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LEI N
o
 1352/2020 

 

 

 

 

 
       

 

   

 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei. 
 

 

  

Art. 1º -  Esta Lei institui o Programa Empresa Cidadã de Cruzeiro 

do Iguaçu, inserido nas medidas necessárias para mitigação dos impactos econômicos decorrentes da 

epidemia do Coronavírus (COVID-19) no âmbito deste município. 

  

Art. 2º -  O programa Empresa Cidadã de Cruzeiro do Iguaçu 

consiste no pagamento às empresas, que tiveram suas atividades suspensas em virtude do período de 

isolamento social determinado por ato do Poder Público, com empregados registrados, do valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por empregado que ganhe até três salários mínimos, por até dois meses.  

 

Art. 3º -  O Programa é direcionado às empresas com alvará de 

funcionamento ativo em Cruzeiro do Iguaçu, cujos colaboradores possuam a devida anotação na CTPS no 

mês de fevereiro de 2020 ou anterior.  
 

Art. 4º -  Poderão inscrever-se no Programa as empresas 

independentemente do porte.  

§1º -  As empresas devem atender cumulativamente aos seguintes 

requisitos:  

I -  ter suas atividades suspensas, ainda que parcialmente, por 

determinação de ato do Poder Público em virtude do período de isolamento social para evitar a disseminação 

do COVID-19;  

II -   ter alvará de funcionamento ativo em Cruzeiro do Iguaçu;  

III -   ter empregados contratados pelo regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho em 01.02.2020;  

IV -  comprometer-se a não reduzir o número de empregados da 

empresa, pelos seis meses consecutivos ao fim do benefício.  

§2º -  Os requisitos de qualificação estampados nos incisos I, II e III 

devem ser verificados no início do programa e o requisito do inciso IV devem ser verificados ao final do 

Programa (6 meses após o último pagamento do auxílio). 

§3º -  Findo o prazo do programa, as empresas aderentes deverão 

apresentar a documentação exigida pelo Município em ato regulamentar, que comprovará a manutenção do 

número de empregados da empresa pelos seis meses consecutivos à adesão. 

 

Art. 5º -  No caso de descumprimento das obrigações estampadas 

no inciso IV e § 2º do art. 4º desta Lei, ficam as empresas excluídas do Programa e obrigada a devolver os 

recursos repassados pelo Município com acréscimo de 100%. 

 

SÚMULA:              Institui o Programa Empresa Cidadã de Cruzeiro 

do Iguaçu como medida para a mitigação dos 

impactos econômicos decorrentes da epidemia do 

coronavírus (covid-19) no âmbito do Município de 

Cruzeiro do Iguaçu. 
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Parágrafo Único - A exclusão do Programa será considerada grave 

infração e dá ensejo à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8666/93 e da 

suspensão do acesso a programas promovidos pelo Município pelo prazo de dois anos.  

 

Art. 6º -  O Programa será operacionalizado mediante Termo de 

Adesão pela empresa interessada.  

 

Art. 7º -  Fica o Poder Executivo autorizado a promover as 

modificações necessárias no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 

Anual, para implantação do programa Auxílio Empresa Cidadã previsto nesta Lei, tendo por fontes as 

decorrentes da redução dos vencimentos dos cargos políticos e cargos comissionados nos meses de março, 

abril e maio do exercício do corrente ano, limitado a este.  

 

Art. 8º -  O Poder Executivo regulamentará a operacionalização 

desta Lei. 

 

Art. 9º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 

vigorará enquanto perdurarem a emergência e calamidade pública decorrentes do COVID-19.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de abril do ano 

de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

              DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                                PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

FLÁVIO LUIZ DA COSTA  

ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE 
                               

 


