
  

 
1 

 

LEI No 1411/2021 
 

 

 

 

 
       
      

     A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

que assegura o Art. 21, § 3º da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte Lei. 
 

 

Art. 1º -  Fica instituído Programa de Silagem aos produtores 

rurais do Município de Cruzeiro do Iguaçu, destinados aos agricultores proprietários de gado leiteiro e 

gado de corte, na concessão de subsídios, objetivando fomentar e fortalecer as atividades rurais, nos 

termos desta Lei. 

               Parágrafo Primeiro: Para os subsídios a que se refere o “caput”, 

deste artigo, será concedido anualmente a cada safra, podendo chegar até 10 (dez) hectares por 

propriedade de produtor de gado de leite ou gado de corte, sendo que o silo deverá estar situado dentro 

da mesma propriedade, já que trata-se de propriedade única.   

                                                           Parágrafo Segundo: Do custo da silagem colhida, o agricultor 

pagará o equivalente a 50% (cinquenta por cento), e, a título de subsídios o Município, suportará os 

outros, 50% (cinquenta por cento) dos serviços que poderão ser executados com máquinas próprias do 

Município, ou terceirizadas.  

                                                           Parágrafo Terceiro: Para os fins a que se propõe esta lei, 

compreende-se unidade de produção, espaço ou local do sistema produtivo onde se realiza a combinação 

dos fatores de produção, terra, capital e trabalho, com objetivo de gerar bens e serviços, destinados ao 

mercado consumidor.  

Art. 2º -  O produtor e proprietário de gado leiteiro ou de corte do 

Município, para fazer jus a obtenção do incentivo a que dispõe a presente Lei, deverá inscrever-se no 

programa, preenchendo questionário junto ao Departamento de Agricultura do Município, afirmando: 

I – Ser produtor proprietário de gado de leite ou de corte, em imóvel no município;  

II – Preencher requerimento indicando número do imóvel e gleba.  

III – Informar bloco de Produtor – Inscrição Estadual no Município CAD/PRO. 

IV – Apresentar comprovante da atividade leiteira ou de gado de corte no município de Cruzeiro do Iguaçu, 

nos últimos 03 (três) meses, vendas comprovar por notas fiscais, bem como, a venda de gado de corte, uma 

do ano anterior. 

V – Negativa de débitos junto a fazenda pública municipal.  

VI – Em caso um único agricultor desenvolver as duas atividades, apenas uma será beneficiada.   

 

SÚMULA:              Institui o Programa de Silagem subsidiada   aos 

agricultores do Município de Cruzeiro do Iguaçu e, 

dá outras providências assistenciais. 
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Art. 3º -   Somente será pago os subsídios de que trata esta Lei, 

após emissão de laudo técnico e medição da área colhida, laudos estes que serão elaborados por técnico 

agrícola do Município, designado para esse fim, informando o valor a ser pago pelo beneficiário do 

programa. 

                                                          Parágrafo Primeiro – Considera-se agricultor do Município de 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, para os fins de trata esta Lei, toda a pessoa física ou jurídica que comprove a 

condição de agricultor proprietário, arrendatário, parceiro ou meeiro de terras agrícolas localizadas em 

território deste município e que esteja em atividade produtiva e, com bloco de produtor rural em dia, 

quer em termos de emissão de notas e baixas.  

                                                          Parágrafo Segundo – O agricultor beneficiado por este programa, 

poderá adquirir silagem de terceiro, desde que a produção esteja localizada no Município de Cruzeiro do 

Iguaçu/PR, e que se enquadre nos critérios desta Lei, propondo pedido mediante requerimento o qual 

será analisado pelos técnicos da Secretaria da Agricultura.                                                         

Art. 4º -  Poder Executivo poderá atualizar anualmente através de 

Decreto, considerando os valores de mercado dos serviços, com base no INPC, (Índice Nacional Preço 

ao Consumidor), bem como, reaver os quantitativos atribuído as partes descrito no § 1º e 2º  do Art. 1º 

desta Lei.   

             Parágrafo Único – Os agendamentos e atendimentos serão 

executados prioritariamente aos pequenos agricultores e que não possuem tratores e/ou equipamentos 

necessários a sua execução. 

Art. 5º -  Incumbirá a Secretaria Municipal de Agricultura, 

estabelece cronograma de atendimento, salvo casos emergenciais, bem como, acompanhar e fiscalizar as 

atividades dos agricultores beneficiados com incentivos assegurados por esta Lei. 

Art. 6º -  Para definições dos valores dos subsídios, ser 

estabelecido atendido os seguintes requisitos: 

                                                          Parágrafo Único – Os serviços a serem prestados por máquinas e 

equipamentos de propriedade do Município e, as máquinas e equipamentos terceirizados, deverá 

anualmente ser realizado pesquisa de preços com proprietários rurais e com empresas que prestam esse 

tipo de serviço, para chegar-se a ser pago pelo agricultor e a parte a ser subsidiado pelo Município.  

Art. 7º -  Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei 

entrará em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -  

Estado do Paraná, aos treze dias do mês de outubro do ano de 

dois mil e vinte e um. 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

Registre-se e Publique-se. 

 
 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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