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LEI No 1475/2022 
 

    
    

    

    

     

  

     

     

     A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

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

termos do artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte Lei. 

 

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder incentivo, através de recursos municipais que consiste na construção de poço artesiano e 

na execução de obras de terraplanagem e de acesso para implantação de empreendimento de 

hospedagem e eventos no Município de Cruzeiro do Iguaçu em terreno particular, visando o 

desenvolvimento e à geração de emprego e renda e fomento ao turismo, nos termos da presente Lei. 

 

  Art. 2º - O incentivo que trata o artigo 1º será concedido a 

empresa FJ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 41.497.164/0001-53, inscrição 

Estadual 90945311-92, com sede na ROD PR 473, s/n, Distrito de Foz do Chopim, no município de 

Cruzeiro do Iguaçu, em decorrência de solicitação apresentada, para instalação de um complexo 

destinado a Hospedagem e Eventos, denominado “Lake Village”, como forma de incentivo à 

geração de emprego, renda e fomento ao turismo para o Município, ficando o Poder Executivo 

Municipal autorizado realizar a perfuração de um poço artesiano, a realizar a reabertura da estrada e 

demais procedimentos na melhoria do acesso ao empreendimento, bem como a executar serviços de 

até 220 (duzentos e vinte) horas máquina, envolvendo serviço de terraplanagem e adequação do 

terreno que abrigará futuras instalações e  edificação do empreendimento a se instalar no Município 

de Cruzeiro do Iguaçu, com máquinas do setor rodoviário ou terceirizadas. 

 

  § 1º. O local para a exploração de que trata essa Lei será 

providenciado pelo beneficiário, devendo comprovar se tratar do legitimo  proprietário com 

apresentação do documento hábil para tal finalidade.  

 

  § 2º. Os serviços previstos nesta Lei serão coordenados e 

executados direta ou indiretamente pela Secretaria de Transporte e Secretaria Agricultura, que se 

utilizará das máquinas adequadas para tais serviços. 

 

  § 3º. Fica autorizado o serviço terceirizado desde que seja 

através de processo licitatório. 

 

SÚMULA:              Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

incentivo para instalação da Empresa FJ 

EMPREENDIMENTOS LTDA, e dá outras 

providências.  
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   Art. 3º - O serviço objeto desta Lei dar-se-á com encargos, na 

forma e nas condições estabelecidas nesta Lei, aplicando-se no caso o disposto na Lei Municipal nº 

379/2004, de incentivo a geração de emprego e renda e nas demais disposições legais aplicáveis ao 

caso em espécie. 
 

  Art. 4º - A beneficiária do Empreendimento fica obrigada na 

geração de no mínimo 10 (dez) empregos diretos, no Município com carteira assinada nos termos 

que assegura o Ministério do Trabalho e Emprego, preferencialmente dentre os habitantes no 

Município no prazo de até um (01) ano, contados após a conclusão dos serviços de terraplenagem 

pelo Executivo Municipal, devendo informar ao Executivo e ao Legislativo a cada 06 (seis) meses 

os empregos gerados, através do envio de relatório dos empregados. 
 

  Art. 5º -  Caso o beneficiário não iniciar as obras de instalação 

do empreendimento no prazo de 06 (seis) meses contados do termino dos serviços de terraplanagem 

ou não conclui-las no prazo de 02 (dois) anos a partir da mesma data, sem motivo justo reconhecido 

pela Administração Municipal, deverá recolher aos cofres públicos o custo total das despesas 

despendidas com perfuração e implantação de poço artesiano e  horas máquina devidamente 

corrigido despendidos para realização do serviço. 
 

  Parágrafo Único – O não recolhimento do valor devido em 

decorrência de inadimplemento, implicará em inscrição do débito na dívida ativa com consequente 

cobrança judicial. 
 

  Art. 6º -  Caso o beneficiário não cumpra o contido nesta Lei 

com a geração de empregos no prazo disposto no artigo 4º, fica obrigado a recolher aos cofres 

públicos o custo total das despesas despendidas com perfuração e implantação de poço artesiano e  

horas máquina devidamente corrigido despendidos para realização do serviço . 
 

Art. 7º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação.    

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado 

do Paraná, aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e 

vinte e dois. 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN  

PREFEITO 
 

Registre-se e Publique-se. 

 
 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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