MUNICíPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA
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LEI N'3.039/2022
"Autoriza

o

Poder Executivo

a

prestâÍ serwiços de horas

máquinas e dá outras ptovidências"'

ACAMÀRÂMUNICIPÂLDEVEREADORESDE,SÂNTOÀNToNIoDo
E EU' RICARDO ANTÔNIO
SUDOESTE, ESTADO DO PÀRANÁ, APROVOU
SEGUINTE LEI:
ORTINÂ, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A

Lotu' máquinas
AÍt. 1" Fica o Poder Executivo Municipal attortzado teahzar ut
de tertaplanagem flos imóveis n'rrais de
descritas nos inciso I a VI deste artigo , pata fins
MAIÁCÂRNE, casado com
titularidade do proprietádos condôminos: ADEMÂR
LUIS §TISNIE§üSKI' CASAdO
ANDRE,IÂ HELENÀ MARÂFON MALÂCARNE; GILSON
MARILE,NE, MALACARNE GARCIÂ
com CLAIRE SÂLETE ROSSE,TO §TISNIE§7SI{I;
LETICIÂ MALACÀRNE;
PEREIRA, NEODIR MALÁ.CARNE, CASAdO COM ANGELA

ELENEORTHVOLPATO,CASILACOM\X/OLNEY:.]UTZVOLPÂTTO;ADEMIR
II'AINE ORTH MAIÁCARNE
MÂLACARNE, GILMAR MAI,\CÂRNE, CASAdO COM

^

LUIS CARLOS MAI-ACARNE,

CASAdO COM

RASANGEI-A BOSSONI'

C;

AdiANtC dCNOMiNAdO

Beneficiátios:

- Até 1.000 (mi1) horas de ffator c1e esteiras;
II - Àté 1.000 (mil) horas de caminhões caçamba'

I

III - Àté 1.000 (md) horas de motoniveladora;
IV - Até 1.000 (mil) hotas de tolo compactador

de solo;

\r - Àté 1.000 (mil) horas de ÍetroescâvâdeiÍa;
VI - Até 500 (quinhentas) horas de pâ cauegadeua;
Patâgrafo único:

os

selem
trabalhos mencionados no caput deste artigo, podetão

através de sewiços terceirizados'
realizados através da fuotaptiprtado Município ou
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Lrt. 2"

- os

setã'o teahzados nos segulÍItes
trabalhos mencionados no arrigo aflteriot

imóveis rurais de propriedade dos Beneficiátios:

I - Identificação do Imóvel: Tereno com

â denominação de Rural Lote n"'96

§oventa

Santo Àntonio' situado nz Linha Lageado
e seis) da gleba n".103 (cento e três) da colônia
e setenta e
umâ ârea de 474'81'8 m2' (quatrocentos
Grande, neste Município e com Íca)com
hectates'
quadrados), ou seiam (Quarenta e sete
quatÍo mil e oitocentos e dezoito metÍos
com os seguintes Limites e conftontações:
quâfenta e â e oito ares e dezoito centiares),
pela
96-8 e 10tes n"s'95 e 95-8', separado deste
NORTE, - Lote n" 55; LESTE - Lotes no 55,

ÂguaSãoNliguel;SUL-Lotesnos.B0.C,73.A,73e96-À,OE,STE-Lotesn"s.74,96-Â,70-I,
Cafi'rto de Registro de Imóveis de Santo
72,72-Ae 47 (canto) e71. -Matrícula f 7.976 Ântônio do Sudoeste

- PR'

Rural lote n"'95-C(noventa
do Imóvel: Tetteno com a denominação de
,'c,,), subdivisão do lote rural no.95, da Gleba n".103 (cento e ttês) da colônia Santo
e cinco
com â ât:ea de
Lageado Gtande' neste Município e comaÍcâ'

II - IdentiÍicação

Ântonio, situado na I-?
e seis mettos e sessenta e seis decímetros
115.106,66m2 (cento e quinze mil e cento
uma esttada
conftontações: NORTE' sepatado poÍ
quadrados), com os segúntes limites e
com a distância de 79'1'2m' LE'STE' por linha
confronta com o lote no 95 cla mesma gleba
seca confroÍrta com o lote

722,48mts,
n. 95 e 95-D da mesma gleba com a distância de

mesma gleba com a distância de
poÍ uma água confronta Com o lote n"95_B da

sul'

195,43mts,

oE,STtr,,pelaagtlaSãoMiguelePoÍoutÍaáguaafluentedamesmaconfrontacomoslotes
m' 153'14m a por linha
da mesma gleba com as distancias de 480'57
n"s.96,96-B e 96-C, todos
seca confrontâ com

Matrícula n" 9.886

-

109'88, metÍos'
o lote n". 96-C da mesma gieba com a distância de

Ântônio do sudoeste
Cartódo de Registro de Imóveis de santo

1", se darão
Att. 3" A rcahzaçáo dos sewiços desctitos no artigo

- PR'

a títu10 de incentivo ao

com o obietivo cle ptomovet o desenvolvimento
empreendimento, descrito no artigo segúnte,
e renda'
econômico do Município, gerando emptego
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Ârt. 4" São obdgação dos BeneÍiciártos:

I - Implantar 4 (quatro)

núcleos de maüizes, sendo cada um composto de 4 (quauo)

aviários com capacidade de alojar 57.000 (cinquentâ e sete mil) galinhas matlizes poedeitas,

totayz,ando 228.000 (duzenros e vinte

e oito mil)

matrizes galinhas poedeitas, alojados

anuaLmente, com uma previsão de produção e 40 (quatenta) milhões de ovos

féteis poÍ âno.

II - Iruciat as obras em ^té 90 (noventa) dias, após a conclusão dos trabalhos de cada
núcleo;

III - Finalizar as obras em âté 12 (doze) meses âpós o início dos ttabalhos.
IV - O valor do investimento não deverá

ser inferior a 30.000.000,00 (trinta milhões de

reais);

V - Gerar no mínimo 30 (trinta) empregos diretos.
§ 1"

Do teÍmo de compromisso

a ser fumado pelo Beneficiâtro, constatá cláusula de que

havendo descumprimento das obrigações acima mencionadas devetão os Reneficiátios
ressarcir-em integralmente os valores desembolsados pelo Município de Santo Antônio do
Sudoeste, acrescidos de iuros, começâo monetáriâ e multa de 70o/o (dez por cento)'

5 2" Â

fiscaltzaçào

dos prazo e metas mencionados neste attigo, ficatáo sob

a

responsabilidade da de Secretaria Municipal de Àglicultuta Desenvolvimento Sustentável.

Art. 5" Âs

despesas decorrentes desta

Lei correrão poÍ conta de dotação orçamentáta

própria consignacla Íto olçamento vigente, suplementâda se necessário.

Ârt. 6" Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entÍa em vigor na data de sua
publicação,
Gabinete do Prefeito Municipal de Santo

Sudoeste, Estado do Pataná, 15 de iunho de

2P022.

RICARDO

NO ORTINÃ

Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ
PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE

GABINETE DO PREFEITO
LEr N" 3039/2022

LEI N" 3.03912022
"Autoriza o Poder Executivo a prestar seruiços
de horas máquinas e dá outras providências"'

A CÂMARA MTINICIPAL DE VEREADORES DE SANTO
ÀNroxto Do suDoESTE, ESTADo ^ Do PAR4\14,
Ápnovou E EU, RICARDo ANTÔNIo oRTINA,
PREFEITO MLINICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado realizat
as horas rnáquinas descritas nos inciso I a VI deste attigo, para

Art.

irns de terraplanagem nos imóveis rurais de titularidade do
pr:oprietários'condõminos: ADEMAR MALACARNE, casado
ào,, ANDREIA HELENA MARAFON MALACARNE;

Ctt-SON LUIS WISNIEWSKI, casado com CLAIRE SALETE

ROSSE,TO WISNIEWSI«; MARILENE MALACARNE
GARCIA PEREIRA, NEODIR MALACARNE, casado com

ANGELA LETICIA MALACARNE; ELENE ORTH
VOLPATO, casada com V/OLNEY LUIZ VOLPATTO;
ADEMIR itaRfACenNE, GILMAR MALACARNE,

casado

coM ILAINE ORTH MALACARNE C; LUIS CARLOS
MALACARNE, casado coln RASANGELA BOSSONI,
adiante denon.rinado Benefi ciários:

I

-

Até 1.000 (mil) horas de trator de esteiras;

II - Até 1.000 (mil) horas de caminhões caçamba'
III - Até 1.000 (nril) horas de motoniveladora;
lV - Até 1.000 (mil) horas de tolo cotnpactador de solo;
V - Até 1.000 (mil) horas de retroescavadeira;
VI - Até 500 (quinhentas) horas de pá carregadeira;
Parágrafb único: Os trabalhos mencionados no caput deste
artigã, poderão serem realizados através da frota própria do
tvtuáicípio ou através de setviços terceirizados.

Art. 2' - Os trabalhos mencionados uo at'tigo anterior serão
realizados nos seguintes imóveis tut'ais de ploprieclade dos
Beneficiários:

I - Identificação do Imóvel: Tetretro com a denominação

de

Rural Lote n".96 lNoventa e seis) da gleba no'103 (cento e três)
da Colônia Santo Antonio, situado na Linha Lageado Grande,
neste Município e comarca, colrl utna ár'ea de 474'818 m',
(quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e dezoito

metros quadrados), ou sejam (Quarenta e sete hectares,
quarenta ã a e oito ares e dezoito centiares), colrl os seguitrtes

Lirnites e coufrontações: NORTE - Lote no 55; LESTE - Lo-tes
no 55, 96-E} e lotes rfs.95 e 95-B' sepat'ado deste pela Ary1[ão
Miguel; SUL - Lotes nos.80-C,73-A, 13 e 96'A, OE'STE Lntãs á"*. 74, 96-^, 7O-1, 72, 72-A e 47 (canto) ? 7-1' '
Matrícula n" 7.916 - Cartório de Registro de Imóveis de Santo
Antôrrio do Sudoeste

-

PR.

II - IdentiÍicação do Imóvel: Terretro cou a deuominação de

Rural lote n".b5-Clnoventa e cinco "C"), subdivisão do lote
rural no.95, da Gleba n'. 103 (cer.rto e três) da colônia Sarrto
Àntonio, sít u,lo na L," Lageado Grande, neste Município e
cotn a área de 115.106,66m2 (cento e quinze mil .e
"o*ur.r,
cento e seis metros e sessenta e seis decímetros quadrados),
com os seguintes limites e conft'otrtações: NORTE, separado
por uma eítrada confronta com o lote n' 95 da mesma 8leba
'"or-r,

u distância de 79,12rn, LESTE, por linha seca confi'onta

com o lote no 95 e 95-D da mestra gleba com a distância de
722,48nts, SUL, por uma água confi'onta com o lote n"95-B da
mesrra gleba com a distância cle I95,43rnts, OESTE, pela agua
São Miguel e por ontra água afluente da mestna conll'onta com
os iotes uus.96,96-B e 96-C, todos cla mesma gleba com as
distancias de 480,57m, 153,14m a por liúa seca confronta com
o lote nn.96-C da mosrna gleba com a distância de 109,88,
metros. Matrícula n" 9.886 - Cartório de Registro de Imóveis
de Santo Antônio do Sudoeste

-

PR.

Art. 3" A realização dos seruiços descritos uo artigo 1", se
darão a título de incentivo ao empreendin,ento, descrito no
artigo seguinte, com o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico do Município, gerando emprego

e

renda.

Art.

4o São obrigação dos

Bçneficiários:

I - Irnplantar'4 (quatro) núcleos de matrizes, sendo cada um
composto de 4 (quatro) aviários com capacidade cle alojar
57.000 (cinquenta e sete mil) galinhas matrizes poedeiras,

e oito mil) matrizes
galinhas poedeiras, alojados anualtnente, com ulla previsão de
produção e 40 (quarenta) milirões de ovos férteis pot ano.
II - Iniciar as obras em até 90 (noventa) dias, após a conclnsão
dos trabalhos de cada nircleo;
III - Firralizal as obras em até 12 (doze) meses após o início
dos trabalhos.
totalizando 228.000 (cluzentos e vinte

IV - O valor do investimento

não deverá ser inferiot

a

30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
V - Gerar no tníuirno 30 (trinta) empregos diretos.

§ 1" Do termo de cotlpromisso a ser firrnado pelo Beneflrciário,

cotrstará cláusula de que havendo descumprimento das
obrigações acima mencionadas deverão os Beneficiários
ressarcirern ir.rtegralnrente os valores desembolsados pelo
Município de Santo Antônio do Sudoeste, acrescidos de juros,
correção monetária e rnulta de 10oÁ (dez por cento).

§ 2' A fiscalização dos prazo e metas mencionados neste
artigo, Íicarâo sob a responsabilidade da de Secretatia
Municipai de Agricultura Desenvolvimento Snstentável.
Art. 5o As despesas decorrentes desta Lei corlerão por conta de
dotação orçamentá'ia próptia consignada no orçamento
vigente, suplementada se necessário.
Art. 6'Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra
em

^

vigol na data de sua publicação.

Gabinete c1o Prefeito Munrcipal de Santo Antônio do Sudoeste,
Estado do Paraná, 15 dejunho de2PO22.
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