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DECRETO Nº. 1.114, DE 11 DE JUNHO DE 2018. 

 
“Instituí o Programa de Distribuição 
Gratuita de Calcário, a ser gerido pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente e dá outras 
providências.” 

 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais; e 

Considerando o disposto na Lei 854/2011 em seu art. 1°, 
Considerando a necessidade do município em implantar o programa de 

distribuição de minério de calcário no Município; 
Considerando a Lei n. 854/2011, limita a distribuição de minério de calcário em 

10 tonelada com beneficiário; 
Considerando que o Município não possui balança veicular para pesagem do 

material, principalmente uma balança com tal capacidade; 
Considerando que o Município possui apenas maquinário para carregamento do 

material a ser distribuído; 
Considerando que o instrumento a ser utilizado para carregamento do material 

será uma carregadeira (marca Cat, modelo 924K), cuja concha de carregamento possui, 
aproximadamente, 2,5m³ de capacidade; 

Considerando que, conforme teste realizado pelo Município, a concha de 2,5m³ 
consegue carregar 3.310,00Kg; 

DECRETA 
 

Art. 1° Fica instituído o Programa de Distribuição Gratuita de Calcário, a ser 
gerido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
Art. 2° Os beneficiários do Programa de Distribuição Gratuita de Calcário serão 

com pequenos agricultores rurais do Município de Quitandinha, que deverão se 
inscrever na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, apresentando os 
seguintes documentos: 

I – requerimento da quantidade de minério de calcário, limitada a 10 toneladas 
por beneficiário; 

II – cópia de Documento de Identificação; 
III – possuir Cadastro de Produtor no Município – CAD/PRO 
IV – cópia da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP 
 
Art. 3° O atendimento ao beneficiário do Programa de Distribuição Gratuita de 

Calcário será realizada no máximo uma vez ao ano e será limitada pela quantidade total 
adquirida pelo Município. 
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Parágrafo Único – O atendimento ao beneficiário seguirá a ordem dos 
requerimentos dos pedidos. 

 
Art. 4° Caso o Município não detenha de balança para pesagem do material 

distribuído, a distribuição será limitada ao carregamento de 3 (três) conchas de 2,5m³ 
por beneficiário. 

 
Art. 5° O Município não se responsabilizará pelo transporte, descarga e 

lançamento do minério ao solo. 
 
Art. 6° Caso o beneficiário vender, fornecer para terceiros, destinar 

indevidamente o minério ou o seu uso acarretar prejuízos ambientais, este será 
definitivamente excluído do Programa de Distribuição Gratuita de Calcário, ainda 
responderá pelos prejuízos causados e poderá  ser aplicada penalidades civis e 
criminais. 

 
Art. 7° O presente Decreto entra em vigência nesta data e revoga as 

disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
 
Estado do Paraná, em 11 de junho de 2018. 
 
Gabinete da Prefeita 

 
 

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK 
Prefeita Municipal 

 


