
 

 

 

Ofício nº 036/2019-PL     Salto do Lontra, 24 de abril de 2019. 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Marcio Maria 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Salto do Lontra 

 

Exmo. Presidente, 

Senhora e Senhores Vereadores, 

 

  

Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência e demais Edis, com especial objetivo de encaminhar para que seja 

analisado e votado o projeto de Lei nº 025/2019, que autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a ceder em regime de Comodato para o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra, um veículo de propriedade deste Município e 

dá outras providências.   

Os objetivos a justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

Limitados ao exposto aproveitamos da oportunidade para renovar nossos 

protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente 

 

MAURÍCIO BAÚ 
Prefeito Municipal 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 025/2019 

 

 

Visa o presente Projeto de Lei, Ceder em regime de 
Comodato veículo de propriedade do Município para o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra. 

 
O veículo será para fins exclusivo do sindicato com o 

especial objetivo no atendimento, visitas e reuniões nas comunidades, na 
promoção de melhoria na qualidade de vida dos agricultores de Salto do 
Lontra. 

 
 Vale destacar que desde 2004 o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra teve grande participação  no projeto 
de moradia rural, entre reformas e construção de novas residências totalizaram 
428 unidades. 

A entidade citada também tem desempenhado um 
papel importante no encaminhamento de aposentadoria rural, bem como todo o 
suporte técnico e jurídico aos trabalhadores rurais até a aprovação do referido 
benefício. 

 
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de salto do 

Lontra foi fundado em 24 de maio de 1970 e tem no seu quadro social 
aproximadamente 450 associados ativos.  

 
 

Diante do exposto esperamos que o referido Projeto 
de Lei seja aprovado em sua totalidade. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, 

Estado do Paraná, em 24 de Abril de 2019. 
 
 

 
 

MAURÍCIO BAÚ 
Prefeito Municipal 

 



 

 

PROJETO DE LEI Nº 025/2019 

Data: 24/04/2019 

 

SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a ceder em regime de 

Comodato para o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Salto do Lontra, um veículo de 

propriedade deste Município e dá outras 

providências. 

 

          MAURÍCIO BAÚ, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, 

submete a apreciação desta Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: 

 

                                       PROJETO DE LEI 

 

                            Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em 

regime de COMODATO ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra, 

com sede na Rua Pedro Bernardi, nº 481, Centro, Município de Salto do Lontra, Estado 

do Paraná, inscrita no CNPJ nº 75.562.728/0001-06, um veículo usado de marca 

VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR, de cor preta, ano de fabricação 2011, modelo 2012, 

Placa ISQ-0J47, Chassi 9BWDB49N5CP015371, Renavam 00408039884, de 

propriedade deste Município. 

                            Art. 2º. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra terá 

que cumprir o que segue, sob pena da rescisão do contrato e devolução do veículo 

descrito no artigo 1º ao Município: 

                            I. Guarda e conservação do veículo; 

                            II. Uso do veículo para fins de trabalho do Sindicato; 

                            III. Manter as despesas operacionais; 

                            IV. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas a cada ano. 

 



 

 

                            § 1º. - Caso o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra 

resolver rescindir o contrato de comodato, este deverá comunicar ao Município, com 

antecedência mínima de 30(trinta) dias, o qual fará vistoria das condições em que se 

encontram o veículo cedido, e se este estiver em condições normais de uso, não haverá 

indenização alguma. 

                            § 2º. - Caso ficar comprovado que o veículo cedido, estiver sem 

condições de uso, por negligência do Sindicato, este deverá pagar ao Município o valor 

avaliado. 

                            Art. 3º. Fica o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra 

, proibido de locar, sublocar, emprestar, doar, vender ou utilizar o veículo descrito no 

artigo 1º de forma diversa da apontada no instrumento de contrato, principalmente para 

fins particulares, sob pena da imediata rescisão do Contrato.  

                            Art. 4º. As obrigações, responsabilidades, inclusive em relação a 

terceiros, e custos para com o bem, tais como condutor, combustível, consertos e 

manutenção, eventuais multas e infrações, licenciamento, IPVA, DPVAT, responde por 

todos os prejuízos que eventualmente possa causar a outrem ou mesmo em caso de 

acidentes que envolvam a utilização do mesmo, e outros ficam a cargo integralmente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra. 

                            Art. 5º. A vigência do contrato de comodato, autorizada por esta lei, 

se dá a contar da data da publicação até 31 de dezembro 2020, podendo ser prorrogado 

por igual período, mediante termo aditivo, por conveniência das partes. 

                           Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, 

em 24 de abril de 2019. 

 

 

MAURÍCIO BAÚ  
Prefeito Municipal 

  


