
Ofício nº.077/2021 – PL 
 Salto do Lontra, 06 de abril de 2021. 

 
 

Excelentíssimo Presidente. 

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 030/2021 que Desafeta da categoria de bens 

institucionais e incorpora aos bens dominicais a área que especifica. 

 

    Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente 

Projeto de Lei. 

 

    Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade para 

renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Exmo. 

JOÃO CARLOS DALBERTO 

MD – Presidente do Legislativo Municipal de Salto do Lontra, PR 

Salto do Lontra – Estado do Paraná 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº.030/2021 

 

Visa o presente Projeto de Lei autorizar o Poder Executivo Municipal a desafetar 

da categoria de bens de uso institucional e incorporar aos bens dominicais a área que 

especifica. 

 

Trata-se de uma desafetação da Rua nº 04, localizada entre as quadras 03 e 

03A, ambas pertencente ao Patrimônio do Município, objetivando a fusão da área da 

Rua 04, com 1.264,81m² ao lote 01 da quadra 03, perfazendo uma área total de 

4.400,86m². 

 

As adequações constantes desse Projeto de Lei se faz necessário para que a 

área comporte a construção do Hospital Municipal, projeto de grande importância para a 

população do nosso Município. 

 

Diante do exposto, estamos solicitando que este Projeto de Lei seja aprovado em 

sua totalidade. 

 

          Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 06 de Abril de 2021. 

 

 

 

                                           FERNANDO ALBERTO CADORE 

      PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI Nº 030/2021 
 

Súmula: Desafeta da categoria de bens de 
uso institucional e incorpora aos bens 
dominicais a área que especifica. 
 
 

        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 
FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar da categoria 
de bens de uso institucional, e incorporar aos bens dominicais a seguinte área: 

I – RUA 04, com área de 1.264,81m², localizada no Bairro Cooperativa, Salto 
do Lontra – PR, com os seguintes limites e confrontações: NORDESTE – Por linha 
seca e reta, com azimute de 144º12’21’’ e por uma distância de 19,25m confronta 
com a Rua Brasília; SUDESTE – Por linha seca e reta, com azimute de 239º55’59’’ e 
por uma distância de 83,03m, confronta com o Lote 01 da quadra 03-A; SUDOESTE 
– Por uma linha seca e reta, com azimute de 339º50’27’’ e por uma distância de 
12,27m, confronta com a Avenida Nicolau Inácio; NOROESTE – Por linha seca e 
reta, com azimute de 54º49’13’’ e por uma distância de 79,31m, confronta com o lote 
01 da quadra 03, constantes no Registro de Imóveis da Comarca de Salto do Lontra 
- PR. 

           Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, 

Estado do Paraná, em 13 de Abril de 2021. 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente                    

 


