
Ofício nº 129/2021-PL                             Salto do Lontra, 11 de Junho de 2021. 

 

DO  : PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

AO  : PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

ASS : ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Exmo. 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 057/2021, que “Institui novo Perímetro Urbano do Município de 

Salto do Lontra, revoga a Lei nº 074, de 23 de maio de 2007 e suas respectivas 

alterações posteriores e dá novas providências”. 

                      Os objetivos e justificativas estão anexo ao Projeto de Lei. 

 

                       Limitados ao exposto, aproveitamos da oportunidade para manifestar 

votos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

Prefeito Municipal 

 

Exmo. Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Salto do Lontra 

Salto do Lontra – Paraná 



JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI nº 057/2021 

 

                        O Presente Projeto de Lei Institui novo Perímetro Urbano do 

Município de Salto do Lontra, revoga a Lei nº 074, de 23 de maio de 2007 e suas 

respectivas alterações posteriores e dá novas providências. 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho 2001, veio regulamentar os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que tratam da política urbana. Esta 

lei estabeleceu normas de ordem pública e interesse social, regulando o uso da 

propriedade em prol do bem coletivo e prevendo, em forma de lei, o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. 

Os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade definem que o Plano Diretor é “o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. E o Art. 41 

define que “o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas” e a Lei 

Estadual nº 15.229/2006, relata que o Plano Diretor é obrigatório para todos os 

municípios paranaenses, situação em que se enquadra o município de Salto do 

Lontra. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento de planejamento indispensável 

para determinar as intervenções a serem executadas pelo poder público municipal, 

atendendo às exigências fundamentais de ordenamento das cidades e induzindo um 

processo de planejamento contínuo, que vise a ampliação dos benefícios sociais, a 

redução da desigualdade e a garantia da oferta de serviços e equipamentos urbanos. 

O PDM deve ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e, por fim, 

sancionado pelo Poder Executivo Municipal. Seu resultado, na forma de lei, expressa 

o pacto firmado entre a sociedade e os Poderes Executivo e Legislativo. 

O Estatuto da Cidade, Art. 40 § 3º, define ainda que “a lei que instituir o plano 

diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos”. Neste cenário, o PDM 

vigente de Salto do Lontra foi instituído pela Lei nº 075/2007, alterada pela Lei nº 

041/2009. Além da exigência legal, a revisão do Plano Diretor é relevante para que as 

políticas de desenvolvimento urbano sejam adequadas à realidade atual de Salto do 

Lontra, visando melhor qualidade de vida e o cumprimento da função social da 

propriedade. 

Além do Estatuto da Cidade, a Constituição Estadual do Paraná, em seu Capítulo da 

Política Urbana, torna obrigatória a elaboração do Plano Diretor por parte de todos 



os municípios do Estado. E a Lei Estadual n° 15.229, de 25 de julho de 2006, define 

que o Estado firmará convênios de financiamento de obras de infraestrutura e 

serviços apenas com municípios que tenham elaborado seu Plano Diretor segundo 

as determinações do Estatuto da Cidade. 

Conforme o Contrato nº 114/2018, celebrado no dia 11 de maio de 2018 entre o 

Município de Salto do Lontra e a DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda. EPP, foi 

contratada os serviços técnicos especializados para planejamento, organização, 

execução e revisão do Plano Diretor Municipal de Salto do Lontra, em consonância 

com o Termo de Referência (TR) e demais peças do Edital nº 007/2017, Processo nº 

191/2017. 

A revisão do Plano Diretor Municipal foi dividida em quatro fases: 

• Fase 1 – Mobilização: definição do cronograma físico dos trabalhos, 

proposição de métodos e técnicas a serem adotadas e avaliação da capacidade 

institucional e de gestão urbana; 

• Fase 2 – Análise Temática Integrada: leitura técnica e leitura participativa 

sobre a realidade atual do município e diagnóstico individualizado de cada 

informação levantada, visando embasar as próximas etapas; 

• Fase 3 – Diretrizes e Proposições para Uma Cidade Sustentável: diretrizes para 

o reordenamento territorial, definição de instrumentos urbanísticos e 

estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e 

gestão municipal; 

• Fase 4 – Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização do PDM: 

definição de ações e investimentos prioritários à implementação do PDM e revisão 

da legislação e elaboração das minutas dos anteprojetos de lei. 

                       Diante do exposto esperamos que o referido Projeto de Lei seja 

aprovado em sua totalidade. 

 

                        Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 11 de Junho de 

2021. 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

Prefeito Municipal 

 



 

               PROJETO DE LEI Nº 057/2021. 

                        

                                     SÚMULA: Institui novo Perímetro Urbano do 

Município de Salto do Lontra, revoga a Lei nº 

074, de 23 de maio de 2007 e suas respectivas 

alterações posteriores e dá novas providências. 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais e nos termos do Inciso I do Artigo 73, da Lei Orgânica 

Municipal, submete a apreciação desta Câmara de Vereadores o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI 

 

Art. 1º Esta lei tem por finalidade estabelecer o novo perímetro urbano do município de 

Salto do Lontra. 

Art. 2º O território municipal é dividido em macrozonas, conforme Lei que institui a 

Revisão do Plano Diretor, para fins urbanísticos e tributários. 

§1º  A área urbana de Salto do Lontra é representada pela Macrozona de Consolidação 

Urbana (MCU) e Macrozona de Urbanização Específica (MUE) e delimitada pelo Perímetro 

Urbano, constantes no Anexo I desta Lei. 

§2º A área rural Salto do Lontra é constituida pelo restante do território, em especial a 

Macrozona de Atividades Agrosilvipastoris (MAA). 

Art. 3º O cálculo analítico de área, azimutes, lados e coordenadas geográficas constam no 

Anexo II, partes integrantes da presente Lei: 

a) Anexo I: Perímetro Urbano; 

b) Anexo II: Descrição e Cálculo Analítico de Área - Azimutes, Lados e Coordenadas 

Geográficas.  

Art. 4º Fica revogada a Lei nº 074, de 23 de maio de 2007 e suas alterações posteriores.  

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, em 11 de Junho de 2021. 

 

 



______________________________ 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

Prefeito Municipal 


