
  

OFÍCIO Nº. 136/2021-PL           Salto do Lontra, 18 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 
 
Senhor Presidente  
Senhores Vereadores 
 
 
 
 
                            Tem o presente o especial objetivo de encaminhar a Vossa Excelência para que 
seja analisado e aprovado o Projeto de Lei nº 062/2021, que “Regulamenta no âmbito do 
Município de Salto do Lontra/PR, a Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que altera 
a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de 
edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e estabelece 
limite de faixa não edificável”. 
 
                    Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 
 
 
                    Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e 
consideração.    
Atenciosamente 
 
 
 
 
                        FERNANDO ALBERTO CADORE 
                                                           PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. João Carlos Dalberto 
MD.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
SALTO DO LONTRA-PARANÁ 
 



  

JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº. 062/2021 

 
 

 

                     O presente Projeto de Lei que Regulamenta no âmbito do Município de Salto do 
Lontra/PR, a Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que altera a Lei Federal nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não 
edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e estabelece limite de faixa não 
edificável. 
 
                           A Lei Federal nº 13.913 possibilita que os municípios reduzam o limite mínimo de 
recuo das faixas de domínio público das rodovias, reserva de faixa não edificável de 15 metros 
para 5 metros para cada lado. 
 
                           A lei federal ainda preserva as edificações nas faixas de domínio público dos 
trechos de rodovia que atravessam o perímetro urbano, desde que construídas até a data de 25 
de novembro de 2019, promulgação da Lei 13.913. 
     
  

                           Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua 
totalidade. 
 

                                  Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 18 de 
junho de 2021. 
 
 
 

Fernando Alberto Cadore 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROJETO DE LEI Nº 062/2021. 
Data: 18/06/2021 

 
Súmula – Regulamenta no âmbito do Município de Salto do Lontra/PR, a 

Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que altera a Lei 

Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito 

de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas 

de domínio público de rodovias e estabelece limite de faixa não 

edificável. 

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

 
LEI 

 
Art. 1o – Esta Lei visa regulamentar no âmbito do Município de Salto do Lontra/PR, o disposto no inciso III, do 
artigo 4º da Lei Federal nº 6.766, de dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro 
de 2019, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de 
domínio público de rodovias e definir o limite mínimo de faixa não edificável. 

 
Art. 2º - Fica estabelecido como reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público 

das rodovias de Salto do Lontra o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado. 
 
§1º - ao longo das águas correntes e dormentes, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável 

de, no mínimo 15(quinze) metros de cada lado. 
 
Art. 3º - As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de 

rodovia que atravessem o perímetro urbano ou área urbanizada passível de ser incluída em perímetro urbano, 
desde que construídas até 26 de novembro de 2019, data de publicação da Lei Federal nº 13.913, de 2019, ficam 
dispensadas da exigência estabelecida no Art. 2º da presente Lei, salvo por ato devidamente fundamentado do 
Poder Público Municipal. 

 
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 22 de Junho de 2021. 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO  
Presidente                    

 


