
Ofício nº 198/2021-PL                             Salto do Lontra, 16 de Setembro 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 em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 092/2021, que 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal de Salto do Lontra, a ceder em 
regime de comodato para a Associação dos Pequenos Produtores de São Jorge, 
equipamento de propriedade deste Município, e dá outras providências”. 

 
 
Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente 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 092/2021 
 

 
 
Visa o presente Projeto de Lei, ceder regime de comodato, bem 

do patrimônio deste Município para Associação dos Pequenos Produtores de São 
Jorge, inscrita no CNPJ nº 27.633.948/0001-30, com sede na Linha São Jorge, 
Salto do Lontra/PR, visando a promoção da agricultura familiar, com equipamento 
agrícola. 

 
A garantia para a conservação do equipamento está inclusa neste 

Projeto de Lei, bem como as suas penalidades caso elas sejam necessárias. 
 

Já foram realizadas várias reuniões com os produtores da 
Associação estando os mesmos cientes das responsabilidades do comodato do 
equipamento. 
 

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

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 16 de 

Setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

FERNANDO ALBERTO CADORE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI Nº 092/2021 
Data: 16/09/2021 

 
 

 
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal de Salto do Lontra, a 
ceder em regime de Comodato para a 
Associação dos Pequenos Produtores de São 
Jorge, equipamento de propriedade deste 
Município, e dá outras providências. 

 
 
 

  FERNANDO ALBERTO CADORE, 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. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder em regime de Comodato à Associação dos Pequenos Produtores de São 
Jorge, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.633.948/0001-30, com sede na Linha São 
Jorge, no Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, o seguinte 
equipamento: 
 

a) 01(uma) ) Ensiladeira Área Total Colhedora de Forragem 
Área Total nova, 1.1 MT, com mínimo 12 facas, afiador 
circular, chassi, com abertura telescopia, acionamento e 
transmissão para cardam, plataforma articulável roda, 
número de série 10813, de propriedade deste Município. 
 

                                   Art. 2º. A Associação terá que cumprir o que segue, sob 
pena da rescisão do contrato e devolução do equipamento descrito no artigo 1º, 
ao Município: 
 

a) Guarda e conservação do equipamento. 
b) Uso do equipamento para fins agrícolas. 
c) Manter as despesas operacionais. 
d) Aprovar regimento sobre uso e custo dos serviços. 
e) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas a cada ano. 

 



                                   § 1º - Caso a Associação resolver rescindir o contrato de 
Comodato, esta deverá comunicar ao Município, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, o qual fará vistoria das condições em que se encontra o  
equipamento cedido e se este estiver em condições normais de uso, não haverá 
indenização alguma. 
  
                                   § 2º - Caso ficar comprovado que o equipamento cedido, 
estiver sem condições de uso, por negligência da Comodatária, esta deverá 
pagar ao Município o valor para reparo do equipamento. 
 
                                   § 3º - Outras obrigações poderão ser impostas a 
Comodatária por ocasião da lavratura do contrato de comodato. 
 
                                   Art. 3º. O contrato de Comodato terá vigência a partir da 
data de publicação desta Lei, até a data de 16 de Setembro de 2031. 
 
                               Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
            
                                   Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado 
do Paraná, em 16 de Setembro de 2021. 
 
 
 
 

FERNANDO ALBERTO CADORE 
Prefeito Municipal 


