
 
OFÍCIO Nº.045/2022-PL          Salto do Lontra, 26 de abril de 2022. 

 

 

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

PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

  

 Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Excelência e demais Edis, com o 

especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e aprovado EM REGIME DE URGÊNCIA o 

Projeto de Lei nº 035/2022 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a permuta de 

imóveis que especifica e dá outras providências.” 

 

 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 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Salto do Lontra-PARANÁ 

 

 

 



 

 
                                                         JUSTIFICATIVA 

 

             PROJETO DE LEI Nº 035/2022 

 

 Valemo-nos da presente Justificativa para encaminhar a esta Colenda Casa de Leis o 

Projeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a permuta de imóveis que 

especifica e dá outras providências. 

 O referido projeto pretende a permuta de imóveis entre o Município de Salto do Lontra e 

o Senhor Clodoaldo de Oliveira, para fins de regularização e implantação de nova área 

institucional de loteamento habitacional no Município. 

 Os imóveis a serem permutados foram objetos de avaliações, apurada através de 

competente comissão. 

 Também, necessário pontuar, que as áreas a serem permutadas tem a mesma dimensão, 

ou seja, 240,50m²(duzentos e quarenta metros e cinquenta decímetros quadrados). 

 O imóvel a ser recebido em permuta, atenderá muito melhor a população para a 

instalação de equipamentos públicos, uma vez que fica em melhor localização dentro do 

loteamento, trazendo inclusive mais segurança para os usuários, uma vez que o atual se encontra 

ao lado de rodovia de intenso trânsito. 

 Assim, sabendo que o legislativo trabalha em prol de toda a população lontrense, tenho 

certeza que os nobres componentes desta Casa aprovarão o referido projeto que atenderá os 

anseios dos munícipes lontrenses. 

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

em regime de urgência. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 26 de abril de 

2022. 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



 
PROJETO DE LEI Nº 035/2022 

   26.04.2022 

 

 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a 

permuta de imóveis que especifica e dá outra providências.  

 

 

                      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 permutar imóvel de propriedade do Município de Salto do 

Lontra por imóvel de propriedade do Senhor Clodoaldo de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 

825.704.779-15. 

 

Art. 2º – O imóvel de propriedade do Município de Salto do Lontra a ser permutado compreende a área de 

240,50m²(duzentos e quarenta metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) encravada no lote urbano 

nº 01 da quadra nº 01, matrícula nº 14.092 do Registro de Imóveis da Comarca de Salto do Lontra, com avaliação 

de R$ 98.790,00(noventa e oito mil e setecentos e noventa reais) de acordo com o laudo de avaliação. 

 

Art. 3º - O imóvel de propriedade do Senhor Clodoaldo de Oliveira a ser havido na permuta compreende a área 

de 240,50m²(duzentos e quarenta metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) encravada no lote 

urbano nº 10 da quadra nº 03, matrícula nº 14.128 do Registro de Imóveis da Comarca de Salto do Lontra, com 

avaliação de R$ 80.000,00(oitenta mil reais), de acordo com o laudo de avaliação.  

 

Art. 4º - O imóvel recebido pelo Município na permuta fica destinado para área institucional do patrimônio 

público do Município de Salto do Lontra. 

 

Art. 5º A permuta de que trata esta Lei, se processará de forma consensual, com base na avaliação dos imóveis, e 

a diferença do valor da avaliação dos imóveis de R$ 18.790,00(dezoito mil e setecentos e noventa reais), em favor 

do Município de Salto do Lontra, caberá ao Senhor Clodoaldo de Oliveira o pagamento no montante de 32(trinta 

e dois) parcelas mensais iguais e sucessivas no valor de R$ 587,19(quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove 

centavos), com vencimento no dia 27 de cada mês, a serem pagos através dos competentes boletos emitidos pelo 

Departamento de Tributação e Cadastro Técnico. 

  

Art. 6º. A aquisição do imóvel será por meio de dispensa de licitação, por se tratar de interesse público 

devidamente justificado, nos termos do art. 17, I, “c” c/c art. 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93.  

 

Art. 7º  - Todas as despesas decorrentes da lavratura de escritura do imóvel recebido pelo Município, bem 

assim, de seu registro junto ao Registro de Imóveis competente, averbações e demais atos necessários, serão 

encargos do Município. 

 

Art. 8º  - A permuta de que trata esta Lei se dará em razão do interesse público, de conveniência administrativa, 

pela necessidade de local adequado, para a implantação de equipamentos públicos. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 03 de maio de 2022. 

 

 

JOÃO CARLOS DALBERTO 

PRESIDENTE 



 

 

 

 


