
Atenciosamente, 

UIZ DE ARAÚJO 
otor de Justiça 

000Q1 

MINISTÉRIO PÚBLICO  

• 

do Estado 

4R PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 
Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público 

Rua Almirante Barroso, n2 3200, Telefones: (45) 3378-5811/ (45) 3378-5355 

CEP: 85900-020 — Toledo/PR 

do Paraná 

f6 f20/? 
olot-tt:r3 " 

<5.1144.,vve 
-Chata Municipal d Toled( 

Ofício n.2  1108/2018 - 4PJ 
	

Toledo,,12 de dezembro de 2018. 
IC n.2 MPPR-0148.16.000327-0 

Excelentíssimo Senhor 

RENATO ERNESTO REIMANN 

Presidente da Câmara de Vereadores 
Toledo/PR 

Senhor Presidente da Câmara, 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, através da zP Promotoria de 

Justiça da Comarca de Toledo, nos termos do art. 129, III e VI, dia Constituição Federal, art. 

89, § 12, da Lei r,2  7.347/85, art. 26, I, da Lei n 2  8.625/93, e artigo 58, inciso I, letra b, da Lei 

Complementar n9  85/99, NOTIFICA sobre a Aditivação do Termo de Ajustamento de Conduta 

13 2  06/2017, conforme cópia anexa, 
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MINISTÉRIO PÚB 
do Estad 

' 	 I 
PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO P 

PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 
4a ROMOTIORJA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLE 

TERMO ADY9V0 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
N° 06/2.017 	 • • 

IC N.° 0148.16.000327-0 

EMENTA: INVESTIGAÇÃO' Dg • ÁTOS DO 
MUNICÍPIO DE TOLEDO EM DESR SPEITO A 
PRECEITO LEGAL - DESAFETAÇÃO DEI ÁREAS DE 
USO COMUM ÈINSTITUCIONAIS), PARÁ FlIV 
DOAÇÃO VISANDO IMPLANTA (O D ; • 
PROGRAMA HABITACIONAL. - APILI AÇÃO D4.  
TEORIA DO FATO CONSUMADO 	D R IT I 	. 
FUNDAMENTAIr, • À MORADIA - BciA!-FI DO 
DESTINATÁRIÓS DOS LOTES - DEV R DE ! 
ACAUTELAMEITO DE PREJUÍZOS AOS AT AI I • 
POSSUIDORES ' 	DOS 	IMÓVEIS 	ISFJAiI 
PREJUDICADOS - RISCO DE GRAVE .,ESÀc DC1) 
ERÁRIO PR VENIENTE . DE EEMAWDA5 
INDENIZATÓRIAS - COMPENSAÇÃO liAS ÁREAS 
INSTITUCIONAS QUE SERÃO TRANSMITIDAS A 
TERCEIROS COM OUTRAS . ÁREAS DE MESMA 
NATUREZA - PRESERVAÇÃO' DO' INTERESSE' , 
PUBLICO - TERMO ADITIVO DE AJUSTAMENTO  
DE CONDUTA - RETIFICAÇÃO DO  
PROCEDIMENTO E PRAZO PARA 
REGULARIZAÇÃO • DA ILEGALIDADE - 
ALTERAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA  
EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

• 

, 	, 	 1 1 
'.(J MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, ora Jnoinikad 

i 
MPROMITENTE por seu representante adiante assinado, no g ol d

1
ê sua 

' 	1 	1 
ibuições ligais perante a 44  PROMOTORIA DE .JUSTIÇA DA CO ARCA 

LEDO - PROMOTORIA DE PROTEÇO AO PATRIMÔNIO PÚ 

romotorPa de Ri 'Liça da Comarca de Toledo/PR 
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do Estacid do Parand 

0000f,3 

IIVISTERIO PUBLICO 
• 

TORTA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PlILICO 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

PROM 

4a ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA ClOMARCA DE TOLEDO 

T LEDO, por inteijmédio do Promotor de Justiça Sandres Spo holz' 

UNICÍPI DE TO EDO, pessoa jurídica de dieito público interno, ade 

resentado pelo Prefeito Municipal' LuCio de.  Marchi, ora 

MPRO ISSÁRI , nos termos do disposto no artigo 5°, parágrafo 

deral n° 7 47/85', e demais  dispositivos legais ircidentes, e • 

e 

uadarrent 

enolninad 

6°, clai  

,CON 

ídica, do 

ministrati 

bos Con 

Constituição 

IDERANDO que ihcumbe ao Ministério Público a defesa da ordem 

patrim9io público, 'da moralidade, da legalidade é da eficiência , 

, nos te
'
mos dos artigos 127, caput2, bem comó art., 129, inciso III3,' 

;  
tituição ederal; artigo 114, caput, bem como -art. 120; ambos da 

do Estado;  do Paraná4; 

2) 	CON IDERANDO que por 'intermédio d Recomendação Admin 

0 /2.008, a ual passa a integrar estelnstrumento ANEXO I), sugeriu-se 

p r parte do Município, da autorização de edificação, implantação ou a 

instituciónal, cessando ilegalidade que vinha, sendo realizad pe o ent 

co promissodp ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, •ue terá eficá-
§ 62;11.ei Federal n2 7.347/85. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar do interes ado 

ci 	de título e cutivo extra judicial. 

t. 12) CF. Olrflinistério  P blido é instituição permanente, e sencial à função jurisdicional do Estado, in 

, cu 6indo-lhe defesa da rdern jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
isponíveis. I1 	 1 

; 3At. 129 CF. Sã funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil 
pú lica, para a roteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros'interesses.difusos 
e °letivos; 
°A t. 114.CE O inistério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdiCional do Estado, in 
cu 	bindo-lhe a defesa da cirdenjurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
in isponíveis. 	

• 	. I 
A t. 120 CE. São funções 19stitucionais do Ministério Público: III - promover o .inquérito ci il e ação civ I 

pú lica, para proteção do pátrimônio público e social, do meip ambiente e de outros inte ses difdsos 

cO etivos; 
• 

ár as de u's 

4' romotoria de Ju  tiça da Comarla de Toledo/PR 



INTISTERIO PÚB 
do Estael o 

4' 

TORI DE PROTEÇÃO AO PATRIMQNIÓ pÚBLICO 
PRQ OTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

ROMOT ORIA DE JUSTIÇA DA COMARCADE TOLEDO 

nicipal ao doar estas- áreas para fins de moradia popular, mediante uesafetação 

ansformaç o das áreas de uso comum em áreas dominicais); 

CON IDERA DO a legítima pretensá da mencionada 'Re ornen açã 

ministrati a, visto que a legislação 'é cogente ao proibir a alienaçãodos. nst d us 

mum (art. 00, CC), e ainda, afirma quais deverá 	

i  

ser a finalidade destes 	t. °, §, 2 
1 

Lei 6.766 79), não sendo permitida a utilização àarà fim diverso (arts. 17 e 22d L ... 

66/79) ou a transformação destas áreas em bens dominicais: 

1 

Código Civil (Lei 10.406/02) 
Art. 100. Os bens públicos 
especial são inalienáveis, enq 
forma que a lei determinar. 

e uso comum do povo os dê us 
to consérvarein •,a sua qu lificaçáo, na • 

Lei 6.766/79 
Art. 4° (...) - 
§ 20 - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de 
educação, cultura, saúde, lazer e similares. 
Art. 17. Os espaços livres de ;uso, comum, as .vias e pratas, as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equiparrienos urbanos, 

erão ter sua 
lotea .ent 
do lot do 

a ¡Lei. 
inte rar 
e as rea 

os urb no 
i 	• 

constantes do projeto e do memorial descritivo, não po 
destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do 
salvo as hipóteses de caducidále da licença ou desistênci 
sendo, neste caso, observadas is exigências do art. 23 des 
Art. 22. Desde a data de regi tro do loteamento, passai] 
domínio do Município as via e• praças, os espaços livr 
destinadas a edifícios públitos e otitros' equipamen 
constantes do projeto e do memorial descritivo. 

e 

4) CON 

expressame 

l uso COMUM 

1  c rso, dos a 

IDERANDO que, apesar 6 Recomendação n° 01/2008 

e a demo ição de eventuais obras que tiverem sido edificadas 

indevida ente, transferidas pelo Município -  a •terceiros, b 

s qué 
	

seguiram que esta não seriai a alternativa mais coer 
• 

qh. 

er pi re ist 

as áre s ti 

rvou-se no 

e em face 

• 
s Sponholz 
de Justiça 

3 
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FROM 

MINISTÉ RI 

4' 

P UBI 
do Estad 

o TORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚrIC 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS  

ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

.1 do intere'sse 

particulares 

, com fundam 

, CON 

ais são ba 

eles, destaca 

- CF), o qual 

til :imos o Di 

C011 

. I m ateriál;e 

direitos por 

cidadão a qu 

que observa 

re -onhecid o 

público, haja vista que a posse de cfIntenas de lotes foram destinados a 

e:boa fé, 'e inclusive utilizados para fins de financiamento habitacional, 

nto em estratégia de assistência social 

IDERA DO que á Constituição • estabelece uma série de princípios, os 

e para a criação e interpretação de todo o ordenamento jurí ico. Dentre 

art. 1°5  II , 

-se n ste 

Art. 6° São direitos sociais 	educação, a saúde, a ai enwç 
trabalho, a moi-adia, o trans+te, o lazer, a segurança, preiid 
social," a proteção ã maternidade e à• infância, a as istênci 
desamparados, na forma desta Constituição. (grifado) 

ftanto, SEUS preceitcis devem se matàializar na vida social, sendo que os 

la assegurados, dentre estes a moradia, legitima a tutela do Estado para o 

m falta ci referido direito, inclusive, mediante prestações pcisitivas, desde 

a real situação de hipoSsuficiência por ,parte do jurisdicióna 

ela jurisprudência' e doutrina. Neste sentido él o escólio de J 

se corno norte o Princípio da Dignidade da Pessoà Humana , 
aterializrse pelos Direitos FundamLitais e Sociais, inserin 

i 
eito à Moradia: 	 I 

I 

IDERANDO que a Constituição 	dotada de efetividad formal e 

i 

5 

da Silva': 

1 , 
Esse 'é daqueles direitos que Itêm duas faces: uma neS. 
positiva. A primeira significa que o cidadão não pode 
uma moradia, nem impedidoL de conseguir uma, no (I 
abstenção do Estado e de terci  iros. A segunda que é a p 
ido direito à moradia consiste tio direito de obter uma mo 
i 	 I 

TJ-SP - Ap lação : APL 00547943920128260577 SP 0054796-39.2012.8.26.0577 
-SP - Reexa e Necessár o : REEX 400122669205.3826066j SP 4001226-69.2013.8.26.0 
LVA, José Allf nso. Comeitário Contextuai à Constituição. ed. São Paulo: Ma eiros 
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ta pri cip 1 

adia di na 
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cio Esrad 

PROM TORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚ 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS" 1 

4a ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLE 

INISTÉRIO P T:JB I O 
do nó 

Lie 

adequada, revelando-se corno um diréito positivo áe fat 
prestacional, porque legitinia á pretensão a do seu titular à reali açã 
do direito por via de ação positiva• do Está bntado. E nessa açã 
positiva que se encontra a don ição de eficácia do direito moradia. E 
ela está prevista em vários dis ositivos da nossa Constituição, entre os 
quais destaca-se o art. 30, que define como objetivo do Brasil construir 
uma sociedade justa e solidária, erradicar a marginalização — e não há 
marginalização maior do que não se ter um teto para si e para" a família 
— e promover o bem de todos — o que pressupõe, no minirno, ter onde 
morar dignamente. Além dessas normas e princípios geras, há ainda o 
disposto no art. 23, X, que ' dá competência comum a todas as 
entidades públicas da Federação para combater as causas a pobreza e 
os fatores de marginalização, promovendo a integraçã social dos 
setores menos favorecidos — o' que importa, só por si, cri r cond.' çõe 
de habitabilidade adequada paa todos. 

L 

7) 
	

CON 

vtilnerabi 

tituição 

neira idô 

SIDERAIDO que a destinação das áreas de uso comum, etfua1Iapel 

pesar de • contrariar os ditames da lei, buscou atender os 'va oré 

is, visto cue objetivou a concessão de moradia para famílias ri s t açã 

idade social, por meio de• programa d financiamento habitaci nal ju to 

anceira ( aixa EcOnômica Federal), o que se presume ter sido ealiza o d 

Município, 

constituciona 

CON 

a se rdo com 

ci'ncia de ile 

IDERAIlDO que qualquer negócio jurídico deve ser interpretado de 

boa-fé', 1sendo assegurados os direitos do terceiro que tenha agido sem 

alidade, m exercício regular d'e seu direito; 

9) 	CON IDERANDO ainda que a 0a.-f, .dcis participantes d' 

h bitacional desenvolvido pelo Município é presumível, visto que 'estes 

le 
r . 113. Os n 
ração. 

gócios jullicos devem ser interpretados con orme a boa-fé e os usos cfcrt 	h 

4' romotoria de Ju tiça da Gomar :a de Toledo/PR 



éra i1ga 
i 	• 

iná lo par 

n. /54  
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) coN 

a onsolidaç 

1) CON 

O 48.16.000 

in ti,tucioná 

1 d vidament 

in egrante d 

m ncionado 

1), CON 

tras áreas 

localizaç 

aj ste (e que 

b nefícios d 

d s normas u 

dir 	tdres onho 
stiç 

• 

ti PROM 

4a  

TORTA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

• 

INISTÉRIO PÚBLICO 
. 	• 	• 	do Estado do Paranó 

" 	 - 

c nações d 

pondo-se 

saber qtie a doação de lotes p
_
eloMunicípio ao programa 

preservação de seus direitos; 	_ 

IDERANDO a neceSsidade de que seja mantido o critério ori 

da propriedade em favor dos possuiLres de boa-fé; 
1 

IDERANDO que no curso da iristru0o deste Inquérito Civi 

27-0 foi ossível a identificação de 121dos os lotes que constituíam rea 

e foram doados pára fins de prodirama habitacional, os cuais foram '‘ 

rçlaciona os pelo Município às folhas 12-17, cujo rol passa a faze' parte 

ste ter o de ajuste (ANEXO 2).8, 'assim como. 2 (dois) imóveis 

no Of, h° 025/17 - PATRIMÔNIO/SMAD (folha 671 -.-ANEXO 3);. 	. 

ervação 

ncial 

serão definitivamente outorgados aos seus possuidories), gari 

educaçã , cultura, saúde e lazer, de modo a serem atendidos 

banística ; 

IDERANI  DO, nada obstante, a imperiosa necessidade de pre 

nstitucioAais, para tim de uso da população em geral, prefer 

próxima aos bairros em que .estão situados os lotes abrangi ds po 

D- 

obje 

1) CON 

d s moradia 

-ce tam ente 

gr ve prejuil, 

DO que acaso seja levada diante a ordem inicial d demo içã 

uídas nos lotes institucionais que compõem o An xos 2 e 3, 

dos teriam a legítima pretensão indenizatórià, o que ocasionária 

• 

4' romotoria de _lu tiça da Comarca de Toledo/PR 

8A rangendo 2 
su screventes d 

) 3 (duzentos e sessenta e três lotes— folhas 12-17/JC), descritos em folhas r c  
ste termo e ajuste. 	. 

'cadas pelos 

IDERA 

já const 

prejudic 

ao érári 



a de Toledo/PR ndres Sponholz 
e Justiça 

7 

CLÁUSULA TERCEIRA: O MUNICÍPIO DE 
compromete-se, no prazo máximo de 180 (cento e o 
contados da assinatura deste instrumento, 

TÓL D 
ias 

OMO a 

Ij ISTÉRIO P B 
Estad 

 

     

PROM II TORIA DE PRÓTEÇÃO AC) ATRIMÔNIO PÚ 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLE 

1 	C ON 

óveis serã 

te irada dos 

1) CON 

at s praticad 

presente 

g ante aos 

fatizando-

p s ssuidores; 

1) 	C ON 

O /2.017 en 

O de outub 

IDERANDO que os custos atinentes aos registros de propriedade dos 

eviden 	ente menores do que eventuais indenizações ocasionadas pela 

uais poss idores destas áreas; 

IDERANDO, que o princípio da legalidade determinaria a a ulaçã do' 

s pelo Município em desconformidacie com os preceitos da i4e, tod Vi 

al qu 

a-f 

do 

IDERANI  DO a formalização do Teimo de Ajustamento de onduta n.° 

o Minislitério Público do Estado do araná e o Município de Toledo, em 

de 2.017, por intermédio do qual ficou estabelecido que: 

caso, est 

cidadãos 

que oc 

deve ser sobrepesado pelo mandamento constit 

direito à moradia, e-  pe a ,próteção do terceir 

rreu no presente caso a co sumação de direitos e 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O MUNICÍPIO DE TOLED9 reconhece 
a irregularidade relacionada à transmissão indevidp de áreas 

I, em favo• 

• 

institucionais, quais sejam aquelas relacionadas no Anex 
de particulares para fins de programa habitacional; 

CLÁUSULA SEGUNDA: O 1,141:INICÍPIO DE TOLED 
a validade das transferênciás- (doações ou vendas) ,  
desafetados que já tenham si o realizadas, comprometi 
se insurgir contra os atuai4 proprietários, detentor-c 
regularmente adquirido; 	 • ' 

'rego hec 
os .m -vei 

a 
ide-I d reit 

- 

4' romotoria de u tiça da Coma 



a clá sul 
z'ovi' cia 

m ve 

O 

'dá u 
de- par 
to dos 

a, 
,fi 
ato 

INISTÉPIO PírJB 
do Estad 

ATRIMUNIO PU1  
OS PÚBLICOS I 

OMARCA DE TOLEDO 

Ico'l • PRQM 
• 

tla 

TORIA DE PROTEÇÃO AO 
PROMOTORIA DE REGIS 

ROMOTORIA DE RSTIÇA DA 
1 

I 	- 

cadastramento de to'clOs às pcjssuidores. dos imóveis me 
item "11" (ANEXOS 2 e 3).• 
Parágrafo primeira: O refeijido cadastro deverá nec 
.conter pelo.menos dados relativos à (i) identificação.  do 
dos respectivos imóvèis, alem .de ,  (ii), informações e 
documentos comprobatórios de Posse de boa-fé .e em. n 
dos referidos possuidores; 

" Parágrafo segundo:: Decorrido o prazo definidori 
MUNICÍPIO DE TOLEDO ,promoverá ao Ministério 
Estado do Paraná a entrega de cópia dos' cadastros, 
jántacia ao procedimento investigatório; 	- 

I 

CLÁUSULA QUARTA: 'Cumprida .a etapa definida 
terceira, o MUNICÍPIO D TOLEDO adotará as 
necessárias objetivando a Mafetação de' todos I 
relacionados no item "11" ( EXOS 2 e 3); seguindo-se 
propriedade somente em' favor dos possuidores cadla 
atendam o 'requisito .de posse de boa-fé e exercício , 
nome próprio; 	, 

— • 

CLÁUSULA.QUINTA:"0 MUNICÍPIO DE TOLEDO compromete-
se, em caráter permanente, à manutenção das áreas oferecidas como 
compensação • aos iiiióveis de uso comum que serão desafetados 
(cláusula terceira), e que constam do ANEXO 4, de modo i a assegurar 
as efetivas coações de uso da população propiciando o acesso à 

ssariamente 
moradores 
cópias de 

lime próprio 

o scapdt, o 
'Público do 
ara fim de 

c onados no 

'Parágrafo primeiro: Para,,fim de cumprimento desta 
MUNICÍPÍO DE TOLEDO Promoverá ampla publicid 
de ,convocaç,ão de interessad4s visando o désenâlvime 
destinados à outorga de propriedades; . 	. 

'• 

, 

em 'prejuízo 
nstância, o 
de Registr .  

as refej-ida 
(art. 1 

i es 

educação, cultura, saúde e lazer. 	. 	. 
Parágrafo único: Objetivando,o alcance.  desté objetivo; 
;dos' preceitos legais que já determinam esta eirc 
MUNICÍPIO DE TOLEDO promoverá perante às ofício 

I  de Imóveis, 	averbcição de sin' alienabilidade absoluta .   
áreas constahtes do ANEX0"4 nas respectivas matrícàlas 
item "11", Lei Federal, n° 6.0,15/731 com expressa ref. 
Termo de Ajustamento de Cor:lauta; (acÉéscimo'de'recl ia 

- 
' 	‘ 

romotória de Ju 
W5 	• 

, 

Liça da Comar.:a de Toledo/PR 

• 



:anento d 

o do Ofíci 

3(0 1/2 01 

Di 

de 

os im veip 

a posterior 

CON MERA 

tenor, o M nicípio d 

39/208-G B (proto 

stulando, m síntese 

4 	romotoria de Ju tiça da Coma 

DO que, por sua vez, findado o prazo mencionado no item 

Toledo encaminhou nova resposta, por intermédio do Ofício n.° 

olo em 02 de outubro de 2.018) (fl. 499, Apenso 01, 

a de Toledo/PR 

rt 

ISTE-  RIO PUBLICO 
,ão Estado do Paranó 

PROM TORIA‘DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PISLICO 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLIÇOS 

a ROMOTORIA DE JIJSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

de escritura pública (cláu ula quarta), assim co o (iii) a 

do prazo por •120 (cento e vinte) dias para o cumprimento 

isposto Cláusula 	terceira do Termo de Ajustamento de onduta n.° 

réscimo ke redação) 

1 	•CON IDERANDO que o Ministério Público do Estado do Paraná 

O ício n.° 545/201 -4PJ (fl. 480, Apenso 01, Volume 03) in Ormou 

C MPROM SSÁR1O.D deferimento da concessão de 120 (Cento e vinte) 	d 

p ra o cump 'mento integral Termo de Ajustamento de Conduta n° 06/2017 

ju tificativa presenta a pelo ente público relativamente ao cumprimento 

te ceira, de onstrando a •  dificuldade • na localização dos possuidores pa fi 

c astramen sobretuido, em decorrência das visi as realizadas no período diurn 

es avam sent  o infrutífEraS; (acréscimo de redação 

1 

C o nduta on 

0313/20 

in ormou a 

m ncionados 

tr mite pera 

re acionado 

torizáção 

s • I icitação 

in egral do 

/2.017; (a 

' 	1 
) 	CON IDERAItIDO que, após a assinatÚra do Termo de Ajus 

nal, o MUNICIPIO DE TOLEDO, mediante encaminhamen 

8-GAB fl. , 40, Apenso 01, Volume 01) protocolo em 

(i) • réalizfição do cadastramento 231 (vinte) possuicfores-  d 

no documento original; bem como (4) a existência de Projet 

te a Câtbara Municipal propondo ' desafetação de todos 

os no item 11 do TAC n.° 6/2.01 (Anexo 2'e 3) pa relaciona 

outorga 

dilação 
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1 

Dilação do prazo pelo peiiiodo de 06 (seis) meses p ra cu 
integralmente o disposto a cláusula terceira do 
Ajustamento de Conduta, diánte de dificuldades na 
cadastramento de todos os muiuários; 

aditivo ao, Termo 'de Aju tamento de Conduta par co 
supressão do Item 06 do ReIatório de Imóveis. apres ntado 
proposta de compensação das :áreas institucionais, diant 	i 
de permuta 'do referido imóvel com outras entidade, ó-  fi 
implantar equipamentos púb icos em regiões que ain a não 
contempladas; •• 

a postergação por parte do, Município de Toledo: da. arerbação•da 
inalienabilidade absoluta na Ynatrícula do imóvel constánte do item 
n° 03, para o momento em que o Município de Toledo detiver posse 
absoluta e título hábil ao registro de propriedade eni seu favor, 
considerando qué a municipalidadedetérn tão somente a sua posse , 
provisória até o momento; 

A incLusão no Termo de Ajuste no sentido de qu os Ofícios 
de Registros de Imóveis procedam o registro das scrituras é 
das averbações que se fizerin necessárias para a r nsferênci 
dos imóveis aos respecticoS favorecidos independente d 
cumprimento total da CláusJla Quinta; (acréscimo ' red 

2C) CON 

a concessão 

possível con 

sessenta, e 

cláusula te 

di ficuldade 

(cento e no 

[SIDERANDO que em relação a alínea a), justificou-se que, n da os 

[ do prazo de 120 (cento e vinte) dias anteriormente concedi b, nã 

luir o lev ntarnento de identificação e1  cadastramento dos 265 duzen 

inco) im veis listados originalment para identificação nos termos da 

ceira do -Termo de Ajustamento de Conduta n° 06/2.017 diante da 

encontr r os mutuários; mas que, por outro lado, informou-se que (i) 191 

nta eu ) já estão devidamente cadastrados; (ii) 48 Xquare a e oito) 

4 Promotoria de Ju tiça da Coma a de Toledo/PR 
WS 
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encontram-
. 

tiveram seu 

em vias de. 'conclusão do procedimento e (iii) 26 (vinte e seis) ainda não 

oradore5 localizados (acréscimo de redação); 

'2 

21) 	CON IDE(ANDO que no que concerne a alínea b) e c), informou-se, 

in_cialmente, que o Co promissário já cumpriu parte do constante na cláusUla quinta, 

nico do Termo de Ajustamento de Conduta ,n° 06/2.017, efkivando as 

a 

R 

in 

ár a de 11 

2.510,50 

h. 06, com 

ar a de 3.81 

), confor 

r • e ação); 

ara rafo 

erbações 

latório d 

titucionai 

XO 

das 

.963,00mL (itern 01); lote rural .° 134/135/136-B2, co 	á 

(item 02); chácara n.° 04-A, com ária de 2.000,00m2  (item 4,); ch 

rea de 21 686,95m2  (item 05); lote uribano n.° 183, da quadra I° 22, 

,48m2  (it m 07);`e chácara n.° 23-F.1, com área de 117.098, 1m2  

e docum ntos anexados ao procedimento investigatório (ac éscimo 

e inaliell.bilidade absoluta nos-  imóveis constantes no •AN 
! 

Imóveis apresentados como proposta de compensação, 

utilizadás para a finalidade social --I a saber, lote rural n.° ,11 

.2) 'CO 

8. 48,11mI ( 

Matricul 

I , argumen 

se utilizada 

e uipamento 

rtanto, a 

d áreas 

de 

IDERANDO que, em relação ao imóvel Chácara n.° 71, com área de 

ito mil tr6zentos e quarenta e oito metros com onze decímetrosii  quadrados) 

n.° 61.9 5, do 10  Serviço de Registro de Imóveis (Iiem 06) o ANEXO 

ou-se que foi desapropriada pelo COMPROMISSÁRIO com f.  nalida e d 

corno proposta de permuta com outras ,entidades a fim d i 
públicos em regiões que ainda n'ão são contempladas, il 

1)
/  

upre'ssão da respectiva área do res ectio Relatório de co 

EXO IV) (acréscimo de redação); 

, 4' romotoria deli tiça da Comar :a de Toledo/PR res Sponho 
stiça 

11 
o 

O 

o 
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. 23) CON 

apresentaçao 

irregularme • 
06/2.0171( 

I 
que o kespe 

dos lotes co 
- 

va liorização 

24) CON 

prejuízo à co 

originalment 
/, 

outros efeito 

dê redação); 

25 CON 

' O do Rela 

quenta. e 

te Rural 
.1 

trícula N 

d Toledo/P 

tr mite pera 

-1 ,2012.8.16 

cl uSula 

soluta nes 

nroni-í 

' 

IIVIS 'FÉ PIO •P'U.131Í.ICO. 
do- Estado d,do Pai nó 

I 
TOIÚA DE PROTEÇÃO AO rATRINIÓSIO Py LICO 
PROMOTORIA DE REGISTROS PI:TIãLICOS 

ROMOTORIA DE JUSTIÇA DÁ 00MARCA DE TOLE 

IDERANDO que, - no que. sé r fere ao item supra, 4  ua do d 

da •pro osta de coffipensação d1as áreas institucionais utilizada I 
	 1 

, 	. 
e para,;a construção de casas pop lares e formalizaçãoo TAC n. cli  

EXO IV, em cumprimento à cláusula quinta da avença, observou-se 
i 	• 

tivo Relatório abrangia áreas muit9 superiores à-totalidade da à áreas 

stantes n ANEXO II e III, e localizadas em regiàos com indicativos 'de .. 
: (acréscimo de redação); 	 • - .. 

IDERANDO que, nesse contexto, não se vislumbra a oc 

atividade na destinação do mencionado beni imóvel a fim div 

,predisp sto; observado o intuito de 'concretizar e 'dar coin 

igüalme te positivos e condizentes com o interesse públic 

IDERANDO, por seu turno, que em relação ao imóvel const • 
rio (A XO IV) consistente em — Área de 255.403,00 m2  duzen, os 

'rico mil quatrocentos e três metros quadrados) a ser 'desm Mbrada do' 

50. A. 1. 1., Linha Marreco, 8° Perímetro' da Fazenda Britânia; objeto da 

57.717, o ..1° Serviço de Registra de Imóveis deste Município é Comarca . 

— menu nou-se que gse é objeto cle.discussão em processo [judicial em 

te a la ara—Civel • da Comarca de ,Toledo/PR s'ob autos n.° 0000894-
._ - 

0170 (A" ão de Desaprbpriação), impossibilitando. o cumprimento d 

nta 	ara rafo único, referente a averbação de inali nabili ad 

e momerito; (acréscimo de redação) 

11:40P  

PROM 

4a 

dre S onho 
e ustiç 

1 
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C'ON 

A ão.  de" De 

- prvisória d 

a erbação de 

ú iéo, do Te 

;
C0 

) 

ps ssuidores; 

Tiledo, os re 

gistro de 

q e a COM 

q e faz men 

C ficluta n.° 

T C formal 

pr ncípio da l  

2 CON 

p.issnidOres 

am sido 
t 

p rante ci•1 

re peito, nã 

di TA C á p 

A ex
.

o II e 

exo 1: Co 

IDERANDO, nesse sentido, que a r. decisãó proferida no bojo-da ‘lusiv 
I 	' . 	, 

	

apropriaçao, mencionada no item anterior concedeu tão soden e 	oss 1 

área de apropriada, impossibilitandF a diligência registrai 'r fe 

inalienabdidade absoluta nos moldes irevistos à cláusula quinta, pa a 
I 	 I 

de Ajustamento de Conduta n.°06/2017 (acréscimo de redação. , , 	. 

IDERAItrnO, outrossim, a informaçr de que dos 191 (cento é'noventa e,, 
., 

evidame
,  
te cadastrados, e promovidl -a identificação dós Seus respectivos . 	 , 

á devida ente autorizada a outorga de escritura pública pelo Município de 

istros e •averbações subsequentes não foram efetivados pelo 10  Serviço de 
. 	 , 

móveis este Município e Comarca de Toledo/PR, sob o arguinento de 
, 	I 

OMISS IO teria cumprido apenas parcialmente "a diligência registrai à 

ão .a clátisula quinta, parágrafo único, do Termo de Aju tamen 'o d 

6/2.0-17,•xigindo via de consequêncii a prova do integral•cum ?men o d . 	. .  

t 

zadb con1i o Ministério Público do Estado do Paraná em sp it 

egurança uríclica; (acréscimo de redação);..  , 

IDERANDO que a situação noticiada no item anterior tem rej cl.  

ealizados e concluídos de forma regular diante da não efetivaç 

e boa-fé, cujo cadastramento e •auto -ização para outorga de éscritu a jri 

da posse 

Serviço d Registro de Imóveis da Comarca dê Toledo/PR. Ainda a esse 

se vislum ra a ocorrência de comprometimento à garantia de cumprimento 

rmissão' e •que as transferências de propriedade dos lotes constantes dos 

II ,do Terino de Ajustamento' de Condita (correspondentes ao 

plementardas informaÇões do Município de Toledo) o 

' 

4' romotoria de Ju Liça da Éo.mar a de Toledo/PR 
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Estaci 

TORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO P 
PRO OTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

ROMO ORIA DE JUSTIÇA DA 90MARCA DE TOLEDO 

'bento a è cláusula de inalienabilidade nos imóveis oferecidos em- 
- 

à sõluçâs das irregularidades ocorridas. O posicionamento leva em conta 

e multa ixadas no ajuste de conduta inicial, e que permanecerão neste 
- 

créscim de redação); 

,29) 	CON IDERANDO, por sua vez, que o 14UNICÍPIO DE TOLEDS nOti 

promoção das provicrncias neceSsárias objetivando a desafetação de todo s im
I 1 

ei 	 i 
re.acioriadas.  no item -,1 (ANEXOS 2 e 3 - .corr spondentes ao Anexo 

Complementar das. informações do Município de oledo), conforme publiC 

"R" N.° 249, de 25 de abril de 2.018, em consonlncia com a cláusula 

dc ajuste; (a:réscimo de redação) 

, 301) , COIISIDERA DO, 'ademais, o interesse- manifestado pelo MUNICÍPIO DE 

1 
TOLEDO ii5 sentido de regularizar a situação registra! das áreas institucionais 

indevidamente doadas  para. o implemento de programas habitacionais, 

notadamente atravésd e medidas harmônicas com as pretensões dos poruidores a i 
serem iden 	tetificados 	cadastrados perante a municipalidade; (acréscimO de 

redação); 

31) 	CONSIDERANDO a peculiaridade do, caso,' especialmente no que 

01 

c'onstatação ; de que 

ponderação de interes 

áplicação do princípio a proporcionalidade, 

es, aponta 'de um lado a iInperiosa necessidade d 

'Procede à desa`etação de imóveis, autoriza a sua t,ransferêncià aos respectivos possuidor 
e procede à afetação de áreJs integrantes do patrimônio público municipal. Disponível em: 
<htt ://www.te1edo.r ovir/sa lisa I documentos/norma 'uridicail 382.4 texto inte tal>. 
nov. 2.018. 

PromotÁria de 
WS.  

a de.Toledo/PR stiça da Comer 



RESOLVEM 

Apud MART 
trativo 'livro 4 
Revista dos Tri 

NS, Wallac 
etrônicol: t 
unais, 2014 

Paiva; ZANELLA D1 P1ETRb, Maria Sylvia. Tratadó de cifre 

oria geral e princípios do,direito ádministrativo. 1. ed.ci  Pad 

4' Promotoria de Ju liça da Comarca de Toledo/PR 
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PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

zla PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLE 

o 
and 

O 

LIC 

providências visandocorreção da ilegalidade derlunciada, e  de outro a opio..tu Maçâi  

de 	prazos 'e mecanil mos adequados ao MUilklICÍPIO DE TOLEE10 pata 

interesses da coletividade (acréscimo de 

principio da eficiência administrativa, . 

concretização de medidas qúe atendam aos 

1 redação); 

32) 	CONSIDERANDO, portanto, o 

elencado ao Art. 37, c 

Alberto Davis Araújo 

put, da Ccinstituição Federal, nos termos em que lec'onam Luiz 

Vidal Serrano Nunes Júnior': 

[...] tem partes com as 'normas de boa administrado', i dicando qu 
a Administração Pública, em todos os seus setdres, dev concr tiza 1 atividade administrativa ,preclisposta à extração do m ipr yiú 
possível de efeitos positivos do administrado. Deve so.  siar 
de ,custo-benefício, buscar otimização ,de recursos, em 
obrigação dotar de maior eficácia possível todas as açõe do 
(acréscimo de redação) 

1 

33) 	CON IDE 
	

O que o aditivo ao compromisso de ajustamento 

mediante a e eservânci de critérios legais, além das vantagens decorrentes d celeridade 

a, possib lita,a obtenção de resultadd similar ou equivalente àquele que, 

te, pode4 ser obtido em Juizo; (acréscimo dè redação); 

e da eficiên 

p c tencialme 



.ce 

' C 
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as 

af 
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re 

C• 

tr 

re 

INISTÉRIO PÚBLICO 
ki0 Estado .do Pararia 

PROM TORIA DE PROTEÇÃO A&PATRIMONIQ PÚBLICO. 
PROMOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS - 

4a PROMOTIORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 
4 

À 
ebrar o presente ADITIVO AO COMPROMISSO DE AJÚSTAIVIE 

formali ado em 04 de outubro 4 2.017, c,Oin fulcro 

da Lei 7. 47,.de 24 de julho,de 1.98. Nesse respeit6,,de co 

aram que permanecem Mantidos na íntegra os compromisstis original 

esta pactuação complementar desde .a data da,  celebraçã 

Por sUa .ez, as obrigações anteriormente "assu 	 arnidas, porém etadas 

vação, pa sam a vigorar nos tetmos e ondições abaixo elencad s: 

PRIME RA: O MUNICÍPIO DE TOLEIJO reconhece a irregularidade 

transmissão indevida de áreas institucionais, quais, sejam. aquelas 

Anexo I, em favor de particulares para fins de programa hanaciOnal; 

SEGUNDA:,  O MUNICÍPIO DE TOLEDO reconhece a )alidade das., 

(doaçõT ou vendas) dos iirável desafetados que já t nharn sid 
- r 	I 

mpromet ndo-se a não se insurgir con Ta os atuais proprietário , cetn ore 

adquirido', 

NDUTA; 

rágrafo 

pastes dec' 

tadbs por 

mposição:'. 

sente adi: 

AUSUL 

acionada 

acionadas 

AUSUL: 

nsferência 

lizadas, c 

direito re ularment 

no ira 

'f 

in trumento 

'C ÁUSULÀ TERCEkRA: O .MUNICÍPIO IDE 'OLEIDO- comproinete-S 

m ximo pra rogado - e 180 (cento e oitenta) dias, contados da assm tur 	est 

aditivo,,a ikóniovèr a conclusão do cadastramento de todos pos uidOre d 

óvei;re1aciondos o item 11, (ANEXOS II e • II - correspondentes ao Anexo 1 e 

exo 	Complemen ar das informações do Município de Toledo) (acréscimo da 

ação). 

rágrafo primeiro: b referido cadastro deverá necessariamente conter menos 

dos relativ 's à (i) identificação dos.  moradores dos respectivos imo 

romotoria de Ju iça dá Comar'ca de Toledo/PR ndres S onho 
ustiç 

I-  • -g 



romotoria de Ju tiça da Cornar a de'Toledo/PR 

II 

.1 e 
! <h 
1 no 
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rocede à af 

)://www.t-
. 2.018. 

ndres Sponholz 
motor de Justiça 
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móveis, autoriza a'sua transferência aos respectivos possuidore ajusto título, 
s integrantes do patrimônio público municipãl. Disponível em: 
r/sa 'lisa I documentos.  /norma 'uridica/13824 texto 	ral> 	sso 12 

afeiação 
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PROlViOTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 

ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

in ormações 

pr 'prio dos r 

P rágrafo 

T LEDO p 

c astros, pá 

e cópias 

feridos p 

egundo: 

omovera 

a fim de j 

e documentos comprobatórios -de posse de boa-fé em nome 

ssuidores; 

Decorrido o prazo defini o no caput, o MUNI 
1 

Ministério Público do Est do do Paraná a entrega . 

untada ao procedimento inv stigatório; 

QUARTA: Considerando a desafeta ão de todos os imóveis r lacip 

(ANEXOS 2 e 3), conforme o contido na Lei "R" N.° 2411, de 25 de 

unicipio de Toledo adotará no prazá de 60 (sessenta) dias subsequente 

ento da Cláusula Terceira a outor a de ro riedade aos respectivos 

reviamenite-cadastrados, e que port to atendam o requisito de posse de 

'tido dd moradia em nome próprio (clausula terceira, parágrafo 1'; 

nico: Para fim de cumprimento desta cláusula, o MUNICÍPIO DE 

romoverá ampla publicidade ,para fim de convocação de • nteressado's 

envolvimento dos atos destinados à outorga de propriedades; 

QUINT : O MUNICÍPIO DE T LEDO compromete-s 

manutenção das áreas oferecidas co o compensação aos irri 

erão desafetados (cláusula terceira), e que constam dó ANEX 

r natureza permanente de áreas institucionais, de modo a 

C ÁUSUL 

n item "11" 

d2.018, o 

a cumpri 

ssuidores 

a-fé e ex 

(r tificado) 

iágrafo 

LEDO 

vi ando o de 

C ÁUSUL, 

rmanente, 

c mum que 

ssarão a t 
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  PROMOTORIA DE REGISIROS PÚBLICOS 
4a  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLE 

, 

efetivas ondi 

e lazer.1 ' ! 

Parágrafo ' 

qi_ e já deter 

prJmover j)e 

àbsoluta das 

167, II, item 

As.ustamento 

Parágrafo s 

árágo, fica e 

Chácara n.° 

, c m onze d 

R gistro.  de 

,"re ação); 

1 

i! P rágt.4 

1 
ar igo, em r 

: 
i
! 2 5.403,00m 

- P rímetro d 

. 

	

	R gistro dei 

o COMPRO 

m nisteria.1 s 

Parágrafo q 

neste Termo . 	1 
i óveis list 

C mplernerit 

de Condutas. (alteração de denominlção do parágrafo) 

gundo: ata fim de cumprimento do cap.  ut e parágrafo pn 

cluído o imóvel referente ao o Item 06 do ANEXO 4, consubi  
i 

71 com área de '8.348,11 m2  (ó ito mil trezentos e quarenta e 

címetros:quadrados), objeto da matrícula n.° 61.995,. do 

Imóveis desta Comárca e Município de Toledo/PR; (ac 

É 

rceiro: ara fim de cumprimento d caput e parágrafo primeiro.  deste, 

ação ao óvel relativo ao item 03 d ANEXO 4, consistente na área de 

a ser esmembrada do lote rura n.° 50.A.1.1, Linha Marreco,' 8° 

Fazendi &irónica, objeto da matrecula, n.° 57.717, do 1° Serviçb.  de 

oveis, fla condicionada à averbação da inalienabilidade absoluta tão Ioga 

ISSÁRIO obtenha a posse definitiva do imóvel, devendo este órgã.  

r devidamente comunicado; (acréscimo de redação); 

uneiro: bjetivando o alcance deste objetivo, sem prejuízó dos pieCeitos 

inam'est circunstância, o MUNICÍPIO DE TOLEDO comiiromete-se a 

ante os fícios de Registro de Imóveis a averbação,de inarenabilidade 

referidas áreas constantes no ANEXO 4 das respectivas mat ículas 
' 

"11", Lei Federal n° 6.015/73), com expressa referência a este Termo d 

ções de so da população propiciando.° acesso à eddcação, c tura, saúde 

arto: Cukipridas as exigências legais e as dèrnais.condições e 
i 
I 

de Ajust ento de Co" nduta;  a transferência de propriedà 

li 	
, 	I , 	. 

dos ao NEXO 2 e 3 (correspo ciente'S ao Anexo 1 

r das informações-do Município de jjbledo) aos res ,.. , , 

eir 

tilnc 

1to 

.5erWç 

escim 

romotoria clç Ju tiça da Comana de Toledo/PR. 
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ROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

rm nt3 d definidos na 

condição est 

Cláusul s Terceira e Quarta, indernderá de prévio cump 

beleciáa 'no caput deste item (acréscimo de redação); 

CÁUSUL 

(I; O descu 

multa, 'equi 

c rrigido m 

c ntar do ter 

) O descu 

m lta, equiv 

ci ntemplado 

p sse de boa 

netariame 

c nstatação 

d& mora. 

(I I) O descu 

m lta, equi 

a erbado n 

me netariam 

ci nstatação 

(I ) Os valo 

D reitos Di 

possibilid 

SEXTA kLÁUSULA PENAL): 
. , 

rim,ento o contido na CLÁUSULA ERCEIRA ensejará o pagamento de 

lente a R 10.000,00 (dez mil reais) ior dia de atraso, valor este que será 

netariamente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, a 

final d obrigação, sem prejuízo da incidência de juros legais de mora. 

primento do contido na CLÁUSULA QUARTA ensejará o pagamento de 

lente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em relação a cada beneficiário 

com propriedade de lote que notoriamente não atenda os pres upost 
i 
s  d

' , 	1 

fé e exer ício de moradia em nome próprio, valor este que se á corr gid 
, 	 ,1 	i 

1 
te pelo í dice Nacion,a1 de' Preços ap Consumidor — INPC,,  co r d 

descunprimento da cláusula, sem prejuízo da incidênCia dJ • ro 	gai 
I 

i 

' 	I 	• 	 ' i 
prirnento .do contido na CLÁUSULA QUINTA ensejará o pa amen o, d 

1 	• 	• 	. 	 1 
lente a $ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada móVel nã 

termos condições da referida clálisula, valor, este quê se a corngid 

e pelo I dice Nacional- de Preços ap Consumidor — INPC, a contar da 

descumprimento, sem prejuízo da incidência, de juros legais de mora. 

es  constates das multas previstas serão revertidos ao Fundo.  Estadual de 

usos, lado nos termos da Lei Estadual n° 11.987/98, ou na 

de, para outro fundo congênere ao âmbito do Estado ou da Un o. 

I 	' 	• 

romotoria de Ju "tiça da Gomar a de Toledo/PR. 
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DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
OTORIA DE REGISTROS PÚBLICOS 
ORLA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

411 

%2-653-ál  
C  

tiça da Comarra de Toledo/PR 

C 4USUL/6  SÉTIMA: o COMPROMISSÁRIO promoverá a. publicação deste 

, d curriento 1110  Portal ca Transparência do Município' de Toledo, conjunta ente' cor 

A) 0 cartório de registros de imóveis dl) Município de Toledo ¶1verã 

n tificados 1a celebr ção da presente Aditivação do Termo de Ajus am,it 

C s nduta, bem'como a Presidência da-Câmara Municipal de Toledo e a resd nci  

_d Observatório Socá de Toledo. (texto retificou)) 

'Por .m, por estarem compromissádos; firmam este termo em 2 (duas) vias de 

ai teor, cp_e terá efi ácia de título executivo extrajudicial, na forma da lei (artigo 5', 

rágrafo 6°, da Lei h° 7.347/85 e artigo 784, inciso IV, do CE il igo de Processo Civil — 

L i -Federal. n° 13.10 /2.015), e que será aplicado em 4 u to co 	pactuação. 

or ginária d,o a 	a uilo que coub , . as 'do a faze IP • 	inte a te cl‘a\. - lide 
t 

, d cumen 	etificado r cot acréscimo de ;e i i ça ) 
dIPP 	

° 

Toledo, de de•  e Pro d 2O18. 

ar uivo con endo a r dação original deste Terno de Ajuste, em item 

a réscimo 4e redação). 

espec fico 

ig 

: p 

ANDRES SP 'ZIAP • 
P motor de uslfith  

, 4' romotoria de Ju 

ci 	
, , 

(nome 1 givel, RG e assinatUra 
( 

Sandres Sponholz 
P motor de Justiça 

20 

T stemunh 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 015.2019 

Em atenção ao Oficio n° 1108//2018 — 4PJ de autoria do Senhor 

Promotor de Justiça André Luiz de Araújo, que notifica sobre a aditivação de Termo 

de Conduta n° 06/2017, determino ao Departamento Administrativo que cientifique os 

Senhores Vereadores do recebimento do mencionado ofício bem como dê publicidade 

ao mesmo. 

Após arquive-se. 

Toledo, 07 de janeiro de 2019. 

Antôn Zóio 

Presidente da Câmara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.prieg.br. 
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