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LEI ORDINÁRIA Nº 2.254/2022 

 

AUTORIZA A DOAÇÃO DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO PARA ENTIDADES OU 

ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

IBANEIS LEMBECK, Prefeito do Município de São Ludgero, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

deste Município, faz saber a todos os habitantes de São Ludgero, que a 

Câmara Municipal de Vereadores, deliberou e aprovou, e ora é sancionada a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a doação 

de artefatos de concreto retirados das vias públicas do Município para a 

realização de obras de pavimentação asfáltica a entidades ou associações 

sem fins lucrativos que estejam regularmente constituídas e encontrem-se em 

dia com suas obrigações legais e tributárias.  

Art. 2º. A doação se dará após procedimento próprio para tal, devendo 

ser publicado Edital de Chamamento Público para manifestação de interesse 

das entidades ou associações contendo as informações sobre o material 

disponibilizado e as condições da oferta.  

§ 1º. As entidades deverão manifestar seu interesse respondendo ao Edital 

de Chamamento Público, mediante ofício próprio, informando a quantidade 

de material necessária e com qual finalidade e em que local deseja utilizar os 

artefatos.  

§ 2º. Encerrado o prazo definido em edital para manifestação de 

interesse e havendo a manifestação de mais de uma entidade ou associação 

interessada, o material disponível será rateado entre estas, salvo se 

consensualmente as interessadas pactuarem de forma diversa.  
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Art. 3º. Atendidos os requisitos e deferida a doação, a destinação e 

entrega do material a associação ou entidade se dará no local indicado por 

esta, na medida da possibilidade e da conveniência da Administração 

Municipal, de acordo com o andamento das obras de retirada dos artefatos e 

a disponibilidade de transporte e armazenamento.  

Art. 4º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.     

  

São Ludgero (SC), 17 de Maio de 2022. 

 

 

 

IBANEIS LEMBECK 

Prefeito de São Ludgero 

 

 

 

LÉO FUCHTER 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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