
LEI Nº 3.590, de 28 de setembro de 2022.

“REGULAMENTA  OS  PEDÁGIOS  BENEFICENTES,
PROMOVIDOS  POR  ENTIDADES,  NA  CIRCUNSCRIÇÃO
TERRITORIAL  DO  MUNICÍPIO  DE  IBIRAMA,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
                                   
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IBIRAMA,  Estado  de  Santa

Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ  SABER  a  todos  os  habitantes  deste  Município,  que  a
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art.  1º Esta  lei  institui  regras  para  todo  tipo  de  arrecadação  de
valores em vias públicas, notadamente promovidos no perímetro territorial do
Município de Ibirama, destinados em prol de entidades sem fins lucrativos ou
afins, doravante nomeado “Pedágio Beneficente”.

Parágrafo único. É vedada a arrecadação de valores através de
“Pedágio Beneficente” que não estejam sob responsabilidade de associações
sem finalidades lucrativas.

DO CADASTRO DAS ENTIDADES

Art.  2º Somente poderão requerer autorização para realização de
“Pedágio  Beneficente”,  as  entidades  que  mantiverem  cadastro  no
Departamento  Municipal  de  Trânsito,  com  os  seguintes  documentos
atualizados:

I - Estatuto Social devidamente registrado em Cartório de Registro
de Pessoas Jurídicas;

II - Ata de eleição e posse atualizada;
III – Cartão de CNPJ;
IV  - Alvará  de  Localização  e  Funcionamento,  expedido  pela

Prefeitura Municipal de Ibirama;
V – Cópia da Lei que declara a entidade como de utilidade pública

municipal;
VI – Certidão Negativa de Débitos Municipal.

Art.  3º Somente  poderão  cadastrar-se  junto  ao  Departamento
Municipal  de Trânsito,  para fins de realização de “Pedágio Beneficente”,  as
entidades que possuam as seguintes características:

I - Sede no Município de Ibirama;
II – Promovam atividades filantrópicas, sociais, esportivas, culturais

ou educacionais, de caráter geral e indiscriminado;
III  - Não sejam remunerados membros da diretoria  ou distribuído

lucros entre os associados;
IV - Efetivo exercício a no mínimo 01 ano.



DO REQUERIMENTO

Art.  4º A  entidade que desejar  realizar  “Pedágio  Beneficente”  no
território  do  Município  de  Ibirama  deverá  protocolar  Requerimento  até  45
(quarenta e cinco) dias antes da realização deste.

Parágrafo  único. É  vedada  a  tramitação  de  dois  ou  mais
requerimentos da mesma entidade.

Art. 5º Ao protocolar o Requerimento a entidade deverá definir uma
data principal para o “Pedágio Beneficente”,  prevendo igualmente uma data
reserva para sua realização, obrigatoriamente no mesmo mês.

Art. 6º Através do Requerimento, a entidade identificará as vias e
locais de realização do “Pedágio Beneficente”, bem como os horários de efetivo
funcionamento, dentre os previamente elencados pelo Conselho Municipal de
Trânsito.

DO PEDÁGIO BENEFICENTE

Art. 7º Será autorizada apenas um “Pedágio Beneficente” por mês,
obedecido a ordem de recebimento do Requerimento.

Art. 8º Será exigida o interstício de 01 (um) ano entre a realização
de dois “Pedágios Beneficentes” realizados pela mesma entidade.

Parágrafo único. Na inexistência de agendamento em determinado
mês,  observado o  limite  de  45 (quarenta  e  cinco)  dias  para  agendamento,
poderá haver a quebra de interstício previsto no  caput.

Art.  9º A executora do “Pedágio Beneficente” é responsável  pela
estrutura de sinalização e demais equipamentos essenciais a sua realização.

Art. 10 Os “Pedágios Beneficentes” deverão ser sinalizados a 100
metros, 50 metros e no local com cones ou similares que indiquem a existência
do fechamento da via.

Art. 11 A entidade garantirá sua identificação como realizadora do
“Pedágio  Beneficente”  através  de  uniforme,  banner  ou  outra  forma  de
identidade visual.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUA REPROVAÇÃO

Art. 12 Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a entidade realizadora
encaminhará  ofício  ao  Conselho Municipal  de Trânsito  identificando o  valor
recebido  durante  o  “Pedágio  Beneficente”,  bem  como  a  sua  previsão  de
utilização.



Art.  13 O  descumprimento  de  qualquer  dispositivo  desta  Lei
acarretará a reprovação da prestação de contas e suspensão do direito de
realizar pedágio no exercício seguinte.

Parágrafo  único. A  reincidência  de  descumprimento  desta
legislação  acarretará  na  suspenção  do  direito,  pela  entidade,  de  realizar
“Pedágio Beneficente” pelo prazo de 05 (cinco) anos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 Compete ao Conselho Municipal de Trânsito:

I – Julgar, em caráter definitivo, as prestações de contas previstas
no Artigo 12;

II – Homologar Resolução, prevendo:

a) Locais passíveis de receberem “Pedágio Beneficente”;
b) Limites de horários para a realização de “Pedágio Beneficente”;

III  – Dirimir  questões  referentes  ao  “Pedágio  Beneficente”  não
explicitados nesta legislação.

Art.  15 Os  efeitos  da  presente  legislação  serão  aplicados  aos
pedágios agendados para data posterior a 01 de janeiro de 2023.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibirama, 28 de setembro de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças


