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LEI Nº 2.452, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar obras e serviços de 
recuperação em imóveis atingidos pelas obras de pavimentação e drenagem da 
Rua 29 de Dezembro.”

VIDAL BALAK, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais;

 FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a realização de obras, 
serviços e fornecimento de materiais necessários a recuperação dos danos eventualmente 
ocasionados nos imóveis atingidos pelas obras de pavimentação e drenagem realizados na 
Rua 29 de Dezembro, nesta cidade de Rio do Campo. 

Art. 2º. A execução das obras, serviços e fornecimento de materiais de que trata a presente 
lei poderá ser realizada diretamente pela municipalidade, com a utilização de maquinário e 
mão de obra própria, bem como, se necessário, através da contratação de serviços 
terceirizados, respeitadas as normas públicas e especialmente a lei das licitações. 

Art. 3º. Todas as obras, serviços e fornecimento de materiais serão devidamente precedidos 
de relatório fotográfico e justificativa prévia a serem realizados pelo departamento 
competente do Município, subscrito por engenheiro(a) civil responsável, com identificação 
do imóvel, tudo acompanhado da sua real necessidade e com os devidos quantitativos e 
qualitativos correspondentes, abrangendo a reconstrução de acessos, passeios 
públicos/calçadas e eventualmente de aterros ao interior da propriedade, objetivando a 
recomposição dos danos causados.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação específica 
consignada no orçamento municipal vigente.

Art. 5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 25 de 
outubro de 2022.

Vidal Balak
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM
25 OUTUBRO 2022
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