
 

LEI Nº 2.842, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022. 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA 

ANDRIELLE DE OLIVEIRA SILVA - MEI E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

A Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder apoio financeiro 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ANDRIELLE DE OLIVEIRA SILVA – 

MEI, inscrita no CNPJ sob N.º 46.766.882/001-00, com sede na Rua Dr. Arduino César, 

48, Bairro Centro, na cidade de Luz/MG, CEP 35.595-000, para organização e realização 

do VII ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS EM LUZ/MG. 

§ 1º. Além do apoio de que trata o caput, fica autorizado: 

I - disponibilização de 01 (uma) ambulância simples, com 01 (um) motorista e 01 

(técnico de enfermagem) para prestar os primeiros socorros; 

II - disponibilização de 01 (um) palco principal para apresentação das atrações 

artísticas do evento; 

III - a utilização durante os dias do evento, mediante autorização, da quadra e 

cozinha, do imóvel de propriedade do Município, localizado à Rua Antônio Gomes de 

Macedo, 980, Bairro Monsenhor Parreiras, CEP 35.595-000, em Luz/MG; 

IV - disponibilização dos padrões de energia elétrica. 

§ 2º. Os apoios ora concedidos não geram qualquer vínculo de responsabilidade 

do Executivo Municipal com a realização do evento, tampouco com as empresas 

contratadas 

§ 3º. Qualquer dano causado ao bem público imóvel e ou aos bens 

disponibilizados pelo Município serão de inteira e única responsabilidade do produtor do 

evento.    

 

Art. 2º. O produtor do evento realizará como contrapartida: 

I - garantir o livre acesso da população de forma gratuita em todos os dias do evento; 



II - divulgar em todas as peças e inserções publicitárias do evento o apoio do Município 

e do Legislativo Municipal; 

III - garantir a todas as organizações da sociedade civil, que desenvolvam atividades e 

ou projetos no Município de Luz, espaço no local do evento para, caso queiram, 

comercializar produtos cuja renda deverá ser revertida às suas atividades sem fins 

lucrativos.      

    

Art. 3º. No prazo de 15 (quinze) dias, contados do último dia do evento, o 

produtor deverá apresentar prestação de contas, na qual deverá constar: 

I - estimativa de público presente em todos os dias do evento; 

II - comprovar o cumprimento do disposto no inciso II do artigo 2º deste Decreto;  

III - as entidades que se valeram do disposto no inciso III do artigo 2º deste Decreto e 

os valores por elas arrecadados; 

IV - comprovantes de pagamento das despesas custeadas com o apoio. 

§ 1º. A não prestação de contas no prazo fixado ou a não realização do evento 

obriga o produtor a ressarcir os cofres públicos, independentemente da causa da não 

realização. 

§ 2º. A não prestação de contas ensejará na devolução do valor do apoio, 

acrescido de juros e correção monetária, bem como de multa de 20% (vinte por cento). 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação própria 

do orçamento do Exercício de 2022.  

 

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

    Sala das Sessões, 1º de setembro de 2022. 

 

 

    Agostinho Carlos Oliveira 

       Prefeito Municipal 

 


