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PROJETO DE LEI N2 002/2022 

Regula a previstio de acses previas e preteritas do Poder Ptiblico em 
relaciio a eventos realizados no Municipio de Penaforte custeados 
pelos cofres publicos e da outras providencias. 

O Vereador PETRUCIO MUNIZ FERREIRA, dentro dos limites legais, apresenta e a Camara 
Municipal de Penaforte aprova o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 12. A Administracao Publica de Penaforte, quando investidos recursos do erario em eventos a se 
realizarem em vias publicas do Municfpio de Penaforte, obriga-se a cumprir as deterrninacoes desta Lei. 
Art. 22. AAdministras:ao Publica devera publicar ate o prazo irnprorrogavel de 15 dias (corridos) antes 
da realizacao do evento, no site oficial (e na rede social oficial, se houver), Relat6rio de A�6es sobre o 
evento contendo as seguintes informacoes: 

a) Ruas que serao interditadas para a realizacao do evento; 
b) Previsao de quais ruas e/ou espacos serao disponibilizados para o "comercio temporario" 

(barraca, trailer, etc) instalado para o evento; 
c) Quantidade de banheiros qufmicos (se contratados) e ruas onde estes serao instalados; 
d) Destinacao dos dejetos oriundos dos banheiros qufmicos e quais empresas ou orgaos publicos 

serao responsaveis pelo service: 
e) Cronograma para a limpeza das ruas e pracas afetadas pelo evento; 
!) Plano para a limpeza de ruas e pracas afetadas pelo evento que inicialmente nao estavam 

dispostas na primeira lista do cronograma previsto na alf nea e; 
g) Medidas de seguranca que serao tomadas para diminuicao dos riscos de acidentes em 

montagens de estruturas utilizadas no evento, excetuadas as estruturas de responsabilidade de 
da iniciativa privada, sem vfnculos com o Poder Publico em relacao ao evento. 

§12, Eventuais mudancas nos itens previstos nas alfneas d, e,feg deverao ser justificadas a Camara 
Municipal de Penaforte no prazo maxima de 2 dias uteis ap6s a realizacao do evento. 

§22, 0 Relat6rio de Acoes, publicado no site oficial e na rede social, deve ser enviado a Camara 
Municipal de Penaforte no mesmo prazo previsto no caput do art. 22 desta Lei. 

Art. 32, Caso o Poder Legislativo realize evento em via publica, se obriga as deterrninacoes aqui 
dispostas, cumprindo o previsto nos§§ 2Q e 3Q do art. 22 diante do Ministerio Publico Estadual. 
Art. 42, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas disposicoes em contrario. 


