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LEI MUNICIPAL Nº 3.508 

Autoriza a concessão de uso de bem público, a                  

título gratuito, para instalação de pista de gelo 

artificial e dá outras providências. 

 

  

O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes 

aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a realizar a 

concessão, a título gratuito, de uso do bem público municipal localizado entre a Praça 

João Lage e o Parque das Águas, com área total 200 m² (duzentos metros quadrados), 

no período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de março de 2022, para instalação e 

exploração de pista de gelo artificial na realização do evento “Verão Férias”. 

 

Art. 2º A concessão deverá ser precedida de licitação e o evento somente 

poderá ser realizado com a autorização prévia do Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico, IEPHA-MG. 

 

Art. 3º A presente concessão ficará condicionada à distribuição gratuita 

de cota de 4.000 (quatro mil) ingressos à rede escolar pública, no período de 1º a 28 de 

fevereiro de 2022. 

 

Art. 4º Para apoio e incentivo ao turismo, na forma dos artigos 25, inciso 

I, alínea “e”, 146 e 200, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, fica o Chefe do Poder 

Executivo autorizado a disponibilizar o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) 

mensais durante a realização do evento. 

 

Parágrafo único. A despesa acima enumerada correrá por conta de 

dotação específica. 

 

Art. 5º A concessionária fica obrigada a prestar contas do auxílio de que 

trata o art. 4º, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela. 
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Art. 6º Caso a concessionária não atenda aos dispositivos da presente lei, 

ficará obrigada a reverter ao Município o incentivo financeiro de que trata o art. 4º.  

 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que 

a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém. 

 

   

  Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de novembro de 2021. 

 

 

Walter José Lessa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Eduardo Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Lei nº. 3.098/2021 
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