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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

LEI 

LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 

INSTITUI A CAMPANHA “AGOSTO LILÁS" NO MUNICÍPIO 
DE CAMPANÁRIO MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Campanário, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes legais, 
aprova eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Institui-se, no âmbito do Município de Campanário MG, a “Campanha Agosto Lilás”, a ser 
realizada, durante todo o mês de agosto. 

Parágrafo único - A Campanha “agosto lilás” deverá ser incluída no calendário oficial de eventos do 
Município de Campanário MG. 

Art. 2º - A campanha tem como objetivo conscientizar, esclarecer, envolver e mobilizar a sociedade civil 
sobre à violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o dia 07 de agosto é o dia da 
promulgação da Lei nº 11.340/06- Lei Maria da Penha. 

Art. 3º - Os principais prédios públicos municipais devem ser colocados cartazes com frases, 
simbolizando a não violência contra mulher e de cor de lilás representando a cor durante o mês de 
agosto. 

Parágrafo único - Para a consecução do seu objetivo, realizar-se-á ações de mobilização, palestras, 
debates, rodas de conversas, encontros, eventos ou seminários, podendo utilizar-se de redes sociais 
para tanto. 

Art. 4º - As atividades previstas neste Projeto serão realizadas pelo órgão competente do Poder 
Executivo, de forma articulada com as suas secretarias e diretorias, em parceria com a Câmara de 
Vereadores, Polícia Militar ou Civil, tendo como opção firmar parcerias e convênios com instituições 
governamentais e não governamentais, empresas públicas e privadas, conselhos de direitos e 
conselhos de classe. 

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

Campanário, Estado de Minas Gerais em 04 de outubro de 2022. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO-MG, TORNA PÚBLICO: 

Ata de Registro de Preços nº 029/2022; Fornecedor: Data Locação e Serviços Ltda; Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual prestação de serviços de limpeza urbana e manutenção de estradas 
vicinais do Município; Valor: R$1.188.000,00; Vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023. Processo Licitatório 
nº 039/2022 – Pregão Presencial (por adesão) nº 014/2022. 

Ata de Registro de Preços nº 030/2022; Fornecedor: Berganholi Imports Ltda; Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de veículos para atendimento das diversas secretarias do 
Município; Valor: R$2.173.100,00; Vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023. Processo Licitatório nº 
040/2022 – Pregão Presencial (por adesão) nº 015/2022. 

Ata de Registro de Preços nº 031/2022; Fornecedor: Berganholi Imports Ltda; Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de veículo para o gabinete do prefeito; Valor: R$179.000,00; 
Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023. Processo Licitatório nº 041/2022 – Pregão Presencial nº 
016/2022. 
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