
E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

LEI MUNICIPAL N" 7.779 DE 20 DE MARÇO DE 2014.

clMAu MVKlmll DI
nlUDOIU DECAUIlno

VEREADOR RUDIl\TEI BROMBlLLA PRESIDENTE DA
CÂMARAMUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na
qualidade de seu Presidente, de acordo com o ~ 5°, do Art. 35, da Lei
Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

EMENTA: O Programa Adote uma
Praça vai viabilizar parcerias entre o
poder público e a iniciativa privada para
urbanização, manutenção e conservação
de áreas municipais em parceria com a
sociedade civil organizada, tais como
praças, parques, jardins, canteiros.
dentre outras. Sendo permitida, em
contrapartida a veiculação de
publicidade.

AUTOR: Vereador Orion Albuquerque

Art. 10. A proposta propicia uma significativa redução de gastos
públicos com esses serviços, mas ressalta que o Poder público continuará exercendo
o controle e a fiscalização sobre as áreas conveniadas.

Art. ~_ A adoção de uma praça pública, de acordo com a proposta,
pode destinar a urbanização de praças, implantação de áreas de esporte e lazer;
conservação e manutenção de área adotada e realização de atividades, culturais,
esportivas ou de lazer.

Art. 3°. O bem público objeto da parceria fica, no entanto, aberto
para uso comum do povo. Não será permitida a propaganda política, de cigarros,
bebidas alcoólicas e agrotóxicos.

Art. 4°. A permissionária serfÍ. permitida, com exclusividade, a
indicação em placa de implantação, manutençào ou reforma da área verde
delegada, que será aprovada segundo critérios definidos pelo município, em
especial, os relacionados ao seu formato, tamanho, locais di7.eres que poderão ser
expostos, sendo vedada qualquer outra utilização diversa, da que foi permitida.

Parágrafo Único. O município poderá, através do Termo de
Cooperação permitir, por tempo certo e determinado de até dois anos, que terceiros
interessados, empresas e órgãos ou entidades de direito público ou privado através
do protocolo de carta de intenção, utili7.em espaços determinados eram áreas verdes
elou praças públicas com o fim exclusivo de publicidade, desde que assumam os
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encargos da implantação dos projetos ambientais. paisagísticos elou de
urbanização, manutenção c/ou reforma nas áreas permitidas, caberá ao Poder
Público, no caso de falta de manutenção por parte do interessado, ceder o espaço R

outro órgão.

Art. 5°. Para participar do programa, o interessado deve primeiro
escolher uma área verde que deseja adotar. Depois reunir os documentos
necessÁrios e elaborar uma carta de intenção Que deve ser encaminhada para
Prefeitura, que deverá emitir um parecer sobre o pedido. Caso haja mais de um
interessado será escolhida à proposta mais vantajosa para o município.

Art. 6". Esta lei entra em vigor após a sua publicação.

Sala das Reuniões Antônio Libório Bcrwig, e

Registre-se e Publique - se:

Orion Albuquerq
10 Secretário
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