
LEI MUNICIPAL N° 1137 /2021 

GABINETE DA PREFEITA 

De 20 de Setembro de 2021. 

DISPOE SOBRE A INSTITUI<;AO DO PROJETO 
"ADOTE UMA PRA<;A" NO MUNICiPIO DE BREJO 
SANTO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso de suas atribuicoes 
legais, 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, aprovou 
o Projeto de Lei de autoria do Executive e EU sanciono a seguinte 

LEI: 

Art. 1 °. Fica instituido o Programa "Adote uma Praca" com o objetivo de 

promover a urbanizacao, manutencao e conservacao de pracas, canteiros centrais, 

parques infantis, areas de ginastica, esporte ou lazer no municipio de Brejo Santo. 

§1 °. A adocao de que trata esta Lei nao altera a natureza de bem publico dos 

equipamentos publicos e se dara sem prejuizo da funcao do Executive Municipal de 

administra-los e fiscaliza-los. 

§2°. Os equipamentos publicos poderao ser adotados por empresas privadas, 

instiruicoes ou entidades nao governamentais, que cuidarao de sua manutencao, 

podendo proceder a conservacao, reformas e melhorias para melhor uso da populacao. 

§3°. Sera permitida a veiculacao de publicidade na praca ou espaco publico por parte 

da empresa adotante e a divulgacao da parceria na imprensa e em informes 

publicitarios envolvendo a area objeto do Termo de Cooperacao, conforme criterios a 

serem estabelecidos pelo orgao publico competente. 

Art. 2° A adocao de uma praca ou espaco pu blico pode se destinar a: 

I - urbanizacao da praca publica; 

II - implantacao de areas de esporte e lazer; 

III - conservacao e manutencao da area adotada; 

IV - realizacao de atividades culturais, esportivas ou de lazer, desde que obtenha previa 
autorizacao do orgao competente. 
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Art.3° As benfeitorias realizadas pelo participante, em qualquer tempo, 

seja elas quais foram, nao serao indenizadas pelo Municipio e passarao a integrar, 

desde logo, o Patrim6nio Publico Municipal. 

Art. 4° 0 Poder Executive Municipal estabelecera, atraves de decreto, 

criterios para a realizacao de parceira, estipulando requisites, direitos, obrigacoes, 

limites e vantagens na adocao de uma praca, canteiro central, rotat6ria, parques 

infantis, area de ginastica, esporte ou lazer. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do 

Ceara, em 20 de Setembro de 2021. 
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