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LEI N° 1161/2019 
De 05 de setembro de 2019. 

"Autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Municipal "Adote 
uma Praça", conforme especifica." 

JOSÉ MARCOS ALVES, Prefeito 
do Município de Nova Canaã Paulista, 
Estado de São Paulo, no uso de suas 
legais atribuições, etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona e promulga 
a seguinte lei: 

Art. r. Fica o Poder Executivo, autorizado a implantar o Programa 
Municipal "Adote uma Praça", no município de Nova Canaã Paulista, com o 
objetivo de estabelecer parcerias com empresas privadas, instituições ou entidades 
não governamentais, na condição de adotantes, que ficarão encarregadas de 
promover a urbanização, manutenção e conservação de praças, canteiros centrais, 
rotatórias, parques (inclusive infantis), academias ao ar livre e espaços 
assemelhados. 

§ 1°. Fica facultada à empresa adotante, proceder reformas e adaptações no 
espaço adotado, para melhorar as condições de uso de seus frequentadores, vedadas 
as intervenções na parte estrutural do logradouro público, sem autorização expressa 
da Administração Municipal. 

§ 2°. As benfeitorias, seJam elas qums forem, realizadas pela empresa 
participante do Programa a que se refere esta lei, não serão indenizadas pelo 
Município e passarão, desde logo, a integrar o patrimônio público municipal. 

Art. r. Poderá ser permitida à empresa adotante, a veiculação de publicidade 
na praça ou espaço público, bem como a divulgação da parceria nos órgãos de 
imprensa e em informes publicitários envolvendo a área objeto da adoção, conforme 
critérios a serem estabelecidos pelo Executivo Municipal. 

Art. 3°. A presente lei será regulamentada por decreto do Executivo 
Municipal, estabelecendo critérios para a formalização de parcerias, estipulando 
requisitos, direitos, obrigações, limites e vantagens na adoção de uma praça, 
canteiro central, rotatória, parques, enfim. 
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Art. 4°. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta 
de verba própria consignada no orçamento vigente. 

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
05 de setembro de 2.019 

.J~;f~ d 
JOSÉ ARcoi"~~v;s 

P FEITO MUNICIPAL 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa regional. 

CLÁUDIA ~A PEREIRA 
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 
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