
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 
Estado de Minas Gerais 

LEI Nº. 1.877, de 03 dejulho de 2019. 

lnstitui o programa "Adote urna Praca" no Município de 
Mantena, Estado de Minas Gerais e dá outras 
providencias. 

O Prefeito Municipal de Mantena. 

Faco saber que a Cámara Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica instituído no Município de Mantena, Estado de Minas Gerais 
o programa "Adote Urna Praca", cujo gerenciamento se dará pela Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Desenvolvimento com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
que verificará as questóes ambientais. 

Parágrafo único. A finalidade do programa instituído nesta Lei é de 
executar, as expensas da iniciativa privada, melhorias urbanísticas, paisagísticas e a rnanutencáo 
de áreas públicas no Município de Mantena. 

Art. 2º. Para fins de execucáo do programa "Adote Urna Praca" previsto 
nesta Lei, sao consideradas áreas de adocáo: as pracas e jardins públicos, áreas verdes, canteiros 
centrais de avenidas, pracas de lazer e logradouros públicos e demais áreas públicas do Município 
de Mantena. 

Art. 3º. Os espacos públicos previstos no art. 2° desta Lei, poderáo ser 
adotados por pessoas jurídicas de direito privado e associacóes devidamente constituídas, para 
execucáo de intervencóes estruturais que visem a realizacáo de melhorias urbanísticas, 
paisagísticas e manutencáo das áreas adotadas. 

Art. 4º. Os espacos Públicos previstos no art. 2º desta Lei, poderáo ser 
adotados por empresas privadas, de economía mista, entidade associativa ou pessoa física, todas 
com sede ou residencia em Mantena, para fins de manutencáo, conservacáo, urbanizacáo, 
implantacáo de áreas de esporte e lazer, melhorias de equipamentos e revitalizacáo paisagística 
das áreas adotadas. 

§ 1º. Ficam excluídas da participacáo no programa: 

1 - As pessoas jurídicas ou físicas que estejam impedidas de licitar ou que 
tenham sido declaradas inidóneos perante o Poder Público Municipal; 

11 - entidades com débitos fiscais para com o Município de Mantena ou que 
estejam sujeitas a cobranca de reparacñes de prejuízos causados ao erário; 

111 - pessoas físicas e jurídicas que defendam ideo logias part� · dá ·. 
entidades religiosas, como garantía da visáo apartidária e da laicidade do Estado. 

§ 2º. Será permitida a veiculacáo de publicidade na praca ou espaco lico 
por parte da pessoa adotante e a divulgacáo da parceria na imprensa e em informes publicitários 
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envolvendo a área objeto do convenio, conforme critérios a serem estabelecidos pelo órgáo público 
competente. 

§ 3º. As intervencóes a serem executadas mediante aprovacáo prévia do 
Município observaráo as finalidades urbanísticas do espaco público adotado. 

§ 4º. Em hipótese alguma será permitida a cessáo do espaco adotado para 
pessoa diferente daquela que tiver sagrado-se vencedora no processo de escolha e análise dos 
projetos apresentados. 

Art. 5º. Os interessados em participar do Projeto "Adote Urna Praca" 
deveráo apresentar suas propostas a Prefeitura Municipal de Mantena, que seráo apreciados por 
membros da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento com o apoio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, esta, para analisar as questóes ambientais, podendo ser 
criada, por Decreto do Executivo Municipal, urna Comissáo formada por 03(tres) membros para 
auxiliar na análise das propostas. 

§ 1 º. Após o recebimento do pedido de algum interessado, a Prefeitura, 
publicará comunicado nos meios de cornunicacáo de que dispuser, abrindo prazo nao superior a 
l O( dez) dias corridos para que novos interessados no mesmo espaco apresentem seus pedidos, caso 
queiram; 

§ 2º. Havendo mais de urna pessoa interessada no mesmo espaco a escolha 
será feíta mediante concorréncia pública na modalidade licitacáo. 

Art. 6º. A proposta feíta pelo interessado será analisada pela Comissáo 
referida no Art. 5° desta Leí, que deverá emitir parecer sobre sua aceitacao ou nao, podendo valer- 
se do auxílio de outros órgáos municipais, inclusive, de órgáos ambientais. 

§ 1 º. Caberá a Cornissáo criada na forma prevista nesta lei a análise técnica 
a qual ratificará ou solicitará adequacóes da proposta realizada. 

§ 2º. Caso haja adequacóes a serem feitas, o solicitante, deverá corrigir o 
projeto e encaminhar para nova análise. 

§ 3º. Aprovada a proposta, a pessoa interessada será convidada para 
apresentar-se na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, onde receberá 
todas as informacóes para boa execucáo dos servicos e obras, tendo como base a sua proposta. 

Art. 7º. A proposta rejeitada será arquivada, o que nao impedirá o 
interessado de apresentar nova proposta, querendo, para o mesmo ou para outro local, a qualquer 
tempo. 

Art. 8º. A proposta aceita dará ensejo a elaboracáo do Termo 
"Adote Urna Praca". 
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Art. 9º. A forrnalizacáo da parceria para a adocáo de pracas/área pública 
far-se-á por meio da assinatura do "Termo de Adoeáo", na forma do modelo apresentado pela 
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento. 

Parágrafo único. O "Termo de Adoeño" será firmado entre o Adotante, o 
titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento e o Prefeito do 
Município de Mantena. 

Art. 10. A Administracáo Pública Municipal reserva-se o direito de exercer 
fiscalizacáo contínua sobre a execucáo das obras e servicos, durante toda a vigencia do Termo de 
Parceria "Adote urna Praca" recomendando ao interessado, a qualquer tempo e se necessário, as 
providencias que deveráo ser tomadas para o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais 
ajustadas. 

Art. 11. O descumprimento das cláusulas contratuais dará ensejo a rescisáo 
do Termo de Parceria antes do término do prazo concedido, caso o interessado nao sane as 
irregularidades detectadas. 

Art. 12. As benfeitorias realizadas pelo participante, em qualquer tempo, 
sejam elas quais forem, nao seráo indenizadas pelo Município e passaráo a integrar, desde logo, o 
Patrimonio Público Municipal. 

Art. 13. O "Termo de Adocáo" poderá ter vigencia de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir da sua assinatura, facultada a sua prorrogacáo, por períodos iguais e sucessivos, 
acaso haja interesse de ambas as partes. 

Parágrafo único. A prorrogacáo do prazo de vigencia do "Termo de 
Adocáo" acorrerá mediante aditivo. 

Art. 14. Encerrada a adocáo, as melhorias dela decorrentes passaráo a 
integrar o patrimonio público municipal, sem qualquer direito de retencáo ou indenizacáo por parte 
do Adotante. 

Art. 15. A cessacáo da execucáo do projeto de adocáo da área pública dar- 
se-á: 

1 - voluntariamente, pela empresa ou entidade, ou, aínda, pelo Poder Público 
Municipal, mediante comunicado formal com antecedencia de 30 (trinta) días a outra parte; 

11 - coercitivamente, a qualquer tempo mediante notificacáo do Poder 
Público Municipal, por descumprimento, pela pessoa adotante, das finalidades do Programa 
"Adote Urna Praca"; 

111 - discricionariamente, pelo Poder Público Municipal, por 
público superior devidamente fundamentado. 

§ 1 º. O desligamento do programa abrigará a retirada da placas 
publicitárias e dos demais materiais e equipamentos instalados na área pública, pela própria 
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empresa, no prazo máximo de até 30 (trinta) días da publicacáo do ato que cessar a execucáo do 
pro jeto. 

§ 2º Nao se incluem no rol de matenais e equipamentos referidos no 
parágrafo anterior os acréscimos ao patrimonio público municipal decorrentes da execucáo do 
projeto aprovado (mobiliário urbano), passando a integrar o acervo de bens públicos do Município 
para todos os efeitos desde a sua implantacáo. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacáo. 

J oáo R\üi1í'&-8'bbi'ímho 
Pr eito Municipal 

Prefeítura Municipal de Mantena, aos 03 (tres) dias do mes dejulho de 2019. 
76º de Ernancipacáo Política, 

CERTIDÁO 
Certifico para os devidos fins que a presente Lei foi publicada por 
afixacáo np, quadro de avisos desta Prefeitura. Mantena, 
_f,)_3 _ _10 't /2019 . . � �AiJe's?� 

Deusely Elizeu da silva Lessa 
Chefe de Servico de Administraeáo 

Matricula 120.704/915 

Registro fls. 03 do Livro Mecanizado nº. 01/2019. 
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