
PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emanclpaçlo: 
19/12/1961 • Lei 790 

Data de lnstalaçlo: 
29/12/1961 

Extenslo Tarrltorlal: 
360,76 km' 

Munlclplo-Mla: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Munlclplos Umltrofas: 
Angelina, Anitâpolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio e São 
Pedro de Alcêntara. 

Cllma: 
Mesotérmico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Rellglõas Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 27º 41 '59"S 

Longitude: 48º49'02"0 

Populaçlo: 5.540 hab. 
IBGE 2010 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3ºC 

Dlstãncla da Capital: 
36Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC431 

Região: 
Grande Florian6polis 

Base Econõmlca: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Colõnias Alemãs 
Aguas Termais 

Gentlllco: 
Aguasmomense 

estado de Santa Catarina 
-prefeitura municipal de Aguas mornas 
Praça José Adao Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 3245-7252 
CEP: 88150-000 -Aguas Mornas - Santa Catarina 
www.aguasmornas.sc.gov.br 

PROJETO DE LEI Nº 006/2022 

INSTITUI O PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" 
NO MUNÍCIPIO DE ÁGUAS MORNAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, faz saber a todos os habitantes 
do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Programa "Adote uma Praça", que tem por objetivo buscar 
apoio da iniciativa privada, melhorias urbanísticas, paisagísticas e na conservação de 
praças, parques, bosques, jardins, áreas de ginástica, esporte e lazer, logradouros 
públicos, portais turísticos, pontes, monumentos, mirantes, decks e abrigos de 
passageiros. 

Art. 2º Os contratos de serviços de conservação, manutenção e limpeza de praças, 
parques, jardins, áreas de ginástica, pontes, esporte e lazer e logradouros públicos, 
firmados entre o adotante (empresas privadas, de economia mista, entidade associativa 
ou pessoa tisica), com o Município, dar-se-ão através de um contrato com duração 
máxima de 24 (vinte e quatro) meses para melhorias urbanísticas, paisagísticas e 
manutenção e limpeza do local. 

Parágrafo único. Findo o contrato, as partes comunicarão, com 30 (trinta) dias de 
antecedência, a intenção de renovar o contrato. O compromisso poderá ser rompido a 
qualquer momento pelo Executivo Municipal, caso os serviços mencionados no contrato 
não estiverem sendo cumpridos de modo satisfatório. 

Art. 3º Para efeitos desta Lei são considerados logradouros públicos: 

I - parques naturais; 
II - parquinhos infantis; 
III - academias populares; 
IV - rotatórias; 
V - canteiros; 
VI - jardins; 
VII - praças; 
VIII - áreas de ginástica e lazer; 
IX - portais turísticos; 
X - monumentos; 
XI-pontes; 
XII - mirantes; 
XIII - decks; 
XIV - abrigos de passageiros. 

Art. 4º A adoção de um espaço público poderá ser destinada para: 
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I - urbanização; 
II - implantação de áreas de esporte e lazer; 
III - conservação e manutenção da área adotada; 
IV - realização de atividades culturais, esportivas ou de lazer; 
V - medidas de proteção e segurança. 

Art. 5º Os interessados em participar do Projeto "Adote uma Praça" deverão apresentar 
sua proposta à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que será apreciada 
por Comissão criada por Decreto. 

Parágrafo único. Após o recebimento do pedido de interessado, a Prefeitura publicará 
comunicado no Diário Oficial, abrindo prazo para que novos interessados na mesma 
praça apresentem seu pedido. 

Art. 6° A proposta feita pelo interessado será analisada pela Comissão referida no Art. 
5º desta Lei e remetida para a Secretaria de Administração e Finanças, que deverá 
comunicar se a mesma foi aceita ou não. 

§ 1° Caberá ao setor de Engenharia/Planejamento realizar a análise técnica a qual 
ratificará ou solicitará adequações da proposta realizada de acordo com o Plano Diretor 
Participativo. 

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

§ 3° Aprovada a proposta, o interessado será convidado para apresentar-se no setor de 
Engenharia/Planejamento, onde receberá todas as informações para a boa execução dos 
serviços e obras, tendo como base a sua proposta. 

Art. 7º À Administração Pública Municipal reserva-se o direito de exercer a fiscalização 
contínua sobre a execução das obras e serviços, durante toda a vigência do contrato do 
Programa "Adote uma Praça", recomendando ao interessado, a qualquer tempo e se 
necessário, as providências que deverão ser tomadas para o perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais ajustadas. 

Art. 8º As benfeitorias realizadas pelo participante, em qualquer tempo, sejam elas quais 
forem, não serão indenizadas pelo Município e passarão a integrar, desde logo, o 
patrimônio público municipal. 

Art. 9° Em troca dos serviços realizados, a empresa poderá divulgar a parceria na 
imprensa e em informes publicitários envolvendo a área de objeto, bem como colocar 
placas padrão no local adotado, obedecendo os seguintes critérios: 

1- inscrição dos dizeres: 
a) Programa "ADOTE UMA PRAÇA" - Este local é conservado por ... ; 
II - além dos dizeres, poderá ser inserida a logomarca da empresa na placa; 
III - o tamanho da placa deverá ser proporcional as dimensões do local 
adotado, obedecendo um limite máximo de até 4 m2 (quatro metros quadrados); 
IV - será permitida a colocação de mais de uma placa, conforme o tamanho do local 
adotado, sempre presando pela razoabilidade na interação com a paisagem. • 1 
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Art. 10. A cessação da execução do projeto de adoção da área pública dar-se-á: 

I - voluntariamente, pela empresa ou entidade, ou ainda pelo Poder Público Municipal, 
mediante comunicado formal com antecedência de 30 (trinta) dias à outra parte; 
II - coercitivamente, a qualquer tempo, mediante notificação do Poder Público 
Municipal, por descumprimento, pela empresa ou entidade, das finalidades do Programa 
"Adote uma Praça" ; 
III - discricionariamente, pelo Poder Público Municipal, por interesse público superior 
devidamente fundamentado. 

§ 1 º O desligamento do Programa obrigará à retirada das placas publicitárias e dos 
demais materiais e equipamentos instalados na área pública, pela própria empresa, no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias da publicação do ato que cessar a execução do 
projeto. 

§ 2° Não se incluem no rol de materiais e equipamentos referidos no parágrafo anterior 
os acréscimos ao patrimônio público municipal decorrentes da execução do projeto 
aprovado (mobiliário urbano), passando a integrar o acervo de bens públicos do 
Município para todos os efeitos, desde a sua implantação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Águas Mornas se, 18 de abril de 202~ 

OMEROPRIM 
Prefeito Municipal 


