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PROJETO DE LEI Nº 064-02/2022 
 

Altera dispositivo na Lei Municipal n° 6.828 
de 06 de setembro de 2016, que institui o 
Programa de Adoção de Praças Públicas, 
Praças de Esportes e Áreas Verdes –, 
estabelece seus objetivos e processos, suas 
espécies e limitações das responsabilidades 
e dos benefícios dos adotantes. 

 
Art. 1º A Lei Municipal n° 6.828, de 06 de setembro de 2016, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
 
“Art. 1º. Fica instituído o Programa de Adoção de Praças Públicas de Esporte e 

Lazer, Áreas Verdes e Espaços Públicos, a ser denominado ADOTE UMA PRAÇA no 
âmbito do Município de Estrela, que possui os seguintes objetivos: 

I - promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas 
sejam elas públicas ou privadas, na urbanização, cuidados, segurança e na manutenção 
das praças públicas, praças de esportes, áreas verdes e espaços públicos do Município 
de Estrela, em conjunto com o Poder Público Municipal;  

II - levar a população vizinha às praças públicas, praças de esportes, áreas 
verdes e espaços públicos a reconhecerem esses espaços como de domínio e uso 
comum de toda população, bem como a responsabilidade pelos mesmos, junto com o 
poder público;  

III - incentivar o uso das praças públicas, praças de esportes, áreas verdes e 
espaços públicos pela população, por associações desportivas, de moradores, de lazer, 
de meio- ambiente e culturais; 

IV - propiciar que grupos organizados da população (clubes de serviços, ONG’S, 
escolas, universidades) elaborem projetos de utilização e conservação das praças 
públicas, praças de esportes, áreas verde e espaços públicos.” (NR) 

 
 
“Art. 2º. A adoção de praças públicas, praças de esportes, áreas verdes e 

espaços públicos, dar-se à sem prejuízo das funções do Poder Público Municipal.” 
 
 
       “Art. 5º. A adoção de uma praça pública, praça de esporte, áreas verdes e 
espaços públicos pode se destinar à:  

I – urbanização da praça pública ou de esportes ou de espaços públicos de 
acordo com o projeto elaborado pelo departamento competente do Executivo Municipal 
ou por ele aprovado, no caso de projeto apresentado pelos interessados;  

II – construção de diversos equipamentos esportivos ou de lazer em praça 
pública ou de esportes ou em espaços públicos, de acordo com projeto elaborado pelo 
departamento competente do Executivo Municipal ou por ele aprovado, no caso de 
projeto apresentado pelos interessados;  

 
.........................................................” (NR) 
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“Art. 6º. Caberá ao Poder Executivo Municipal, através de seus órgãos 
competentes:  

I - a elaboração dos projetos de urbanização, construções, segurança, 
paisagismo e/ou arborização dos espaços públicos e de praças de esportes ou de 
projetos de paisagismo, arborização, florestamento ou reflorestamento de áreas verdes; 

II - a aprovação dos projetos de urbanização e construções dos espaços públicos 
e de praças de esportes ou de projetos de paisagismo, florestamento ou reflorestamento 
de áreas verdes;  

.........................................................” (NR) 
 
 
“Art. 7º. ......................................................... 
 
......................................................... 
 
III - com verba pessoal e material próprio, participar do desenvolvimento dos 

programas que digam respeito ao uso da praça pública, da praça de esportes, da área 
verde ou de espaços públicos. 

 
.........................................................” (NR) 

    

 
“Art. 9º. Na eventualidade da existência ou construção de quiosques ou outros 

prédios que visem a sediar atividades comerciais de terceiros nas praças públicas ou 
de esportes e espaços públicos, que sejam decorrentes de concessão de direito real de 
uso, concorrências públicas ou outro tipo de contrato lavrado com o Poder Público 
Municipal que permita a utilização do imóvel existente na área, deverá constar a 
responsabilidade do beneficiário em auxiliar o adotante na vigilância da área a fim de 
que sejam mantidos ou conservados os trabalhos e obras realizados na implantação, 
recuperação ou construção de benfeitorias, equipamentos, passeios, canteiros, 
arborização e jardins.” 

 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 

                      GABINETE DO PREFEITO, em 26 de abril de 2022. 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
 
         César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 
    

  
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 26 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 064-02/2022 
 

 

 
 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 064-02/2022, que altera dispositivo na Lei Municipal n° 6.828 de 06 de 
setembro de 2016, que institui o Programa de Adoção de Praças Públicas, Praças de 
Esportes e Áreas Verdes –, estabelece seus objetivos e processos, suas espécies e 
limitações das responsabilidades e dos benefícios dos adotantes. 

O presente projeto de lei está acrescentado o termo “espaço 
público” na Lei Municipal n° 6.828 de 06 de setembro de 2016, para que se possa 
ampliar o rol de lugares que poderão receber a participação da sociedade civil. 

Dessa forma, a urbanização, construção e conservação não 
se dará mais somente em praças públicas de esporte e lazer e áreas verdes, mas 
também em outros lugares públicos que possuam valor histórico para o município, entre 
outras possibilidades. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Márcio Mallmann 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 
 


