
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.520, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Institui 0 Program a Caruaru Saudavel e
da outras providencias.

, I 'o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Faco saber
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituido 0 Program a Caruaru Saudavelconsistente na criacao de espacos
publicos destinados a integracao da familia com a sociedade, colimando conferir acesso
ample a populacao para a pratica de atividades esportivas, de lazer, cultura e entretenimento.

§ 1° Para efeitos desta Lei, ficam enquadradas como areas reservadas ao programa, as
pracas, parCLues, canteiros centrais e rotat6rias, alem de outros locais similares, desde que de
convivio publico, registrando area verde, com funcao ecol6gica, paisagistica, estetica,
recreativa e de lazer.

§ 2° 0 disposto no paragrafo anterior se aplica a eventos temporaries nos locais
indicados, desde que autorizados pelo Poder Executivo.

Art. 2° Ficara a cargo da Empresa de Urbanizacao, Planejamento e Meio Ambiente de
Caruaru - URB a coordenacao geral do Programa Caruaru Saudavel, cuidando para que 0

mesmo alcance suas finalidades essenciais.

§ 1° 0 fechamento das vias publicas devera ser realizado com cavaletes nos quais
constara a expressao Caruaru Saudavel e 0 horario de funcionamento do programa, que sera
das 08hOOmin as 16hOOmin, objetivando a maior tranquilidade e seguranca das pessoas
partici pantes.

§ 2° Para os fins desta Lei, incumbe a Autarquia Municipal de Defesa Social Transite e
Transportes - DESTRA 0 fechamento das vias publicas e a manutencao da seguranca nos

. locais de funcionamento do programa.

§ 3° 0 Poder Executivo devera providenciar banheiros publicos para uso da populacao
em geral.

Art. 3° 0 Poder Executivo podera buscar parcerias com a iniciativa privada 'com 0 fim
de efetivar as atividades do programa.

Art. 4° Os interessados em participar do programa deverao protocolar carta de intencao,
indicando 0 projeto de seu interesse perante a URB.

Paragrafo unico. No projeto referido no caput deste artigo fica vedado 0 emprego de
objetos, materiais e aparelhos, que possa.m causar danos a integridade fisica das pessoas
participantes .

.Art. 5° Cabera a URB instruir 0 documento protocolado com inforrnacoes adicionais
acerca da natureza do projeto.
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Paragrafo unico. Na hipotese de eventos temporaries, quando OCOJTernecessidade de
intervencao ou fecharnento de via publica, a DESTRA devera acompanhar as acoes,
indicando procedimentos e correcoes no projeto, quando necessario.

Art.' 6° Havendo mais de um .interessado no mesmo evento, a URB intimara os
interessados para reuniao conjunta na qual se perscrute da possibilidade de apresentacao de
pedido e projeto associ ados.

Art. 7° A escolha do projeto devera ser fundamentada, observando-se, pela ordem, os
seguintes criterios:

I - No caso de empate, sera realizado sorteio em data, hora e local, com notificacao para
os interessados, divulgado no Diario Oficial do Municipio.

It - Da decisao podera ser interposto recurso, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contados de sua publicacao, dirigido a URB.

Art. 8° Podem participar do Programa Caruaru Saudavel quaisquer entidades da
sociedade 'civil, ONG's, associacoes de moradores, sociedade amigos de bairro e pessoas
juridicas legalmente constituidas e cadastradas no Municipio de Caruaru.

§ 1°. Ficam excluidas da participacao do Program a Caruaru Saudavel, pessoas juridicas
relacionadas com a fabricacao e distribuicao atacadista de cigarros, bem como outras que
possam ser consideradas improprias aos objetivos propostos nesta Lei.

§ 2°. Fica delegada a URB fiscalizar as intervencces que desvirtuem 0 espaco ou
causem prejuizos ao interesse publico.

Art. 9° As entidades e pessoas juridicas que vieram a participar do Programa Caruaru
Saudavel deverao zelar peJa rnanutencao, conservacao, recuperacao e iluminacao da area que
utilizar, bem como elaborar e executar trabalhos de infraestrutura, paisagismo e arborizacao
firmados no Termo de Parceira, e assumir todas as responsabilidades e encargos trabalhistas
dos funcionarios contratados.

,Panlgrafo unico. A publicidade do interessado sera estabelecida em norma
regularnentadora, afim de nao acarretar poluicao visual.

Art. 10. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei serao utilizadas
as dotacoes orcamentarias especificas na Lei Orcarnentaria Anual relativa ao exercicio de
2014 e nas Leis Orcamentarias referentes aos exercicios subsequentes.

, ,
Art. 11. 0 Chefe do Poder Executivo estabelecera normas regulamentares, se

necessario, mediante a expedicao de Decreto, para 0 fiel cumprimento desta Lei.

Palacio Jaime Nejaim, 05 de janeiro de 2015, 1940 da Independencia; 1270 da
Republica.

A

o PROJETO QUE ORIGINOU EST A LEI E DE AUTORIA DO PODER EXECUTTVO.
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