
 

 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 

Poder Executivo 
 

LEI 3.639, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

 

“Autoriza o Município de Morrinhos a instituir o Programa: 
Adote uma Placa, Banco ou Lixeira, e dá outras 
providências”. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS, no uso de suas atribuições legais, 
aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Autoriza a instituição no Município de Morrinhos do Programa: Adote uma 
Placa, Banco ou Lixeira, com os seguintes objetivos:  

 I - Promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas físicas e 
jurídicas na sinalização, instalação, confecção, nos cuidados e na manutenção de placas 
informativas de cunho educativo, nos bancos e nas lixeiras públicas. 

 II - Ampliar a capacidade de emplacamento, instalação de bancos e lixeiras 
públicas, em parceria com empresas privadas, entidades sociais e pessoas físicas. 

 Art. 2º Podem participar do programa previsto no artigo 1º quaisquer entidades 
da sociedade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no 
município. 

 Art. 3º Nas placas, bancos e lixeiras será   cedido o espaço para a publicidade da 
empresa adotante desde que não exceda um 1/3 do tamanho. 

 Art. 4º As ações pertinentes a fiscalização do Programa, ficarão sujeitas à 
Legislação de regência existente no município. 

 Art. 5º Para a implementação do Programa, o Poder Executivo poderá promover 
ações integradas entre as secretarias municipais e os órgãos públicos do município relacionados 
à área, conforme o setor de competência. 

 Parágrafo único. Para a consecução do programa implantado, o chefe do Poder 
Executivo também poderá celebrar convênios ou termos de cooperação com as demais 
instituições públicas do Estado de Goiás estabelecidas em nosso município, de forma a alcançar 
os objetivos propostos na presente Lei. 

 Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 

 Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Morrinhos, 19 de agosto de 2021; 176º de Fundação e 138º de Emancipação. 
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