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PROJETO DE LEI

"INSTITUI O PROGRAMA DE ADOÇÃO DE
PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS, PARQUES,
LOGRADOUROS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS,
ESTABELECENDO SEUS OBJETIVOS,
LIMITAÇÕES DAS RESPONSABILIDADES E DOS
BENEFÍCIOS DOS ADOTANTES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Cuiabá/MT; faço saber que a Câmara Municipal

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o programa de incentivo à adoção de praças
públicas destinados ao uso esportivo e áreas verdes no âmbito do Município de Cuiabá.

§ 1º. Para fins da presente Lei, entende-se por adoção, nos termos
previsto no “caput” deste artigo, o ato, através do qual, a empresa ou entidade do setor
privado, mediante a celebração do termo de Parceria com o Município, assume, às suas
expensas e sob a sua responsabilidade, os encargos necessários às obras e serviços
inerentes à conservação da área ou bem público adotado.

§ 2º. A adoção de que trata o “caput” deste artigo será efetivada em
caráter precário e o termo de Parceria estabelecerá as atribuições e os direitos das partes, de
acordo com cada caso concreto.

§ 3º. Para fins do previsto neste artigo, são considerados áreas e bens
públicos de adoção as praças, jardins, parques e áreas verdes de uso público, de uso comum
da população.

§ 4º. Estando a área, ou bem público, objeto da adoção, em área de
preservação permanente, deverão ser respeitadas as normas federais e estaduais que
disciplinam as mesmas, sem prejuízo do cumprimento da legislação municipal, bem como do
Termo de Parceria firmado, havendo sempre a necessidade de consulta prévia junto aos
setores competentes sobre a correta intervenção no terreno e na navegação presentes no
referido local.

Art. 2º. Poderão participar do programa de que trata esta Lei quaisquer en-
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tidades da sociedade civil organizada, organizações não governamentais, sindicatos e
pessoas jurídicas legalmente constituídas, desde que não estejam em débito com o Município.

§ 1º. Fica, desde já, o executivo municipal autorizado a firmar termos de
parcerias junto às entidades mencionadas no “caput” deste artigo, com a finalidade de se
cumprir o disposto nesta Lei, obedecidos todos os seus termos.

§ 2º. Ficam excluídas da participação neste programa, pessoas jurídicas
relacionadas a cigarros e bebidas alcoólicas, bem como outras que possam ser consideradas
impróprias aos objetivos propostos nesta Lei.

Art. 3º. Para participação no referido programa será necessária a
celebração por escrito de Termo de Parceria entre a entidade que vai assumir a adoção e o
poder Público Munnicipal, entendendo-se por Termo de Parceria, o documento do qual
constam as competências das partes estabelecidas nos artigos 6º e 8º desta Lei.

Art. 4º. Serão admistidas as seguintes modalidades de adoção:

I – adoção com responsabilidade total, na qual o adotante assume o ônus
com os custos da execução das obras e melhorias e de integral manutenção da área e seus
equipamentos urbanos, com o fornecimento do material e da mão de obra necessários;

II – adoção com responsabilidade pela manutenção, na qual o adotante se
responsabiliza pela integral manutenção da área e de seus equipamentos urbanos, fornecendo
a mão de obra necessária;

III – adoção com responsabilidade pelo reembolso, na qual o adotante se
responsabiliza pelo reembolso das despesasdecorrentes das obra e dos serviços executados
pela Adminitração Pública Municipal na área ou no bem público;

IV – adoção através do patrocínio de melhorias, na qual o adotante se
responsabiliza pela execução de melhorias específicas ou pelos custos decorrentes,
permanecendo a Administração Pública Municipal com os encargos de manutenção;

V – outras modalidades específicas, nas quais são fixadas pela
Administração Pública Municipal em ato próprio, observadas as peculiaridades da área ou do
bem público a ser submetido ao regime de adoção.

Parágrafo único. Para dar início ao processo de adoção com vistas à
assinatura do Termo de Parceria referido no artigo anterior, a pretensa adotante de
determinada área pública, objeto desta Lei, deve dar entrada à proposta de adoção, anexando
o projeto a ser desenvolvido, devidamente protocolado na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
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Art. 5º. A adoção de uma praça pública, jardins, parques e área verde
poderão compreender, entre outros, os fins de:

I – urbanização da praça pública ou área verde, de acordo com o projeto
elaborado pelo departamento competente do Executivo Municipal ou por ele aprovado;

II – construção dos diversos equipamentos esportivos ou de lazer em
praça pública, de acordo com o projeto elaborado pelo departamento competente do Executivo
Municipal ou por ele aprovado;

III – conservação e manutenção da área adotada;
IV – realização de atividades culturais, educacionais, esportivas ou de

lazer, de acordo com o projeto apresentado para a aprovação e assinatura do convênio.

Art. 6º. Caberá ao Poder Executivo Municipal, através dos órgãos
competentes:

I – a aprovação dos projetos de urbanização de construção das praças
públicas, de esporte e áreas verdes que sejam elaborados fora dos órgãos do Executivo
Municipal em função do convênio estabelecido;

II – a fiscalização das obras e do cumprimento do convênio estabelecido.

Art. 7º. A adoção de praças públicas, jardins e áreas verdes operam-se
sem prejuízo das funções do Poder Executivo de administrar os próprios bens públicos
municipais.

Art. 8º. Caberá ao pretenso adotante a responsabilidade:
I – pela execução dos projetos elaborados, com verba pessoal e material

próprio;
II – pela preservação e manutenção, conforme estabelecidos no Termo de

Parceria e no projeto apresentado;
III – pelo desenvolvimento dos programas que digam respeito ao bem

público adotado, conforme estabelecidos no projeto apresentado;

Art. 9º. As entidades e/ou pessoas jurídicas que vierem a participar do
Programa de Adoção de praças públicas, jardins, parques e áreas verdes deverão zelar pela
manutenção, conservação, recuperação e iluminação das áreas adotadas, bem como a
elaboração e execução dos trabalhos de arborização, com a adoção de sementes e mudas de
árvores, respeitando a legislação vigente.
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§ 1º. Fica vedada, em qualquer modalidade de adoção de praças, próprios
municipais ou de áreas verdes, a remoção de espécies arbóreas por parte do adotante.

§ 2º. Havendo a necessidade e/ou intenção de desenvolvimento de
trabalhos de arborização da área adotada, deverá constar do Termo de Parceria firmado para
a adoção da área a relação das espécies adequadas ao plantio no local, bem como o plano de
manejo da área, sendo sempre exigida a prévia autorização do poder público para qualquer
remoção de árvores.

Art. 10º. A entidade ou pessoa jurídica adotante ficará autorizada, após a
assinatura do Termo de Parceria, a fixar na área adotada, uma placa padronizada alusiva ao
processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, bem como o objetivo da adoção,
conforme modelo a ser estabelecido no decreto regulamentador.

Parágrafo único. O ônus com relação à elaboração e colocação das placas
será de inteira responsabilidade do adotante, observados os critérios estabelecidos na
legislação vigente.

Art. 11. Caso o ente adotante se trate de sociedade civil sem fins
lucrativos, poderá a mesma usar dos espaços adotados para fins de publicidade a fim de
arrecadar fundos para a conservação dos objetos estabelecidos no Termo de Parceria.

§ 1º. Ficam excluídas da licença outorgada neste artigo publicidades
relacionadas a cigarros e bebidas alcoólica, bem côo outras que possam ser consideradas
impróprias aos objetivos propostos nesta Lei.

§ 2º. Pela utilização e exploração dos meios de publicidade e propaganda
previstas nos artigos 10 e 11 da presente Lei, ficam as entidades ou empresas privadas
parceiras isentas do pagamento das respectivas taxas de licença para publicidade,
estabelecidas na legislação vigente.

Art. 12. O Termo de Parceria em momento algum deverá conceder
qualquer tipo de uso à entidade adotante a não ser aqueles estabelecidos nesta lei,
principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de uso.

Art. 13. Esta Lei deverá ser regulamentada por decreto, no qual se
estabelecerá, entre outras medidas:

I – os órgãos responsáveis pela aprovação dos  projetos  citados  no artigo



5

003/2015

VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV

4º desta Lei;
II – a forma e o tipo da placa padronizada estabelecida no artigo 10;
III – na forma e no tipo de publicidade estabelecida no artigo 11.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões, em Cuiabá-MT, 26 de
março de 2015.

Vereador Mário Nadaf
Partido Verde - PV

Líder do Partido na Câmara
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JUSTIFICATIVA

A constante preocupação das pessoas com a preservação da natureza e a
responsabilidade social faz com que queiramos um mundo melhor para nós e nossos filhos,
dessa forma a comunidade, órgãos governamentais, e a iniciativa privada representada por
empresas cada vez mais buscam formas de preservação do meio em que vivemos.

Dentro do contexto da preservação do meio ambiente em que vivemos
temos as áreas naturais dentro dos grandes centros urbanos como parques e praças que
utilizamos para desfrutar de momentos de lazer junto a nossa família. Sabemos, entretanto,
que o estado não consegue dar a devida atenção (manutenção, limpeza, conservação e
melhorias) para esse patrimônio tão importante devido às demais prioridades, por isso ele
concede a possibilidade à iniciativa privada de adotar uma área de preservação como uma
praça ou um parque.

O Projeto de Lei ora apresentado para análise e deliberação dos nobres
pares visa incentivar a melhoria de espaços urbanos através da cessão de espaços públicos à
iniciativa privada, que conta com uma maior integração com a comunidade e disponibiliza
recursos privados para a manutenção do espaço público, desenvolvendo a integração social
da comunidade, promovendo a participação da sociedade civil organizada, empresas e
cidadãos interessados na urbanização, nos cuidados e na manutenção das praças, canteiros,
jardins, parques e logradouros públicos e áreas verdes do Município de Cuiabá, em conjunto
com o Poder Público, propiciando a população vizinha às praças e áreas de lazer um maior
bem estar, incentivando-a ao seu uso e a sua preservação.

O presente programa de adoção de praças (PAP) é um programa simples,
que permite a qualquer entidade civil assumir a responsabilidade de urbanizar e manter áreas
verdes públicas do Município.

Ao adotante caberá manter as áreas adotadas limpas e em prefeitas
condições de uso para a comunidade, permitindo, ainda, a colocação DAE placas de
divulgação da sua marca, enfatizando, desta forma, a vinculação do seu nome às benfeitorias
realizadas. Esse tipo de ação, além de valorizar a marca da empresa adotante, contribui para
o embelezamento da cidade e o incremento da qualidade de vida, auxiliando na concretização
do senso de responsabilidade ambiental, a partir do compromisso com a manutenção do
espaço.
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Com a cessão do espaço e o apoio da iniciativa privada, espera-se que os
ambientes públicos, assim como a qualidade de vida dos moradores das comunidades
diariamente envolvidas, evoluam, pois, uma cidade ambientalmente correta e sustentável e
que atua de forma estruturada em seu conjunto arquitetônico propicia uma melhor qualidade
de vida aos seus moradores, proporcionando a formação da cidadania em cada um.

Todos ganham com a preservação, primeiramente o cidadão que ficará
feliz por desfrutar de um ambiente preservado, cuidado e limpo junto a sua família, em
segundo lugar a empresa que está adotando a área de preservação, pois estará engajada em
um projeto para melhorar a sociedade onde ela atua e será reconhecida por isso pelos
membros da sociedade como uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Em
terceiro lugar o estado, pois estará preservando seu patrimônio com recursos da iniciativa
privada e assim poderá utilizar seus recursos escassos em projetos de primeira necessidade.

Com fundamento nesta justificativa peço o voto favorável dos senhores
membros desta Egrégia Câmara Municipal de Cuiabá para a aprovação da presente
propositura.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões, em Cuiabá-MT, 26 de
março de 2015.

Vereador Mário Nadaf
Partido Verde - PV

Líder do Partido na Câmara


