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LEI N° 2459 DE 18 DE SETEMBRO

DE 2019.

Institui 0 Programa "Adote um Bem
Publico ", estabelece suas normas
gerais e da outras providencias.
A cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANAL TO, Estado do
Parana, APROVOU e Eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte

CAPITULO
DA INSTITUIf;AO

I

E DOS OBJETIVOS

DO PROGRAMA

Art. 1° Fica instituido, no ambito do Municipio de Planalto, 0 programa "Adote urn Bern
Publico", gerido pelo Poder Executivo Municipal, com os seguintes objetivos, entre outros:
I - Prornover a participaeao da sociedade civil organizada e das pessoas juridicas
no ajardinamento, na urbanizacao, na manutencao, conservaeao e rnelhoria das
areas e dos hens publicos, em conjunto com 0 Poder PUblico Municipal;
II - Levar a populacao vizinha aos espacos publicos e areas verdes a entenderern
esses espacos como de responsabilidade concorrente com 0 Poder Publico
Municipal;
III - Incentivar 0 uso dos espacos publicos e areas verdes pela populacao, por
associacoes desportivas, de lazer e culturais da area de abrangencia das rnesrnas.

Art. 2° Os projetos a serern irnplantados pelas entidades adotantes compreenderao, entre
outros:
I - Urbanizacao dos hens publicos de que trata esta Lei, de acordo com projeto
aprovado ou elaborado pelo Departamento cornpetente do Executivo Municipal;
II - Conservaeao, manutencao e utilizacao dos hens publicos de que trata esta Lei,
conforme projeto apresentado no processo de adocao.
CAPITULO

II

DAADO~AO
Art. 3° Para fins de execucao do Programa "Adote urn Bern Publico", sao consideradas
areas de adocao as pracas, parques, jardins e areas verdes de uso publico, nestas incluidas
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as rotulas e canteiros divisores associados ao sistema viario do Municipio, logradouros
publicos, os bens destinados it pratica de esporte ou de lazer pela comunidade, os abrigos
para pontos de onibus, os centros comunitarios e outros proprios municipais de uso comum
da populacao.

Art. 4° Para fms da presente Lei entende-se por adocao, 0 ato atraves do qual 0 Municipio
firme Tenno de Adocao junto ao adotante, onde este assuma, as suas expensas e
responsabilidades, os encargos necessaries as obras e services inerentes it conservacao do
bem publico adotado.
§1° A adocao sera sempre efetivada em carater precario e 0 Tenno de Adocao
estabelecera as atribuicoes e os direitos das partes, de acordo com cada caso
concreto.
§2° A adocao de bens publicos opera-se sem prejuizo da funcao do Poder
Executivo de administraeao e salvaguarda dos bens municipais.

Art. 5° Serao admitidas as seguintes modalidades de adocao:
I - Adocao com responsabilidade total: aquela na qual 0 adotante assume 0 onus
com os custos da execucao das obras e melhorias e de integral manutencao da area
e de seus equipamentos urbanos, com 0 fomecimento do material e da mao de obra
necessaries;
II - Adocao com responsabilidade pela manutencao: aquela na qual 0 adotante se
responsabiliza pela integral manutencao da area e de seus equipamentos urbanos,
fomecendo a mao de obra necessaria;
III - Adocao com responsabilidade pelo reembolso: aquela na qual 0 adotante se
responsabiliza pelo reembolso das despesas decorrentes das obras e dos services
executados pela Administracao Municipal na area ou no bem publico;
IV - Adocao atraves do patrocinio de melhorias: aquela na qual 0 adotante se
responsabiliza pela execucao de melhorias especificas ou pelos custos decorrentes,
pennanecendo a Administracao Municipal com os encargos de manutencao;
V - Outras modalidades especificas: aquelas fixadas pela Administracao Municipal
em ato proprio, na impossibilidade de utilizacao das modalidades previstas nesta
Lei, observadas as peculiaridades da area ou do bem publico a ser submetido ao
regime de adocao, sempre priorizando 0 interesse publico.
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Art. 6° Podem participar da Adocao quaisquer entidades da sociedade civil, associacoes de
moradores, organizacoes nao govemarnentais, sindicatos e pessoas juridicas legalmente
constituidas e cadastradas no Municipio.
Paragrafo Vnico: Ficarn excluidas da participacao neste Prograrna pessoas juridicas
relacionadas Ii propaganda e comercializacao de cigarros e de bebidas alcoolicas,
partidos politicos, entidades religiosas, hem como outras que possam ser
consideradas improprias aos objetivos propostos nesta lei.

Art. 7° Cada interessado podera adotar mais de uma area, parte de uma area ou consorciarse com outros na adocao.

Art. 8° A adocao nao gera qualquer direito de exploracao comercial da area para 0
Adotante, sendo que as benfeitorias realizadas nao podem alterar a natureza de uso e gozo
do bem publico, nem gerar qualquer direito de ressarcimento das despesas realizadas pelo
mesmo, nem tampouco devera conceder qualquer tipo de uso ou de cobranca de taxa pela
entidade adotante, nem altera a natureza de uso e de gozo do respectivo hem publico.
Art. 9° E vedado ao Adotante estahelecer parcerias com terceiros, sem previa autorizacao
do Poder PUblico Municipal.
Paragrafo Unico: 0 Adotante podera, a seu criterio, contratar empresas
especializadas para a conservacao do bem objeto da adocao, observadas as
ressalvas previstas no paragrafo unico, do art.6°, desta Lei.
CAPiTULO
DO PROCESSO

III

DE ADOC';AO

Art. 10 0 processo de ado~ao, em qualquer modalidade, sera iniciado com a
disponibilizacao, pelo Poder Executivo do bem publico a ser adotado, juntamente com as
a~oes minimas a serem realizadas pelos interessados e os beneficios ofertados, limitados as
disposicoes desta Lei.
Paragrafo Unico: A escolha dos hens a serem adotados, das acoes minimas a serem
realizadas e dos heneficios ofertados serao objeto de previa autorizacao legislativa.

Art. 11 A definicao do adotante sera realizada mediante processo de charnarnento publico,
que devera transcorrer de forma a assegurar arnplo acesso a todos os interessados,
igualdade de condicoes, transparencia e atendimento ao interesse publico e aos principios
da administracao publica,
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§1° No processo de chamamento publico para escolha do adotante, e vedado:
I - A reducao das ~oes minimas a serem realizadas;
II - A ampliacao ou alteracao do bem publico a ser adotado;
III - A ampliacao dos heneficios ofertados.
§2° No processo de chamamento publico para escolha do adotando sera permitido 0
recebimento de propostas que ampliem as acoes minimas previstas para aquele bem
a ser adotado, e/ou que abram moo de heneficios ofertados.
Art. 12 Ap6s a definicao do adotante, para inicio das a~oes a serem realizadas, sera
indispensavel a celebracao por escrito de Termo de Adocao entre
Publico Municipal.

0

adotante e

0

Poder

§1° 0 Termo de Adocao devera prever todas as competencias das partes e contra
partidas, hem como prazo de vigencia e demais particularidades, de acordo com 0
Edital de Chamamento Publico previo e proposta apresentada.
§2° 0 Termo de Adocao sera celebrado, qualquer que seja a data do inicio de sua
vigencia, com prazo de vigencia ate 0 dia 31 de junho do ano subsequente e
deverao prever a prorrogacao automatica, por periodos de urn ano, facultada, a
qualquer das partes, a demmcia ou manifestar-se contra a prorrogacao, com
antecedencia minima de 90 (noventa) dias.

Art. 13 Na eventualidade de se apresentarem dois ou mais interessados pela adocao de
urna mesma area, a escolha do adotante sera feita atraves dos seguintes criterios de
prioridade:

1-0 interessado que se propuser a modalidade mais completa de a~ao;
II -

0

interessado que melhor atender os objetivos gerais da administracao;

III -

0

interessado que apresentar maiores concessoes ao Municipio;

IV -

0

interessado que manifestou primeiro a intencao de adotar area.

Art. 14 Toda alteracao ou melhoria proposta para a area adotada devera ser previamente
submetida a aprovacao do Poder Executivo Municipal.
CAPiTULO

IV

DAS RESPONSABILIDADES
Art. 15 Cabera ao Poder Executivo Municipal:

4

MUNICIPIO

DE PLANALTO

CNPJ N° 76.460.526/0001-16
Praca Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO

PARANA

I - a elaboracao ou aprovacao dos projetos de urbanizacao e construcao dos bens
publicos de que trata esta Lei;
II - a fiscalizacao das obras e do cumprimento da parceria celebrada.

Art. 16 Cabera ao adotante:
I - a responsabilidade pela execucao dos projetos elaborados pelo Poder Executivo
Municipal, com recurso pessoal e material proprio;
II - a preservacao e manutencao dos bens publicos de que trata esta Lei, conforme
estabelecido na parceria celebrada e no projeto apresentado;
III - 0 desenvolvimento dos programas que digam respeito ao uso dos bens
publicos de que trata esta Lei, conforme estabelecido no projeto apresentado.

Art. 17 A entidade ou pessoa juridica que vier a participar do presente programa devera
zelar pela manutencao, conservacao, recuperacao e iluminaeao dos bens publicos de que
trata esta Lei.

Art. 18 Fica vedada, em qualquer modalidade de adocao, a remocao de especies arboreas
por parte da entidade e/ou pessoa juridica participante.

CAPiTULO V
DOS BENEFicIOS PELA ADOC;lO
Art. 19 A entidade ou pessoa juridica adotante ficara autorizada, como compensacao Ii
adocao, ap6s a assinatura do termo de adocao, a afixar, na area adotada, placas
padronizadas para sua divulgacao institucional, com destaque ao objeto do programa e a
colaboracao com 0 Poder Executivo Municipal, conforme modelo, formatos e normas
especificas, previstas no ato da abertura do processo e devidamente previstas no Termo de
Adocao.

Art. 20 As placas de publicidade somente poderao mencionar

0

nome do adotante e realcar

sua colaboracao com a manutencao da respectiva area.

Art. 21 A publicidade a que se refere este capitulo podera nao ser no bem publico adotado,
mas sim em outro espaco publico municipal, a criterio do Executivo Municipal, para dar
maior visibilidade ao programa.
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Art. 22 Caso se trate de sociedade civil sem fins lucrativos, a entidade adotante podera
utilizar-se das placas de publicidade para, alem das previsoes no art. 19, desta Lei,
promover a divulgacao de a~oes referentes a arrecadacao de fundos para consecucao dos
objetivos estabelecidos no Termo de Adocao e/ou em aeoes e projetos sociais.

Art. 23 0 Poder Executivo podera autorizar a empresa ou entidade que prestar os services
de que trata a presente Lei a instalar, com fms publicitarios, relogios digitais ou
eletronicos, lixeiras e bancos.
Art. 24 0 onus com relacao a elaboracao e instalacao dos itens publicitarios previstos
nesta Lei sera de inteira responsabilidade do adotante, observados os criterios estabelecidos
pela legislacao.

Art. 25 Os suportes de propaganda e publicidade, ap6s 0 termino da parceria de adocao,
serao doados ao Municipio e incorporados ao patrimonio municipal.
CAPiTULO
DAS DISPOSI<;OES

VI
FINAlS

Art. 26 0 adotante devera comunicar imediatamente, ao Gabinete do Prefeito, toda e
qualquer turbaeao de terceiros sobre a area compreendida no Termo de Adocao, de modo a
possibilitar a Prefeitura a adocao de medidas indispensaveis a defesa de sua posse e
dominio.

Art. 27 Implicara na revogacao da adocao e cancelamento do Termo de Adocao, sem
notificacao previa, bem como a retirada de toda a publicidade do adotante, 0 desrespeito as
normas desta Lei e do proprio Termo.
Art. 28 0 Executivo Municipal devera regulamentar a presente Lei, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, contados da data de sua publicacao, inclusive no que diz respeito a forma e ao
tipo de publicidade prevista e do tipo e forma do suporte de publicidade.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em
contrario.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dezoito dias do
mes de setembro do ano de dois mil e dezenove.

/(~~~v-"~
(iNAcIO
JOSE WERLE
PREFEITO MUNICIPAL
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