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DECRETO Nº 0053/2021 
Em, 31 de março  de 2021 

 
 

Regulamenta a Lei Municipal nº 3.451, de 
15 de outubro de 2019, que dispõe sobre 
a adoção de praças, rotatórias, parques e 
áreas verdes no Município, e dá outras 
providências. 

 
 
    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº, 3.451/2019, 
 
 
   D E C R E T A: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Das Disposições Gerais 
 
                                   Art. 1º - Institui o programa Adoção de praças, rotatórias, parques, áreas verdes 
e canteiros no município, estabelece regras especiais para a celebração de termo de cooperação com 
órgão, entidade ou empresa. 
 

   Art. 2º - O procedimento para a adoção de praças, rotatórias, parques, áreas 
verdes (canteiros) no Município de Butiá/RS, obedecerá às disposições do presente Decreto. 
                               

Objetivos e beneficio:  

I – promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas na urbanização, nos 
cuidados e na manutenção de praças, rotatórias, parques, áreas verdes e canteiros no município de 
Butiá, em conjunto com o Poder Público Municipal, contribuindo com cidadania e responsabilidade 
socioambiental; 

II – a preservação e a conservação do meio ambiente natural e artificial do Município e serviços de 
jardinagem. 

III – incentivar o uso e a conservação pela população da região de abrangência. 

 

                Art. 3º - O Executivo Municipal divulgará, através de editais publicados em jornal 
local de circulação diária, igualmente, divulgado no portal da Prefeitura Municipal na internet, ambos 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os canteiros, rótulas e praças públicas municipais 
disponíveis para adoção, por empresas e entidades públicas e/ou privadas. 
 

                 Art. 4º - Os interessados em participar do processo de adoção, deverão 
apresentar sua proposta na forma de requerimento formalizando a solicitação de adoção (Anexo I), no 
Protocolo Geral da Prefeitura (Rua Do Comercio, 590 - Bairro Centro - Butiá/RS). O mesmo será 
expedido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Proteção ao Meio Ambiente a qual atenderá o 
interessado analisando a sua proposta, fornecendo instruções técnicas dos custos relativos à área  
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adotada, bem como a maneira de prosseguir sua manutenção e conservação. Tendo as partes 
acordado quanto ao projeto, será firmado um Termo de Cooperação. 

    Parágrafo Único - Junto com o requerimento, para Pessoas Jurídicas, deverá 
ser apresentado os seguintes documentos: 

 
I - carta de intenção do interessado, conforme anexo II; 
II- cartão CNPJ; 
III – cópia do Contrato Social ou estatuto social acompanhado de ata de posse da ultima diretoria; 
 

    Art. 5º - Competirá à Secretaria Municipal de Agricultura e Proteção ao Meio 
Ambiente os procedimentos para a adoção de praças, rotatórias, parques, áreas verdes e canteiros. 

     § 1º -  Constituir  comissão de Avaliação das doações para articular a 
implantação do Programa Adote Uma Praça, que será composta por 4 (quatro) representantes, sendo 
um titular e um suplente  de cada um dos seguintes órgãos: 
 

I – Equipe de Desporto, Turismo e Cultura 
II – Secretaria Municipal de Obras e Saneamento 
III – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e comercio; 
IV – Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente 

    § 2º - A Comissão de Avaliação das Adoções composta por 4 (quatro) membros 
e respectivos suplentes serão  nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Portaria e 
deverão: 
I - classificar as propostas de adoção; 
II - aprovar as propostas de adoção; 
III - tomar medidas que agilizem o procedimento de adoção. 

  ‘  Art. 6º. Serão procedidos, expedidos e registrados através de expediente próprio 
os seguintes casos: 

I - a apreciação de consultas quanto à viabilidade urbanística do proposto para cada área adotada; 
II - aprovação da proposta de adoção; 
III - licenciamento para manutenção e conservação; 
 
 

CAPÍTULO II 

Da Habilitação e Classificação do Adotante 

 

    Art. 7º - A Secretaria Municipal de Agricultura e Proteção ao Meio Ambiente, 
através da Comissão  realizará a habilitação e classificação dos candidatos, observando: 

I - a ordem cronológica do protocolo de inscrição junto a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Proteção ao Meio Ambiente; 

II - a localização do estabelecimento, tendo como preferência à pessoa ou o comércio localizado em 
frente a área a ser adotada;  

III - havendo mais de um interessado no mesmo espaço, poderá a Secretária convocar os 
interessados para, querendo, apresentarem pedido de proposta conjunta; 
IV - o Município poderá, a seu critério, deliberar pela adoção conjunta de áreas, bem como facultar ao 
adotante a possibilidade do estabelecimento de parcerias adicionais para a consecução dos objetivos 
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estipulados no Termo de Cooperação, através de termo que especificará as funções de cada parceiro 
para atender ao objeto do contrato. 

 
V - A escolha do adotante no caso de não se optar pela adoção conjunta deverá ser fundamentada, 
observando-se, pela ordem, os seguintes critérios: 

  a) maior tempo de atividade; e 

  b) no caso de empate, será realizado sorteio na presença dos interessados. 

VI - A Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, manterá um mapa com os devidos locais para 
controle das adoções. 

 
                             Art. 8º - O Termo de Cooperação (conforme anexo III) citado acima define a 
totalidade dos procedimentos a serem tomados por ambas as partes. O adotante terá sob sua 
responsabilidade a manutenção e conservação dos locais adotados, devendo sempre contar com o 
assessoramento técnico prestado pela Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. 
O adotante não poderá alterar a natureza do uso e gozo do bem público adotado sem a 
prévia autorização da Secretaria Municipal de Obras. 

 
CAPÍTULO III 

Da Adoção 

 

    Art. 9º - Poderá o interessado adotar mais de uma área, parte dela ou 
consorciar-se na adoção. 
 

    Art. 10 - Firmará o adotante com o Município Termo de Cooperação onde 
constarão as atribuições das partes. 
 

   Parágrafo Único. Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente 
verificar a implementação das normas técnicas aplicáveis a cada área adotada. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Publicidade 

 

    Art. 11 - A publicidade do adotante obedecerá ao modelo padrão instituído pelo 
Município, conforme anexo IV. 

I - O adotante terá publicidade por meio de placa instalada no local adotado, de acordo com critérios 
definidos pela Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

Cabem as seguintes especificações referente a placa: 

- o material utilizado, as dimensões, grafia, posição do texto na placa e logotipo Prefeitura de Butiá, 
conteúdo da mensagem publicitaria referente a adoção. 

 

    Art. 12 - Dependerá das dimensões da área adotada o número de placas a 
serem colocadas, sendo admitidas: 

I - Para praças, parques e demais áreas verdes: 
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a) para áreas inferiores a 1.000m² (mil metros quadrados), será permitida a colocação de, 

no máximo, 1 (uma) placa para cada 500m² (quinhentos metros quadrados) de área 
conservada, com dimensões de 60cm (sessenta centímetros) de altura por 80cm (oitenta 
centímetros) de largura; 

b)  para áreas entre 1.000m² (mil metros quadrados) e 5.000m² (cinco mil metros 
quadrados), será permitida a colocação de placas com dimensões de 60cm (sessenta 
centímetros) de altura por 80cm (oitenta centímetros) de largura, sendo 2 (duas) placas 
para os primeiros 1.000m² (mil metros quadrados) de área conservada e mais 1 (uma) 
placa para cada 1000m² (mil metros quadrados) excedente; 

c) para áreas superiores a 5.000m² (cinco mil metros quadrados) será permitida a 
colocação de placas com dimensões de 60cm (sessenta centímetros) de altura por 80cm 
(oitenta centímetros) de largura, sendo 6 (seis) placas para os primeiros 5.000m² (cinco 
metros quadrados) de área conservada e mais 1 (uma) placa para cada 2000m² (dois 
metros quadrados) excedente; 

d) em caso de adoção que envolva exclusivamente equipamentos de lazer em praças e 
parques urbanos, será permitida a colocação de placas, conforme determinações 
específicas da SMMA. 

 
II - para canteiros centrais e demais espaços livres integrantes do sistema viário será 
possível a colocação de placas com dimensões de 40cm (quarenta centímetros) de altura 
por 60cm (sessenta centímetros) de largura em função da área a ser conservada, não 
sendo autorizada a sua colocação a uma distância inferior a 50m (cinquenta metros) 
lineares entre placas, e a menos de 15m (quinze metros) de qualquer conversão ou 
cruzamento viário. 
 

a) O período de adoção será de 1 (um) ano, podendo ser renovado por sucessivos períodos 
se houver manifestação formal de interesse do adotante e parecer favorável da SMMA, até 
o limite de 05(cinco) anos. 
 
 

    Art. 13 - O adotante receberá dos órgãos da Secretaria Municipal de Agricultura 
e meio Ambiente instruções técnicas quanto aos custos relativos à instalação e recuperação da área 
adotada, bem como a maneira de prosseguir sua manutenção e conservação. 

    Art. 14 – A conservação e manutenção dos monumentos e demais 
equipamentos urbanos existentes no espaço, inclusive aqueles eventualmente implantados pela 
empresa ou entidade adotante, mediante pintura e limpeza, tal abarcando, ainda, a reposição e/ou 
substituição dos equipamentos esportivos e/ou recreativos erigidos no espaço adotado, tudo por conta 
e risco da empresa ou entidade adotante; 

    Art. 15 - As benfeitorias e acessões que vierem a ser instaladas ou erigidas na 
área objeto de adoção passarão a integrar o patrimônio público municipal, automaticamente, sem 
direito de retenção, ressarcimento ou indenização. 

 

 

CAPÍTULO V 

Disposições Finais 

 

    Art. 16 - Na prorrogação da adoção, quando forem requeridos esclarecimentos 
ao adotante, deverão ser prestados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a adoção. 
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    Parágrafo Único. Serão considerados, como elemento positivo à prorrogação, 
os serviços e obras que o adotante tenha executado na área. 

  

    Art. 17 - Aplica-se o presente Decreto aos requerimentos de adoção em 
tramitação na Secretaria  Municipal de Obras.(se for o caso) 

 

   Art. 18 - Implicará o desfazimento da adoção, sem notificação prévia, bem como 
retirada de toda a publicidade do adotante, o desrespeito às normas deste Decreto e do Termo de 
Cooperação. 

  

   Parágrafo Único. Haverá o desfazimento da adoção se uma das partes 
manifestar essa vontade mediante comunicação escrita com 60 (sessenta) dias de antecedência. 

  

     Art. 19 - Exercerá o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, a fiscalização dos locais adotados. 

  

    Art. 20 - A adoção não gera qualquer direito de exploração comercial da área 
pelo adotante, nem altera a natureza de uso e gozo do bem público. 

  

    Art. 21 - Passa a fazer parte do logradouro municipal toda benfeitoria realizada 
na área, não gerando qualquer direito de ressarcimento das despesas realizadas pelo adotante. 

  

    Art. 22 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                                               Em, 31 de março de 2021. 
 
 
 
                                     DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                               Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 31 de março de 2021. 
 
 
 
    EDILSON NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

 
MODELO DE SOLICITAÇÃO/FORMALIZAÇÃO DE INTERESSE 

 
 

 
               Senhor Prefeito: 
 
 
               Eu,______________________________________, inscrito (a) no Registro Geral (RG) de 
nº______________ e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ______________________, estado 
civil_________________, nacionalidade________________, residente e _________________________, 
nº_______, bairro _______________, na cidade de _____________________, na qualidade de representante 
legal da Entidade ____________________________, estabelecida na 
____________________________________, nº_____, Bairro____________, Município de ___________, 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº ___________________________, venho, por intermédio deste, 
solicitar de Vossa Senhoria que se digne a examinar a possibilidade de instituir/autorizar  ADOÇÃO da área 
pública de domínio público municipal localizada na _________________________________________ nº 
____________, bairro ___________, neste município, o que faço com sucedânco na JUSTIFICATIVA  que 
segue (quais os fins do pedido, qual a destinação que se pretende dar a área, os serviços que serão realizados, 
prazo estimado, forma gratuita e/ou onerosa, 
etc):______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
  
                Neste sentido, por oportuno informo que a ENTIDADE/EMPRESA (Se for o caso) que represento é 
(descrever as finalidades, quadro (número) de associados, data de fundação histórico e demais informações 
considerados relevantes): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________  
 
             Outrossim, deixo consignados os seguintes dados: 
 
Referência 
s):________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Contato(s): ________________________________________________________________________________  
Telefones Celulares:_________________________________________________________________________  
e-mail(s):__________________________________________________________________________________ 
 
             Por fim, declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas e os documentos  
apresentados são verdadeiros e legítimos, bem como tenho ciência do fato de que o atendimento da solicitação 
não é circulante e/ou automática  e será avaliada nos termos da legislação vigente, podendo o pedido ser  
deferido ou indeferido, observado o interesse  público. 
 
                                                          Butiá, .........de.......................................de 20...... 
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                                                          _______________________________________  
                                                                Assinatura do(a) Requerente  (Não Rubricar) 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________  
OBSERVAÇÕES: 
 
1 – Este formulário  deve ser preenchido mecânica ou eletronicamente, ou ainda, com letra legível, sem rasura, datado  e assinado. 
 
2 -  Não é necessário autenticar os documentos (posteriormente o Poder Público poderá exigir as respectivas cópias AUTENTICADAS OU 
OS ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA). 
 
 
 
 
- DA  ENTIDADE (Pessoa Jurídica) 
  
* Xerox do CNPJ; 
* Xerox do Ato Constitutivo, Estatuto e/ou Contrato Social registrado na Junta Comercial e/ou no Cartório de Pessoas Jurídicas (de acordo 
com a sua natureza jurídica); 
* Xerox da Ata de Eleição, registrada, da Diretoria com mandato em vigor (se for o caso). 
 
- NA HIPOTESE DO PEDIDO ESTAR SENDO FORMULADO POR PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUIDO: 
* Procuração COM firma reconhecida; 
Xerox do RG, CPF e comprovante de residência do Procurador e seus dados de contato. 
 
-DO BEM PÚBLICO  (incumbência do órgão municipal competente (Secretaria)): 
* Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis (se for o caso). 
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ANEXO II 

 
 

Modelo de Carta de Intenção 
 

Timbre ou Logotipo da Empresa ou Entidade 
 
 
 
 
                         ............./RS, .......de............de............. 
 
 

CARTA DE INTENÇÃO 
 
 
 
 
 

   Ilustríssimo Senhor Prefeito: 
 
 
 ‘  A Empresa/pessoa, com sede à ( endereço completo e CEP), inscrita no 
CNPJ/CPF sob o nº .................., neste ato, representada, na forma de seus atos constitutivos, por 
................., portador do CPF............................, residente.................................., vem pela presente, de 
acordo com  a legislação aplicável, manifestar interesse na celebração de Termo de Cooperação para 
o canteiro na praça, rótula ou área pública municipal propondo-se a assumir, durante o prazo de 01 
(um) ano, as obrigações descritas na proposta apresentada em anexo. 
 
 
 
 
 
 
    _________________________________ 
     Assinatura do Requerente 
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ANEXO III 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO (    ) 
 
 
        Nº _______________ 
        DATA: ___/___/_____ 
 
 
 
 
 O MUNICÍPIO DE _____________________, através deste ato, representado na 
pessoa do Prefeito (ou Secretário Municipal de ________________), Sr. ______________, e 
_______________________, por seu _____________________(Diretor, Presidente, Gerente, 
...), objetivando a realização dos serviços de conservação e manutenção em Equipamentos 
de Lazer e Cultura, abaixo referidos, nos termos da Lei Municipal nº ____/___ e do Decreto nº 
____/___, tem entre si ajustado: 
 
 
1. ________________________ compromete-se a executar, sob sua total e inteira 
responsabilidade e às suas exclusivas expensas, os serviços de _______________________, 
_________________________ e ______________________, na qualidade de ADOTANTE, 
obedecendo as normas próprias, em especial as contidas na legislação acima referida, que 
faz parte integrante deste Termo. 
 
 
2. Após a colocação dos serviços, fica permitido ao órgão ou entidade a colocação, no 
local, de placa(s) mista indicativa e representativa de sua cooperação com o Poder Público, 
desde que nos moldes aprovados pela Secretaria Municipal de ____________________. 
 
3. ___________________ comunicará a Secretaria Municipal de _______________, as 
eventuais ocorrências de turbação na área, que importem na tomada de medidas urgentes 
para a defesa de sua dominialidade pública, por parte do órgão competente. 
 
4. A Secretaria Municipal de _________________ fornecerá as instruções necessárias, 
dirimindo as dúvidas eventualmente surgidas sobre a execução dos serviços. 
 
 
5. A Prefeitura através da Secretaria Municipal de _________________ se reserva a 
atribuição de exercer permanente fiscalização sobre os referidos serviços, bem assim, a 
qualquer tempo e a seu critério exclusivo, rescindir, parcial ou totalmente, o presente Termo 
de Cooperação. 
 
 
6. O assentamento da propaganda física se dará após a conclusão dos serviços e obras 
de responsabilidade do adotante, bem como os equipamentos e instalações que tiver 
implantado. 
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NORMAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E  CONSERVAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER E CULTURA: 

 
 
1.   Dos Serviços Gerais: 
 
1.1 -  limpeza de toda a área com remoção de lixo e entulho; 
 
1.2 - manutenção e reparação dos passeios adjacentes das áreas esportivo-recreativas; 
 
1.3 - manutenção e conservação dos equipamentos adotados; 
 
1.4 - a reposição do material esportivo-recreativo fica por conta do adotante; 
 
1.5 - limpeza diária - e quando necessária, permanente - das áreas adjacentes plantadas - 
particularmente os passeios internos; 
 
1.6 - irrigação diária das áreas com flores da estação e, no mínimo, semanal das áreas 
restantes. 
 
      Fica proibida qualquer caiação de troncos de árvores ou pedras, no sentido de não 
descaracterizar a própria natureza. 
 
 
2.   Das Áreas Plantadas: 
 
2.1- manutenção dos gramados, de acordo com a variedade, incluindo-se eliminação 
permanente de ervas daninhas. Recuperação de até 10 % (dez por cento) de área plantada, 
em caso de estragos feitos por terceiros; 
 
2.2 - poda ou corte de gramado com uso de máquinas e em época apropriadas; 
 
2.3 - qualquer irregularidade dos gramados deverá ser corrigida com terra vegetal. 
 
 
3.   Canteiros com Flores: 
 
3.1 - conservação do canteiro com flores e plantas, com eliminação das ervas daninhas e 
reposição de mudas que morrerem; 
 
 
3.2 - substituição das plantas que terminarem seu ciclo por novas mudas. 
 
4.   Arbustos e Árvores: 
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4.1 - podas de arbustos e árvores só serão efetuadas pelo corpo técnico da Secretaria 
Municipal de ___________________, quando interferirem com redes elétricas ou quando 
houver necessidade de remoção de galhos quebrados ou necrosados; 
 
4.2 - toda e qualquer adubação de canteiros ou gramados deverá ser orgânica, com uso de 
terra pura ou composto vegetal. Adubação química somente será efetuada quando solicitada 
e com assessoramento técnico. 
 
 
5.   Pessoal: 
 
5.1 - guarda permanente diurna e noturna, para garantia da integridade do equipamento; 
 
5.2 - a turma da conservação deverá ser composta por jardineiros e ajudantes na proporção 
de 01 (um) jardineiro para 03 (três) ajudantes, no mínimo, para cada 12.000 m2 de área a 
conservar. 
 
 
           Local e Data. 
 
 
 
 

Prefeito Municipal (ou Secretário Municipal de _______________) 
 
 
 

Adotante 
 
 
 
Testemunhas: 
 
________________________ 
Nome 
 
 
________________________ 
Nome 
 
 


