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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÂO PAULO

PROCURADORIA GERAL

DECRETO N® 17.929, DE 1® DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre o “Programa Adote um Recinto" e dá outras 
providências.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 208 a 212 da Lei Complementar n° 178, 
de 11 de janeiro de 2.006 e suas alterações, que permitem o uso, mediante termo próprio de 
cooperação e doação, de espaços para publicidade em áreas verdes, praças, parques e jardins, 
atribuindo ao permissionário, pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, o encargo de 
equipar os mencionados logradouros com a colocação de bancos, cestos de lixo, luminárias, 
quiosques, playground e outros equipamentos de mobiliário urbano;

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 7° e o § 3° do art. 33 da Lei n° 
6.468, de 28 de maio de 2.009 e suas alterações, que estabelecem a possibilidade de instalação de 
anúncios em parques, praças e outros logradouros públicos, apenas quando se tratar de anúncios 
especiais ou de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, a serem definidos por 
norma específica.

DECRETA

Art. 1® Fica instituído o Programa “Adote um Recinto”, com o objetivo de concretizar 
parcerias entre pessoas ou grupo de pessoas, físicas ou jurídicas de direito privado com o Poder 
Público, visando a melhoria das instalações e revitalização dos recintos e demais áreas do Zoológico 
Municipal de Piracicaba, localizado no “Complexo Edmar José Kiehl”, abrangendo, dentre outras 
ações:

I - garantir melhores condições para os recintos onde se encontram alojados e 
mantidos os animais e para as demais áreas do Zoológico Municipal de Piracicaba;

II - melhoria do bem-estar e diminuição de condições estressantes para os animais 
acolhidos no Zoológico Municipal;

III - estimulo à visitação de grupos de escolas através da implementação de recintos 
temáticos;

IV - proporcionar condições adequadas para visitação aos animais;

V - disponibilizar alojamentos e instalações que reproduzam, dentro do possível, ao 
máximo, o habitat de cada espécie acolhida;

VI - incentivo à prática da adoção de recintos e demais áreas, como forma de 
melhorar as instalações e as condições de visitação do Zoológico Municipal.

VII - incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano e a conservação e 
preservação das áreas públicas localizadas dentro do “Complexo Edmar José Kiehl".

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

I
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Art. 2® Cabe à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente - SEDEMA, a 
incumbência de coordenar o programa “Adote um Recinto” e verificar o cumprimento de todas as 
cláusulas do termo de cooperação.

Art. 3® Compete à SEDEMA indicar técnicos para compor a Comissão de Análise das 
propostas de adoção de recintos e áreas do Zoológico Municipal.

Parágrafo único. À Comissão de Análise de que trata o caput deste artigo cabe a 
avaliação das solicitações, emissão de parecer sobre os pedidos de adoção e o acompanhamento da 
execução das intervenções para reforma e/ou revitalização dos recintos e demais áreas do Zoológico 
Municipal.

í
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Art. 4® A adoção de recintos ou outras áreas do Zoológico Municipal consiste na 
execução de obras ou doação dos materiais necessários à sua reforma e revitalização, a critério da 
Comissão de Análise, com a permissão de instalação de anúncio de cooperação com o Poder Público, 
observando as normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 5® Para cada área ou recinto adotado haverá a permissão de instalação de 01 (um) 
anúncio de cooperação tipo placa, conforme modelo constante do Anexo Único deste Decreto.

§ 1® Do termo de cooperação a ser firmado com a Prefeitura Municipal de Piracicaba 
deve constar a descrição do local e obra a ser executada e/ou a relação e quantidade de materiais 
doados para a execução de reforma e revitalização, além do prazo de permanência do anúncio de 
cooperação.

§ 2® O prazo de permanência do anúncio de cooperação será de 01 (um) a 03 (três) 
anos, a critério da Comissão de Análise, cuja definição deve considerar a obra realizada e/ou os 
materiais necessários à execução da reforma e/ou revitalização.

§ 3® Os anúncios de cooperação poderão ser utilizados nas duas faces da estrutura 
instalada.

§ 4® A manutenção do anúncio de cooperação é de responsabilidade do adotante, que 
deve manter a estrutura em condições adequadas de segurança e estética.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO

Art. 6® Para obtenção da autorização da adoção, o interessado deverá formalizar a 
solicitação em requerimento padrão, com a informação do recinto ou área a ser adotada e 
acompanhado de cópia simples dos seguintes documentos:

I - se pessoa física:

a) documento de identidade do adotante;

b) documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

c) comprovante de residência.

II - se pessoa jurídica:

a) contrato social da empresa, estatuto social ou documento similar de sua 
constituição;

b) documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
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c) Certificado de Licenciamento Integrado;

d) RG e CPF do representante legal.

§ 1“ No caso de grupo de pessoas físicas ou jurídicas deverão ser apresentados os 
documentos descritos no caput do presente artigo relativamente a todas as pessoas que compõem o 
grupo, devendo, ainda, ser indicado, dentre eles, um representante que ficará responsável pelo 
recebimento de todas as notificações em nome do grupo.

§ 2“ Além dos documentos de que trata este artigo deverá acompanhar a solicitação:

I - proposta da obra a ser executada e/ou da doação de materiais, com indicação do 
recinto ou área que se pretende adotar;

II - cronograma de execução da obra e/ou de entrega dos materiais.

Art. 7® A informação sobre os recintos ou áreas passíveis de adoção e as intervenções 
necessárias à reforma e/ou revitalização devem ser disponibilizados pela Comissão de Análise de que 
trata o art. 3°, retro.

CAPÍTULO III
DA ANÁLISE E DA APROVAÇÃO

Art. 8" A aprovação do requerimento de adoção caberá à Comissão de Análise de 
Adoção de Recintos e Áreas do Zoológico Municipal que avaliará se a proposta apresentada atende à 
demanda existente para adoção.

Art. 9" O prazo para a análise e emissão de parecer sobre a solicitação de adoção pela 
Comissão de Análise é de 30 (trinta) dias, contados do protocolo dos documentos na Prefeitura ou do 
atendimento da última chamada para esclarecimentos.

Parágrafo único. A cada comunicado para prestar esclarecimentos ou atender às 
exigências regulamentares ou legais, o prazo estabelecido no caput do presente artigo será reiniciado.

Art. 10. No caso de mais de um requerimento protocolizado para adoção de um 
mesmo recinto ou área, a Comissão de Análise deve optar pela proposta que mais atenda ao interesse 
público e à execução da reforma e/ou revitalização do recinto ou área.

antigo.
Parágrafo único. No caso de propostas similares será priorizado o protocolo mais

Art. 11. Cumpridos todos os requisitos previstos neste Decreto e na hipótese de 
decisão favorável da Comissão de Análise de Adoção de Recintos e Áreas do Zoológico Municipal, a 
Prefeitura convocará o requerente para assinatura do termo de cooperação.

Art. 12. Após a finalização da reforma e/ou revitalização do recinto ou área o 
adotante será informado pela Comissão de Análise para a realização de vistoria.

§ 1” Com a constatação de que o projeto foi integralmente implementado será emitida 
autorização para instalação do anúncio de cooperação com o Poder Público no recinto ou área, 
conforme modelo constante do Anexo Único deste Decreto.

§ 2® O anúncio de cooperação poderá conter as informações sobre o adotante e os 
dados da cooperação celebrada, assim consideradas, o nome do adotante, em caso de pessoa jurídica a 
respectiva razão social ou nome fantasia, sendo admitida a referência aos seus produtos e/ou serviços, 
contato telefônico e endereços físico e eletrônico.
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§ 3® Em nenhuma hipótese os anúncios de cooperação serão luminosos.

CAPÍTULO IV
DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

I

Art. 13. Para a manutenção do anúncio de cooperação deverão ser observadas 
orientações da Comissão de Análise de Adoção de Recintos e Áreas do Zoológico Municipal e 
disposições constantes do termo de cooperação.

as
as

Parágrafo único. A abrangência e o cronograma de manutenção da área adotada, 
quando houver, constarão do termo de cooperação.

Art. 14. O adotante interessado terá prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
data do término da vigência do contrato de cooperação, para retirada do anúncio de cooperação.

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Caberá à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente editar normas 
complementares à execução do presente Decreto, bem como resolver os casos omissos e as demandas 
administrativas decorrentes dos termos de cooperação celebrados.

Art. 16. A Comissão de Análise de Adoção de Recintos e Áreas do Zoológico 
Municipal manterá cadastro dos recintos e áreas adotados, contendo as informações necessárias à 
fiscalização do cumprimento dos termos de cooperação firmados.

Parágrafo único. Os anúncios de cooperação em desconformidade com este Decreto 
caracterizarão anúncios publicitários irregulares, consoante o disposto na Lei n° 6.468, de 28 de maio 
de 2009 e suas alterações.

Art. 17. Ao término da vigência do termo de cooperação. Iodas as benfeitorias 
realizadas pelo adotante incorporam-se, automaticamente, ao patrimônio municipal, nos termos do art. 
211 da Lei Complementar n° 178, de 11 de janeiro de 2.006 e suas alterações.

Art. 18. Em caso de danos nos recintos adotados em decorrência de caso fortuito ou 
força maior, o adotante pode optar pela rescisão ou renovação do termo de cooperação.

Art. 19. A adoção de recintos e áreas ocorrerá sempre a título precário, não cabendo 
qualquer reinvindicação judicial ou extrajudicial acerca do domínio das áreas, sabidamente públicas.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 1° de julho de 2019.

Prefeito Muniòipal

JOSÉ OTÁ MACHAD 
Secretário Municipal de Defesa do

ENTEN 
eio Ambiente
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MILTON SÉRGIO BISS 
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba

Chefe da ProcuradoriaTúndico-administrativa
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