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D E C R E T O              
Nº 8303/2021 

 
 

“Altera o Decreto Municipal 2032/97.”  
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando de suas atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, 

 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal 2032/97, que estabelece critérios para a adoção 

de praças e demais espaços públicos passíveis de adoção; 

 

D E C R E T A 

 

1º - O interessado na adoção de uma praça, ou qualquer outro espaço público passível de 

adoção, deverá ingressar junto ao Protocolo Central da Prefeitura Municipal de São Sebastião, através 

de requerimento e munidos de documentos, indicando a área escolhida e sua localização. 

 

§ 1º – São considerados espaços públicos:  

 

I - Áreas verdes – São espaços livres urbanos onde há o predomínio de vegetação arbórea 

englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos, sendo fundamental que essas áreas 

satisfaçam três objetivos: ecológico-ambiental, estético e lazer, de maneira a servir à população, 

proporcionando recreação, sendo que nessas áreas, a vegetação e o solo permeável devem ocupar 

pelo menos 50% da área total destes espaços;  

 

II - Praça pública – Locais públicos às quais a população possui livre acesso e desempenha 

atividades de esportes e lazer ;  

 

III - Canteiro central e rotatórias de bairros – Obstáculos físicos construídos como separador de 

duas pistas de rolamento, podendo ser arborizados com espécies arbóreas de médio a grande porte 

quando apresentarem uma largura mínima de 2,0 m; em larguras inferiores (< 2,0 m), deve-se 

empregar espécies arbóreas de pequeno porte, arbustos e canteiros com espécies ornamentais 

floríferas;  
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IV - Vias públicas – Via de comunicação destinada ao trânsito público, sendo composta pela via 

de rolamento e passeios públicos;  

 

V - Mobiliários urbanos - Bancos, lixeiras, equipamentos de lazer e recreação, academias ao ar 

livre e, no caso de pontos de ônibus, são espaços destinados à espera de ônibus;  

  

VI – Ciclovias;  

 

VII - Vielas e entradas de praia;  

 

VIII - Praças Pet – locais dentro de praças ou espaços públicos tanto instituídos, quanto novos, 

na medida em que seu tamanho comporte, devidamente cercadas, sinalizadas e ambientadas 

destinadas ao ar livre para munícipes acompanhados de cães.  

 

DOS NOVOS ESPAÇOS PÚBLICOS  

 

§ 2º - Os novos espaços públicos são os locais onde não foram realizadas nenhuma ação de 

intervenção paisagística ou de urbanização no local. 

 

I - Adoção para implementação – A modalidade de adoção para implementação do novo 

espaço público visará à realização de uma adoção que perdurará somente durante a elaboração do 

projeto, execução e entrega das obras, portanto o adotante poderá veicular somente placas de 

publicidade durante este período ou período na carta de intenção; 

 

II - Adoção para implementação e manutenção do local – A modalidade de adoção para 

implementação e manutenção de novos espaços públicos visará à realização de uma adoção que 

perdurará durante a elaboração do projeto, execução, entrega das obras e pelo período estabelecido 

na carta de Intenção e manutenção, portanto, o adotante poderá veicular somente placas de 

publicidade durante este período. 
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ESPAÇOS PÚBLICOS IMPLANTADOS 

  

 § 3º - Os espaços públicos implantados são aqueles criados pela administração pública que 

atendam aos seguintes requisitos: 

 

I - Atender todas as especificações solicitadas na Secretaria de Obras para adoção de espaço 

público;  

 

II - Apresentação do projeto de arborização e paisagístico (de Engenheiro Florestal, Agrônomo 

e/ou Arquiteto Urbanista) e de mobiliários urbanos de infraestrutura básica (de Engenheiro civil, 

Engenheiro Eletricista e/ou Arquiteto Urbanista) elaborado por profissionais habilitados nos sistemas 

CREA e CAU, ou estabelecimento de parcerias com instituições de ensino que formem tais 

profissionais, assim como apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável pela elaboração e 

execução do projeto;  

 

III - Apresentação de cronograma de atividades a serem realizadas durante o período de 

concessão da adoção do local a ser adotado;  

 

IV - Para as adoções com fins de manutenção também deverá ser apresentado um projeto, 

elaborado por profissionais devidamente habilitados, contendo todas as atividades a serem realizadas 

durante o período de adoção como: conservação da vegetação arbórea, arbustos, canteiros de plantas 

ornamentais floríferas, gramados podas e supressão de vegetação arbórea, arbustiva e gramínea, 

procedimentos técnicos de manutenção de pavimentos e mobiliários, cronograma de realização das 

mesmas, além de outros itens previstos em edital quando couber. 

  

Art. 2º - Para fins de adoção são considerados como espaços públicos já implantados os locais 

que já dispõem de arborização, paisagismo, infraestrutura e mobiliários urbanos básicos necessários 

ao local. Art. 3º. As concessões de adoção para espaços já implantados poderão ser realizadas 

conforme as seguintes sub-modalidades:  

I - Revitalização do espaço –Se caracteriza como a organização e reforma do local a ser 

adotado, sendo que as ações executadas serão sobre a vegetação e mobiliários urbanos existentes;  
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§ 1º - A modalidade de adoção de revitalização de espaço público já implantado visará a 

realização de uma adoção que perdurará somente durante a elaboração do projeto, execução e 

entrega das obras, portanto o adotante poderá veicular somente placas de publicidade durante este 

período ou período estipulado em carta de intenção.  

 

II - Manutenção do espaço –A modalidade de adoção de manutenção das condições de uso 

adequado dos espaços públicos visa, através de atividades para a conservação da vegetação arbórea, 

arbustos, canteiros de plantas ornamentais floríferas, gramados e mobiliário urbano nos locais 

adotados;  

 

§ 2º - A adoção do local nesta modalidade perdurará durante o período estabelecido no edital 

de adoção para a concessão de manutenção, portanto o adotante poderá veicular somente placas de 

publicidade durante este período.  

  

III - Revitalização e manutenção do local – A modalidade de adoção para revitalização e 

manutenção da área verde ou via pública visará à realização de uma adoção que perdurará durante a 

elaboração do projeto, execução, entrega das obras e pelo período estabelecido no edital de adoção 

para a concessão de revitalização e manutenção, portanto, o adotante poderá veicular somente placas 

de publicidade durante este período.  

 

Art. 3º - A pessoa física deve apresentar os seguintes documentos: Cópia do documento de 

identidade; Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; Cópia de comprovante de 

residência. 

 

Art. 4º - A pessoa jurídica deve apresentar os seguintes documentos: Cópia do registro 

comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações 

subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso; Cópia da inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

 

 

Parágrafo único - O interessado deve apresentar as seguintes informações: Carta de 

Intenção; proposta de manutenção e das obras e serviços que pretenda realizar e seus respectivos 
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valores; descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, devidamente instruída, se 

necessário, com projetos e/ou plantas e/ou croquis, cronogramas de projeto e execução de obra e 

outros documentos pertinentes; período de vigência da cooperação; 

 

Art. 5º - Tendo o projeto aprovado, proposta de implantação de equipamentos urbanos, 

somente poderão fazê-lo mediante prévia aprovação de projeto pela comissão multidisciplinar das 

Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Urbanismo, Cultura e Turismo, que deverá emitir parecer com 

orientações quanto ao tipo de instalação adequada ao local, sendo certo que todo acréscimo 

autorizado passará a incorporar definitivamente a praça, sendo propriedade da Prefeitura Municipal de 

São Sebastião, sem qualquer direito a devoluções, retenções ou indenizações. A comissão será 

instituída por Decreto Municipal pelo chefe do executivo. 

 

Parágrafo único - Em caso de existência de diretrizes e exigências pré estabelecidas aos 

espaços implantados ou a serem implantados estas deverão ser respeitados, podendo iniciar os 

projetos com a devida aprovação do executivo. 

 

Art. 6º - Pela adoção o interessado terá o direito de instalar placas de divulgação, às suas 

exclusivas expensas, em tamanho padronizado máximo de 1,00m x 0,50cm, conforme modelo anexo.  

 

Art. 7º - Será permitida a instalação de 01 placa de divulgação para cada 250,0m² de praça, 

em distribuição equidistante e harmônica entre uma e outra, nos casos de mais de uma placa; 

 

Art. 8º - A vigência da adoção será por período de 01 ano, com possibilidade de prorrogação 

automática, desde que sejam cumpridas as obrigações de conservação das áreas; 

  

Art. 9º - A rescisão do Termo de Cooperação será proposta pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo, caso sejam constatadas irregularidades como falta de cuidados e falta de manutenção. 

 

São Sebastião, 04 de agosto de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


