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Dispõe 

^cetc 
do Programa Adote um Campo Púbüco

de Futebol Amadot em âmbito do Município de
cascavel' 

cÂmma MUNrcrpAL DE cAscAvEL

tc/tt
A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParatâ, aproya'.

em

Protocolo

Art. 1" o Esta Lei drspõe 
^ceÍca 

da instituição do Ptograma Adote um Campo Público de

Futebol Âmador, em âmbito do Município de Cascavel.

Patâgrafo Único. O Progtama previsto no câput deste artigo tetâ como finalidade

estabelecet parcerias enúe o Poder Púbüco Municipal e a sociedade, para fins de implantação,

reforma e mânutenção de Campos Públicos do Futebol Àmador.

Art.2 O Programa previsto fio att.1" desta lei poderá set concedido mediante acordo de

cooperação entre Poder Público Municipal e Pessoas Juddrcas de Direito Privado.

Parâgrafo Úrri.o. Para fins da presente lei, são entendidos como ações de manutenção,

tefotma e rmplantação, todas aquelas que visem manteÍ a orgarização dos Campos de Futebol

Amadot.

Art. 3" A Pessoa Jurídica de Direito Privado interessada em participar do refeddo
pÍogÍama, celebrarâ teÍmo de cooperação junto ao Poder Público Murucipal, onde no referido
teÍmo deverá constaÍ:

I - prazo de duração do termo de colaboração;

II - ações a seÍem desenvolvidas;

Parágrafo único. O prazo previsto no Inciso I deste arugo poderá seÍ prorrogado pot
idêntico pÍazo, mediante acordo entÍe o Poder Público Municipal e Pessoas Jwídicas de Direito
Ptivado.

Art. 4" A coopetação poderá ser rompida a qualquer momeÍrto pelo Poder Púbüco,
caso os serviços mencionados no Contrato não estiverem sendo cumpridos de modo
satisfatório.

Art. 5" O termo de Cooperação Técnica firmado entÍe o adotante, pessoâ
com o Município deverâ especiírcar as atribüções das pâÍtes.

Art. 6" Fica vedado a dn'ulgação de publiciclade e de set rcahzada cooperação
para fins do previsto poÍ esta Lei, para empÍesas e demais segmentos que atentem contÍa os

princípios da administração púbüca. If
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Art. 7" Esta Lei setá tegulamentada no ptazo de noventa dias da data de sua

publicação.

Art. 8" Esta lei entrâ em vigot 30 (trinta) dias após a sua publicação oficial.

PalâcioJosé Neves Formighieri, 69" aniversário de Cascavel.

Cascavel,2 de setembro de2027.

La Josias
OS Vereador/MDB

Justificação:

O presente pro)eto de lei tem como objetivo incentivar a pÍoteção de nossos campos de

futebol por meio da identificaçáo, cadasúo e compromisso de ptoteção com esses espaços

esportivos. Sabedores que o município possú 76 campos entte oficial e súços.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá adotat um campo e garanú a proteção,

manutenção ou ÍecupeÍação do gtamado e aÍins em seu entoÍno.

O campo será identificado com o flome do adotante , terâ entte as atribuiçõ es a rcaltzaçào

de corte, ações de prevenção e a limpeza periódica. Para os câmpos já degradados, o adotante

deverâúaçar planos de tecupetação e manutenção.

Conclúndo, com o devido respeito, submetemos o pÍesente Ptojeto de Lei à elevada

apteciaçáo dos nobres veteadotes que integram estâ Casa Legislattva, na cetteza de que,

após regulat tnmitaçã.o, seja deliberado e aprovado na devida Íorma regimental.
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