
 
 

QUESTIONÁRIO GUIA PARA CARTA DE INTEÇÃO PARA ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. 
(NÃO ELIMINA A NECESSIDADE DE APRESENTAR A CARTA DE INTEÇÃO!) 

 
Apresentamos um breve questionário para ajudar (a/o) adotante a avaliar os principais 
quesitos do dia a dia de uma adoção de Área Pública. 
 
1) O local a ser adotado é próximo da sua residência ou da sua empresa? 
(    ) Sim, menos de um quilometro de distância, (    )Não, mais  de um quilometro de distância. 
 
2) Deseja realizar alguma instalação de novos equipamentos (novos brinquedos, novos 

bancos, novos jardins ou mudas de árvores) na área adotada.  
(     ) Sim   (    )Não. 

 
3) O local que desejo adotar possui canteiros e/ou áreas gramadas e ajardinadas?         

(     ) Sim   (    )Não.  
 
3.1)Se a resposta for sim, deverá ser providenciado:  a varredura, catação do lixo, aparar a 
grama, adubar e irrigar.  
(    ) eu mesmo farei isso;  
(    ) vou contratar um serviço especializado;  
(    ) os vizinhos vão ajudar; 
(    ) Não desejo de arcar com todas as manutenções, somente com ________________  
 
 
4) O local que vou adotar tem áreas cimentadas ou saibro? (   ) cimentadas  (   ) saibro. 
O local deverá ser varrido, se o piso cimentado estiver quebrado deverá ser reparado e os 
ralos limpos.  
(    ) eu mesmo farei isso;  
(    ) vou contratar um serviço especializado,  
(    ) os vizinhos vão ajudar; 
(    )Não desejo de arcar com todas as manutenções, somente com ________________  
 
 
5) O local que vou adotar tem quadra, brinquedos, bancos e mesa de concreto, 

alambrados? Quem fará a manutenção? 
(    ) eu mesmo farei isso;   
(    ) vou contratar um serviço especializado,   
(    ) os vizinhos vão ajudar. 
(    )Não desejo de arcar com todas as manutenções, somente com ________________  
 

 
6) O local que vou adotar tem monumento e eu também quero adotá-lo? (   ) Sim (   )Não 
 
Se a resposta for sim, deverá ser providenciado: limpeza de superfície do monumento, a 
limpeza do piso do monumento, remoção de pichação, pinturas eventuais. 
(    ) eu mesmo farei isso;   
(    ) vou contratar um serviço especializado,   
(    ) os vizinhos vão ajudar. 
(    )Não desejo de arcar com todas as manutenções, somente com __________________  

 



 
 
 
7) O local que vou adotar tem ParCão e eu também quero adotá-lo? (   ) Sim (   )Não 
Se a resposta for sim, deverá ser providenciado: limpeza de superfície do PARCÃO, 
manutenção do alambrado, pinturas eventuais, dedetização. 
(    ) eu mesmo farei isso;   
(    ) vou contratar um serviço especializado,   
(    ) os vizinhos vão ajudar. 
(    )Não desejo de arcar com todas as manutenções, somente com __________________  

 
 
 
Assinatura do requerente: ______________________________________ 


