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Anexo  8 – Termo de Adesão ao Programa Pedala Paraná 

 

 

 

O Município de _____________________________________, inscrito no 

CNPJ sob n.º _____________________, neste ato representado por seu 

Prefeito(a) Municipal ___________________________________________, 

considerando o interesse mútuo no desenvolvimento de ações que 

consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática 

esportiva e de lazer no Estado do Paraná, assim como o interesse recíproco 

no desenvolvimento esportivo, turístico e econômico do município, adere ao 

Programa Pedala Paraná, conforme disposto no Decreto Estadual n.º 

1517 de 22 de maio de 2015, considerando o contido no Protocolo 

17.797.681-4, comprometendo-se a: 

 

a) instituir e manter ciclorrota municipal ou regional, objetivando assegurar 

a realização de passeios ciclísticos ou atividades e/ou eventos relacionados 

ao ciclismo, estabelecendo um cronograma com pelo menos 3 eventos 

anuais. 

 

b) instalar e assegurar a manutenção do totem de identificação e sinalização 

da ciclorrota. 

 

c) promover ações de incentivo e fomento a prática do ciclismo, inclusive 

como meio de transporte.  

 

d) designar profissionais para auxiliar no desenvolvimento do Programa 

Pedala Paraná, conforme diretrizes fornecidas pela Superintendência Geral 

do Esporte. 
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e) formalizar parceria com o DETRAN/PR para investimento em sinalização 

viária urbana das rotas ciclísticas, assim como para capacitação dos agentes 

de segurança municipais em ações de educação no trânsito. 

 

f) participar de ações de capacitação organizadas pela Superintendência 

Geral do Esporte e seus parceiros, em especial a Universidade Federal do 

Paraná, SENAC, SEBRAE e o DETRAN. 

 

g) promover ações de incentivo a participação do comércio e das empresas 

locais em Programas voltadas a capacitação e desenvolvimento turístico e 

econômico municipal desenvolvidos pela Superintendência Geral do Esporte 

e seus parceiros, em especial a Universidade Federal do Paraná, SENAC e o 

SEBRAE. 

 

h) informar os 3 eventos obrigatórios em um período máximo de 12 meses a 

contar da data de inauguração da ciclorrota: 

Evento 1: data ________________. 

Evento 2: data ________________. 

Evento 3: data ________________. 

 

i) manter as informações atualizadas junto a coordenação geral do Programa 

Pedala Paraná 

 

 

Data: 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Prefeito(a) 
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