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PROJETO DE LEI ___/2017 

 

Proíbe a utilização de logradores 

públicos, praças, parques, vias públicas 

e quaisquer outros equipamentos 

públicos ou locais privados de acesso 

públicos para realização de eventos 

conhecidos como “Baile do Mandela” 

no Município de Vila Velha e dá outras 

providências.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 
legal de suas atribuições: 

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica proibido no município de Vila Velha, a utilização de logradouros 

públicos, praças, parques, vias públicas e quaisquer outros equipamentos 

públicos ou locais privados de acesso público, para a realização de eventos 

conhecidos como “Baile do Mandela”. 

Parágrafo Único. A vedação de que se trata o caput deste artigo é extensiva 

aos locais privados, desde que sejam de livre acesso ao público, como 

estacionamentos e áreas livres em postos de combustíveis.  

Art. 2º. Em caso de descumprimento desta Lei, será promovida a apreensão 

imediata do veiculo e do equipamento de som, quando este encontrar-se 

instalado no porta-malas do veiculo, sobre a sua carroceria ou mesmo se 

estiver sendo rebocado pelo automóvel. 

Art. 3º. A apreensão de que se trata o artigo 2º será realizada por 

determinação do Poder Executivo Municipal, com o auxílio da Polícia Militar e 

da Delegacia de Policia Civil do distrito onde ocorrer o evento, promovendo a 

remoção do veículo e do equipamento para o local autorizado, devendo para 

tanto, lavrar-se a remoção em Auto de Apreensão próprio. 



 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
  “Deus seja louvado”  

 
 

 

Praça Frei Pedro Palácios, s/n – Prainha - Vila Velha-ES CEP 29.100-500 
Telefones: 99759-0770 / 3349-3224 
vereador@pmchicosiqueira.com.br 

 

Art. 4º. Além das penalidades definidas em lei específica, da ordem penal e 

civil aplicadas aos crimes praticados nesse tipo de ocorrência, o infrator e o 

proprietário do veículo ou ambos, solidariamente, conforme o caso, ficarão 

sujeitos ao pagamento de multa face ao descumprimento desta lei. 

§1º A multa será aplicada por meio de procedimento administrativo do Poder 

Executivo local, a ser definido em regulamento próprio, resguardado o 

contraditório e a ampla defesa. 

§2º O valor da multa de que se trata o caput deste artigo será cobrado em 

dobro se houver reincidência e os recursos auferidos com a aplicação da 

referida multa deverão ser revertidos para a manutenção do Disque-Silêncio no 

município.  

§3º O valor da multa a ser estipulado pelo Executivo Municipal será reajustado 

anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE ou, 

no caso de revogação desse índice, por outro criado através de lei federal que 

reflita a perda de poder aquisitivo da moeda nacional. 

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar esta lei no prazo de 

90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2017 

 

 

 

PM Chico Siqueira 
Vereador PHS 
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhor Presidente, 
 
Nobres Pares, 
 
 

O presente projeto de Lei visa à proibição da utilização de logradores públicos, 

praças, parques, vias públicas e quaisquer outros equipamentos públicos ou 

locais privados de acesso públicos para realização de eventos conhecidos 

como “Baile do Mandela” no Município de Vila Velha e dá outras providências.  

Esses eventos ocorrem sem qualquer tipo de autorização do Poder Público e 

trás diversos transtornos aos moradores, tais como aglomeração de veículos 

em vias públicas, com equipamentos de som funcionando durante toda a noite 

e madrugada com volume acima do limite permitido pela legislação, além de 

aterrorizarem e tirarem o sossego dos moradores, com atos de vandalismo dos 

participes, que via de regra, estão armados, causando danos ao patrimônio 

público e privado.  

Ademais, entre os participantes desse evento estão menores de idade, 

expostos ao uso de bebidas alcoólicas, drogas e, muitas vezes, a pratica de 

sexo em plena via pública. 

Vale ressaltar também, que em grande parte é corriqueira a prática de ameaça, 

por parte dos delinquentes, aos moradores que reclamam em função do 

barulho promovido pelos diversos veículos que se amontoam em calçadas e 

vias públicas com os porta-malas abertos. 

Conforme se pode observar, nas diferentes matérias jornalísticas anexadas ao 

projeto em tela, pode-se comprovar que vários crimes estão ligados à 
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realização desse evento, além da insegurança a que os moradores dos locais 

onde ocorrem esses bailes ficam submetidos, cujos participantes não temem 

as autoridades de segurança e muitas vezes entram em confronto direto com a 

polícia, quando esta realiza o seu trabalho de manutenção da ordem pública. 

Considerando todo transtorno causado por esse tipo de evento, faz-se 

necessário promover medidas severas para impedir que esses bailes 

permaneçam incomodando moradores e aumentando a ocorrência de crimes 

na cidade.  

Diante do exposto e pela relevância do tema é imprescindível o apoio de todos 

os Vereadores para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PM Chico Siqueira 
Vereador PHS 
 


