
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3711/2017 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

instituir o programa “ADOTE UMA 

PRAÇA” e dá outras providências. 

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

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o programa “ADOTE UMA 

PRAÇA”, que consiste na firmação de parcerias público-privadas com os seguintes objetivos: 

I - construir, ampliar e/ou reformar praças do município; 

II - preservação, manutenção e conservação de praças públicas; 

III - garantir bom estado de conservação das áreas de lazer pública em geral; 

IV - aumentar o número de praças na cidade; 

V - reduzir as despesas do município com a instalação e manutenção das praças públicas; 

VI - estimular parcerias público-privadas. 

VII - conscientizar a população sobre a importância de ter uma praça saudável e limpa em 

termos de higiene e saúde. 

Art. 2º As praças a serem construídas, reformadas e/ou mantidas por empresas e/ou entidades 

parceiras seguirão os padrões de projetos estruturais e execução de cronogramas de limpeza e 

conservação aprovados e adotados pelo Município, com fiscalização da respectiva Secretaria 

competente. 

Art. 3º Como contrapartida às obras e serviços a serem realizados nas praças públicas que 

vierem a adotar, as empresas e/ou entidades parceiras poderão utilizar os espaços e 

mobiliários das mesmas para afixarem placas de publicidade de suas marcas. 

§ 1º As placas de publicidade de que trata o caput terão as suas dimensões e inscrições 

estabelecidas em decreto regulamentar do Poder Executivo. 

§ 2º É vedada a veiculação de publicidade de marcas de cigarro, bebidas, de partidos 

políticos, seitas religiosas, nomes de detentores de cargos eletivos e/ou de candidatos, e outras 

que atentem ao pudor. 

Art. 4º As parcerias a serem firmadas terão o prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovadas por igual período quantas vezes houver interesse por ambas as partes, devendo ser 

assinado termo de compromisso específico, discriminando os critérios e condições da parceria 

firmada, inclusive quanto aos serviços a serem executados. 

Parágrafo único. O termo de compromisso de que trata o caput deste artigo será firmado na 

modalidade permissão de uso, em caráter precário, podendo ser rescindido pelas partes a 
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qualquer tempo, com comunicação prévia de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5º O Chefe o Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei nas disposições 

que couber. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente a Lei 4.328/2005. 

Vila Velha, 22 de agosto de 2017. 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 
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