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PROJETO DE LEI 
 

DISPÕE SOBRE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO WI-FI VILA VELHA LIVRE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

                                         D E C R E T A: 
 
Art.1º Fica criado o Wi-Fi Vila Velha Livre, programa de disponibilização do serviço de 
internet wi-fi gratuito em parques, pontos turísticos e praças de grande circulação, 
visando à valorização desses locais pelos munícipes. 
 
Art.2º A implementação do Wi-Fi Vila Velha Livre deverá ser gradual, conforme o 
interesse do Município de Vila Velha, respeitando os limites e as diretrizes orçamentárias 
municipais, ou a realização de parcerias público-privadas. 
 
Parágrafo único.  No caso de realização de parcerias público-privadas para a 
implementação do Wi-Fi Vila Velha Livre, ficam as empresas autorizadas a utilizar, para 
publicidade, parte do espaço em que será disponibilizado o serviço de internet wi-fi 
gratuito, observados os limites fixados em lei. 
 
Art.3º.Caberá o Poder Executivo, no prazo de 60 dias da aprovação da presente lei, 
apresentar regulamentação, determinando assim, o Órgão e/ou Secretaria que ficará 
responsável pela implementação do Wi-Fi Vila Velha Livre, bem como apresentar as 
diretrizes de execução.. 
 
Art.4º. As Despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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JUSTIFICATIVA 
 

É uma realidade na sociedade atual a maciça utilização dos 
celulares com o objetivo de acesso à internet, sobretudo, as redes sócias, que podemos 
afirmar ser o meio de comunicação predominante nos tempos atuais.  

 
Não é difícil constatar que em vários locais públicos já possuem 

acesso gratuito à internet aos usuários, normalmente, tal acesso é disponibilizado em 
aeroportos, shoppings centers e em vários locais públicos em municípios e estados 
vizinhos.  

Geralmente, este tipo de disponibilização de acesso em nada 
onera o poder público, visto que as empresas do setor privado que possuem os serviços 
têm absoluto interesse em disponibilizar GRATUTITAMENTE o acesso, apenas pela 
contrapartida de divulgar sua marca.  

 
Importante dizer que não basta possuir praças e parques no 

município, mas sim, estes meios de lazer precisam ser atrativos e convidativos aos 
munícipes e turistas, assim será possível fomentar a maior utilização dos mencionados 
locais. 

 Necessário destacar que o Poder Público necessita a cada vez 
mais buscar meios de melhoria para população, preferencialmente sem gastos para o 
Poder Público e com parcerias público – privado.-  

 
Portanto, este vereador busca apoio de seus pares para aprovar 

a presente legislação. 

 
Vila Velha - ES, 30 de janeiro de 2017. 

 
 
 

ANADELSO PEREIRA 
VEREADOR 

 


