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ESTABELECE LIMITES E CRITÉRIOS PARA OS 

GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE PELO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

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

suas atribuições, 

D E C R E T A: 

Art. 1° As despesas com propaganda e publicidade não excederão 0,1% da 

receita corrente líquida do Município de Vila Velha.  

§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo, somar-se-ão todos os 

recursos gastos com a divulgação de políticas públicas, realizações, programas institucionais e 

sociais ou qualquer outra mensagem cuja concepção, elaboração ou difusão seja custeada com 

recursos públicos.  

§ 2º Tais limites poderão ser excedidos na hipótese de decretação de 

calamidade pública, estado de defesa ou estado de sítio, unicamente para informar a 

população sobre condutas necessárias ao restabelecimento de sua segurança.  

§ 3º Excluir-se-ão do cálculo previsto no caput os gastos realizados com a 

propaganda eleitoral gratuita prevista na Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, e com a 

instrução dos eleitores realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Tribunais Regionais 

Eleitorais.  

Art. 2º É obrigatória a utilização de parâmetros e critérios técnicos na seleção 

de veículos de mídia para a veiculação de toda a publicidade da Administração direta, indireta 

e fundacional do município de Vila Velha. 

§ 1º No que tange às mídias eletrônicas, entende-se por parâmetros técnicos os 

dados referentes à:  

I - Audiência, aferida e validada por Instituto de pesquisa registrado no 

município de Vila Velha, ou de notório reconhecimento nacional, não podendo esses dados 

serem anteriores a seis meses de veiculação da publicidade em questão;  

II – Perfil do público, aferido e validado por Instituto de pesquisa registrado no 

município de Goiânia ou de notório reconhecimento nacional;  

III – Coberta e Alcance, confirmados por dados técnicos dos veículos.  

§ 2º No que tange à mídia impressa, entende-se por parâmetros técnicos os 

dados referentes à:  
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I – Tiragem, aferida e validada por Instituto de verificação de circulação 

registrado no município de Vila Velha, ou de notório reconhecimento nacional; 

II – Perfil do público, aferido e validado por Instituto de pesquisa registrado no 

município de Vila Velha, ou de notório reconhecimento nacional;  

III – Distribuição, confirmada por dados técnicos dos veículos; 

 § 3º No que tange à mídia exterior, entende-se por parâmetros técnicos os 

dados referentes à:  

I – Visualizações, aferidas e validadas por órgão público de controle de tráfico 

(no caso das instaladas em vias públicas) ou por instituto de pesquisa e análise de mercado 

(no caso das instaladas em edificações privadas).  

§ 4º No que tange à mídia digital, entende-se por parâmetros técnicos os dados 

referentes à: 

I – Visualizações e navegação no veículo, confirmados por dados técnicos do 

veículo;  

II – Perfil do público, confirmado por dados técnicos do veículo. § 5º Em caso 

de novas mídias ou não-mídias, a administração pública deverá apresentar justificativa técnica 

para a seleção das mesmas.  

Art. 3º Para a seleção de todos os meios, deverão ser observadas também as 

necessidades comunicacionais, bem como critérios relativos à Publicidade e Propaganda, tais 

como:  

I – Impacto do meio e do veículo;  

II – Custo por Mil do veículo;  

III – Penetração do meio e do veículo.  

Art. 4º Fica vedado ao Poder Executivo, seja através da sua administração 

direta ou indireta, realizar despesas com a divulgação, nas imprensas escrita, falada, televisiva 

e outros meios de comunicação, de obras inacabadas, em andamento ou a se iniciarem, sem a 

devida previsão de conclusão das mesmas.  

§ 1º Entende-se por obras inacabadas aquelas não concluídas pela 

administração pública municipal, seja por insuficiência de verbas ou por qualquer outro 

motivo que implique em sua interrupção, temporária ou definitiva.  

§ 2º Entende-se por obras em andamento aquelas iniciadas e ainda não 

concluídas, e que se encontram sem previsão expressa de conclusão.  

§ 3º Entende-se por obras a iniciar aquelas já autorizadas pela administração, e 

cujo efetivo desenvolvimento dos trabalhos ainda não tenha iniciado.  
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§ 4º Após o término das obras realizadas pelo Município, não haverá qualquer 

óbice na realização de propagandas, desde que devidamente comprovada sua conclusão, 

respeitadas as demais normas relacionadas. 

Art. 5º O descumprimento desta lei implicará em crime de responsabilidade, a 

ser apurado em procedimento próprio, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha/ES, 03 de Julho de 2018. 

 

 

 

 

ARNALDINHO BORGO                       BRUNO LORENZUTTI 

Vereador                                                   Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

As investigações levadas a cabo em Brasília por ocasião da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito “dos Correios” trouxeram à tona o universo escabroso das 

relações dos governos com suas agências de publicidade, que ficaram caracterizadas pela 

ausência de transparência e de critérios objetivos para a escolha das prestadoras dos serviços 

de propaganda que serão contratadas.  

Paralelamente a esses fatos, o crescente gasto público com propaganda e 

publicidade em nosso município, ao mesmo tempo em que alimenta esse sistema, gera um 

desvio de finalidade dos recursos públicos, que acabam por promover as realizações dos 

governantes, ao invés de favorecer uma melhor execução das políticas públicas em si. 

Historicamente, o valor destinado aos gastos com propaganda e publicidade 

vem sendo definido pelas leis orçamentárias anuais, sujeitas a pressões já bem conhecidas e 

passíveis de comportar freqüentes aumentos em tais destinações de recursos.  

Dessa forma, entendemos necessária a criação de norma que venha a limitar as 

despesas com publicidade e propaganda, de modo a evitar o descalabro que hoje se vê. 

Apenas em 2018, os gastos da prefeitura de Vila Velha com publicidade são exorbitantes, 

superando valores gastos com serviços essenciais. 

Adicionalmente, verificamos que não basta limitar os gastos com publicidade e 

propaganda se esse gasto se der de forma indiscriminada. A Administração Pública Municipal 

precisa ser orientada a seguir ao disposto no parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal, 

que diz que “[a] publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social”.  

Precisamos considerar como um direito do cidadão o acesso a estas 

informações, além de reforçar a aplicabilidade dos princípios da eficiência e da 

economicidade nas ações da Prefeitura.  

É sabido que, por muitas vezes, a publicidade é mal utilizada, distorcida e até 

corrompida, deixando de ser adotada para informar aos cidadãos que a sustentam através do 

pagamento dos seus impostos, prestando-lhes contas das ações da Administração e da 

aplicação dos recursos públicos, para servir de promoção pessoal dos gestores públicos, dos 

partidos políticos e dos candidatos de grupos políticos, levando inverdades e desinformação à 

população ao invés de utilidade e novidade.  

E, infelizmente, não tem sido incomum a ocorrência, no município de Vila 

Velha, de “inaugurações” de obras públicas, que são anunciadas sem que, entretanto, estas 

estruturas – indispensáveis à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos – estejam em 

mínimas condições de funcionamentos. A inauguração não é sucedida pela abertura dos 
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trabalhos desses lugares, contrariando a lógica. O cidadão se vê profundamente desrespeitado, 

uma vez que, em função do evento de inauguração, seria razoável acreditar que aquela obra 

estaria concluída e a estrutura e seus equipamentos disponíveis para utilização da população.  

O que vem ocorrendo, entretanto, é que a população vem sendo ludibriado pelo 

anúncio de obras incompletas, que, são inauguradas numa data, mas só passam a efetivamente 

funcionar muito depois.  

O presente projeto visa observar o melhor uso do erário, buscando atender as 

verdadeiras necessidades da sociedade.  

Por esses motivos, estamos seguros da aprovação por esta Casa do presente 

Projeto de Lei.  

 

Vila Velha/ES, 03 de Julho de 2018. 

 

 

 

 

ARNALDINHO BORGO                       BRUNO LORENZUTTI 

Vereador                                                   Vereador 

 

 

  

 

 


