
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

PROJETO DE LEI 
 

 
Estabelece limites 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 poderão exceder a 0,2% 

(zero vírgula dois por cento) 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.  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, 20 de junho de 2018. 

 
 
 
 

BRUNO LORENZUTTI 
VEREADOR 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
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 por todo o país, 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.  

 

A previsão no Plano Plurianual 2018-2021 para despesa com Publicidade é de 

6.003.000,00 (Seis milhões e três mil reais) por ano. A previsão orçamentária para o 

ano de 2019 é de 976 milhões de reais, segundo o site da PMVV, dessa forma essa 

despesa passaria a ter o limite de aproximadamente 1.905.152,00 (Um milhão, 

novecentos e cinco mil e cento e cinqüenta e dois reais). 

 

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

verdadeiras necessidades da sociedade.  

Vila Velha, 20 de junho de 2018. 

 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 
VEREADOR 


