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-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/17 :- 
 
 

Autor: Ver. Lucas Padovan Santos Pavani (PSL). 
 
 

DISPÕE SOBRE: Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de espaços 

desportivos públicos para fixação de propagandas comerciais, no Município de 

Pirapozinho, e dá outras providências. 
 

ORLANDO PADOVAN, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber 

que a Câmara Municipal de Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir o uso de espaços 
públicos desportivos para fixação de propagandas comerciais a empresa e/ou 
profissionais liberais. 
§ 1º - Os espaços e mobiliários públicos desportivos que refere o caput deste artigo 
poderá ser os já existentes ou os que vierem a serem construídos e instalados.  
§ 2º - As placas indicativas conterão os dizeres regulamentares obrigatórios e 
oficiais, acrescidos da propaganda comercial, em local próprio, nos termos do 
regulamento.  
§ 3º - Os mobiliários urbanos e locais destinados à comunicação publicitária deverão 
ter reserva de espaços à comunicação institucional, de interesse público, destinada, 
entre outras, a mensagens educativas, informativas ou de orientação social do 
Município, nos termos do regulamento. 
 
Artigo 2º - Para fins desta Lei Complementar, ficam estabelecidas as seguintes 
definições:  
I – ESPAÇO PÚBLICO DESPORTIVO – É a parcela do espaço destinado ao uso 
comum de toda a população nas praças desportivas;  
II – PAISAGEM URBANA – É tudo aquilo que é visível do Espaço Público, resultante 
da contínua e dinâmica interação entre os elementos naturais, edificados ou criados 
e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento.  
III – COMUNICAÇÃO – É qualquer forma de informação visual presente na 
paisagem urbana, seja ela constituída de signos literais ou numéricos, imagem ou 
desenho;  
VI – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – É a comunicação visual de qualquer tipo 
de mensagem de interesse público obrigatória de qualquer instância do Poder 
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Público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, 
entidades beneficentes ou similares, com fins não econômicos;  
V – COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – É a comunicação visual de empresas ou 
entidades, inseridas no mobiliário urbano, com a finalidade de propagar marcas, fixar 
imagens, campanhas promocionais, slogans ou qualquer outra manifestação 
publicitária de seu interesse.  
 
Artigo 3º - A implantação e uso de mobiliário desportivos submetem-se às seguintes 
normas técnicas:  
I – não poderão prejudicar a visualização de bens e imóveis significativos;  
II – quando com dispositivo luminoso não poderão causar insegurança aos 
frequentadores dos espaços esportivos  
III – não poderão dificultar o fluxo de pedestre; 
  
Artigo 4º - A confecção, a instalação e a manutenção de placas ou mecanismos 
eletrônicos serão de responsabilidade exclusiva das empresas anunciantes. 
    
Artigo 5º - Caberá ao Município fiscalizar e uso adequado dos espaços publicitários.  
§ único - Os espaços destinados à propaganda serão padronizados pelo Município 
em regulamento.  
 
Artigo 6º - O Executivo exercerá o Poder, fiscalizando o conteúdo das mensagens 
publicitárias, no sentido de que sejam evitados textos imorais ou atentem contra os 
bons costumes, ou, ainda, seja contrários à saúde e ao meio-ambiente.  
§ único – Ficam proibidas mensagens publicitárias que façam propaganda de 
pornografia, bebidas alcoólicas, fumo, jogos de azar e propaganda política.  
 
Artigo 7º - Nenhuma responsabilidade caberá ao Município nos contratos de 
publicidade a serem realizados entre a (s) empresa (s) permissionária (s) e os 
anunciantes.  
 
Artigo 8º - O prazo para a permissão poderá ser de até 05 (cinco) anos.  
§ 1º - O prazo e o valor da permissão, bem como os critérios para selecionar os 
permissionários serão especificados em regulamento, pelo Poder Executivo, levando 
em consideração as vantagens proporcionadas para a municipalidade. 
§ 2º - Na eventualidade de duas ou mais empresas apresentarem propostas 
idênticas, a escolha da permissionária será realizada através de sorteio.  
§ 3º - Cumprido o prazo da permissão, o bem instalado passa a ser de propriedade 
do Município, atendendo às normas do regulamento.  
 
Artigo 9º – O prazo para permissão prevista nesta Lei Complementar obedecerá ao 
constante na legislação federal em vigor.  
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Artigo 10 – O Executivo Municipal regulamentará, no que couber, esta Lei 
Complementar, no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua publicação.  
 
Artigo 11 – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 
PM – Pirapozinho, 26 de setembro de 2017. 

 
 
 

ORLANDO PADOVAN 
PREFEITO 
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