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DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 02/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 02/2020 

 

Institui o sistema de permutas na manutenção 

e conservação de bens públicos de uso comum, 

pertencentes ao Estado do Espírito Santo, 

como praças e parques públicos, em troca da 

exploração publicitária por particulares, e dá 

outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituído o sistema de permutas na manutenção e conservação de bens públicos 

de uso comum, pertencentes ao Estado do Espírito Santo, como praças e parques públicos, em 

troca da exploração publicitária por particulares. 

 

Art. 2º O sistema de permuta criado por esta Lei não trará ônus para a Administração Pública 

do Estado. 

 

Art. 3º A exploração prevista no art. 1º desta Lei será de exclusividade da pessoa jurídica ou 

física classificada no certame, sendo proibida a participação por pessoas do ramo de 

publicidade relacionada a cigarros, motéis, bebidas alcoólicas e exploração sexual. 

 

Art. 4º Para efeitos desta Lei consideram-se: 

 

I - praças: bem público de uso comum, pertencente ao Estado do Espírito Santo, em qualquer 

espaço público urbano, livre de edificações e que propicie convivência e/ou recreação para 

seus usuários; 

 

II - parques urbanos: bem público de uso comum em área verde, pertencente ao Estado do 

Espírito Santo, com função ecológica, estética e de lazer, com uma extensão maior do que as 

praças públicas. 

 

Art. 5º São objetivos fundamentais desta Lei: 

 

I - a busca da sustentabilidade do espaço urbano, considerando a valorização da saúde 

humana, a inclusão social, as manifestações culturais e a melhoria da qualidade de vida como 

aspectos pertinentes e indissociáveis da conservação do meio ambiente; 
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II - a valorização do patrimônio ambiental, histórico, cultural e social das praças e parques 

urbanos pertencentes ao Estado do Espírito Santo; 

 

III - a apropriação e fruição dos espaços públicos das praças e parques urbanos pela 

comunidade, considerando as características do entorno e as necessidades da sociedade; 

 

IV - a utilização, pela comunidade, de elementos paisagísticos, arquitetônicos, esportivos, 

lúdicos e do mobiliário urbanos voltados ao atendimento das necessidades da sociedade; 

 

V - a sensibilização e a conscientização da coletividade para a conservação e valorização das 

áreas verdes urbanas, incentivando o seu uso coletivo e contribuindo para desenvolver uma 

cultura de convivência social nos espaços públicos; 

 

VI - possibilitar a desburocratização e resolução de pequenas intervenções físicas e de 

manutenção dos equipamentos públicos; 

 

VII - a parceria entre o Poder Público Estadual, a sociedade civil e o setor privado. 

 

Art. 6º A metodologia de escolha dos interessados em participar do certame será executada 

por meio de chamamento público, com divulgação das propostas para receber as 

manifestações dos interessados, devendo ser observado o detalhamento técnico das 

intervenções. 

 

Art. 7º A execução da permuta prevista nesta Lei não gerará vínculo, de qualquer natureza, 

entre o Poder Público Estadual e a iniciativa privada. 

 

Art. 8º Fica proibido o repasse de recursos públicos para a execução da parceria prevista 

nesta Lei. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 02 de janeiro de 2020. 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

 

 

Em 06 de fevereiro de 2020. 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  
 

 

Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 07/2020 
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