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"DISPÕE SOBRE A

PERMISSÃO DE
EXPLORAÇÃO
PUBLICITÁRIA NAS PLACAS

INDICATIVAS DE NOMES DE

RUAS E LOGRADOUROS

PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei;

Art. 1" - Fica o Poder Executivo do Município de Belém-PB autorizado a
conceder a permissão do uso de espaço publicitário para PLACA DE INDICAÇÃO DE
RUAS e logradouros públicos.

Art. 2" " A permissão de uso para explorar comercialmente das placas de
identificação de Ruas, será condicionada ao comerciante através de
requerimento submetido por ordem de solicitação, bem como a instalação,
manutenção, limpeza e substituição quando se fizer necessário, com todos os
ônus para a permissionária.

Art. 3" - A permissionária fica obrigada a manter sob suas expensas, os
postes e placas em perfeito estado de conservação, obrigando-se a corrigir e
substituir total ou parcialmente aqueles em que se verifiquem vícios, defeitos
ou incorreções.

Parágrafo único - O não cumprimento das empresas permissionárias
ocasiona em notificação por escrito e prazo de 30 dias para solução da
irregularidade, sob pena de repasse automático do espaço publicitário.

Art. 4° - O Governo Municipal nào terá qualquer responsabilidade,
tampouco responderá solidariamente com a permissionária por qualquer litígio
que haja nas relações comerciais dessa com terceiros por força dessa permissão^\j^

Art. 5° - Só será considerado e permitido o modelo de placa de
identificação de Ruas, para fins de permissão de uso publicitário o equipamento



que atender integralmente o proposto no anexo único no que se referem às
dimensões (tamanho que permita a sua leitura e visualização), materiais e
demais especificações.

Parágrafo único - Fica expressamente proibida a divulgação de comercial de
marcas de bebidas, cigarros, exploração sexual ou qualquer outro produto nocivo à
saúde.

Art. 6° - Será vedado às permissionárias vencedoras transferir, ceder,
locar, sublocar ou delegar a outro patrocinador o objeto requerido sem a devida
permissão.

Art T- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 27 de maio de 2019.

Renata Christínne Freitas de Souza Lima Barbosa

Prefeita Municipal



ANEXO UNlCO

Memorial Descritivo das placas de indicadores de Logradouros Públicos do Município
de Belém-PB (PLACAS DE ESQUINAS):

- Medição do anúncio: 0.60 x O.SOcm.

Parte superior com anúncio chapa de zinco e estrutura de metalon, podendo lona ou
adesivo.

- Placas de indicadores de logradouros: medição de 0.22 x 0.45cm.

Chapa de zinco revestida com adesivo com nome de Rua.

- Tubo galvanizado com 3 metros de comprimento.
Os suportes das placas de publicidade, assim como as braçadeiras do suporte das placas

de logradouros, inclusive seus parafusos, porcas e arruelas, deverão receber acabamento

anticorrosivo.


