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Lauro de Freitas

D
DECRETO
O Nº 4.182, DE
D 01 DE SETEMBR
S
RO DE 2017.



Revoga o Decreto Municipal
M
n 3.718, dee 12 de feveereiro
nº
de 2014 e autoriza a exibição de
d publicidaade em outd
door e
demais publicidad
des na forrma estabbelecida naa lei
municipaal n.º 1.323//2008, na Avenida
A
Sanntos Dumont e dá
outras prrovidências.

A PREF
FEITA DO
O MUNICÍP
PIO DE LA
AURO DE FREITAS
S, ESTADO
O DA
BAH
HIA, no usoo de suas atrribuições leggais e:
Considerrando a neccessidade de
d orientar, organizar, controlar e fiscalizar o uso
dos meios
m
de puublicidade no Municíppio, especiaalmente aquueles existentes na Av
venida
Santoos Dumont;;
Considerrando que a edição do Decreto nº 3.718 de
d 12 de fevereiro de 2014
resulltou no imppedimento da
d livre inicciativa econ
nômica a seer exercida ppor empresas do
merccado publiciitário;
Considerrando o neecessário reespeito ao princípio da
d isonomia, com visstas a
garanntir igual trratamento às
à empresass interessad
das em expllorar engenhhos publicittários
de caaracterísticaas diversas;
Considerrando o reeconhecimennto da imp
portância da
d exibiçãoo de mensaagens
publiicitárias, com vistas a garantiir melhor divulgaçãoo de produutos e serrviços
comeercializadoss no municíppio;
Considerrando a neccessidade de
d aumentarr a arrecaddação municcipal oriund
da da
explooração de enngenhos puublicitários;
Considerrando a neccessidade dee assegurar a valorizaçção da iniciiativa privada de
contrribuição com
m um ambiiente paisaggístico modeerno e inovvador, bem ccomo o con
nforto
ambiiental e a melhoria
m
daa qualidade de vida urrbana, o beem-estar esttético, cultu
ural e
ambiiental da poopulação;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q9SCQC5/9EI6IU6PG6N2QW

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

Sexta-feira
1 de Setembro de 2017
7 - Ano V - Nº 992



D E C R E T A:
Art. 1º Fica
F
permittida a explooração de engenhos
e
p
publicitários
s, tipo outd
door e
demaais publiciddades na forma
f
estaabelecida na Lei Munnicipal nº 1.323/2008
8, no
perím
metro urbanno da Avenida Santos Dumont,
D
no Município de Lauro dee Freitas.
Parágraafo Único. A permissãoo que trata o caput destte artigo, beem como aq
quelas
relatiivas a engennhos a sereem instaladoos nos Corrredores de Atividades
A
D
Diversas - CAD,
C
serãoo permitidass desde quee previstas na Lei Mun
nicipal n.º 1.323 de 2 de dezemb
bro de
20088, especialm
mente no que
q diz resppeito às co
ondições, característicaas, dimensõ
ões e
distaanciamento entre os enngenhos e, ainda, quee não contrrarie o Planno Municip
pal de
Deseenvolvimentto Municipaal - PDDM;;
Art. 2º. Este Decreto
D
enntrará em vigor
v
na daata de suaa publicaçãoo, revogadas as
m contrário, especialm
mente o Deecreto Munnicipal nº 33.718 de 12
1 de
dispoosições em
feverreiro de 20114.

Lauro
o de Freitass, em 1de seetembro de 2017.
2

M
Moema
Isab
bel Passos Gramacho
G
Prefeeita Municip
pal

REG
GISTRE-SE
E E PUBLIIQUE-SE,
Luis Maciel de Oliveira
Secreetário Muniicipal de Gooverno
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