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LEI Nº. 2.952/2017 – 14/09/2017  –  PODER LEGISLATIVO 

 
Ementa: Dispõe sobre a criação do 

Programa “Bairro Legal” e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei 

Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído no Município de Petrolina, o Programa “Bairro Legal”, com o 

objetivo de atender as necessidades específicas da população da nossa cidade.  

 

Art. 2º. O Programa Bairro Legal acontecerá a cada dois meses, contemplando a área 

urbana, a área irrigada, a área ribeirinha e de sequeiro.  

 

Art. 3º. O atendimento aos bairros e outras áreas ocorrerá numa parceria entre as 

Secretarias de Saúde, de Infraestrutura, de Sustentabilidade e Urbanismo, de 

Desenvolvimento Social, de Cultura, Esporte e Turismo e a COMPESA. 

 

§ Único – No dia agendado pelo Poder Executivo, para a aplicabilidade do Programa 

Bairro Legal, dentro de área previamente definida, serão apresentados alguns 

serviços, beneficiando os moradores e o próprio bairro em que vivem, como: 

 

I – Limpeza de terrenos baldios e de ambientes que mereçam atendimento específico; 

 

II – Atendimento de profissionais da área da saúde, em diversas especialidades; 

 

III – Pintura de meio-fio; 

 

IV – Atividades artístico-culturais com crianças e jovens; 

 

V – Troca de lâmpadas queimadas; 

 

VI – Palestras de conscientização para moradores sobre temas de interesse comum; 

 

VII – Desentupimento de esgotos; 
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Art. 4º - Serão firmadas parcerias com escolas, igrejas, associação de moradores e 

outras entidades civis e filantrópicas que possam contribuir para a execução do 

programa, cedendo seus espaços físicos para a realização de atividades determinadas 

pelo Poder Executivo. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autor: Rodrigo Araujo 

 

  Gabinete da Presidência, 14 de setembro de 2017. 

   

 

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

  Presidente 
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