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Altera o caput e inclui $6' no art. 47 da
Lei n' 12.518, de 13 de março'de 2019,
dispondo sobre a realização de procedi-
mento licitatório para a veiculação de
publicidade.. em elementos e equipamen-
tos dó mobiliário urbano do M.upicípio
de Porto Alegre outorgados mediante au-
torização. :i'

Vem a esta Comi?são, para parecer, ó Plojetg em epígrafe, de autoria
dó Vereador Cláudio Janta.

, Tendo em vista a.presente proposição ter por objetivo estabelecer re-
gia! de coMpétividade, para que que todos os interessados nas diversas peças do
mobiliário urbano da Capital sobre forma igualitária, entendemos ser.meritório o
presente prometo;. * .

Como: bem explanado eo parecer da Procuradoria. de fl,. 01 , tendo em
vista que os elementos do mobiliário urbano são, em Última análise, de competên-
cia do ente municipal; nada mais jygto e vantajoso, qüe o ekecutivQ participe sob
forma igualitária eln concorrência com ostras empresas em processo }icitatório.

Sendo a regra a Licitação, conforme Lçi sob n'. 8 666, de 21 de junho
de 1993, a concorrência:do Executivo das exposições da veiculação de ptlblicidade

em mgbiliáriós urbanos é a megidã mais pontual e oportuno a ser ádotada.
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~ l5e outro lado, temos. como definição de mobiliário urbano o seguinte
exposto:
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" Mobitiál'io urbano é um têrWO cotetivo para objetos e eqüibamentos
instalados em t"was e estradag para diversos propósitos. De modo geral, são peças
e eqüipameníos instalados» em meio público, para liso dos cidadãos oü como su-
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porte às redes urbanas fundamentais, tais como: rede de.água, rede de luz e enér.
caixas de catalã de Cot"veios, lixeiras e cotetores diversos, etcl'

Isso posto, esta relatora manifesta-se pela aprovação do Projeto.
' ' .

Sala de Reuniões, 1 9 de novembro de 2019

Aprovado peia,Comissão em {9-.''i4* .{o'lS
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