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Altera o capa/ e inclui $ 6' no art. 47 da Lei n'
]2.5]8, de ]3 de março de 2019, dispondo sobre
a realização de procedimento licitatório para a
veiculação de publicidade em elementos e
equipamentos do mobiliário urbano do
Município de Porto Alegre outorgados
mediante autorização.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Clàudio Janta.

A Procuradoria desta Casa, em seu Parecer de n' 550/19, não

vislumbra, em exame preliminar, inconstitucionalidade ou ilegalidade na
proposição que Impeça a sua tramitação.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, eln seu Parecer n'
31 1/19 ao Projeto, manifestou-se pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Projeto.

É o sucinto relatório

Examinando a proposição, verificamos que a mesma estende a
exigência de licitação à todas as autorizações de veiculação de publicidade em
elementos e equipamentos urbanos do Município de Porto Alegre, ao alterar
ocapz/rdo art. 47 da Lei n' 12.518/19,excluindoa exceção à exploração
publicitária nos elementos de que trata o inc. ll do art. 10 desta Lei, hein como ao
incluir na proposição o l$ 6' reforçando a exigência de procedimento licitatório
nestes casos.

Em nosso entendimento a presente proposição, ao exigir processo
licitatório para as autorizações do Poder Público Municipal previstas no inciso ll
do art. ]O da Lei n' 12.518/]9, ao impor a realização de licitação, contraria a Lei
Federal n' 8666/93 -- Lel das Licitações que autoriza a sua dispensa (ans. 24 e 25).

Neste contexto, opinamos pela rejeição do Projeto
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Sala de Reuniões. 6 de dezembro de 20 19.

Vereador Dr. Goulart,

Aprovado pela 9)missão em .AêL- {.! . Jq

Vereador Roberto Robaina Vice-President

Vereadora Karen Santos

/]9

/19
l 2

Presidente e Relatorl

e


