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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

PARECER N' '/$,f/19 CECE

Altera o caput e inclui g 6' no art. 47 da Lei n'
12.518, de 13 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 epígraf'e, de autoria do
vereador Clàudio Janta.

A douta Procuradoria da Casa, em parecer prévio, n' 550/19, proferiu o
entendimento de que não se vislumbra impedimento jurídico para que o Pr(feto siga
sua tramitação.

Na mesma ]inha, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), f]s. ] 0-] 1,
concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da
proposição em análise.

E o relatório

Eis que, no âmbito de atuação desta Comissão de Educação, Cultura,
Esporte, Cultura e Juventude (CECE), consideramos meritório o objeto do Prometo,
pois entendemos possuir o préstimo de fomentar, no Município de Porto Alegre, a
ampliação da transparência, ao tornar obrigatória licitação na concessão de
exploração publicitária nos equipamentos e elementos do mobiliário urbano, mesmo a
pessoas já autorizadas pelo Poder Público Municipal.

Entendemos que o tratamento da publicidade, por meio da
obrigatoriedade de licitação, está claro no art. 2' da Lei de Licitações, n' 8.666, de 2 1
de junho de 1 993, conforme mencionado abaixo:

''Art. 2' As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e lotações da Administração Pública, quando
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contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas
as hipóteses previstas nesta Lei.''

Por isso, entendemos que a Proposição é clara e está amparada na
legalidade, e além disso bem fundamentada na sua exposição de motivos, em que
apresenta relevantes e importantes argumentos para ta] adequação na Lei n' 12.5] 8,
de 2019. Além do mais, a matéria visa a contemplar vários princípios importantes na
atuação pública, como o da isonomia e o da publicidade, dentre outros.

Portanto, diante das razões apresentadas neste Parecer, manifestamo-nos
pela aprovação do Prometo.

Sala de Reuniões, 19 de novembro de 20]9

Aprovado pela Comissão em ;/g ://-,'T$/.
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