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Fica instituído limite orçamentário para contratação de atividades artísticas e culturais de qualquer
gênero pela Administração Pública.

 

 

 

 

 



       Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador
Jessé Sangalli, que institui limite orçamentário para contratação de atividades artísticas e culturais de
qualquer gênero pela Administração Pública.

 

       O parecer da Procuradoria observou óbice jurídica para a tramitação da matéria, em síntese por (i) dispor
sobre matéria orçamentária; (ii) usurpar competência da União para legislar normais gerais sobre licitações e;
(iii) violar a reserva da administração.

 

       O projeto correu as Sessões de Pauta, sendo encaminhado para parecer das Comissões Permanentes da
Casa.

 

       Em atenção ao parecer da Procuradoria da Casa, foi apresentada a Emenda de Relator nº 01, que retira as
disposições que dispõe sobre matéria orçamentária de modo a efetivar o limite proposto no âmbito das
contratações, que parece ter sido a intenção inicial do proponente.

 

       É o relatório.

 

       Primeiramente, imperioso observar o escopo de competência da Comissão de Constituição e Justiça que,
nos termos do art. 36, I, do Regimento Interno, se restringe aos aspectos constitucionais, legais e regimentais
das proposições. Nesse sentido, destaca-se que a proposição tramitou de forma ordinária pela Casa, seguindo
o processo legislativo regimentalmente estabelecido.

 

       Em síntese, a proposição visa estabelecer limite para a contratação de atividades artísticas e culturais de
qualquer gênero pela Administração Pública no âmbito do Município de Porto Alegre.

 

       De pronto, faz-se necessário observar se o Município é competente para legislar sobre a matéria. A
Constituição da República, em seu art. 22, XXVII, estabelece que é competência da União estabelecer as
normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 

       Nesse sentido, a Procuradoria entende que a proposição poderia usurpar competência da União.
Entretanto, como é sabido, os municípios possuem competência para suplementar a legislação federal e
estadual no que couber, por força no art. 30, II, da CF.

 

       Inclusive, quanto ao tema específico de licitações, como bem observou o Procurador, já há precedentes
no sentido de que os Municípios, forte nos princípios que norteiam a Administração Pública, podem
estabelecer normas específicas mais rigorosas que as normas gerais estabelecidas em âmbito nacional.

 

       Sobre o tema, por oportuno, repiso o precedente trazido:



 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG. VEDAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE PARENTES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E
OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR
DOS MUNICÍPIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A Cons�tuição Federal outorga à União a
competência para editar normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que
Estados e Municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sen�do de que as normas locais sobre licitação
devem observar o art. 37, XXI da Cons�tuição, assegurando “a igualdade de condições de todos os
concorrentes”. Precedentes. Dentro da permissão cons�tucional para legislar sobre normas
específicas em matéria de licitação, é de se louvar a inicia�va do Município de Brumadinho-MG de
tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em nossa pólis, que é a moralidade
administra�va, princípio-guia de toda a a�vidade estatal, nos termos do art. 37, caput da
Cons�tuição Federal. A proibição de contratação com o Município dos parentes, afins ou
consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão
ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até seis
meses após o fim do exercício das respec�vas funções, é norma que evidentemente homenageia os
princípios da impessoalidade e da moralidade administra�va, prevenindo eventuais lesões ao
interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir a compe�ção entre os licitantes.
Inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou de invasão da competência da União para
legislar sobre normas gerais de licitação. Recurso extraordinário provido.” (RE 423560, Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19- 06-2012 RT v. 101, n. 923, 2012, p. 678-683)

           

       Nesse sentido, tendo em vista que a proposição é mais restritiva que as normas estabelecidas em âmbito
nacional e busca estabelecer limite específico para determinado tipo de contratação por parte do Poder
Público, não me parece existir usurpação de competência.

 

       Ainda, oportuno observar se o parlamentar possui competência para dispor sobre a matéria. O art. 94,
VII, estabelece que é de competência privativa do Prefeito promover a iniciativa de projetos de Lei que
disponham sobre:

 

a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica;

b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos;

c) criação e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública;

 

       Nesse sentido, resta claro a proposição não versa sobre nenhuma das hipóteses supramencionadas. Por
fim, por se tratar de um Parecer conjunto das Comissões Permanentes da Casa, impõe-se a análise, ainda que
breve, do mérito da proposição.

 

       É discutível se os valores elencados no projeto são adequados, tendo em vista que diversas iniciativas
culturais relevantes do Município, atualmente, já demandam mais recursos do que os valores máximos
propostos. Ainda assim, creio que a proposição enseja a oportunidade de uma discussão necessária no âmbito
desta Casa, sendo o Plenário adequado para que os Vereadores formem consensos e estabeleçam novos
parâmetros que, eventualmente, possam contemplar melhor a realidade da cidade.

 

É



       É notório que a contratação por parte do Poder Público é tema sensível e que ganhou notoriedade
recentemente, em especial pela multiplicidade de pagamentos milionários realizados por Municípios com
péssimos indicadores sociais para artistas consagrados. Nessa esteira, não vejo como obstar discussão de
tamanha relevância por esta Casa.

 

       Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda
de Relator nº 01 e, no mérito, pelas suas aprovações.

 

 

       Sala de Reuniões Virtual, 30 de novembro de 2022.

 

 

 

 

 

           Vereador Felipe Camozzato

                      Relator Geral

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 30/11/2022, às
12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0473061 e o código CRC 496AFB02.

Referência: Processo nº 220.00116/2022-12 SEI nº 0473061

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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EMENDA (DE COMISSÃO)

 

Art. 1º Fica alterada a redação da ementa do PLL 235/22, passando a constar o que segue:

 

“Fica instituído limite para contratação de atividades artísticas e culturais de qualquer gênero pela
Administração Pública.”

 

Art. 2º Fica alterada a redação do art. 1º do PLL 235/22, passando a constar o que segue:

 

“Art. 1º Fica instituído limite para contratação de atividades artísticas e culturais de qualquer gênero pela
Administração Pública.”

 

Art. 3º Fica alterada a redação do art. 2º do PLL 235/22, passando a constar o que segue:

 

“Art. 2º Para os fins desta Lei, serão observados os seguintes limites:

 

I – para a remuneração de atividades artísticas, individuais ou de grupos:

 

a) o subsídio mensal do secretário municipal de cultura, por dia de apresentação; e

 

b) em caso de múltiplas contratações, o duodécuplo do subsídio do secretário municipal de cultura pelo
contrato anual; e

 

II – para a remuneração da equipe técnica, do material, da promoção, da locação e da estrutura:



 

a) o duodécuplo do subsídio líquido do secretário municipal de cultura por dia de apresentação; e

 

b) em caso de múltiplas contratações, 12 (doze) vezes o duodécuplo do subsídio do secretário municipal de
cultura pelo contrato anual.

 

§ 1º Os limites previstos neste artigo podem ser complementados através de investimento privado.

 

§ 2º No caso de pequeno artista, considerado aquele que se enquadre nas regras do art. 18-A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sujeitar-se-á aos limites estabelecidos neste artigo,
majorando-se o teto para o subsídio de prefeito municipal.”

 

 

Justificativa

 

            As presentes alterações visam atender aos apontamentos da Procuradoria da Casa que, corretamente,
apontou que o projeto não dispõe sobre matéria orçamentária. A redação original, erroneamente, tratou sobre
a temática como se fosse possível limitar algum tipo despesa ainda no plano orçamentário, e não na
dimensão licitatória ou da contratação.

 

            Ainda, a redação original, viciava a proposição sob o prisma da iniciativa pois, como é sabido, a
competência para deflagrar o processo legislativo de projetos de lei que disponham sobre matéria
orçamentária é do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da CF. Nesses termos, com o advento da
presente emenda, a redação melhor se coaduna com a essência da proposição, qual seja, moralizar as
contratações públicas de artistas no âmbito do Município.

 

 

Porto Alegre, 30 de novembro de 2022.

 

 

 

__________________________

Vereador Felipe Camozzato 
 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 30/11/2022, às
12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº



2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0473059 e o código CRC 43B1E265.

Referência: Processo nº 220.00116/2022-12 SEI nº 0473059

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 094/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no doc 0473061 (SEI nº  –
Proc. nº 0453/22 - PLL 235), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO em votação
nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e Comissão de Urbanização, Transportes e
Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de novembro de
2022.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 de Relator-Geral e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01 de
Relator-Geral.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: NÃO VOTOU

Vereadora Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

Vereador Moisés Barboza: NÃO VOTOU

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos – Vice-Presidente: CONTRÁRIO



Vereador Cezar Augusto Schirmer: NÃO VOTOU

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
02/12/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0474491 e o código CRC 8CD7BD25.

Referência: Processo nº 220.00116/2022-12 SEI nº 0474491

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

