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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a divulgação de informações nas publicações oficiais
ou institucionais em via impressa ou digital

Art. 1º. Nas publicações oficiais ou institucionais, em via impressa ou digital, de órgãos e entes da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Carazinho, inclusive do Poder Legislativo,
deverá constar, na própria peça publicitária:
I – o valor total pago pela publicação, inclusive pela comissão de agência, se houver;
II – o custo da produção da arte, material e/ou conteúdo publicados;
III – o órgão ou ente público autorizador e responsável pelo custeio da publicação;
IV – a quantidade de exemplares (tiragem), no caso de veiculação impressa, ou o período de
exibição, no caso de mídia digital;
V – o número desta Lei.

Parágrafo único. As informações referidas no caput devem estar disponíveis de modo claro, em
tamanho visível, com letra de corpo mínimo 10 (dez) e fonte que possibilite a perfeita compreensão
pelo público.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Um dos princípios que regem a Administração Pública é o da Publicidade, consistente no preceito
fundamental que consagra o dever de TRANSPARÊNCIA da gestão pública.

O presente Projeto de Lei objetiva, justamente, tornar as ações da Administração Pública mais
transparentes. Neste caso, pretende-se possibilitar a todos os cidadãos o acesso facilitado a
informações de gastos com publicidade, a fim de que possam avaliar os investimentos realizados,
bem como fazer comparações com aqueles feitos pela iniciativa privada, coibindo eventuais
superfaturamentos.

Desta forma, dar transparência e fornecer aos munícipes instrumentos que possam facilitar o
acompanhamento dos atos e serviços da Administração Pública mostra comprometimento dessa



com o cidadão carazinhense

A transparência nas ações públicas é um clamor da sociedade brasileira como um todo, além de
um direito do cidadão garantido na nossa Constituição Federal.

Uma política transparente é um passo fundamental no COMBATE À CORRUPÇÃO, ao MAU 

USO DO DINHEIRO PÚBLICO e a BENEFÍCIOS INDEVIDOS E IMORAIS.

A MUDANÇA COMEÇA POR AQUI!

Ante todo o exposto, entendemos que este Projeto de Lei é um passo essencial para conferir maior
transparência e credibilidade aos gastos com publicidade pelos Poderes Executivo e Legislativo,
além de consistir em importante ferramenta de fiscalização e inibição de atos de improbidade
administrativa, razão pela qual clamamos o apoio dos pares por sua aprovação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/09/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Alaor Galdino Tomaz - PDT
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