Prefeitura de Itapoá – SC
Chefia de Gabinete do Prefeito
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 82/2017, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.
Autoriza cessão onerosa do direito à denominação
de espaços e eventos públicos e a concessão de uso
de espaços públicos para publicidade que especifica,
e dá outras providências.
LEI
Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar procedimento licitatório visando
permitir a cessão onerosa do direito a denominação de espaços e eventos públicos, a concessão de uso de
espaços públicos para publicidade e a realização de eventos de interesse público, no âmbito deste
Município, atendidos os requisitos previstos nesta Lei.
§1º Considera-se cessão onerosa do direito a denominação de espaços e eventos públicos a autorização
por período determinado ao vencedor do certame licitatório, que denominará o respectivo espaço público
municipal ou evento público municipal, com o nome próprio ou de marca da organização.
§2º Considera-se concessão de uso de espaços públicos para publicidade o local em que será autorizada a
vinculação de ações de promoção da marca da organização vencedora do certame licitatório.
Art. 2° A autorização de que trata o artigo anterior será precedida do respectivo procedimento licitatório
e edital para seleção dos interessados, mediante critérios previamente estabelecidos pelo Poder Executivo
Municipal e assinatura de contrato entre este Município e o vencedor do certame licitatório.
Art. 3° A publicidade autorizada nos termos do artigo 1º terá suas modalidades estabelecidas e
regulamentadas através de decreto municipal.
Art. 4° A receita proveniente da cessão onerosa do direito a denominação de espaços e eventos públicos,
a concessão de uso de espaços públicos para publicidade e a realização de eventos de interesse público,
será integralmente e exclusivamente aplicada em investimento e manutenção das atividades relacionadas
ao respectivo evento realizado.
Art. 5° A cessão onerosa do direito a denominação de espaços e eventos públicos e a concessão de uso de
espaços públicos para publicidade obedecerão aos seguintes requisitos:
I - será de exclusiva responsabilidade do vencedor do certame licitatório o pagamento de qualquer tributo
Federal, Estadual ou Municipal que incidam ou venham a incidir sobre a atividade, objeto desta
autorização;
II - o vencedor do certame licitatório fica obrigado a cumprir a todas as exigências da legislação vigente e
das autoridades federais, estaduais e municipais;
III - o vencedor do certame licitatório será responsável por todos os danos e prejuízos que, a qualquer
título e a qualquer momento, sejam causadas a terceiros em virtude dos serviços concedidos, respondendo
por si e seus sucessores;
IV - poderão participar do procedimento licitatório, mencionado no caput do artigo 1º desta Lei,
empresas, isoladamente ou em consórcio, em dia com a legislação federal, estadual e municipal;
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V - a autorização extinguir-se-á, antes do término, sem direito a qualquer indenização por parte da
vencedora do certame licitatório, na ocorrência das seguintes hipóteses:
a) falência, dissolução, liquidação ou extinção da empresa;
b) comprovação de dolo ou culpa da empresa no cumprimento de suas obrigações contratuais;
c) constar de processo administrativo a reincidência da empresa no descumprimento das obrigações
contratuais, com o esgotamento de todas as outras sanções previstas no contrato a que deu causa a
presente autorização;
d) constatação de descumprimento, pela empresa, das obrigações nos prazos fixados em contrato, não
interessando mais a esta Administração Pública a prorrogação destes prazos.
§1º O prazo de cessão onerosa do direito a denominação de espaços públicos será de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da assinatura do respectivo contrato.
§2º O prazo de cessão onerosa do direito a denominação de eventos públicos será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da assinatura do respectivo contrato, podendo ser renovado por igual período,
através de Termo Aditivo e por critério do Poder Público Municipal, desde que atualizadas as condições e
obrigações constantes do devido edital de Licitação.
§3º O prazo de concessão de uso de espaços públicos para publicidade será de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura do respectivo contrato, podendo ser renovado por igual período, através de
Termo Aditivo e por critério do Poder Público Municipal, desde que atualizadas as condições e
obrigações constantes do devido edital de Licitação.
Art. 6° Todas as despesas com a efetiva vinculação de nome/marca com espaço ou evento público, como
pinturas, faixas, banners e luminosos, autorizadas nesta Lei, correm por conta do vencedor do certame
licitatório.
Art. 7° Fica expressamente proibido qualquer tipo de publicidade de tabagismo, drogas ou homônimos,
medicamentos, ou que incitem a violência ou a sexualidade e que façam apologia ao crime.
§1º Deverá haver a compatibilidade entre o nome adotado e a imagem intrínseca do bem público em
questão e a função administrativa em geral.
§2º É vedado a utilização de denominação e/ou imagens que envolvam opções políticas, ideológicas e
religiosas.
Art. 8° A cessão onerosa do direito a denominação de espaços e eventos públicos e a concessão de uso de
espaços públicos para publicidade não envolvem nem a transferência do domínio do bem para um
particular, nem qualquer interferência dele sobre a utilização do bem.
Art. 9° Fica sob responsabilidade de cada órgão da administração direta ou indireta vinculada ao espaço
público a aplicação e controle da receita proveniente desta Lei.
Parágrafo único. A orla do Município de Itapoá, para fins do disposto nesta Lei, será de competência da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
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Art. 10. Os casos omissos serão regulamentados através de Decreto do Poder Executivo Municipal e/ou
pelo Edital de Licitação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Itapoá (SC), 26 de outubro de 2017.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO
PROJETO DE LEI N° 82/2017, QUE AUTORIZA CESSÃO
ONEROSA DO DIREITO À DENOMINAÇÃO DE
ESPAÇOS E EVENTOS PÚBLICOS E A CONCESSÃO DE
USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PUBLICIDADE
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e
Senhores Vereadores.
Os bens públicos constituem um instrumento para satisfação das necessidades coletivas e para
captação de recursos disponíveis no setor privado, e além dos usos principais, o patrimônio público possui
inúmeros recursos tangíveis e intangíveis postos à disposição da Administração Pública e que poderiam
gerar riquezas e promover o desenvolvimento econômico.
O direito de denominação vem sendo usado para atribuir nomes a espaços públicos e privados,
por exemplo, rodovias, estações de transporte coletivo, museus, bibliotecas, etc. Trata-se de uma forma de
exploração econômica de bens públicos com o objetivo primordial de aumentar a eficiência e o
aproveitamento do patrimônio público intangível face à notória escassez de recursos e deficiência dos
serviços públicos. No plano internacional verifica-se que os prédios públicos e privados destinados à
realização de atividades culturais, esportivas e de entretenimento são compatíveis com a exploração do
uso do direito à denominação.
Os eventos são fundamentais para incentivar o fluxo turístico, principalmente, em períodos fora
de temporada, pois frequentemente eles são uma das principais motivações de viagens para os destinos
brasileiros.
Em Itapoá, a demanda por eventos está se tornando cada vez mais essencial no processo de
interação e comunicação dirigida à demanda de turismo. O relacionamento crescente com uma imensa
diversidade de públicos de interesse traz experiências, gera expectativas, cria conceitos e reflete na
geração de divisas ao município.
A qualidade do evento é fundamental para trazer o público e isso gera alto custo em sua
organização e preparação, portanto, para diminuir as despesas do erário municipal, é que se propõe
repassar os mesmos à iniciativa privada, através de processo licitatório. Organizar eventos requer muito
trabalho, atitude, iniciativa, bom senso, criatividade e competência, mas o resultado obtido, além de
refletir o envolvimento do município com o dia a dia político, social e econômico, constrói elos, promove
dinâmicas redes de relacionamento, gera integração entre os participantes e cria diálogo com a sociedade.
Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que nos levaram a
encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa,
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solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado nos termos regimentais, legais e constitucionais,
em REGIME DE URGÊNCIA.
Atenciosamente,
Itapoá (SC), 26 de outubro de 2017.

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]
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