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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

PROJETO DELEI sh 4 amo

Altera a Lei 16.595 26 de outubro de 2010, que dispõe que todos atos
oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo é Judiciário, do Ministério
Público é do Tribunal de Contas, e dos órgãos que especifica, que
impliquem na realização de despesas públicas deverão ser publicados no
Diário Oficial do Estado, para exigir a publicação nominal
c individualizada dos valores pagos a agências de propaganda e veiculos
de comunicação.

Art. 1.º Acrescenta o 8 11º aoart. 2º da Lei 16.595/2010, coma seguinte redação:

que a publica

& 11º. O Portal da Transparência deverá publicar 0s valores gastos com produção de materiais publicitári
veiculações publicitárias, apontando de forma clara os pagamentos parciais totais cfetuados às agências de
propaganda e aos veiculos de comunicação, com o detalhamento dos dados por CNPJ e nome do beneficiado,
estegoria do veículo de comunicação empregado e campanha realizada.

HOMERO MARCHE:

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, 03 de julho de 2020.

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei acrescenta o $ 11º ao art. 2º da Lei Estadual nº 16.595/2010, para exigir
dos valores gastos com produção de materiais publicitários e veiculações publicitárias

seja feita de forma nominal e individualizada, com a discriminação dos valores pagos às agências de

propaganda e aos veiculos de comunicação. O objetivo é permitir à população que tome ciência, com mais
facilidade, se, paraque e em que proporção o Poder Público repassa recursos a esses meios.

O repasse de recursos públicos a veiculos de comunicação precisa ser acompanhado com
atenção porque pode influenciar a cobertura pela imprensa dos atos estatais. Veículos podem cobrir com
mais ou menos simpatia a atuação de agentes públicos em caso de recebimento de verba publicitária,
enaltecendo seus êxitos ou defeitos. Pode haver prejuizo ao debate público, assim como lesão aoprincípio
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constitucional da impessoalidade, quando oideal é garantir o funcionamento de uma imprensa livre e
independente e que nenhum gestor seja promovido (ou depreciado) apenas por controlar a distribuição de
verba pública.

A proposição dá concretização a uma série de normas constitucionais, em especial a
regra que garante acesso às informações públicas (arts. 5º, XXXII, 37, $ 3%, II, e 216, 8 2º,
Constituição daRepública) e os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade é
37, caput, da Constituição).

HOMERO MARCHESE
Deputado Estadual

Documento assinado eletronicamente por Homero Figueiredo Lima e Marchese, Deputado
Estadual, em03/07/2020, às 16:50, conformeAto da Comissão Executiva nº 2201/2019.
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DESPACHO Nº 1764/2020 - 0171412 - DAP/CAM

Em 06 de julho de 2020.

Certifico que foi recebido o projeto de lei em anexo, protocolado sob nº 3124 na sessão deliberativa remota
de6 de julho de 2020, conforme art. 155 do Regimento Interno.

O Excaminhe-se à DAP/SEAPO para anotações no sistema Infokep e à Diretoria para demais providências.

: 3

Documento assinado eletronicamente por Claudia Suede Magalhães de Abreu, Analista
Legislativo - Assessor Legislativo, em 06/07/2020, às 12:49, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.Aautenticidade do documento pode ser conferida no site

ssembleia.pr.Jeg.br/seilverificar informandoo código verificador 0171412eo código
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CERTIDÃO

º Certifico que a proposição protocolada sob o nº 3124/2020 — DAP, em 6/7/2020, foi
autuada nesta data como Projeto de Lei nº 419/2020.

eli Re assinado eletronicamente por Camila Brunetta Silva, Assessor(a) Administrativo,
“4|em 07/07/2020, às 10:53, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferidanosite
É

http://www assembleia. pr. leg. br/sci/verificar informando o código verificador 0171618 e o código
CRC 9A4AED91
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Lol18595 - 26 de Outubro de 2010

Publicado no Diário Oficial. 8331 da 26 do Outubrode 2010

Sima: Dispõe que lados atos oficiais dos Poderes Executivo, Legistnivo o Judiciário, do Ministério Público o do Tibunal de
Contas, a dos crgãos que especifica, que impliquem na teclização de despesas públicas deverão se publicados no Dlrio Oficial
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte li
“Ar. 1. Todos os atos oficias dos Poderes Executivo, Legislativo a Judicirio, do Mistério Público o do Trbunel de Contas, das
autarquias, sociedades de econcmia mista, empresas públicas fundações múblicas o enicadas paraestatis que impliquem na
raalização de Gespesas públicas deverão ser publicados no Blári Oficial do Estado, inclusivo na versão olrônica, ficando.
oxintas quaisquer outras formas de pubiicação oca, cossalvacas as publicações discipinadas pola oi fecarais am vigor

oo os arise lts coros Aradpccimentos o apdo, qenem
Sor pedaapoepd,edadmteeesPeso o Cotorrasn ldonatosCeRne ndocsoncn52º, Serão considerados ineficazes, nos termos do a. 61 da Li Eodoral nº &.98519, os atos e contatos quando não
publicados no prazo de 30 dias apos a ralização,devêndo eventuais valores cespendidos serem ressarcidos aos cultes
públicos

“Ar. 2º Os entes descros no caput da ar 1º deverão, alnda, ger e manter uma página na rode mundialdo computadores
(imternet), sob a denominação de Pontal da Trangperênci, que poderá ser acessada por qualquer pessoa, mediante atalho
Bletrônico (ink), representado por imagem (banner), na página inicio raspectvo sto (8), canlenco a nomenclatura do
portal

54º. Deverão ser publicados integralmente nos Portais da Transparência,apartir da vigência desta foi todos osatos
administrativos realizados  cortrtos firmados, bem como sous alvos, que imporem em realização de desusas púbicas, nos
lormos do 8 1º da arúgo 1º datali
52º. Deverão sor publicados, alnda, todos 08 atos da ingresso, exoneração é aposentaderia de mamiros dos Poderes.
Executivo, Legitalivo, Judiciário, do Ministério Público o Tribunal de Contaseà admissão, exonração o aposentadoria, de
servidores e funiconários, Inclusive os comissionados, conitatação demissão « aposentadoria do ompragatos aúblcos &

Contratação de prestadores de serviços, comadiscriminação do nome, subsidio, vencimento ou provento e lotação do mesmo,
bem como s contras fimados para prestação de serviços por terceirizados.

Todos os etas realizados e contratos firmados deverãoser publicados com inks do acssso aos editais que 05 antecederam,p
Gm ospocial os procedimentos llatários ou as juslcativas para as contataçõos diretas

54º, Todos os atas relizados a contatos fimados deverão ser publicados am até 30 (int) ias da respectva assinatura,
fesgetando-sa os prazos osiabolucidos em leis federais em vigor

5 8 Desesão ser publicados tds 0 xtic as cotas e operações Inancrs tados, ass m corno as nro dos
arões corporativos, no mês subsequente ao pagamart

587. Em se iratanco de valores reemmbolsáves despendicos polos agentes ostatais, deverão ser publicadas as notas fiscais e
ebpias da guiade depósio, ransiorências ou cheques utizados na reemolso, lsiiminados lo nom, cargo lotação de
caça agente

7", O Pora da Transparência agrupará as informações, profarancialmente em ordom cronológica, divididas por mês a ano, a

parir das seguintes categorias:

| -memros dos Poderes Executivo, Legislativo a Judiciário, do Minitóio Público a Tibunial do Contas, servidores efuncionários, inclusive s comissionados, empregados públicos, a prostadores da sunviçs.

«pagamentos de diárias;
Mt valores rfurentos às vertas de rapresentação, verbas de gabinete e remholsáveis ce qualquer natureza;

IV «gastos com cartões corporativos;

V--operações financeiras de qualquer naturoza

Vi - extrato da conta única do cada Poder ou entidade;

VA itações om andamento

Vil controle ce astoque: tas de enradas e saídas de mercacerias
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BK contratos referentesa obras, sevços, aluguéis e congêneres;

X «cossões, permutas e doações de bens;

XI = pordãa de cias, moratóris, concessões do isenções, benefícios fiscaise subuenç

XI» orçamento de caca Pacarda Estado, do Ministério Público a do Tribunal de Contas:

XIN- publicação extemporânea

89.A rtrio dos rasponsávais por cada um dos antas descrtosno caput da at 1º, poderão sor cradas novas categorias u

subcategorias cuo faciltam à pesquisa por parte dos interessados.

9º.Apublicação no Portal da Transparência da remuneração dos ocupantes de cargo, posto, graduação, função ou emprago
público nos entes desertos noat 1º desta Lei deve Indlo subsidio à vencimento, à carga harári, às graicações, os
autos, os adcionais, as ajudas do custo, os jelon e quaisquer outras vantagens pocuniárias, de carter indaricatrio ou não,
além Sos proveros de apasontadoria a das pensões dos servidores empragados que estiverem na ava, do mancira nominal
individualizada. ncluiço pola Lei 20221 de 2610512020).

8 10.4 dinlgação da remuneração do possaal das empresas púlicas, sciodades de economia mista o demais entidades
contcladas pelo Estado que atuem em regima do concorrência, sujas do ar. 173 da Constlição da Ropública, pode deixar
da ocorrer de forma Individualizada por força caato rogulamantar motivado, expedido pelo Podar Enocubvo, demonstrada
necossidada da garantir a competividade, a governânça corperalva a, quando Peuver os interesses dos goienistas minartáios.
da úntdado, ressalvado o acesso às infermações por pari da AssembiciaLogistatva do Paraná - Alepe 6rgãas do control

induído 720221 de 26/06/2020)

6H, As entidades submetidas ao regime especial de divulgação de informações previsto no 811 deste artigo devem publicar no
minimo,àrelação do cargos o saláriosarelação nominaldos servidorese empregadosecorrespondentes postos de trabalho,
Piobia à mera indicação da matcula funcional para est im .cludo pela [el 20221 de 26/06/2020)

“Art. 3º, Nenhum ato ou contrato dolyará do ser publicada na prazo estabeleciso, exceto os que impliquem icoàsegurança.
pública, casos em que serão publicados apenas os respectvos valores naminais

Parágrato único,Os atos e contatos não publicados da acordo como caput desta artigo verão sar obrigatoriamente
publicados na csagana “Publicação Extempotânta. 12 (dozo) mosos apósa publicação dos valores nominais

Ar, 4º A omissão na publicação dos atosa contos deverá sr Imediatamente comunicado ao Trnurl do Contas o ao
Ministério Público Estadusi, para apuração dos responsabilidade, inclusive no que dz respet à configuração de atos
definidos na Lei Fedora do Improbidaca Administra,

Art. Os Poderes Executivo. LogsatvaoJudiciário, o Ministério Público o 0 Tribunal de Contas, assim como as autarquias,
Sociedades do economia mista, empresas públicas, fundações públicas e as endades paraestatais, deverão se adequar ao
spot na presente lei no prazo de 180 (vento a oferta) dias, contados da data da publicação asia lei, tessalvados os prazos
previstos na Lai Comlementar nº 101100

Art 6º. Fico revogado0parágato único da artigo 2º da Lei nº 14 03, do 2011212004

Art 7º, Esta el entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 26 do outubro do 2610.

Orlando Possui
Govormador do Estado

Noy Catas,
Chefe da Cosa Chi

Ney Leprevost
Deputada Estadual

Tadau Venert
Deputado Estadual

Marcelo Rangel
Doputado Estadual
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INFORMAÇÃO

e Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente
proposição não possui similar nesta Casa.

seji 3 Documento assinado eletronicamente por Camila Brunetta Silva, Assessor(a) Administrativo,
ato CEÀem 09/07/2020, às 15:10, conforme Ato da Comissão Exceutiva nº 2201/2019.

autenticidade do documento pode ser conferida no site

hits wwaw assembleia.pr.Jeg br/sci/verificar informando o código verificador 0174547 e o código
CRC 8289649C.
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