rem CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Wr"
Requerimento de Comissão

34/2021
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021
Senhor presidente,
Requeremos a esta Comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei Orgânica,
combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado por meio da Mesa à Secretaria
Municipal de Assuntos Institucionais, pedido de informação sobre a renovação do contrato de
publicidade com a empresa Perfil 252 Comunicação Completa Ltda.
Segundo o extrato publicado no Diário Oficial do Município de 06/02/2021, auferese que houve a prorrogação do contrato com a empresa de publicidade e comunicação no valor
de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais). O alto valor da contratação chama a
atenção uma vez que a assinatura foi realizada ainda no período de pandemia, poucos dias após
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Extrato do Segundo Termo Aditivo Contrato de
Prestação de Serviços
Processo: 01_075.354/19-36
Contratante: Município de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais
e Comunicação Social.
Contratada: Perfil 252 Comunicação Completa
Ltda.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses do
prazo de vigência do contrato.
Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022.
Valor do Contrato: RS 46.000.000,00 (quarenta
e seis milhões de reais)
Assinatura: 29/01/2021

atara,
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Pedro Alousinho Gomes Carvalho Silva

icipal

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças
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a reabertura do comércio, fechado em razão dos altos índices de casos de Covid-19.

Dessa forma, é necessário entender os motivos que levaram à contratação, e se
haverá saúde financeira do município para custeio, vez que já foram anunciadas medidas para
alívio fiscal dos comerciantes afetados pelo fechamento parcial da cidade.

•

Qual foi o valor efetivamente pago em publicidade e comunicação
nos anos de 2018, 2019 e 2020?

•

Houve impacto na prestação do serviço durante o ano de 2020 em
razão da pandemia?

•

As campanhas de vacinação e publicidade institucional,
especialmente a destinada a disseminação dos protocolos de
segurança e prevenção à Covid-19, estão englobadas no contrato?

A presente solicitação se faz no exercício de fiscalização do Poder Executivo pelo
poder Legislativo local, além de garantir a transparência da informação à população da capital
mineira.

ador Gabriel
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Responsãvel pela distribuição

Ao Senhor
Vereador Bruno Miranda
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DESPACHO DE DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
REQUERIMENTO DE COMISSÃO n°
Solicitação relativa a:
( . ) Pedido de Informação, encaminhado por meio da Mesa
) Solicitação de Estudo Técnico à Consultoria Legislativa
) Envio de Ofício
) Juntada de Documentos
) Apresentação de Indicação de autoria da Comissão
) Apresentação de Moção de autoria da Comissão
) Outros tipos:

A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas deliberou por:
) alterar oralmente as características da solicitação aprovada.
) adiar a apreciação do requerimento.
) rejeitar o requerimento.
(X) aprovar o requerimento.
( ) outros:
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