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Projeto de Lei n.º: 179/2019  

Autor (a): Marcos Garcia 

Assunto: OBRIGA OS AEROPORTOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO A DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA PARA AS 

REGIÕES E MUNICÍPIOS DO ESTADO. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de obrigar os aeroportos localizados no estado do espirito santo a 

disponibilizar espaço de divulgação turística para as regiões e municípios do estado. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do projeto de Lei nº 179/2019. 

 

Em relação a fundamentação apresentada pelo procurador designado 

concordo que está impondo obrigação à concessão realizada pela União não prevista 

no contrato original, ou seja, de realizar propaganda gratuita para os municípios do 

estado.  

 

Ressalta-se que a concessão do aeroporto é feita pelo governo federal, 

assim sendo, não cabe lei estadual, impor uma obrigação direta no contrato de 

concessão federal concerte a regra de exploração de publicidade e propaganda no 

ambiente comercial do aeroporto. 

 

Em relação ao outro argumento do procurador, ou seja, que o presente 

projeto trata de matéria aeroespacial não vejo pertinência com o objeto da presente 

propositura legislativa, logo opino pelo afastamento dessa fundamentação. 
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Assim, opino pelo ACOLHIMENTO em parte do parecer técnico jurídico, 

pela inconstitucionalidade, por imposição de obrigação à concessão realizada pela 

União, não prevista no contrato original. 

 

Vitória 24 de abril de 2019 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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