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Determina que os pontos dos programas de
milhagem recebidos por agentes políticos
ou servidores públicos em viagens oficiais
custeadas com recursos públicos da
Administração Direta ou Indireta do
Executivo Mlunicipal sejam utilizados,
exclusivamente, para viagens de mesma
natureza

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador José Frestas.

Em parecer prévio, a Procuradoria (n' 441/18), ainda que fazendo
alguns apontamentos, manifestou-se pela inexistência de óbice jurídico à
tramitação do prometo.

Para o Procurador, o conteúdo normativo do artigo $1' do art. I'
deveria ser suprimido, por tratar de matéria atinente à União, da mesma forma,
entende que deveria dispor de forma mais clara no projeto a responsabilidade do
Executivo na regulamentação dos dispositivos da matéria.

A CCJ, no seu parecer (n' 234/1 8), diferentemente da Procuradoria da
Casa, concluiu pela existência de óbice jurídico à tramitação do prometo. Entende o
relator da CCJ que o projeto apresenta vício de iniciativa ''visto que se trata de
atividade tipicamente administrativa de competência do Prefeito Municipal''

Encaminhado ao vereador autor do Prometo a decisão da CCJ, este
manifestou-se no sentido de contestar o Parecer contrário da comissão.

Em seus argumentos, utiliza como exemp]o a Lei Estadual n' 12.7] 1.
de 31 de maio de 2007, cuja matéria é similar e, quando de sua tramitação pela
CCJ da Assembleia Legislativa do Estado do Río Grande do Sul, recebeu parecer
favorável da comissão, onde sustentou-se a tese de que a medida é compatível com
os princípios constitucionais da administração pública.
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Em parecer à contestação (061/19), a CCJ manteve seu entendimento
de que a matéria do projeto viola o princípio da separação dos poderes e, por isso,
manteve entendimento pela existência de óbice de natureza jurídica para sua
tramitação.

É este o relatório, passo a opinar

O Prometo de Lei visa medida de economicidade ao poder público,
determinando que pontos acumulados em programas de milhagens por agentes
públicos em deslocamentos aéreos que são custeados pelo poder público, devam
ser atribuídos ao Orgão e não aos servidores enquanto pessoa física.

Conforme exposição de motivos do projeto, "na medida em que a
passagem é custeada pelo dinheiro público, ou sda, pelos cidadãos, logo, a benesse
de prémios e vantagens da utilização dessas passagens aéreas, deve ser dirigida
para o uso em atividades públicas, e não particulares"

Em seu parecer, o Procurador da Casa faz seguinte apontamento para
justificar seu entendimento quanto à constitucional idade da matéria:

"Apenas lei federal poderia permitir que a Administração exigisse das
companhias aéreas a reversão de pontos/milhagem a seu favor. De modo
que o $ 1' do art. I' acaba por adentrar em matéria de competência
privativa da União (art. 22, inc. l da CF). Por outro lado, nada impede, ao
nosso ver, que lei municipal estabeleça obrigação 'legal' no sentido de
exigir do servidor do respectivo Município o compromisso de ceder à
Administração o direito de uso de pontos/milhagens decorrentes de
viagem oHlcial custeada com recursos públicos da Administração Direta e
Indireta de quaisquer dos Poderes do Município"

Em contraposição, a exposição da CCJ faz o seguinte apontamento

''Embora tenha mérito a propositura. creio que o prometo sqa de execução
iníqua, visto a dificuldade operacional de separar as milhas aéreas
decorrentes de viagens custeadas às expensas do próprio agente político
com as decorrentes do serviço público"

Ainda que a contestação do autor contenha argumentos válidos, no
sentido de que tal matéria já tramitou em outras casas legislativas e lá não
encontrou apontamentos para prejudicialidade no que conceme a sua
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constitucionalidade, nosso entendimento é de que a matéria possui vícios
insuperáveis e, por isso merece ser rejeitada.

Por outro lado, e mais diretamente associada à atividade dessa
comissão, a proposição é meritória, pois as milhas acumuladas em viagens oficiais
são, por lógica dedutiva, de propriedade do poder público. Assim, é válida a
interpretação de que hoje incorre-se em apropriação indevida de bens públicos
pelos servidores, quando estes fazem uso pessoal do benefício acumulado no
exercício de sua função pública.

Sugerimos ao autor que transforme este Projeto de Lei em Prometo

Indicativo ao Poder Executivo e este sim, a partir de suas próprias considerações
das possibilidades vislumbradas, por iniciativa própria, encaminhe prometo de Lei
(se, por meio de seus técnicos, assim entender necessário) ou implemente reforma
de gestão incorporando as proposições aqui imbuídas.

Assim, restaria superada questão de vício de iniciativa tão sensível à
tramitação desse projeto que traz sugestões meritórias para melhoramento ao trato
daquilo que é público e, por isso, de interesse de toda sociedade.

Por todo acima exposto, nosso parecer é pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 25 de abril de 2019

,.&.u.......,
Vice-Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em OV.05.1'i

Vereador Mauro Pinheiro


