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Veda identificação com logomarcas, logotipos,
s/ogízms, frases, cores ou quaisquer símbolos
alusivos à determinada gestão de governo nas
comunicações visuais de documentos, veículos,
bens e quaisquer próprios municipais, e dá
outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Marcelo Sgarbossa.

Da análise da Proposição em apreço, ressalta-se obviamente a
ausência do pressuposto legislativo que determine a possibilidade desta Casa,
legislar sobre o assunto proposto, no âmbito do Município de Porto Alegre e,
portanto, com evidente óbice, conforme se passará a expor.

A matéria em apreço tem o viés claramente voltado para proibir ação
do Poder Executivo, Administração Direta e Indireta, o que é francamente vedado
pela Constituição Federal, Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, algo que não poderia ter passado ín a/ó/s, pelo Autor, ou pelas
Comissões.

Como se disse, em primeiro lugar, a harmonia entre os Poderes,

cláusula pétrea da Constituição Federal, impede a intromissão de um Poder em
outro. A Câmara tem o poder üiscalizatório sobre os atou do Executivo, não o poder
de dize-lo como administrar.

Em segundo lugar, mesmo que a legislação federal e estadual
permitisse aos Municípios legislar sobre Direito Administrativo, dentro do espaço
da reserva legal, esta competência, por razões óbvias, pertenceria ao Chefe do
Poder Executivo, e não à Câmara Municipal.

Assim o é, quando se toma conhecimento da matéria do Prometo ora
proposto, regulamentada em nível federal pela Lei 8.429/92 que em sua ementa
assim se apresenta:
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''Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências."

A propaganda oficial que ofender o princípio da impessoalidade deixa
de ser uma publicidade institucional legítima e assegurada pelo texto constitucional
para se revelar em verdadeira promoção pessoal, terminantemente vedada pelo
ordenamento jurídico, por configurar ato de improbidade administrativa, nos
termos do art. ] l da Lei n. 8.429/92.

Pode, ainda, configurar improbidade administrativa por lesão ao erário
(art. 10 da Lei n. 8.429/92), eis que ao empregar dinheiro público no custeio da
publicidade que irá Ihe gerar promoção pessoal estará usando, em proveito próprio,
a renda da entidade a que presta serviço.

Em tais casos, aplicam-se as sanções previstas no art. 12 da Lei n'
8.429/92, quais sejam: a) ressarcimento integral do dano; b) perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao património, se concorrer esta circunstância; c)
perda da função pública perda da função pública; d) suspensão dos direitos
políticos; e) pagamento de multa civil; f) proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
maioritário .

Forçoso concluir que a regulamentação da matéria a nível federal,
retira a competência da Câmara Municipal para tratar de idêntica matéria, seja de
forma ampliada ou reduzida, o que seria considerado desde o nascedouro,
inconstitucional.

No tocante à delimitação do espectro de competências que cabe a cada
ente federativo, sendo esse, por decorrência, o centro de conformação das
competências concorrentes no Estado brasileiro: a União expede normas gerais que
não podem ser contrariadas pelos demais entes federados, que, por sua vez, podem
suplementar tal normatização por meios legislativos próprios e dentro da gama de
seus interesses. Na ausência de normas gerais da União, os demais órgãos
fracionários da Federação podem exercer tal competência de forma plena, mas,
sobrevindo legislação federal (obrigatoriamente de caráter geral), suspende-se a
eficácia dos demais regramentos, no que contrariem a normatização federal.
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Ora, a legislação em vigor consubstanciada na Lei n' 8.429/92,
somada as determinações da própria Constituição Federal, preenchem o espectro
das intercorrências que podem deturpar o caráter legítimo da publicidade oficial,
descambando para promoção pessoal ou de grupos, retirando em última análise, a
eficácia do prometo de lei in comento, por incompetência absoluta.

Ainda sob esta análise, não pode o Poder legiferante, cuja
representação popular é de sua alçada, coibír que o Poder Executivo legitimamente
empossado pelo Poder Judiciário, não se comunique com a população que o elegeu
e os demais, sem guardar conotação alguma com seus ideais de campanha. Isso não
está na Lei. E o mesmo que dizer que Vereadores, Deputados e Senadores, por
estarem recebendo seus proventos do Tesouro Público, não poderiam externar via
correspondência oficial paga pelo contribuinte, seus slogans, suas bandeiras
políticas afirmadas durante o pleito que os elegeu.

Portanto a proposta carece de bom-senso e isonomia

Nesse contexto, por todas as razões expostas, impossível não
considerar a existência de óbice ao projeto de lei em apreço, razão pelo que,
opinamos pela rejeição ao mesmo.

Sala de Reuniões, 12 de abril dg 2019
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