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Gabinete Deputada Dra. Mayan Pinheiro Reis

PRoJETo DE LEI N" ?IG /2019

AUTORA: Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis - 2e yice presidente.

Altera. na forma que especifica a Lei ne
3.339, de dezembro de 2008 que dispõe
sobre a utilização de passagens e prêmios
de mihagens aéreas advindas de recursos
públicrs do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.1" o art. 2" da Lei ne 3,339, de 30 de dezemL,ro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

" Art.2o......

| - 5Oo/o (cinquenta por cento) para aEnder ao programa de Tratamento
Fora do Domicilio - TFD.

ll - 50% (cinquenta por cento) para locomoção de atletas e técnicos
competidores de esportes olímpicos e paraolímpicos, objetivando a
participação em eventos esportivos oficiais."(NR)

Art. 2" o art. 3" da Lei ne 3.339, de 30 de dezembro de 200g, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

"Art.3"

Parágrafo Único. o edital referente ao procedimento licitatório para
aquisição de passagens aéreas deverá conter disposição expressa
determinando que as empresas aérea: que pretendam contratar com o
Estado e que realizem programas de milhagem ou simirar, adotem as
providências necessárias ao cumprimento desta Lei."(NR)
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Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Dra. Mayara Pinheirc Reis

Deputada- PP

2e Vice President=
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Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis

JUSTIFICATIVA

1. o Projeto de Lei n' 3.339 de 30 de Dezembro de 20j.8, tem por objetivo o
aproveitamento de prêmios e/ou créditos em milhagens eventualmente
obtidos por agentes, servidores ou particulares em decorrência da aquisição
de passagens aéreas com recursos públicos, destinando-as para a saúde
Pública do Estado do Amazonas e para locomoção de atletas e técnicos
competidores de esportes olímpicos e paraolímpicos, objetivando a
participação em eventos esportivos oficia s.

2. A presente Lei precisa ser readequada para atender de forma igualitária a

saúde e o Esporte, pois o Estado ten grande dificuldade de manter
pacientes que necessitam de tratamento fora do Estado e a presente
alteração na Lei, vai contribuir na compra de passagens aéreas.

3. A devida alteração tem como foco destiner 50% para saúde e de igualforma
para o Esporte, as passagens e prêmios de milhagens aéreas advindas de
Recursos Públicos do Estado do Amazonas.

4. os atos da Administração Pública devern ser pautados no princípio da
"Moralidade e lmpessoalidade", previsto do Art. 37 da constituição Federal.
com esse intuito, buscando a efetividade da moralidade, o projeto visa
reverter os benefícios oriundos das compras de passagens aéreas,
conhecidos como programas de milhagens, à administração pública no bojo
de ações voltadas para pacientes que n-.cessitam de tratamento fora do
Estado do Amazonas como também para locomoção de atletas e técnicos
competidores de esportes olímpicos : paraolímpicos, objetivando a
participação em eventos esportivos oficiab.

5. o Projeto de lei aqui exposto esta vinculado com tema da ética
administrativa e também com a economicidade e eficiência, pois o setor da
saúde é essencial e carece de recursos.
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Gabinete Deputada Dra. Mayara DinheÍro Reis

6. A proposta de encaminhamento das milhagens de passagens aéreas para
esse setor é justa, tendo em vista o respldo no dispositivo constitucional
elencado no Art.23, ll e Art.24, Xll, comose segue:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: ll - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Arl. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: Xll - previdência social, proteção e defesa da
saúde;

7. A ANAC - Agência Nacional de Viação Ci.ril, declarou em seu portal oficial
que os prêmios e créditos de milha3ens não se submetem à sua
regulamentação. Sem cabimento de ques;ionamentos sobre a competência
ser de órgão federal sobre a matéria.

8. As dúvidas decorrentes da comercialização de passagens inerentes a esse
tipo de contrato devern ser esclarecidas diretamente com a ernpresa aérea,
pois as vantagens oferecidas nesses tipos de programa caracterizam
relações comerci'ais entre empresa e usuário.

9. De acordo com o exposto, requeiro o apoio dos Nobres Pares desta Augusta
Casa Legislativa, na aprovação desta Propositura.

PLENÁRIo RUY ARAúJo DA ASSEMBLETA LEGTSLATIvA Do EsrADo Do AMAzoNAs,
em Manaus, 18 de novembro de 2019.

Dra. Mayara Pinheiro Reis

Deputada - PP

2e Vice Presidente
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