
  
 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

INDICAÇÃO Nº___, DE 2018 

(Do Sr. Carlos Andrade) 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

1. Dirijo-me a V.Exª para solicitar que a Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados, nos termos do art. 113, inciso II, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, apresente Ato da Mesa que modifique os Atos 

nos 5/2011, 46/2009 e 67/2015, tendo em vista a alienação dos imóveis 

funcionais utilizados pelos parlamentares e outros. 

 

2. Conforme Relatório de Gestão do Exercício de 20171, tem-se que, dos 

447 bens imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade desta 

Casa, 432 se destinam à ocupação por parlamentares e 15 se destinam 

à reserva técnica – que tem como foco os servidores do quadro efetivo e 

ocupantes de cargos de natureza especial (CNE), conforme disposto no 

item 4.2.3.1.1 do relatório.  

 

3. Em reportagem de 07/03/2017, relativa aos imóveis funcionais desta 

Casa, a edição do Jornal Congresso em Foco2 trazia uma estimativa de 

que, em função da localização dos imóveis, o valor médio de aluguel 

ficaria entre R$ 8 mil e R$ 10 mil reais. Ademais, a edição também 

apontava uma estimativa de preço do imóvel, que ficaria por volta de R$ 

2 milhões e R$ 2,2 milhões de reais. 

 

4. Diante desses dados, vislumbramos que a atual política de manutenção 

desses imóveis tem sido bastante onerosa para a Casa, ou melhor, para 

a sociedade. 

                                                           
1 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-
deputados/contas-da-camara/ano-de-2017/relatorio-de-gestao-2017>. Acesso em 29/05/2018, às 
18:00. 
2  Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/entre-e-conheca-um-apartamento-
funcional-da-camara/>. Acesso em 29/05/2018, às 18:49. 

Sugere à Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados que altere os Atos da Mesa nos 

5/2011, 46/2009 e 67/2015, para fins de 

alienação dos imóveis funcionais utilizados 

pelos parlamentares e outros. 
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5. Isso porque, considerando o valor atual do auxílio-moradia de R$ 

4.253,003, para aqueles que não residem nesses imóveis, temos uma 

situação onde a simples locação desses imóveis já traria uma relação de 

custo/benefício mais vantajosa para a Câmara dos Deputados, uma vez 

que a estimativa mínima de aluguel gira em torno de R$ 8 mil reais, ou 

seja: a mera locação desses imóveis já traria um retorno bem mais que 

suficiente para suprir o valor do auxílio-moradia. 

 

6. Ademais, tem-se que a simples verificação no mercado imobiliário já 

apontaria outras possibilidades de acomodação dos deputados (locação 

do tipo Flat e afins, por exemplo, dentre outras) bem mais atraentes em 

termos de economia – principalmente em relação a esse valor de 

auxílio-moradia supracitado.  

 

7. Isso sem contar o fato de que parcela significativa dos parlamentares 

apenas permanece em Brasília durante os dias de trabalho desta Casa, 

o que diminuiria ainda mais o gasto com acomodação, principalmente 

durante o período de recesso. 

 

8. Dados recentes apontam que 70 deputados recebem o auxílio-moradia, 

e outros 333 ocupam os imóveis funcionais existentes4, o que significa 

uma concentração excessiva do gasto na parte de manutenção e gestão 

dos imóveis funcionais – gasto esse que ainda é potencializado por 

conta da manutenção de 99 imóveis desocupados (432 imóveis 

disponibilizados – 333 imóveis ocupados).  

 

9. E esses gastos envolvem uma série de outros fatores além da 

manutenção, tais como reformas, seguros e diversos contratos de 

compras (material e peças) e de gestão pertinentes. Isso sem contar 

também o gasto administrativo e com pessoal (do quadro efetivo e de 

terceirizados) da Casa, para fins de gerenciamento de todas essas 

atividades. 

 

10.  Não é por outra razão que, em dezembro de 2017, o então secretário-

geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, já apontava que o 

                                                           
3     Ato da Mesa nº 3, de 25/02/2015. 
4     Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2018/02/06/proposta-acaba-com-auxilio-moradia-
para-deputados-com-imovel-no-df_a_23354535/>. Acesso em 29/05/2018, às 18:28. 
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gasto com imóveis na Câmara é injustificável, chegando a afirmar que a 

Casa “não é uma imobiliária”, razão pela qual esses imóveis já deveriam 

ter sido vendidos há muito tempo5. 

 

11.  Nessa esteira, a possibilidade de alienação desses imóveis traria um 

retorno imediato na ordem de R$ 1.117.500.000,00 (um bilhão, cento e 

dezessete milhões e quinhentos mil reais)6. E mais: caso consideremos 

também os custos indiretos que serão economizados, estima-se um 

retorno mínimo total na ordem de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 

reais), valor esse que poderia ser revertido à sociedade, como forma de 

contribuição dessa Casa para a recente crise de combustíveis que se 

instaurou no país – e que, até o momento, pode custar R$ 

27.000.000.000,00 (vinte e sete bilhões de reais)7 ao governo, ou seja: a 

todo o povo brasileiro! 

 

12.  Por fim, essa necessária mudança ainda viria ao encontro de um 

processo de moralização da Administração Pública, tendo em vista o 

princípio da eficiência. 

 

13.  Diante desses fatos, entendemos que já é passada a hora de revisão da 

atual política de manutenção de imóveis funcionais, razão pela qual 

submetemos essa Indicação para fins de discussão, aperfeiçoamento e 

modificação dos dispositivos existentes.  

 

Sala das Sessões, em __de maio de 2018. 

 

                  CARLOS ANDRADE 

                  Deputado Federal PHS / RR 

 

 

                                                           
5   Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/12/10/camara-gasta-r-4-mi-em-auxilio-
moradia-para-deputados-com-84-apartamentos-vazios/>. Acesso em 29/05/2018, às 19:45. 
6    Cálculo com estimativa mínima de R$ 2,5 milhões de reais por imóvel (valor corrigido), em um total 
de 447 imóveis (432 + 15) disponíveis para alienação. 
7 Informação disponibilizada no Correio Braziliense, conforme reportagem disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/05/26/internas_economia,68371
4/crise-dos-combustiveis-pode-custar-r-27-bilhoes-ao-governo.shtml>. Acesso em 29/05/2018, às 
19:57. 
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REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO Nº___, DE 2018 

(Do Sr. Carlos Andrade) 

 

 

 

 

  

Senhor Presidente, 

  Nos termos do art. 113, inciso II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, requeremos o envio de Indicação à Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, com sugestão para que altere os Atos da Mesa nos 5/2011, 
46/2009 e 67/2015, tendo em vista a alienação dos imóveis funcionais 
utilizados pelos parlamentares e outros. 

 

Brasília, __de maio de 2018. 

 

CARLOS ANDRADE 

Deputado Federal PHS / RR 

 

Requer o envido de Indicação à Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados, com sugestão para 

que altere os Atos da Mesa nos 5/2011, 

46/2009 e 67/2015, para fins de alienação dos 

imóveis funcionais utilizados pelos 

parlamentares e outros. 

 


