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RELATÓRIO 
 
 Trata-se de proposição legislativa de origem do Poder Executivo 
Municipal cujo mérito apresenta, através da Mensagem nº 36 de 22 de 
outubro de 2020, projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Segurança e 
Trânsito - FUNSET, e altera a Lei nº 3.707, de 4 de abril de 2016, que 
"instituiu o estacionamento rotativo pago, denominado Área Azul", do 
Município de Sapucaia do Sul - Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Em atenção às medidas adotadas pela administração para enfrentamento 
da crise pandêmica COVID-19, (arts. 2º e 3º da Ordem de Serviço nº 
004/2020), o expediente tramita exclusivamente em formato digital. Constam 
dos autos virtuais os seguintes documentos em anexo:  

 
001 solicitação via email (pdf, 1 página); 
002 mensagem (pdf, 4 páginas); 
 
O processo tramita em regime de urgência com fundamento no art. 57, 

§1º da Lei Orgânica Municipal (prazo de 45 dias), vindo os autos eletrônicos 
à conclusão da Procuradoria Legislativa na data de 28/10/2020 (movimento 
3 dos autos eletrônicos). 

 

PARECER 
 
 A respeito do tema abordado nos presentes autos, transcrevemos: 

 
“Os fundos públicos são constituídos por um 
conjunto de recursos vinculados ou alocados a 
uma área específica, com atribuição e 
responsabilidade para cumprimento de 
objetivos específicos, mediante execução de 
programas com eles relacionados. São 
reservas de receitas para aplicação 
determinada, necessariamente instituídos por 
lei, consoante determina o art. 167, inciso IX 
da Constituição Federal. São instrumentos de 
gestão financeira que o Estado cria para a 
realização de determinados objetivos. Quase 
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sempre estão ligados à política social, 
econômica ou relativos à prestação de um 
determinado serviço e que exigem um 
tratamento diverso do aplicado às demais 
atividades. Trata-se, enfim, de ter uma gestão 
especializada, que necessita gozar de uma 
certa liberdade no manuseio dos recursos a 
ele vinculados”. 
 
(PETTER, Lafayete Josué. Direito Financeiro. 
4ª Ed. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. 
P.156) 

 

 

Na proposição em análise, o fundo é constituído recursos provenientes 

de transferências, convênios, doações, multas, e outros previstos por 

ocasião do art. 2°, os quais serão reservados para aplicação em políticas 

públicas na área de segurança e trânsito. 

 

A nível de contabilidade pública, o tema é regulamentado pela Lei N° 

4.320/1964. In verbis: 

 
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de 
receitas especificadas que por lei se vinculam 
à realização de determinados objetivos ou 
serviços, facultada a adoção de normas 
peculiares de aplicação. 
 
Art. 72. A aplicação das receitas 
orçamentárias vinculadas a fundos especiais 
far-se-á através de dotação consignada na Lei 
de Orçamento ou em créditos adicionais. 
 
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei 
que o instituiu, o saldo positivo do fundo 
especial apurado em balanço será transferido 
para o exercício seguinte, a crédito do mesmo 
fundo. 
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Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá 
determinar normas peculiares de contrôle, 
prestação e tomada de contas, sem de 
qualquer modo, elidir a competência 
específica do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 

 

 

 O projeto em análise traz disposições relativas à sua gestão, utilização 

de saldos e composição administrativa, criando competente conselho 

municipal para tais finalidades (art. 5°). Os chamados conselhos municipais, 

como abordamos em outras oportunidades, integram a estrutura básica do 

Poder Executivo, da Secretaria ou órgão da área social aos quais estão 

vinculados. Logo a iniciativa de Projetos que disponham sobre estes órgãos 

está devidamente inserida na esfera de competência privativa do Poder 

Executivo, a quem compete determinar suas atribuições, organização e 

funcionamento. 

 

Ainda, importante constar que a própria Lei Orgânica do município já 

contém previsão acerca da criação de fundo para as finalidades objetivadas 

na proposta: 

Art. 89 O Município, juntamente com a União e 
o Estado, promoverá a garantia da segurança 
pública, buscando a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 
§ 1º O Município poderá instituir, por Lei, 
Fundo Municipal de Segurança, constituído 
de recursos provenientes de ações impositivas 
de penalidades com efeitos tributários. 
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 O texto da proposição ainda trata de abrir crédito especial no 

orçamento de 2020. Os requisitos para tal finalidade são aqueles 

disciplinados pela Constituição Federal: 

 
Art. 167. São vedados: 
(...) 
V - a abertura de crédito suplementar ou 
especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 

 

 Ou seja, no que diz respeito à abertura de créditos especiais ou 

suplementares no bojo do orçamento, para que o Poder executivo o faça, 

são necessários: (a) autorização legislativa, e (b) indicação dos recursos 

correspondentes. Ao quanto se apresenta no teor do projeto, a autorização 

legislativa é o mérito da proposição, e no que se refere aos recursos, aqueles 

que servirão para cobrir as despesas geradas pelo art. 6º do projeto são 

indicados por ocasião do art. 7º. 

 

 Por derradeiro, anotamos que o prosseguimento da proposição à 

deliberação plenária deve ser precedido da manifestação das seguintes 

comissões permanentes: 

 
 
a) LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA, por ser condição de tramitação do 
processo legislativo para todas as proposições em geral: 
 

Art. 76- Compete à Comissão de Legislação e 
Justiça manifestar-se sobre todos os assuntos 
nos aspectos constitucional, redacional e legal 
e, quando já aprovados pelo Plenário, analisá-
los sob os aspectos lógico e gramatical, de 
modo a adequar ao bom vernáculo o texto das 
proposições. 
§ 1º- Salvo expressa disposição em contrário 
deste Regimento, é obrigatória a audiência da 
Comissão de Legislação e Justiça em todos os 
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projetos de lei e determinadas matérias que 
tramitarem pela Câmara. 

 
 
b) COMISSÂO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, por competência 
específica, eis que a proposição envolve matéria tributária. 
 

Art. 77- Compete à Comissão de Finanças e 
Orçamento opinar obrigatoriamente sobre 
todas as matérias de caráter financeiro, e 
especialmente quando for o caso de: 
(...) 
IV - proposições referentes a matérias 
tributárias; abertura de créditos; empréstimos 
públicos e as que, direta ou indiretamente, 
alterem a despesa ou a receita do 
Município, acarretem responsabilidades ao 
Erário Municipal ou interessem ao crédito e 
ao Patrimônio Público Municipal; 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com as informações, fundamentos doutrinários e precedentes 

jurisprudenciais apresentados acima, encaminhamos o expediente ao 

prosseguimento. À conclusão superior, e com aprovação, encaminhem-se 

os autos à Diretoria Legislativa para as devidas diligências. 

 

Parecer exarado em 29 de outubro de 2020 

 
Pablo José Camboim de Souza 

OAB/RS 50.493 
Matrícula 881 

 
João Roberto da Fonseca Junior 

Procurador Chefe 
OAB/RS 69.257 

 


