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PARECER Nº 1705/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 600/2017 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Conte Lopes, que "institui o 
Fundo Municipal de Segurança Urbana (FUMSEG)." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "é de se considerar que 
a difícil situação financeira dos Estados impedem investimentos significativos, o que faz com 
que os Municípios fiquem aguardando uma atitude estatal, ainda que seja de conhecimento 
geral a escassez de recursos que este possui. Desta forma, se faz necessário uma 
participação maior do Município tanto na área de prevenção e como repressão a violência. 
Durante os últimos anos, os Municípios executaram cada vez mais intervenções de Segurança 
Pública, às vezes como resultado de iniciativas de outras esferas Públicas. Neste caso, os 
Municípios buscam Fundos em outras instâncias, a fim de reforçar seu orçamento na intenção 
de reduzir os índices de criminalidade." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Nos termos do projeto, cria-se o Fundo Municipal de Segurança Urbana (FUMSEG), 
vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, com o objetivo de angariar recursos 
para a realização de programas de interesse da Administração Municipal vinculados à área de 
Segurança Urbana, cujo controle será executado por meio do orçamento e registros contábeis 
próprios. 

Pretende-se, com a implementação do FUMSEG, financiar: 

I - o desenvolvimento de políticas de segurança urbana; 

II - a expansão e o aperfeiçoamento das ações de segurança urbana; 

III - a prevenção de situações que gerem insegurança comunitária; 

IV - a pesquisa sobre diagnósticos de vitimização e dinâmica criminal no Município: 

V - o custeio de despesas com treinamento, estadia e alojamento, aquisição de 
equipamentos e remuneração por trabalho extraordinário para a Guarda Civil Metropolitana - 
GCM e/ou. mediante convênio, dos órgãos estaduais de segurança pública; 

VI - pagamento de premiação ou recompensa por desempenho dos servidores da 
Guarda Civil Metropolitana - GCM e/ou mediante convênio, dos órgãos estaduais de segurança 
pública, de acordo com regulamento; 

VII - a qualificação, modernização e estruturação da Guarda Civil Metropolitana - GCM; 
e 

VIII - a integração da segurança local visando a redução da violência urbana, nos 
limites de sua competência constitucional. 

O FUMSEG se capitalizará mediante receitas: 

I - doações, auxílios, rendas e subvenções de pessoas físicas e pessoas jurídicas de 
direito público ou de direito privado; 

II - transferências de recursos oriundos do Estado ou da União; 
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III - convênios, parcerias, acordos ou instrumentos congêneres, firmados com 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV - contrapartidas ou medidas mitigatórias devidas em virtude de exigências de 
estudos de impacto urbano; 

V - aplicação de seus recursos; e 

VI - outras receitas especificadas por Lei. 

A administração do Fundo dar-se-á por um Comitê Gestor, presidido pelo Secretário de 
Segurança Urbana, com a seguinte composição: 

I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), 
sendo um da Guarda Civil Metropolitana - GCM; 

II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda, sendo um técnico da 
área orçamentária; 

III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Justiça; 

IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias; 

V - 1 (um) representante da Secretaria Especial de Investimento Social; e 

VI -1 (um) representante da Controladoria Geral do Município. 

Ainda há regras sobre a gestão financeira destes recursos captados e aplicados pelo 
FUMSEG e sua respectiva discriminação na Lei Orçamentária, parte do projeto cujo objeto 
poderá ser mais bem estudado pela Comissão de Finanças de Orçamento da Casa. 

O debate acerca da criação ou não de fundos públicos dá-se em uma etapa anterior ao 
da aplicação da política pública a que se relaciona. As discussões nesse campo são 
diretamente relacionadas a questões orçamentárias, como, p.ex., fontes de receitas e suas 
respectivas destinações - despesas orçamentárias. Quando se opta pela criação de um fundo 
específico para determinada pasta, objetiva-se garantir recursos a ela, sejam eles 
orçamentários ou não, para que se consiga cumprir os fins de determinada política pública. Em 
outras palavras, busca-se formar uma reserva financeira a fim de que não haja interrupção na 
aplicação da política pública em questão e até mesmo poder incrementá-la. 

Ante o exposto, levando em conta mérito que lhe cabe análise e não deixando de 
considerar uma análise mais detida por comissão que suceda essa e guarde maior 
proximidade com tema, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 31 de outubro de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Rinaldi Digilio  -  (PRB) - Relator 

Antonio Donato  -  (PT) 

Paulo Frange  - (PTB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/11/2018, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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