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PARECER Nº 986/2021 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº600/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Conte Lopes, visa instituir o 
Fundo Municipal de Segurança Urbana (FUMSEG). 

Pelo art. 1º da propositura, fica criado o Fundo Municipal de Segurança Urbana 
(FUMSEG), destinado à 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. 

O art. 2º estabelece que o FUMSEG financiará ações que tenham por objetivo: 

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. 

Já o art. 3º determina que constituem receitas do FUMSEG as provenientes de: 

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; 

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. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala Virtual da Comissão de Finanças e Orçamento, em 08/09/2021. 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0000/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Ver. Jair Tatto (PT) - Presidente 

Ver. Delegado Palumbo (MDB) - Relator 

Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE) 

Ver.ª Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) - Contrário 

Ver. Fernando Holiday (NOVO) 

Ver. Isac Félix (PL) 

Ver.ª Janaína Lima (NOVO) - Contrário 

Ver. Marcelo Messias (MDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/09/2021, p. 115 
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