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PARECER Nº 537/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0600/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que cria o 
Fundo Municipal de Segurança Urbana - FUMSEG, disciplinando sobre as respectivas receitas 
e objetivos, assim como a sua gestão administrativa. 

De acordo com a justificativa, a iniciativa parlamentar tem por objetivo a criação do 
referido fundo, com o objetivo de financiar ações voltadas à segurança pública, conforme 
elencadas no art. 2º. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosperar conforme 
demonstraremos a seguir. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Em outro aspecto, consoante o disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Em que pese a segurança pública ser atribuição expressa dos Estados, os Municípios 
também têm papel importante em vários aspectos, como a organização da sociedade, 
urbanização e manutenção de Guarda Civil Metropolitana, conforme dispõe o § 8º do art. 144 
da Constituição Federal: 

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 
(...) 

(...) 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." 

A propositura em análise está, portanto, em sintonia com a legislação em vigor, 
contribuindo para o alcance dos objetivos previstos na Constituição Federal, assim como na Lei 
Orgânica do Município de São Paulo para a segurança pública.. 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 02/05/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/05/2018, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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