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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 036.00064/2022-07

  

 Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e
de Transporte Público – FUMUTP

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Moisés Barbosa,
tramitando sob o nº 036.00064/2022-07.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde entendeu que a proposta em questão
é inconstitucional por vício formal de iniciativa.

Em Contestação (doc. 0409754), a autor da proposição rebateu o respeitável entendimento da Procuradoria,
apontado a constitucionalidade do presente projeto.

O projeto cumpriu as duas sessões de pauta, tendo sido encaminhado para a Comissão de Constituição e
Justiça a fim de apresentar parecer conjunto.

 

É o relatório.

O Plano de Mobilidade Urbana, realizado no âmbito municipal e integrado ao Plano Diretor, deve incorporar
os princípios da mobilidade sustentável, com foco no transporte coletivo e não motorizado. A partir de abril
de 2015, o Plano passou a ser requisito para receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade
urbana em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e os demais obrigados por lei à elaboração do
Plano Diretor, como os integrantes de regiões metropolitanas, de áreas de interesse turístico ou de
significativo impacto ambiental, totalizando 3.065 cidades.

Para alcançar tal finalidade, este Projeto de Lei Complementar propõe a criação do Fundo Municipal de
Mobilidade Urbana e de Transporte Público, que aglutinará recursos de origens diversas, não
necessariamente constantes das leis orçamentárias, e, dessa forma, serão permitidas as aplicações desses
recursos em áreas e providências específicas.



Respeitosamente, este Relator diverge do Entendimento do Nobre Procurador da Casa e acolhe a contestação
apresentada pelo autor da proposição.

O presente projeto visa instituir um Fundo Especial, que, por sua vez, é o “produto de receitas especificadas
que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultados a doação de normas
peculiares de aplicação” (art. 71, da Lei Federal nº 4.320/64).

A Competência para legislar sobre a referia matéria está amparada na legislação, artigo 61, caput da
Constituição Federal e inciso II da LOM. Além disso, a proposição encontra supedâneo nos artigos 30, inciso
I, 203 e 230 todos da Carta Política Federal de 1988, bem como nos artigos 9º, inciso II e 171, inciso III, da
Lei Orgânica Municipal.

Desta forma, o parecer da Comissão Conjunta é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação e no mérito pela aprovação do projeto.

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 11/07/2022, às
11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0411129 e o código CRC 2E6C7693.

Referência: Processo nº 036.00064/2022-07 SEI nº 0411129

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 048/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0411129 (SEI nº
036.00064/2022-07 – Proc. nº 0356/22 - PLCL nº 012), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de julho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/07/2022, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0411631 e o código CRC 36BF48BD.

Referência: Processo nº 036.00064/2022-07 SEI nº 0411631

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

