
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 26402
Em: 26/04/2019 - 11:21:25

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

EMENDA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações referente à aplicação de
recursos derivados de multas de trânsito aplicadas pelo Município.

Art. 1 Fica instituída a obrigatoriedade de divulgação de demonstrativo de arrecadação e
destinação dos recursos decorrentes das multas de trânsito aplicadas no Município de Carazinho.

Art. 2 A divulgação será realizada trimestralmente na página principal do site oficial ou meio
eletrônico da Prefeitura Municipal.

Art. 3 Os demonstrativos deverão conter as seguintes informações:

I – número total de multas aplicadas mensalmente, detalhada pelo tipo de infração cometida;
II – valor total arrecadado mensalmente com as multas de trânsito;
III – forma da aplicação de multa, sendo radares móveis, fixos ou agentes de trânsito.

Art. 4º Aplicação e destinação dos recursos arrecadados serão exclusivamente em:
a)	Educação de trânsito;
b)	Sinalização;
c)	Engenharia de tráfego e de campo;
d)	Fiscalização de trânsito;
e)	Policiamento.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa:
A democracia é baseada no poder do povo e sua legitimidade se dá quando o indivíduo tem amplo
acesso às informações da Administração Pública, um direito previsto no artigo 5º da Constituição
Federal Brasileira.  O incentivo à transparência pública ganhou força com a criação da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI). Com ela, a
publicidade dos atos e informações da gestão foi ampliada e facilitada, já que os órgãos passaram
a publicar dados de forma mais clara e organizada em portais on-line, acessíveis a qualquer
cidadão.
Além da exigência legal, a demanda por maior lisura dos governos em relação a gastos e
implementação de políticas está cada vez mais forte e presente entre os brasileiros. A



transparência pública deve estar entre as prioridades da gestão, não apenas para atender a LAI,
mas também como instrumento de e aproximação entre a Administração Pública e a população.
A divulgação das infrações de trânsito e dos valores arrecadados por elas irá colaborar para uma
Administração mais transparente e democrática. 
Acreditamos que, com a divulgação das informações na forma proposta pela Lei, haverá um maior
controle pela sociedade em geral e contribuirá para uma maior transparência dos atos públicos.
A matéria reforça o Art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de
1997, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade das entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito em divulgar mensalmente, na internet, a receita proveniente das multas aplicadas no
âmbito da sua circunscrição, a despesa executada com os recursos recolhidos e os valores
contingenciados.
Considera-se ainda a competência da Câmara Municipal, por intermédio de seus vereadores, a
fiscalização da Administração Pública Municipal. 
Assim, pela relevância do presente Projeto de Lei, em que nenhum momento implicará em aumento
dos gastos públicos e somente trará mais benefícios ao serviço público, contamos com o valioso
apoio dos pares para aprovação da proposta.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26 de abril de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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