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Em: 26/04/2019-11:21:25

(X) Projeto de Lei

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

^liMENDA: 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 
: eletrónico 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: 
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 n° 
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
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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 n° 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 

^poio dos pares para aprovação da proposta.

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

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
095/2019

Matéria: PLL 032/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO 
DE LEI. INICIATIVA DE VEREADOR. OBRIGA QUE 
O MUNICÍPIO INFORME EM SEU SÍTIO A 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DERIVADOS DE 
MULTAS DE TRÂNSITO. VÍCIOS FORMAIS E 
MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante á 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 032, de 26 de abril de 2019, 
de autoria de vereador, que dispõe sobre a divulgação da aplicação dos recursos 
derivados de multas de trânsito aplicadas pelo Município.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei, em síntese, obriga o Município de Carazinho a 
divulgar em seu sítio os gastos derivados de multas de trânsito aplicadas pelo próprio ente 
público.

O Projeto de Lei normatiza a nível Municipal o regramento previsto 
na Lei Federal n. 9.503/1997 (CTB), o qual dispõe:

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será 
aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de 
campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
§ 1? O percentual de cinco por cento do valor das muitas de trânsito 
arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito 
nacional destinado à segurança e educação de trânsito. (Redação dada 
pela Lei n° 13.281, de 2016)
§2-0 órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial 
de computadores (internet), dados sobre a receita arrecadada com a 
cobrança de multas de trânsito e sua destinação.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local1.

1 Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência 
do Município, especialmente sobre: [...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
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Ademais, a proposição não trata de matéria de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo2, podendo ser proposta por iniciativa de vereador.

Outrossim, a vedação ao aumento de despesas, por sua vez, 
encontra-se restrita às matérias privativas do Chefe do Poder Executivo3 (normativa também 
constante nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais), de sorte que a 
criação de despesas ao Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei, 
por si só, é incapaz de caracterizar o vício de iniciativa, a menos que se faça referência aos 
servidores públicos e/ou atribuições e estruturação de órgãos e secretarias.

2 (CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
U - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada oela Emenda Constitucional n° 18. de 19981
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI; (Redação dada oela Emenda Constitucional n° 32. de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída oela Emenda Constitucional n° 18, de 1998)
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS); Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.° 67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.

3 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o; 
li - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
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Nesse sentido, seguem dois precedentes advindos do STF, senão
veja-se:

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação 
da iniciativa parlamentar estão previstas, em numeras c/ausus, no art. 
61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da 
administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos 
do Poder Executivo. Precedentes. [ADI 3.394, rei. min. Eros Grau, j. 2-4- 
2007, P, DJE de 15-8-2008 ]

Art. 2o da Lei gaúcha 11.369/2001. Cadastro de contratações temporárias. 
Criação de procedimentos administrativos que devem ser observados pelo 
Poder Executivo na contratação de servidores temporários. (...) As normas 
impugnadas, decorrentes de emendas parlamentares, estabelecem o 
procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo estadual para a 
realização de inscrições no cadastro de contratações temporárias, tema não 
incluído entre aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa privativa do 
governador do Estado. ÍADI 2.583. rei. min. Cármen Lúcia, j. 1o-8-2011, 
P, DJE de 26-8-2011 ]

»

Percebe-se que a Corte Suprema, além de entender que não há 
vícios de iniciativa para todo e qualquer projeto de lei de parlamentar que crie despesas ao 
Poder Executivo, também entende não haver vícios quando tais projetos estabeleçam 
procedimentos administrativos, desde que desvinculados das matérias de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo.

O STF, aliás, especificamente em relação a leis municipais de 
iniciativa parlamentar que obrigam o Poder Executivo a divulgar informações nos 
respectivos sítios eletrónicos, possui importante julgado, a saber:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por 
inconstitucionalidade. Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, do Município 
do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro municipal de parceiros do 
terceiro setor. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício de formal de 
iniciativa. Princípio da publicidade. Precedente. 1. Conquanto seja 
admissível recurso extraordinário em face de acórdão de tribunal de justiça 
proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual 
reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos 
estados (Rcl n° 383/SP, Rei. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 
21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do inciso III 
do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido declarar 
constitucional lei municipal contestada em face de constituição estadual. 
Precedentes. 2. Não configura vício formal de inconstitucionalidade o 
fato de o diploma legislativo questionado ter emanado de proposição 
de origem parlamentar. A contingência de a regra estar dirigida ao 
Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa 
privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses 
contidas no art. 61, § 1°, da Constituição foi objeto de positivação na 
norma. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência da 
Corte no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a
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lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre 
publicidade dos atos e contratos realizados pelo Poder Executivo 
(ADI n° 2.472/RS-MC, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02). A lei 
questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da 
necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando 
e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da 
administração pública (art. 37, caput, CF/88), não se tratando de 
matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de 
iniciativa concorrente. 3. Agravo regimental não provido. (RE 613481 
AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
04/02/2014, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2014 
PUBLIC 09-04-2014).

# A minuta de iei de iniciativa parlamentar aqui analisada vai ao 
encontro, portanto, do entendimento já consolidado da Suprema Corte, consistente, 
basicamente, em se prestigiar, ao máximo, o princípio constitucional da publicidade 
(CRFB, art. 37, caput).

No mérito.

Comparado ao Código de Trânsito Brasileiro, o Projeto de Lei amplia 
as obrigações do Município a repeito da publicidade dos recursos arrecadados, pois 
enquanto o § 2o do art. 320 do CTB fala em publicação anual, a proposição em tela dispõe 
sobre a divulgação trimestral (art. 2o), além de estabelecer alguns deveres sobre a forma de 
divulgação da informação (art. 3o).

Todavia, assim como o restante do Projeto de Lei, tais aspectos da 
proposítura passam pelo juízo de conveniência e oportunidade dos legisladores, não 
cabendo, aqui, interferências nesse sentido.

Sem mais delongas, não se constata nenhum vício formal ou material
no Projeto de Lei em deslinde.

Por tais razões, esta Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade
técnico-jurídica do PLL n. 032/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 02 de maio de 2019.

Mateus Fj/nfán^rCasali 
Assessor Jurídico oa M^sa Diretora 

OAB/RS 757302

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


*•
iU "

9

Porto Alegre, 13 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM n£ 19.643/2019.

O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca de 
Projeto de Lei nfl 32, de 2019, de origem do mesmo Poder, que tem por ementa: "Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações referente à aplicação de recursos 
derivados de multas de trânsito aplicadas peio Município/'.

I.

Preliminarmente, importa dizer que em homenagem às leis de transparência 
e acesso à informação, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Ação 
Direta de Inconstitucionalidade N° 70074203860, Tribunal Pleno Julgado em 27/11/2017, em algumas 
situações dispõe que informações precisam estar disponíveis aos cidadãos. Isso porque o 
acesso a tais informações de caráter público já é um direito garantido na Lei de Acesso à 
Informação.

N.

Ocorre que já em 2014 o Supremo Tribunal Federal assenta decisões na 
possibilidade de lei de iniciativa parlamentar dispor sobre publicidade de atividade do Poder 
Executivo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 
DIVULGAÇÃO DE DADOS SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO.
1. A lei impugnada não usurpa a competência legislativa da União em 
matéria de trânsito e transporte, porque não versa sobre os direitos e 
deveres dos envolvidos nessas atividades. Seu objeto é a publicidade da 
gestão administrativa (ocal - matéria que se insere na competência 
normativa dos Municípios (CF/88, arts. 30,1 e III).
2. A Constituição não reserva à iniciativa do Executivo toda e qualquer lei 
que gere gastos ou exija Implementação prática por órgãos 
administrativos. A publicidade dos atos locais é matéria de iniciativa 
concorrente e, aliás, perfeitamente alinhada à função de fiscalização 
confiada ao Poder Legislativo.

7. Ressalte-se, inicialmente, que a lei não trata diretamente de trânsito e 
transporte, e sim da publicidade da atividade administrativa e da receita 
local, uma vez que regula apenas a divulgação de dados sobre multas de 
trânsito no mun/cipb. Dessa forma, não se há de falar em usurpação da 
competência legislativa da União (CF/88, art. 22, XI). Ao contrário, a 
divulgação dos atos e das contas do Governo local interessam 
principalmente à própria população do Município, de modo que lei se
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insere, a contento, no domínio legislativo local (CF/88, art. 30,1). Note-se, 
a propósito, que compete aos Municípios "instituir e arrecadar os tributos 
de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
em lei' (CF/88, art. 30, III).
8. A propósito, a publicidade dos atos da Administração e a transparência 
da gestão pública são princípios constitucionais de direta aplicação aos 
Municípios - como a qualquer outra esfera federativa (CF/88, art. 37, 
caput e § l8) sendo fundamentais, também, para a participação dos 
cidadãos da atuação administrativa e para o controle social sobre o Poder 
Público (CF/88, art. 37, § 3fi; art. 74, 5 48, c/c art. 75 e art. 31, § 38; art. 
163, V).
[...] (RE n. 770.329, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão 
monocrática, Dje 4.6.2014). (Grifou-se)

Todavia, no que respeita ao exercício da iniciativa legislativa pelo 
parlamentar, destaca-se a necessária observância, por simetria, do disposto no § l8 do art. 
61 da constituição Federal, que estabelece reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo 
em relação as matérias que digam respeito a estruturação e as atribuições dos órgãos da 
Administração, tendo se conferido repercussão geral (Tema 917), asseverou que as 
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da 
Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo.

Sendo assim, no que se refere ao exercício da iniciativa legislativa, verifica-se 
que não pode o Poder Legislativo desencadear o processo legislativo cuja matéria determine 
interferência na organização e funcionamento da administração, porque esta é da 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Portanto, o art. 4fi do texto projetado se encontra contaminado por vício de 
inciativa, devendo ser excluído da proposição, a fim de viabilizá-la, sendo necessário, após a 
exclusão renumerar os dispositivos.

No que diz respeito à técnica legislativa, faz-se necessária revisão, em toda 
extensão do texto, nos termos da Lei Complementar na 95, de 26 de fevereiro de 19981. As 
necessidades de revisão vão desde o recuo da ementa ao uso de simbologia adequada dos 
números ordinais, exemplificando.

1 Que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona.
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Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
encaminhado à análise, depende da exclusão de dispositivo contaminado por vício de 
iniciativa, conforme se coloca nesta Orientação Técnica, restando a norma em caráter a 
reforçar o princípio da publicidade.

111.

Recomenda-se, ainda, a revisão da redação no que respeita à técnica 
legislativa, à luz da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 19982.

O IGAM permanece à disposição.

'VmOi

Rita de Cássia Oliveira
OAB/RS 42.721 
Consultora do IGAM

2 Que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona. _____________ __ ____________________________ ________ —___________

Rua dos Andradas, 1560, 18Q andar - Galeria Matcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: iQam@igam.com,br

Facebook: IGAM.institutogamma
Site: www,iaam.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OAE057/19 Carazinho, 15 de maio de 2019

Assunto: Referente ao PLL 032/19.

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Solicitamos referente ao Projeto de Lei n° 032/19, de sua autoria que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações referente à 
aplicação de recursos derivados de multas de trânsito aplicadas pelo Município, 
para que seja adequado, se julgar necessário, conforme orientação do IGAM.

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Ivomar de Andrade
Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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Protocolo n°: 26991 
Em: 10/06/2019 -17:04:39

(X) Oficio

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

Carazinho, 10 de Junho de 2019. 

® Assunto: Responde OAE 057/19

Senhores Vereadores,
Ao tempo em que cumprimento cordialmente, em resposta ao o ofício supracitado, encaminhado 
pela Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, o qual solicita adequação do Projeto de Lei 
032/19, conforme orientação do IGAM, se julgar necessário.
Conforme interpretação do Instituto há necessidade da exclusão do Artigo 4o (1) da proposição a 
fim de viabilizá-lo. Percebe-se ainda que tal orientação diverge da orientação técnica da 
Procuradoria do Poder Legislativo de Carazinho, o qual se posicionou favorável a proposta.
Cabe salientar ainda, com referência a aplicação das multas, para que sejam observados os 
parâmetros constantes e descritos na Lei Federal n° 9.503/97, em seu Artigo 320 (2) do CTB, que 
define a aplicação e destinação dos recursos arrecadados com as mesmas.
Outro sim, o instituto comete um equívoco ao afirmar que o Poder Legislativo estaria 
desencadeando uma interferência na organização da Administração Municipal, ao contrário do 
posicionamento da Orientação Técnica 095/2019 da Procuradoria Legislativa que cita: "Ademais, a 
proposição não trata de matéria de iniciativa privativa de vereador".

A Diante do exposto, não há de se falar em contaminação por vício de iniciativa, mas sim aplicar o 
w que determina ordenamento jurídico e a legislação vigente em nosso país. Para tanto, espero que o 

parecer dessa Comissão seja pela sua constitucionalidade e viabilidade do presente PLL 032/2019, 
com o objetivo de valorizar iniciativas do Poder Legislativo, as quais venham contribuir com a 
transparência, publicidade e acesso a informação aos nossos munícipes.
Certo de atendido vossa solicitação, desde já antecipo meus agradecimentos.
Atenciosamente,

Ivomar Tomate de 
Andrade - PTB 
Vereador

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

2 (CTB) Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 
exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e 
educação de trânsito.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10 de junho de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:



casuvtivo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO - RS

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 104/2019 
Projeto de Lei: PLL 032/19 
Autor: Ivomar de Andrade
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações referente à 
aplicação de recursos derivados de multas de trânsito aplicadas pelo Município.
Relator: Gilson Haubert

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta 

Casa Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores votaram de ordo.

Sala de Reuniões Antônio Liberia Berviafn, 12 de junho de 2019.

✓

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

/ / /

Veread osta
Vice Presidente

Vereadoo
Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 095/2019
Projeto de Lei com Substitutivo: PLL032/19 
Autor: Ivomar de Andrade
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações referente à aplicação 
de recursos derivados de multas de trânsito aplicadas pelo Município.
Relator: Gian Pedroso

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libório Servian, 13 deiunho de 2019.

Vereador Gian/edppso 
/Preside/te/7

Veifeadbg^rjei Vieira 
ice Presidente
/

ereaaõf Mareio Hoppen 

Secretário
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PROCESSO N°:
NÃOSIM

XAlaor Galdino Tomaz
AusenteAlexandre Capitânio

XAnselmo Britzke
PresidenteDaniel Weber

XErlei Vieira
XFábio Zanetti

XGian Pedroso
Gilson Haubert X

XIvomar de Andrade
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X

XLuis Fernando Costa

Marcio Hoppen X
Marcio Rosemberg X

0TOTAL 12
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA municipal de carazinho

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
MMflNflMS

OP 244/2019 Corozinho 02 de jufho de 2019.

Assunto: Votação de projeto

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Poro os devidos fins, transcrevemos obaixo o Projeto de Lei 032/19, de autoria do Vereador 
ivomor de Andrade P: 079/079/19, aprovado por unanimidade peio plenário deste Legislativo, em 
01/07/2019, o qual tem o seguinte teor.

EMENTA: Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação das 
informações referente à aplicação de 
recursos derivados de multas de 
trânsito aplicadas pelo Municipio,

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

Art. 2 A divulgação será realizado frimestraímente na página principal do site oficial ou meio 
eletrónico do Prefeitura Municipal.

Art. 3 Os demonstrativos deverão conter as seguintes informações:

) - número total de multas aplicados mensalmente, detalhada pelo tipo de infração
cometida;

II - valor total arrecadado mensalmente com as multas de trânsito;
III - forma da aplicação de multa, sendo rodares móveis, fixos ou agentes de trânsito.

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

Art. 5o Esta lei entra em vigor na dato do suo publicação.

Atenciosamente.

Daniel/Webec------- -—----------- n
PresidentÉPrei d:-

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeitura Municipal de Carazinho 
Carazinho, RS

0 l JUL

Ccríí ^A.

RECEbiúiHib^J)

Av. Flores da Cunha, 799 • Caixa Postal: 440 ■ Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz,rs,gov,br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracr2.rs.gov.br

http://www.camaracr2.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA2INHO 

CAPITAL DA HOáWTALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.515, DE 12 DE JULHO DE 2019.

c/e divulgação dasDispõe sobre a obrigatoriedade 
informações referentes à aplicação de recursos derivados 
de muitas de trânsito aplicadas pelo Município.

Autoria: Vereador tvomar de Andrade

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o 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. 2o A divulgação será realizada trimestralmente na página principal do site oficial 
ou meio eletrónico da Prefeitura Municipal.

Art. 3o 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;

Mi - forma de aplicação de multa, sendo radares móveis, fixos ou agentes de trânsito. 

Art. 4o Aplicação e destinação dos recursos arrecadados serão exciusivamente em:

a) Educação de trânsito;

b) Sinalização;

c) Engenharia de tráfego e de campo;

d) Fiscalização de trânsito;

e) Poficiamento.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de julho de 2019.
Miltqn^chmij 

’refeito /
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bolesina
Secretário da^Administração e Gestão
OP244/20lâ*ÍSP

www.carazinho.rs.90v.br 
Avenida Flores da Cunha, n* 1264, Centro 

Tefefone: (54) 3331-2639 / e-mail; prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.90v.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br

