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MENSAGEM N° 031/2021
Cajamar/SP., 20 de setembro de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAJVlAR
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este'

DATA IHORA 
20/09/2021 16 38 '6

PROTOCOLO
2589/2021Senhor Presidente,

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de 
Lei que: "DISPOE SOBRE A CRIAQAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURAN$A PUBLICA 
DE CAJAMAR - FUMSEPC, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

O projeto de lei que ora submetemos a eleva apreciagao 
dessa Edilidade tern por objetivo a criagao do FUNDO MUNICIPAL DE 
SEGURANQA PUBLICA DE CAJAMAR, a ser identificado pela sigla FUMSEPC, 
o qual em sua elaboragao observou-se as determinagbes contidas na Lei 
Complementar Federal n° 101/2000 (LRF), a Lei Federal n° 4.320/64 (Normas 
Gerais de Direito Financeiro), a Lei Federal n° 13.756, de 12 de dezembro de 
2018 (Fundo Nacional de Seguranga Publica) e Lei Estadual n° 17.219, de 29 de 
novembro de 2019 (Fundo Estadual Seguranga Publica).

Trata-se de um Fundo especial de natureza contabil, com 
vigencia indeterminada, desprovido de personalidade juridica, destinado a 
financiar agoes, programas, projetos e atividades na area de seguranga 
publica e de prevengao a violencia, vine u I ado a Secretaria Municipal de 
Seguranga Urbana.

A criagao de referido Fundo Especial, e uma das agoes a 
serem executadas pelo Municipio em decorrencia das regras estabelecidas pela 
UNlAO por meio da Lei Federal n° 13.675, de 11 de junho de 2018, que instituiu o 
SISTEMA UNICO DE SEGURANQA PUBLICA (SUSP), onde, inclusive, estamos 
concluindo os estudos para implantagao do Plano Municipal de Seguranga 
Publica e Defesa Social (art. 22, §5°) e do Conselho Municipal Seguranga Publica 
e Defesa Social (art. 20).

mediante as agoes 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Seguranga Urbana, estaremos aptos 
a captar recursos que serao depositados, exclusiva e obrigatoriamente, em conta 
bancaria propria, bem como contabilizados como fundo especial, com alocagao 
ao referido fundo atraves de dotagbes consignadas na Lei especifica ou de 
creditos adicionais, estando sua aplicagao sujeitas as normas gerais de direito 
financeiro.

Com a instituigao do FUMSEPC
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Saliente-se, na oportunidade que, em atengao as disposigdes 
do inciso XIV do art. 167 da CF/88 trazidas pela Emenda Constitucional n° 
109/2021, a criagao do Fundo Municipal e o meio pelo qual estaremos aptos ao 
recebimento de recursos descentralizados do Fundo Nacional de Seguranga 
Publica, sem prejuizo dos demais recursos consignados no orgamento, 
destinados a projetos, atividades e agoes nas areas de seguranga publica e de 
prevengao a violencia, portanto, TRATA-SE DE MECANISMO PARA 
CAPTAgAO DE RECURSOS.

Ademais, nenhuma despesa futura sera realizada sem que 
sejam observadas as disposigdes do art. 16 da Lei Complementar Federal n° 
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

For fim, destaque-se que a propositura vem de encontro a 
pedido dessa Edilidade, como se podera verificar do contido no Requerimento n° 
269/2021 de autoria dos vereadores Luiz Fabiano C. Galvao e Diogo de C. 
Utsunomiya, aprovado pelos demais pares dessa Casa de Leis.

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos 
aos nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de 
urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Cordialmente.

CHADODANILO BARI
Prefeito Municipal

\

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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“DISPOE SOBRE A CRIAgAO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SEGURANgA PUBLICA DE 
CAJAMAR - FUMSEPC, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”

TITULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANgA DE CAJAMAR - FUMSEPC

CAPITULO I
DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal de Seguranga Publica de Cajamar, 
fundo especial de natureza contabil, com vigencia indeterminada, desprovido de 
personalidade juridica, destinado a financiar agdes, programas, projetos e 
atividades na area de seguranga publica e de prevengao a violencia, vinculado a 
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana.

Paragrafo unico: O Fundo Municipal de Seguranga Publica de Cajamar sera 
identificado pela sigla FUMSEPC.

CAPITULO II
DAS FONTES FINANCEIRAS

Art. 2° Constituirao receitas do Fundo Municipal de Seguranga Publica de 
Cajamar - FUMSEPC:

dotagao consignada anualmente no orgamento do Municipio;

II - transferencia de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e 
Estadual de Seguranga Publica;

III - os rendimentos derivados das aplicagoes financeiras dos seus recursos;

IV - valores provenientes de multas, oriundas de infragao que sejam 
legalmente destinadas ao Fundo;

V - contribuigoes, transferencias, subvengoes, auxilios ou doagoes de 
pessoas fisicas ou juridicas, publica ou privada, nacionais ou 
internacionais;

VI - recursos oriundos de convenios, termos de cooperagao, acordos e 
contratos firmados entre o Municipio e instituigoes publicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais;

VII - outros recursos, creditos adicionais ou extraordinarios que, por sua 
natureza, Ihe possam ser destinados;

VIII - recursos repassados por outros Municipios;

IX - saldos de exercicios anteriores.
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