
PROJETO DE LEI Nº 4961/2019

Altera o inciso XV e acrescenta o inciso XVI ao
art. 8º da Lei nº 6.566, de 22 de maio de 2012, que
“Dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e
Transportes”.       

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º  O inciso XV do art. 8º da Lei nº 6.566/2012 passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8º......

XV – aplicação de recurso, por meio de doação a órgãos oficiais que atuem
no trânsito, mediante celebração de convênio, em atividades de fiscalização do trânsito.

Art.  2º Acrescenta o inciso XVI ao art.  8º da Lei  nº 6.566/2012, com a
seguinte redação:

“Art. 8º…...

XVI – investimentos em engenharia de campo, que compreende conjunto de
atividades relacionado com a execução de serviços e obras nas vias e rodovias, suas
redes  e  terrenos  adjacentes,  inclusive  a  integração  de  todos  os  modos  e  tipos  de
transportes,  voltado  a  ampliar  as  condições  de  fluidez  e  de  segurança  no  trânsito,
visando à movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas, veículos e cargas
em melhoria e ampliação da pavimentação asfáltica”.

Art. 3º   Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 22 de julho de 2019.
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Vereador
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JUSTIFICATIVA:

A cidade de Patos de Minas enfrenta uma grave crise de infraestrutura no
tocante às vias de trânsito, haja vista que, em praticamente todos os bairros, a maioria
delas estão tomadas por buracos, devido ao recente período chuvoso que causou tantos
estragos.

Entretanto,  sabe-se que as receitas  do Fundo Municipal  de Trânsito  e
Transportes  são  compostas,  em  parte,  de  recursos  provenientes  da  arrecadação  de
multas de trânsito, sendo razoável, assim, que estes sejam revertidos para a melhoria da
infraestrutura e condições do trânsito do município.

Nesse sentido, a Resolução CONTRAN nº 638 de 30/11/2016, traz em
seu  artigo 8º referente à engenharia de campo, a possibilidade de aplicação de recursos
provenientes da cobrança de multas de trânsito em pavimentação, recapeamento, tapa-
buracos e recomposição da pista e acostamentos. 

Dessa  forma,  considerando  que  o  Fundo  Municipal  de  Trânsito  e
Transportes é composto de diversas receitas, e não apenas de multas de trânsito, não há
afronta à norma de abrangência geral sobre a matéria.

Além disso, é necessário assegurar que os recursos do referido Fundo,
que são aplicados através de doação por meio de convênios, sejam utilizados, em sua
totalidade, em atividades relacionadas à fiscalização do trânsito, para que não ocorra
desvio de finalidade.
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