
Pillil'LITURA MlJNTCTPAI. l>E SAJ\TI\ LUZI!\ 

LEI N. 3.799 OF, 16 l>J~ OEZl!:MDIH) DE 2016 

"Cria o F1111rlo M1111idp11/ ill" 

De.l'e11v11h1ime11fo Urbano - FMJJU." 

O Povo do :'vfunicípio de Santa l .uzia, Estado de Minas Ucrais, por seus 

representantes legais. aprtwi1. e cu. l'rcfcit<1 Municipal, cm seu nome. promulgo .u ~cguintc 
Lei: 

A11. 1• Fica criado e instituído o Fundo Municipal de Oesenvolvimcnto Urbano -

FMDU. 

Art. 2• O FMDU, de natureza contábil, tem como ol~jctivo ccntrali.1ar e gerenciar 

recursos orçmncntMios destinados a implementar políticas de clcsc11volvi111cnto urbano, 

principalmente: 

rnral; 

T - na promoção do desenvolvimento da qualidade de vida e do ambiente urbano e 

li - no cumprimento da ru111,:Uo social d(\ ciclndc; 

Ili - na valorização dos espaços pCiblicos; 

IV - na promoção da qualilicaçào da circulação e do transporte; 

V - na elaboração. implantaçiio e gerenciamento cio Plano Diretor de Sanlt1 1 .u.1ia. 

Arl. 3° O Secretiirio Municipal de Desenvolvimento Urbano será o responsável por 

gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e estabelecer política de aplicw,:ão do 

seus recursos cm conjunto com a Comissão Municipal de Polílicu 1 Jrhana. 

Art. 4• Constituem recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano -

F\if])U, além de nutras receitas eventuais que lhe li1rcm desli1111d11s por lei ou ato 

administrntivo: 

I - Orçamentárias; 

a) recursos provenienles de transferência da União e do Estado, por mew de 

Convênios destinados à execuçílo de obras, cclcbroclo~ com o FM Dl 1; 

Av. VIII. n. 50. Unirro Cal'rcira Cu111pridu 
Sanw LuziaiMG - CEP 33.045-090 



l'RF.fU J LIRA MllNlCJl'/\L DR Sl\J\ li\ U 171A 

b) recursos provenientes do tesouro municip;1l: 

e) recursos <lc contribuição de melhorias det:orrcntes <lc obras pública': 

d ) doações, auxílios. contribuições. subvenções e transferências de entidades 

nacionais, internacionais, govcrnmnentais. 11úo -~ovcrnamcntms. pessoas listcas. j uridicas e 

outros. de direito público ou privado: 

e} rendimento'> obtidos <lccorrerne de aplicações linunccinL~ de reem'º' do f MDU. 

rcali1.ido na fornw da lei: 

1) produtos <le convcnios firmados com outras entidades financiatlorns: 

g) produtos de opcnu;<ics de crédito celebradas corn organizm;<>es nacionais e 

inLernocionais: 

h) receitas decorrentes da cobrança de multas por inlrnç•io it legislaç•lu urhanística: 

i) contribuição por pessoas lisicas e juritlicas bencficiadils pelas obras executadas e a 

serem executadas com o F:\1UU: 

j) receita proveniente <lc outorga onerosa do direito de constrnir. de eon\crsilo de 

doaç;io de áreas puhlicas em moeda corrente dcrív;1das de proces-.i1s de parcelamento do 'olo 

e dos demais instrurncntos de planejamento no Plano Diretor de Santa Luzia; 

k) rec11rsos a11fcridos para 11 reali/.w,:ão de Medidas Cn111pcnsa16rius ou Termos de 

Aj usle de Contlulu na ílrea urha11ísticn; 

1) recur..o' decorrentes dn aplicação da alíquota progressi\•a do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial lJrhana - ll' l'lJ, incidentes sem terrenos não cdi licudos: 

m) nns dc1nais receitas que venham ser lcg11 l111cntc in-.1 itufdas. 

lf - Lxlru-On,:;unentária' 

a) eontríhuiçào integral antecipada por pessoa lisica ou jurídica proprietário do 

unó\cl bencficimll1 pela ohra: 

b) co11trihuição antecipada Jllll'ct:lç1da p\ll' pcs~oa 11sica ou juridica proprietário de 

irnúvcl beneficiado pela obra; 

e) rendimentos obtidos decorrente de aplicações financeiras de rccur-.i1s arrecadados 

conforme alíneas "u" e ·b". 

Art. 5" Os recursos financeiros do Fundo Mtuúcipal de l lcsenvolvimcnto Urbano <lo 

\,funicípio - ft-IDI . observarão a Lei l;cdLTal n~ 10.257. <lc 1 O de julho <lc 200 l e serão 

destinado';\ oplicaçào, prioritarramcnte, cm: 
1 - Rcgularí>'J.1çi.io fundi:'irr:1: 

li - Planejamento e execução de programas de projetos habitaeionai' de interesse 
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Ili ·Constituição de rcse.-.a fündiária; 

1 V • Ordenamento e direcionamento dn expansão urbnna: 

V (ico-rcfcrcnciomcnln: 

V 1 Planejamento e execução de sistema de drenagem urbnna: 

Vil· Planejamcnlo e exccui,:àn de obms viárias e de transporte; 

VIII - Planejmncnlo e execuçllo de obras c.le ih1111 innçüo púhlica: 

JX lmplnntnc;àn de equipamentos urhano' e eomunil(u'ios: 

X Cnaçào e manutenção c.lc espaços púhlicos de l;ver e arcas \crc.les: 

XJ - Preservação. proteção e recuperação de outras áreas de interesse mnbicnlal: 

XII· l'rotcç11o e rccupcrnçãn de órcas de interesse hislíuico, cultural ou p:iisngislico. 

A rt . 6° Os n.:cursos do Fundo de Oesenvolvimcnlo Urbano - FMDU serão 

depositados e movimcnlodos em contu correlllc munlida cm i11s1i111ição Jinunceira ·designada 

pela Secretaria Municipal Jc Finançns. especialmente al>erto para e'la linnlidadc. 

Art . 7º P.sta lei será regulamentada por 111cio de dccrclo. 

Are. liº Esta Lei entra cm \igor na d;lla c.lc sua puhli1:ac;;lo. 

Município de Sw1111 l ,uzia, 16 de dezcmhro de 2016. 

~vevvv 
ROSIUJ FERR EIRA PIMENTF:I. 

PRE FEITA Mll,'ll l( ' IPAI. 

/6 /~ /y. 
Maria Emllia Alves 

Mat. 9240 
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