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NA
EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT
DO ARTIGO 279 E PARÁGRAFOS1º,2º E 3º
DO MESMO DISPOSITIVO DO PLC 11/2022,
CONFORMEEPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art.º - O artigo 279 parágrafos do Projeto de Lei Complementar n.º11/2022 de
autoria do Executivo Municipal passa a vigorar comaseg c redação:

Art 279 - O FUNDURB será administrado pelo Secretário de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, sendo que a Comissão de
Controle Urbanístico — CCUe o Conselho Municipal de Urbanismo -

COMUR, que analisarão as demandas por recursos do FUNDURB,
fornecerão subsídios para aprovação e destinação destes recursos.
observando as diretrizes do Comitê Gestor da Política de
Desenvolvimento Urbano e Habitação.

$ 1º A CCUe o COMUR reunir-se-ão exiraordinariamente para esta
finalidade sempre que convocados pelo Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano em junção das demandas existentes e
necessidades da gestão do FUNDURB.

$2º O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbanodeverá
publicar portaria de regulamentação dos procedimentos operacionais
para solicitação de recursos ao FUNDURB e do regulamento de
funcionamento da CCU e do COMURpara esta finalidade.
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$3.º 4

CCU
eo COMURapreciarão o Plano de Aplicação dos recursos

disponiveis apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbono em função das demandas existentes

Sala das Sessões, 04 de abril de 2022.

MARCOS PAPA
Vereador

JUSTIFICATIVA

Os fundos munici são fundos especiais, previstos noart. 71 da Lei

Federal nº 4.320/64, cr dos pare receber e distribuir recursos financeiros para a

realizaçãode atividades ou projetos municipais específicos.

As atividades e os projetos que recebem receita desses fundos são

programes que visam o atendimento do interesse público. Ter conselhos dedireitos
atuantes nos fundos para captação recursos são pressupostos importantes para garantir,

de forma mais efetiva, e varticipação e a implementação de políticas públicas, projetos e

programes em prol dos cidadãos.

A implementação do FUNDURB,a ser gerido pelo aludido Conselho,

também apresenta . pois, garantirá, que, por exemplo, as

contrapartidas dos procedimentos de licenciamentos de Empreendimentos de Grande

Impacto “Jrbanístico sejam destinadas de forma correta e transparente na reparação efou

uição do dano

Além disso, esse mecanismo de controle é necessário, ainda, dado a

dimensãodos desafios u:banos e ambientais da cidadede Ribeirão Preto.

Precisamos aumentar o controle social efetivo e eficaz sobre o

planejamento urbano, obras cu atividades potencialmente degradadoras a serem

implementadas no município. Sendo assim,a participação ativae efetiva do COMURno
Fundo é (undamental pera a construção de uma cidade mais participativa e sustentável


