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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 0017/2017 

Publicação nº 061/2017 

(De autoria do PODER EXECUTIVO) 

 

“Institui o Fundo Especial de 

Desenvolvimento Econômico e Urbano 

de Cafelândia/SP - FUNED e dá outras 

providências.” 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO E DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Especial de Desenvolvimento Econômico e 

Urbano de Cafelândia/SP - FUNED, na Unidade: Encargos do Município, 

garantidor de Investimentos Municipais, com produto de receitas das 

alienações de bens públicos móveis e imóveis autorizadas pelo legislativo e da 

compensação de áreas em loteamentos, vinculado, exclusivamente, à 

realização de objetivos determinados, na conformidade da presente Lei 

Complementar.  

Parágrafo único - A receita do FUNED e da sua aplicação serão movimentados 

em conta bancária especial, em razão da descentralização administrativa, de 

caráter interno.  

 

Art. 2º - O Fundo Especial de Desenvolvimento Econômico e Urbano de 

Cafelândia/SP - FUNED fica vinculado à realização de objetivos determinados 

nos programas especiais seguintes, além de sua própria gestão: 

I – programas de investimentos a serem realizados diretamente pela 

Prefeitura, ou por contratos;  

II – programa extraordinário de saneamento das finanças públicas municipais 

para investimentos. 

§ 1º - A política de investimentos municipais, à conta dos recursos do FUNDO, 

obedecerá às disposições programáticas do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, da Lei do Orçamento Anual ou as que os alterem, e 

das Leis Autorizadoras que estabelecerem os Planos de Aplicação do Fundo. 

§ 2º - São prioritários, no presente exercício, os seguintes programas, a conta 

do Fundo Especial de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Cafelândia/SP 

- FUNED: 
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I - aquisição de imóveis urbanos para fomento da indústria e do 

estabelecimento de pólos industriais e logísticos, bem como comerciais no 

Município; 

II - a construção de creches; 

III - as obras de contenção de encostas e prevenção de enchentes; 

IV - a recuperação do ambiente degradado, implantação e reforma de praças 

públicas; 

V – a implantação, recuperação e reforma de áreas de lazer e prática 

esportiva; 

VI - a pavimentação de vias públicas, pontes de concreto e mobiliário urbano; 

VII – apoio para projetos de habitação de interesse social; 

VIII - demais despesas oriundas da manutenção e zeladoria do município. 

 

Art. 3º - O prefeito Municipal fixará os programas prioritários, determinando 

os empenhos dentro dos recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento 

Econômico e Urbano de Cafelândia/SP - FUNED. 

 

Art. 4º - A gestão dos recursos do FUNED será exercido por agente público 

municipal, sem prejuízo das funções de seu cargo e, designado pelo Chefe do 

Poder Executivo. 

 

Art. 5º - Efetuada a alienação e os aportes financeiros de compensação de 

áreas, a Contadoria Geral do Município efetuará a inscrição como receita 

orçamentária, de código próprio no plano de contas da prefeitura, e assim 

contabilizada. 

§ 1º - A Contadoria Geral do Município manterá a contabilidade do Fundo 

Especial de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Cafelândia/SP - FUNED 

eletronicamente, à disposição pública e atualizada, a movimentação financeira 

contendo:  

I - valor referente às alienações e aportes financeiros de compensação de 

áreas; 

II - o valor dos depósitos na conta especial do FUNED segundo a espécie;  

III - o valor aplicado do FUNED; 

IV - o produto da fruição de seus bens.  

§ 2º - Quando ocorrer o recebimento de créditos oriundos de alienações e 

aportes financeiros de compensação de áreas, estes serão, imediatamente, 

segregados ao FUNED, como recursos que lhe são destinados por força desta 

Lei, depositando-se o valor na sua conta especial. 

 

Art. 6º - Os Planos de Aplicação do FUNED serão objeto de Lei autorizada 

pela Câmara dos Vereadores. 
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§ 1º - Os investimentos, a conta do FUNED, serão geridos e contabilizados em 

cada Programa, constando, discriminadamente, os valores a serem aplicados, 

respectivamente, em cada um, ficando vedada a sua tredestinação. 

§ 2º - Os quadros demonstrativos da receita e do plano de aplicação do 

FUNED acompanharão a prestação anual das contas municipais. 

§ 3º - As despesas empenhadas em gestão financeira normal, nos recursos do 

FUNED, serão liquidadas na conta especial do FUNED. 

§ 4º - A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao FUNED far-se-á 

através de dotação consignada na Lei do Orçamento Anual ou em créditos 

adicionais. 

 

 

Art. 7º - Para o presente exercício, fica autorizado o Poder Executivo a abrir 

créditos adicionais especiais no montante dos recursos apurados, cuja para 

cobertura, advirão das alienações e aportes financeiros de compensação de 

áreas, com sustentação no excesso de arrecadação.  

 

Art. 8º - O Prefeito Municipal:  

I - definirá os serviços prioritários para execução;  

II - disciplinará os procedimentos execução dos serviços; 

III - autorizará a abertura da licitação, aprovará seu edital e os termos do 

contrato;  

IV - conhecerá dos relatórios de execução dos contratos;  

V - regulamentará a presente Lei Complementar. 

 

Artigo 9º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

 

Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, aos 09 (nove) dias do mês de 

novembro, de dois mil e dezessete (2017).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores deste Município de 

Cafelândia, SP. 

A presente propositura “Institui o Fundo Especial de Desenvolvimento 

Econômico e Urbano de Cafelândia/SP – FUNED e dá outras providências.” O 

FUNED visa garantir o investimento das receitas oriundas das alienações de 

bens públicos móveis e imóveis e da compensação de áreas em loteamentos, 

vinculando à aplicação desses recursos, as demandas já estabelecidas neste 

Projeto de Lei Complementar. O principal objetivo com a implantação do 

FUNED é estabelecer critérios para investimento dos valores arrecadados, 

permitindo o controle de sua aplicação em conta específica, investindo os 

recursos e atendendo as necessidades de acordo com as prioridades do 

Município.  

Assim, a aplicação dos recursos abrange as diversas áreas de atuação do 

ente público, como habitação, obras, empreendimentos, meio ambiente, 

educação, esportes, buscando através desse Projeto de Lei Complementar, 

organizar, planejar e aplicar os recursos municipais em projetos que melhorem 

a qualidade de vida da população. Certos da atenção de Vossa Excelência e 

Nobres Edis, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de 

estima e consideração.  

 

Atenciosamente,  

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 

 

 


