
LEI COMPLEMENTAR Nº. 042, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 

 

Regulamenta o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Territorial, previsto no 

Capítulo IV da Lei Complementar nº. 025/07. 

 

 
           DUDU COLOMBO, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

            FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores de Bagé, APROVOU e eu SANCIONO 

a seguinte, 

 

 

LEI COMPLEMENTAR: 

 

 

Art. 1º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FMDT, de 

natureza contábil, criado pelo artigo 179 da Lei Complementar nº 025/07, de 08 de agosto de 

2007, vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, fica regulamentado 

nos termos desta Lei. 

 

Art. 2º Constituirão os recursos do FMDT os definidos no art. 179 da LC 

025/07 e originários das seguintes receitas: 

 

I – transferências de pessoas jurídicas; 

II – taxas de serviços, subvenções, contribuições, transferências e doações 

de pessoas físicas, jurídicas – públicas ou privadas , de entes da Federação, de organismos e 

entidades internacionais; 

III – mitigação impactos negativos de empreendimentos imobiliários; 

IV – de participações do município em convênios, contratos e consórcios 

relativos ao desenvolvimento territorial; 

V – de outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, direito 

de superfície e outros instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/01 e 

PDDUA, LC 025/07; 

VI – empréstimos de operações de financiamento internos ou externos; 

VII – decorrentes da venda de publicações, bilheteria, espaço de propaganda 

e publicidade relativos ao desenvolvimento territorial; 

VIII – recursos decorrentes de taxas de licenciamento de construções, 

emissão de certidões e alvarás de construção e demolição, requerimentos, autenticação de 

plantas, informação do plano diretor, aprovação de loteamentos, desdobres, rebaixamento de 

meio-fio e carta de habite-se;  

IX – recursos provenientes de multas arrecadadas pelo município referentes 

a infrações à Lei Complementar nº 025/07 e suas regulamentações, Lei Municipal nº 1778/74,  

Lei Municipal nº 1761/73, Lei Municipal nº 2044/79, Lei Complementar nº 022/03 e suas 

sucessoras e demais leis urbanísticas;  

X – contribuições de melhorias para execução de obras de infra-estrutura, 



equipamentos e mobiliário públicos ou comunitários. 

XI – recursos originários de parcerias comunitárias. 

 

Parágrafo único. Os recursos financeiros provenientes das operações 

urbanas consorciadas não constituem receita do FMDT.  

 

Art. 3º Os recursos do FMDT serão depositados em conta especial, que será 

aberta pela Secretaria Municipal da Fazenda e deverão ser aplicados com os fins estabelecidos 

nesta Lei. 

 

Art. 4º A Secretaria Municipal da Fazenda será responsável pela 

contabilidade, cuja estruturação será feita pelo método das partidas dobradas.  

 

§ 1º A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das 

suas funções de controle prévio, concomitante e subseqüente, de informar, de apropriar e 

apurar custos de serviços e, conseqüentemente, concretizar seu objetivo, bem como interpretar 

e analisar os resultados obtidos, observando que: 

 

I – relatórios de gestão e custos dos serviços sejam mensais; 

II – as demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a 

contabilidade geral do município. 

 

§ 2º Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais com receita e 

despesa do FMDT e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação 

pertinente. 

 

Art. 5º Os recursos do FMDT serão aplicados atendendo os objetivos, 

diretrizes, planos, programas, projetos integrantes da LC 025/07 e suas regulamentações, em 

obediência às prioridades pela gestão pública participativa e em consonância com as 

disposições do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/01, para viabilizar a política de 

desenvolvimento territorial e ambiental, em despesas com:  

 

I – ordenamento e direcionamento da ocupação territorial, incluindo a 

implantação e qualificação da infra-estrutura, de equipamentos e mobiliários públicos; 

II – projetos de valorização e preservação da paisagem urbana ; 

III –  pavimentação e conclusão de vias; 

IV – implantação e requalificação dos espaços públicos, passeios e 

mobiliário urbano; 

V – elaboração e execução de planos, programas e projetos previstos na LC 

025/07 e suas regulamentações; 

VI – eventos de gestão e qualificação da cidadania para participação nas 

ações do planejamento das políticas públicas; 

VII – implementação de operações urbanas consorciadas; 

VIII- instituição de reserva fundiária e aquisição de áreas para atender os 

objetivos desta Lei; 

IX – implementação, manutenção, atualização e divulgação do Sistema de 

Informações para Gestão Territorial; 



X – exercício do Direito de Preempção com o fim de atender os objetivos 

desta Lei; 

XI – ações de complementação, ajustes, alterações e atualização da LC 

025/07; 

XII- ações mitigadoras à infra-estrutura, equipamentos e mobiliários 

urbanos decorrentes de impactos negativos de empreendimentos imobiliários, cujos 

empreendedores tenham aportado ao FMDT recursos correspondentes; 

XIII – convênios, contratos e consórcios com o fim de atender os objetivos 

desta Lei. 

 

Parágrafo único. Os recursos financeiros provenientes da outorga onerosa 

do direito de construir e alteração de uso serão aplicados em consonância com as finalidades 

do art. 134 da LC 025/07. 

 

Art. 6° Os recursos do FMDT poderão ser aplicados diretamente pela 

Prefeitura ou repassados a agentes públicos, privados ou organizações não governamentais 

conforme definido no plano de aplicação por seu Conselho Gestor, observadas as disposições 

legais pertinentes. 

 

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

                                   Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de outubro de 2012. 

 

 

 

 

                                                                                      Dudu Colombo 

                                         Prefeito Municipal 

 

 

                  Ricardo Brendler 

Secretário Municipal de Coord. e Planejamento 
                  Registre-se e Publique-se. 


