
DECRETO No. 8.837 DE 06 DE AGOSTO DE 2009 55. 

Regulamenta o Fundo de 
UrbanizaMo - FURB do Municlpio do 
Natal, disciplinado pelo Art. 61 da Lei 
Cornplementar no 82 de 21 de junho de 
2007. 

A PREFEITA DO MUNIC~PIO DE NATAL, no uso de suas atribuifles legais e em 
especial, na conforrnidade corn o disposto no Art. 55, lnciso IV, da Lei OrgAnica do 
Municipio do Natal. 

DECRETA: 

Art. lo 0 Fundo de UrbanizaHo - FURB possui natureza contdbil financeira e destina-se 
ao desenvolvimento de planos e projetos urbanos de interesse do Municipio do Natal. 

Art. 2 O  A execu~ao do FURB compete A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo - SEMURB, que fornecer6 os recursos humanos e materiais necess6rios ao 
seu funcionamento. 

Art. 3 O  Constituem receitas do FURB: 

I - valores em dinheiro correspondentes & outorga onerosa do licenciamento, legaliza@o 
e regularizas80 da construHo de area superior a correspondente A densidade ou 
coeficiente bAsicos estabelecidos em lei; 
II - rendas provenientes da aplicaq80 financeira de seus pr6prios recursos; 
Ill - doafles de pessoas fisicas ou juridicas, p0blicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras; 
IV - transfergncias intergovernamentais; 
V - contribui~Bes, transfesncias ou participafles em convgnios e ajustes; 
VI - recursos provenientes de instrumentos de parceria entre o Poder Publico e a iniciativa 
privada, como as operaghs urbanas e opera~8es interligadas; 
VI I - recursos provenientes de consdrcio imobilierio ou urbaniza~ao consorciada; 
Vlll - recursos provenientes da transferencia de potencial mnstrutivo; 
IX - recursos provenientes de infraq6es e rnultas de empreendimentos urbanisticos; 
X - dota~bes consignadas na Lei do O~amento ou em crbditos adicionais; 
XI - quaisquer outros recursos ou rendas que lhes sejam destinados para melhorias de 
programas de urbanizaflo; 
XI1 - recursos provenientes de legalizafio de lotearnentos, desmembramentos e outras 
formas de urbanizaMo; 
XI ll - 30% (trinta por cento) dos recursos provenientes do licenciamento urbanlstico. 

5 lo - Todas as receitas do FURB sea0 depositadas obrigatoriamente em wnta especial 
a ser aberta e mantida em agencia de estabelecimento oficial de crMito, 
5 2O. Toda movimentaflo financeira do FURB sera divulgada atraves de pagina especifica 
no Portal da Prefeitura na rede mundial de computadores (Internet), corn atualiza~Bo 
mensal, indicando a origem dos depdsitos e a destina@o das aplicawes. 
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Art. 4 O  0 regime financeiro e wnGbil do FURB obedecerA as normas gerais de 
Administra~ao Financeira e Contabilidade PlSblica do Municipio, devendo a SEMURB 
encaminhar as prestafles de contas do FURB aos drgaos competentes do Municlpio e do 
Estado, nos prazos e na forrna prevista na IegislaMo em vigor. 

Art. 5 O  0 s  recursos do FURB atendeGo aos seguintes criterios de gestao: 

I - serge utilizados segundo o plano especifico, encaminhado anualmente a Csmara 
Municipal, simultaneamente ao orwrnento; 
II - s e i o  aplicados prioritariamente na execuflo dos programas de urbanizaflo de Areas 
de interesse social, e em investimentos em saneamento b a s h  e ambiental do Municipio; 
Ill - sera0 aplicados na execu@o de obras de infra estrutura, nos pagamentos de 
desapropria@es e demais despesas necessdrias A implementaflo de projetos 
urbanisticos ou na aquisi@o de imdveis destinados A cria~Bo de novas AEIS, em 
consonsncia com a Politica de HabitaHo de lnteresse Social para o Municipio de Natal; 
IV - enquanto nao forem efetivamente utilizados, poderao ser aplicados em operafles 
financeiras que objetivem o aumento das receitas do prbprio FURB. 

Art. 6 O  As aplicafles dos recursos financeiros aplicados ao FURB sea0 destinadas, 
prioritariamente, ao fortalecimento institutional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo - SEMURB. 

Art. 7 O  0 FURB ser6 gerenciado pela SEMURB, sob a supervis30 direta de seu titular, a 
quem compete ordenar empenhos e pagamentos das despesas. 

Art. 8 O  Compete A SEMURB elaborar a proposta o~arnenMria do FURB, submetendo A 
aprova@o do Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - CONPLAN. 

Pa~grafo Ifnico. Compete ao CONPIAM estabelecer prioridades para o atendimento dos 
projetos a serem executados com recursos do FURB, encaminhando at& o dltimo dia do 
rngs de agosto de cada exercicio, a rela@o das obras a seem priorizadas. 

Art. 9 O  Compete 9 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Uhanismo - SEMURB o 
acornpanhamento e fiscaliza@o das apIica~Bes dos recursos do FURB, submetendo A 
apreciaqao do CONPLAM, mediante relatorios bimestrais. 

Pardgrafo unico. A SEMURB poderd celebrar conv&nios, acordos, termos de parceria, 
ajuste e aditivos para a aplica@o dos recursos do FURB, submetendo A previa 
apreciaHo do CONPLAM. 

Art. 10 0 FURB tera prazo de viggncia indeterminado. 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo, revogado o Decreto no. 
5.609,de 18 de janeiro de 1995. 

PalAcio Felipe Camaeo, em Natal, 06 de agosto de 2009. 

Micarla de Sousa 
Prefeita 




