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A promulgação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) estabeleceu 
as diretrizes gerais da política urbana e os critérios aos municípios que 
necessitam apresentar um Plano Diretor. Considerando que o município 
de São Paulo se enquadra nos critérios apresentados no Artigo 41, em 2002 
foi aprovado seu primeiro Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei Municipal 
13.430/2002).
Em consonância com o Estatuto da Cidade, dentre suas diretrizes 
estabelecidas, o PDE instituiu a cobrança da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir e o Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, composto 
pelas receitas obtidas da Outorga Onerosa. O PDE estabelece as prioridades 
de aplicação do FUNDURB, consistindo em planos, programas, projetos 
urbanísticos e ambientais, com referência ao Programa de Metas do 
Município. Trata-se do principal instrumento de financiamento municipal 
para reduzir as desigualdades da cidade atuando por meio da redistribuição 
dos ganhos econômicos da produção imobiliária para as mais diversas 
regiões da cidade.
Após doze anos, o PDE passou por uma processo de revisão consubstanciando 
em uma nova Lei Municipal (16.050/2014), ainda vigente. A legislação 
estabelece que o FUNDURB esteja vinculado à Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento - SMUL, além de alterar a composição de seu 
Conselho Gestor, dividido de forma paritária entre membros da sociedade 
civil e do poder público municipal. A composição do poder público consiste 
na Secretaria do Governo Municipal - SGM, Secretaria da Fazenda - SF, 
Secretaria de Habitação - SEHAB, Secretaria de Infraestrutura Urbana e 
Obras - SIURB e pela SMUL, quem detém a presidência. Enquanto a 
sociedade civil é composta por duas cadeiras do Conselho Municipal de 
Política Urbana - CMPU, uma do Conselho Municipal de Habitação - CMH, 
uma do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CADES e 
uma do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - CMTT.
O Conselho Gestor aprova os Planos Anuais de Aplicação para serem 
executados ao longo do exercício orçamentário. Durante as reuniões 
ordinárias, as Secretarias que tiveram seus planos aprovados, prestam contas 
ao Conselho Gestor sobre o andamento da execução. Como prerrogativa 
posta pelo PDE, semestralmente  a Secretaria Executiva do FUNDURB deve 
encaminhar relatórios detalhados dos recursos e das aplicações realizadas 
no período ao CMPU, como será apresentado no presente relatório.

Apresentação
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Receitas

O exercício orçamentário de 2018 iniciou com a disponibilidade financeira do exercício de 2017 
de aproximadamente R$ 39.062.629,22. O Gráfico 1 apresenta a arrecadação entre os meses de 
janeiro e junho de Outorga Onerosa do Direito de Construir, recurso que compõe a principal 
fonte de receita do FUNDURB e é transferido mensalmente à sua conta bancária segregada.

A arrecadação total de Outorga Onerosa entre os meses de janeiro e junho foi de R$ 131.415.725,59, 
enquanto seu rendimento financeiro totalizou em R$ 8.183.020,28.
Quanto às demais fontes de receita do Fundo, o primeiro semestre apresentou a entrada de 
R$ 6.684.760,94 referente à Cota de Solidariedade, conforme previsto pelo artigo 115º da Lei 
Municipal nº 16.050/2014 sobre a disponibilidade de depósito de valor equivalente para imóveis 
com mais de 20.0000 m².

O valor de  R$ 42.895.735,82 diz respeito aos ressarcimentos dos Termos de Compromissos 
firmados entre o Ministério das Cidades/CEF. Enquanto que o valor de R$ 19.802.783,60 refere-
se aos saldos não utilizados repassados pelo FUNDURB entre os exercícios de 2015 e 2016 para 
SEHAB e COHAB, conforme Termo de Cooperação Técnica e Estratégica - cujo objetivo foi aplicá-
los em desapropriações para construção de unidades habitacionais relativos ao programa de 
governo denominado Projeto Minha Casa Minha Vida.
Por fim, também foram computadas outras receitas, como a entrada de R$ 49.627,24 referente 
ao Termo de Cooperação do Projeto de Manutenção de Empréstimo de Bicicletas Ciclosampa, 
referente a desistência de desapropriações R$ 464.689,16 e R$ 134.751,37 referente a multas e 
juros repassados ao FUNDURB.

Gráfico 1 - Arrecadação Mensal de Outorga Onerosa - de janeiro a junho de 2018 (R$)

Confira o histórico da outorga onerosa aqui

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D202443
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O Plano Anual de Aplicação 2018 foi aprovado na 7ª Reunião Extraordinária de 2017. Durante 
a 10ª e 11ª Reuniões Extraordinárias, o Conselho Gestor aprovou a alteração apresentada pelas 
secretarias de seus Planos sem alterar o limite total do FUNDURB, detalhada as alterações nas 
Resoluções 001/2018 e 002/2018. 
Na 13ª Reunião Ordinária foi realizada a Prestação de Contas do exercício 2017, quando havia 
encerrado o prazo para execução de restos a pagar de 2017, conforme esmiuçado na Resolução 
002/2018. 
O relatório do segundo semestre apresentará os dados consolidados da execução de 2018, 
incluído o Plano Anual de Aplicação aprovado para o exercício 2019.

Reuniões do Conselho Gestor

Durante o primeiro semestre de 2018, as Conselheiras e Conselheiros do FUNDURB reuniram-
se duas vezes extraordinariamente e duas vezes ordinariamente, conforme consta no Quadro 1. 
Também constam os links dos extratos e atas das reuniões, com seu conteúdo disponível para 
consulta.  O limite deliberado pelo plenário do Conselho Gestor manteve-se o mesmo ao longo 
do semestre no valor total de R$ 195.360.000,00.

Quadro 1 - Síntese das reuniões do Conselho Gestor do FUNDURB em 2018

As apresentações realizadas pelas secretarias podem ser consultadas aqui

Reunião                                               Data                               Extrato                             Ata

10ª Extraordinária

11ª Extraordinária

13ª Ordinária

14ª Ordinária

2 de fevereiro de 2018

2 de março de 2018

10 de abril de 2018

29 de junho de 2018

link

link

link

link

link

link

link

link

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D232424
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D232424
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D249392
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D249392
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D251145
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D253954
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php%3Fp%3D259697
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/Ata_11_RE.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/Ata_10_RE.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/Ata_13_RO.pdf
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Links

Lei Municipal 16.050/14
Aprova a política de Desenvolvimento Urbano e o plano Diretor Estratégico do Município 
de São paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002.

Decreto Municipal 57.547/2016
Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB.

projetos Aprovados, Outorga Onerosa, Balanços Contábeis, Reuniões
Link com todas as atas e apresentações das reuniões do FUNDURB, valores mensais 
arrecadados de outorga onerosa, balanços contábeis mensais, bimestrais e anuais.

Apresentações realizadas pelas secretarias

Histórico da arrecadação de outorga onerosa

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/2014-07-31_-_ 
lei_16050_-_plano_diretor_estratgico_1428507821.pdf

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/
fundos/fundurb/index.php?p=228163

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/
participacao_social/fundos/fundurb/

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/
participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=209787

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/
participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=202443

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/2014
lei_16050_-_plano_diretor_estratgico_1428507821.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=228163
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=228163
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/fundos/fundurb
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/fundos/fundurb
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=209787
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=209787
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=202443
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/fundos/fundurb/index.php?p=202443



