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ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Sumário das reuniões realizadas Durante o ano de 2018 foram realizadas sete reuniões. 

Assuntos discutidos: análise e aprovação do Relatório 

Anual referente a 2017, apresentação dos novos 

representantes da SEDURB, SEFIN e CMDU no 

Conselho, disponibilização no site da PMS das atas das 

reuniões, nos moldes do Decreto nº 7927/17, aprovação 

das contas referentes a Novembro e Dezembro/2017 e 

de todo o ano de 2018, com exceção de 

Dezembro/2018. 

Valores arrecadados e destinados O Fundo tem depositado em suas contas bancárias o 

valor de R$ 7.759.288,12: 

- R$ 388.167,71 - valor arrecadado pela outorga 

onerosa de uso de espaço aéreo sobre logradouro 

público (conforme Lei Complementar nº 931/2016 e 

relatórios mensais publicados no Diário Oficial do 

município); 

- R$ 6.988.105,09 – valor oriundo de medida 

compensatória referente à aprovação do Estudo Prévio 

de Impacto de Vizinhança - EIV (conforme Parecer 

Técnico de Análise de Impacto de Vizinhança - PTIV 

01/15). 

- R$ 359.906,45 – valor remanescente de verba para 

subsidiar os projetos de climatização e de 

acessibilidade do prédio da Pinacoteca Benedicto 

Calixto (custeados através de repasse de verba do 

Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, por 

meio de requerimento do Ministério Público do Estado 

de São Paulo). 

OBS: As intervenções referentes à implantação do 

Projeto de climatização do prédio da Pinacoteca foram 

concluídas em 2018.   

- R$ 23.108,87 – valor remanescente de verba oriunda 

de medida compensatória referente à aprovação do 

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV 

(conforme Parecer Técnico de Análise de Impacto de 

Vizinhança - PTIV 01/18).  Inicialmente foram 

depositados R$ 6.900.000,00 (seis milhões e 



novecentos mil reais) para apoio à implantação de 

infraestrutura em Unidades Municipais de Educação.  

Propostas de projetos e obras 

apresentados, aprovados e custeados 

Acompanhamento da conclusão da execução do 

projeto de climatização para a Pinacoteca Benedicto 

Calixto, autorização para aplicação de valores para a 

aquisição de terreno destinado à construção de uma 

unidade municipal de ensino no bairro do Jabaquara, a 

pedido da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC. 

Aguarda detalhamento das ações para a realocação das 

famílias moradoras na Comunidade Pedreira 

Mantiqueira, objetivo da condicionante indicada no 

PTIV 01/2015 e complementação dos valores 

necessários para a execução do projeto de 

acessibilidade da Pinacoteca Benedicto Calixto.  

Prestação de contas Anexo 

 
OBS: Os documentos referentes ao FUNDURB estão disponíveis para consulta na SEDURB – 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.  
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