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LEI N° 2.311/2018 

 
 

“Cria o Fundo Municipal de Pavimentação Comunitária 
- FMPC e dá outras providências”. 

 
 

 A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Pavimentação Comunitária - FMPC 
vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, de natureza contábil especial, com 
a finalidade de prestar apoio financeiro, em caráter suplementar aos projetos, obras e 
serviços necessários à implantação do Programa Municipal de Pavimentação 
Comunitária - PMPC. 
 
 Parágrafo Único - As obras e serviços poderão ser executados pela 
Administração Municipal ou por empresa contratada, observados os termos da lei que 
dispõe sobre licitações e contratos da Administração Pública. 
 
 Art. 2º - Os recursos do Fundo Municipal de Pavimentação Comunitária - FMPC 
estabelecidos pelo Município de Itamonte são oriundos dos pagamentos realizados a 
título de doação pelos moradores que aderirem ao Programa Municipal de 
Pavimentação Comunitária - PMPC. 
 
 
 § 1º - O Poder Executivo poderá firmar contrato para pagamento de obras de 
pavimentação, facultado o pagamento integral ou parcelado, antecipadamente ou 
concomitante à execução da obra. 
 
 § 2º - As receitas decorrentes dos contratos celebrados para a execução de 
obra de pavimentação na forma definida nesta lei serão transferidas para o Fundo 
Municipal de Pavimentação Comunitária - FMPC. 
 
 § 3º - As receitas referidas no parágrafo anterior deverão ser individualizadas 
por rua, devendo o saldo, após a conclusão da obra, ser investido em melhoramento 
na própria rua. 
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 Art. 3º - Os recursos do Fundo Municipal de Pavimentação Comunitária – FMPC 

poderão custear a execução de serviço de pavimentação e meio fio. 

 
 Art. 4º - A administração dos recursos do Fundo Municipal de Pavimentação 
Comunitária - FMPC caberá ao Prefeito Municipal. 
 
 Art. 5º - Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Pavimentação 
Comunitária - FMPC verificados no final de cada exercício serão automaticamente 
transferidos para o exercício seguinte. 
 
 Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de Crédito 
Especial autorizados na forma da lei. 
 
 Art. 7º - Os recursos do Fundo Municipal de Pavimentação Comunitária - FMPC 
serão depositados em conta especial em estabelecimento bancário oficial. 
 
 Art. 8º - É vedada a utilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de 
Pavimentação Comunitária - FMPC em despesas que não sejam as previstas no Art. 3º 
da presente lei. 
 
 Art. 9 º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Itamonte, 02 de abril de 2018. 
 
 

 

 


