
                                     

 

MANIFESTO DO FÓRUM DOS CONSELHOS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE CONTRA O 

PLCE Nº10/18. 

 

                                             O Fórum dos Conselhos da Cidade, entidade que representa 

todos os Conselhos Municipais de Porto Alegre, órgãos de participação direta da 

comunidade na Administração Pública que têm por finalidade propor e fiscalizar 

matérias referentes a setores da Administração, bem como sobre elas deliberar, nos 

termos dos art.101 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre e do art.2º da Lei 

Complementar nº661/2010, vem a público manifestar sua contrariedade ao PLCE 

nº10/18, que, em apertada síntese “dispõe sobre a criação e extinção de fundos 

públicos, novas regras para movimentação financeira dos atuais fundos e reversão dos 

saldos financeiros dos fundos ativos e extintos ao Tesouro Municipal”.  

                                              Além da extinção de alguns fundos municipais, uma vez 

aprovado este projeto legislativo, possibilitará ao executivo municipal, ao final de cada 

exercício, a transferência de até 90% do saldo contábil dos mesmos, para o fundo de 

reforma e desenvolvimento municipal, a ser criado por esse mesmo projeto. 

                                                    Ocorre que, tal iniciativa prejudica e interfere gravemente 

no planejamento e execução das politicas públicas desenvolvidas pelos conselhos 

municipais, cujos fundos estão a eles vinculados, praticamente retirando da sociedade, 

representada pelos conselhos municipais, a autonomia na aplicação destes recursos, 

além de viabilizar ao executivo municipal por Lei ordinária, e não por Lei 

Complementar, extinguir Conselhos Municipais. 

                                                 Além do mais, entendemos que uma vez aprovado este 

projeto, possivelmente haverá uma retração de ingresso de recursos nestes fundos, 

uma vez que o setor empresarial, os órgãos de controle e demais entidades publicas e 

privadas, que destinam recursos a esses fundos, terão maiores dificuldades de 

acompanhar, de modo transparente, a destinação e a execução destes recursos. 

                                                   Neste contexto, recomendamos aos Ilustres 

Vereadores(as) de Porto Alegre, o voto contrário a este malfadado projeto legislativo, 

pelas razões alinhadas. 

 

  

                                                    Casa dos Conselhos Municipais, 14 de Junho de 2018.       


