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Dispõe sobre diretrizes para a criação e a
extinção de fundos públicos, estabelece
regras para a movimentação financeira dos
atuais fundos, cria o Fundo de Reforma e
Desenvolvimento Municipal, autoriza o
Executivo Municipal a reverter os saldos
financeiros dos fundos ativos e extintos ao
Tesouro Municipal, extingue o Fundo
Municipal de Compras Coletivas e o Fundo
Monumenta Porto Alegre e revoga as Leis n'
7.452, de 24 de junho de 1994, n' 8.936, de 3
de julho de 2002, e n' 9.839, de 6 de outubro
de 2005.

E&4f'ATADO

Vem a esta Comissão, para parecer, o Veto Parcial do Prefeito
Municipal ao Projeto de Lei em epígrafe, de autor'ia do próprio Executivo.

Trata-se de Veto Parcial à Redação Final do Prometo, fruto da Emenda
n' 02, aprovada por ampla maioria dos vereadores eln Plenário. O trecho do
Projeto de Lei vetado refere-se aos Fundos Municipais que manterão sua
autonomia financeira. não tendo seus saldos financeiros revertidos ao Fundo de
Reforma e Desenvolvimento Municipal e. portanto, mantido o seu funcionamento.
Transcreve-se o trecho do Projeto ao qual se refere o Veto:

Át-t. 15. Excettlatn-se da tevetsão ptevisía no cu-l. 12 destcl Lei
Cotnplemenlut' :

X- o F'ttrtclo Nlunicipctt cto Meio .4nlbiertte

r. J

Apresentado o Veto a este trecho do Prometo de Lei pelo Prefeito
Municipal, o presente Projeto de Lei, após tramitar na Seção de Comissões desta
Câmara, com fundamento art. 35, inciso 1, do Regimento da Câmara Municipal de
Porto Alegre, veio encaminhada à CUTHAB, para apreciação terminativa no
âmbito das Comissões Permanentes.

E o relatório
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No que respeita a esta CUTHAB, como referido anteriormente, o
exame do Veto deve ocorrer sob a estrita ótica das competências previstas no
artigo 35, T do Regimento Interno desta Casa Legislativa de Porto Alegre.

TI'ata-se de Veto Parcial à Redução Final do Plojeto, fruto da Emenda
n' 02, aprovada por ampla maioria dos vereadores em Plenário.

O trecho do Projeto de Lei vetado refez-e-se aos Fundos Municipais
que manterão sua autonomia financeira, não tendo seus saldos financeiros
revertidos ao Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal e, portanto,
mantido o seu funcionamento. Transcreve-se o trecho do Projeto ao qual se refere
n v rata '

Ai't. 15. Excertiam-se dct levei'são pte'pista no ctlt. 12 desíct Lei
Clo+llplementat :

X- o F uncto Municipal do Meio Átnbiente
r. J

Antes de tudo, o Veto apresentado pelo Sr. Prefeito Municipal deve
ser derrubado a Htm de respeitar a maioria do Plenário desta Câmara Municipal que
aprovou a Emenda n' 02, que incluiu na redução final a manutenção do Fundo
Municipal do Meio Ambiente. Tal artigo do Prometo de Lei, fruto de emenda
amplamente discutida em Plenário, guarda cel-ta simetria com o Art. 225, Vll, da
Constituição Federal, senão vejamos:

Al-L. 225. Todos têm dil'eito ao tlleio ambiente ecologicctntente
eqtlilibt'ado. bem de liso cota'lLltn do povo e essertcicll àt sudicl
qualidade de vida: itltpoFtdo-se ao Poder Público e à coleíividctde o
devem' de cle.fenda-lo e ptesetvá-lo pata as pteserttes e .!tlltitas
ge ]' açoes .
g I' Pala clsseguicu a e.fêtividctde desse dil'eito. inca,ttube cto Poder
PÍlblico:

b'l ptomovet' ct educctção ctmbienÍclt etn todos os níveis de ensillo
e cl conscietalizcição pttbtica pal'a a pl'esel'vagão do }lteio
a.mbieníe

r. )

Por sua vez, a Lel Orgânica de nosso Município assim prevê
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AT-t. 201'- O b«município. aílavés dos Podem'es Execttrivo e
Legtslclíivo, e da cotnurtidctde: plomovei'á o desert\,o!-.,inletlto
t,nbatao e c! pleselxação do meio cltnbiertte cona a .$nalidade de
ctlcançcll' a melhor'iu dct qualidade de \?acta e ittcl'etnentcu' o bent-
estat cta população

eõ ''lATAs)0

E no artigo 203, a Lei Orgânica assim prevê

,4t't. 203. Pata ctssegul'a cts JI,{nçõcs sociais da cidade e da

pl'{)pi'iedade. o Poder Público pt'otttovel'á e exigirá do pl'oprietdtlio:
cotalolme cl legislação: a adoção de ntedidas que vise+n cl
dii'eclortat ct pl' opriedctde de .fol lula a assegut"at :

IV'- ttleio ambiente ecotogicclmente equilibi'Lido: como bem de Liso
cotlltlln do povo. essettciul à sadia quulidacle de vida, pl'eselvurtdo
e I'estclul'Lindo os processos ecológicos. pt'ovendo o malte.io
ecológico dus espécies e ecossistettlas, e conltolando a ptodtlção: a
conter'cializcição e o etnplego de técnicas. }nélodos e stlbstancias
que colnpol'tetlt t isco pcnu a (dualidade cle victct

r. )

De outra sorte, a manutenção do Fundo efetiva a participação popular
na apresentação de propostas e resolução de problemas relativos ao teima. Neste
sentido a Constituição Federal prevê a participação popular, dispondo no art. 37 !
3'

A lei disciplinalá as .fol'mas de paitictpação do usttálio nct
adrtlinisftação l)úblicu cJit eru e inditeta.
.Já ct Lei Olgãnicct assim dispõe sobre o temct:

Att. 6' O N4tlnicÍpio ptontovetdt vida ciignct aos set,{s hctbilantes e
sel'a ctdllttntstlado cot7t base nos segtiLrttes cor)tptoll'ttssos
fLlndcitllen ta is :

Pal' ticipclção populcu- nus decisões:

. Jr.
r. J

r. )
r. J

Desta feita, não havendo qualquer óbice de cunho meritório e.
restando evidente a legitimidade da proposição legislativa ora analisada, este
relator manifesta-se pela rejeição do Veto Parcial e aprovação do Projeto como
aprovado por esta Casa Legislativa.
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Sala de Reuniões, 17 de fevereiro de 2020
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