
                               MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

              FÓRUM REGIONAL DE PLANEJAMENTO – REGIÃO 1

                                   REGIMENTO INTERNO

           CAPITULO I – NATUREZA, FINALIDADE  E ATRIBUIÇÕES

Art. 1º.   O Fórum Regional de Planejamento (FRP-1) é a instância regional de 
participação da comunidade no planejamento da cidade de Porto Alegre, nos 
termos da Lei complementar nº. 434, de 1º de dezembro de 1999. 

Art. 2º.    O Fórum Regional de Planejamento tem as seguintes atribuições:

I – Zelar pelo cumprimento da legislação municipal que dispõe sobre o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA);

II  –  Propor  e  opinar  sobre  os  ajustes  do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental da Cidade; 

III – Participar da elaboração do Plano de Ação Regional (PAR); 

IV  –  Opinar  sobre  os  Projetos  Especiais  e  Operações  Urbanas 
Consorciadas;

V – Aprovar ou não a desafetação de áreas caracterizadas como bens de 
uso comum do povo atingidas por Áreas Especiais de Interesse Social 
(AEIS);

VI – Participar da identificação, delimitação e detalhamento de AEIS;

VII – Estabelecer critérios na criação de Áreas Especiais de Interesse 
Cultural (AEIC) para avaliar e propor, alienar ou desalienar edificações 
ou  elementos  paisagísticos  e  ambientais  urbanos  que,  por  suas 
características de interesse ambiental e cultural, se destacam na cidade 
como  bens  históricos,  independentemente  de  serem  tombados  ou 
inventariados;

VIII  –  Participar  de  indicação  das  Áreas  Urbanas  de  Ocupação 
Prioritária (AUOPs);



IX  –  Opinar  sobre  ajustes  dos  limites  da  Região  de  Gestão  de 
Planejamento;
X – Participar do detalhamento do Programa Viário do Município;

XI  –  Encaminhar  aos  órgãos  municipais  legalmente  constituídos  os 
planos,  programas  e  projetos  regionais  que  demandarem,  total  ou 
parcialmente, recursos públicos;

XII – Criar Comissão Local Temporária na Unidade de Estruturação 
Urbana, deliberar sobre ajustes propostos e encaminhá-los quando for o 
caso,  ao  Conselho  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Ambiental 
(CMDUA);

XIII – Deliberar sobre outros assuntos de interesse da região que forem 
submetidos  a  apreciação  do  Fórum  pelo  Poder  Executivo  ou  pelo 
CMDUA.

Art. 3º.   O Fórum Regional de Planejamento será constituído pelo número de 
delegados  eleitos  em assembléia  convocada  pela  Secretária  de  Planejamento 
Municipal (SPM), com renovação bienal e a seguinte composição:

a) Conselheiro da região no CMDUA, na qualidade de coordenador do 
Fórum Regional;

b) Delegados eleitos pela comunidade (2/3 de representatividade);
c) Entidades não governamentais eleitas (1/3 de representatividade); 
d) Representante da SPM;
e) Representante do Centro de Administração Regional (CAR).

§ 1º. Os representantes do CAR e da SPM não terão direito a voto.

§  2º.  As  entidades  eleitas  deverão  enviar  documento  informando  os 
nomes de seus representantes.

Art. 4º. No caso de renúncia ou impedimento do Conselheiro e Suplentes deverá 
ser realizada nova eleição na região, desde que o mandato não tenha atingido 1 
ano.

Parágrafo  único  –  Quando  o  mandato  ultrapassar  1  ano  e  os 
Conselheiros  e  Suplentes  forem impedidos  ou renunciarem,  os  delegados  do 
Fórum de Planejamento da região indicarão seus representantes no CMDUA.

Art.  5º.  As  atribuições  do  Conselheiro,  enquanto  Coordenador  do  Fórum 
Regional de Planejamento, serão:



I – Coordenar as reuniões do Fórum Regional de Planejamento;

II – Organizar a pauta das reuniões;

III – Auxiliar o CAR e SPM na convocação dos membros do Fórum 
Regional de Planejamento para reuniões deste;

IV  –  Informar  as  pautas  e  discussões  do  CMDUA  ao  Fórum  da 
respectiva região;

V – Trazer ao conhecimento do Fórum todas as questões que dizem 
respeito à região;

VI – Receber e submeter a debate todas as proposições dos delegados.

Parágrafo Único: Em caso de ausência do Coordenador, o Fórum 
será coordenado pelo 1º ou 2º suplente.

Art. 6º.   As atribuições do (a) representante da SPM serão:

I – Planejar e promover, em conjunto com a Coordenação de Relações 
com  a  Comunidade  (CRC)  e  CAR,  o  processo  de  escolha  do 
representante regional no CMDUA e a organização do Fórum Regional 
de Planejamento;

II – Participar da elaboração dos Planos de Ação Regional;

III – Auxiliar na articulação dos programas, projetos e planos setoriais 
da  Administração  Municipal,  do  ponto  de  vista  do  planejamento  e 
desenvolvimento urbano;

IV – Proporcionar,  em conjunto com o conselheiro,  apoio ao Fórum 
Regional de Planejamento sobre as questões do planejamento urbano;

V – Promover  discussão regional  dos empreendimentos de iniciativa 
privada ou pública, geradores de impacto urbano;

VI  –  Subsidiar  as  ações  da  SPM  (comissões,  projetos,  estudos), 
promovendo  intercâmbio  de  informações  sobre  as  Regiões  de 
Planejamento;

VII – Assessorar o Conselheiro Regional.



VIII – Disponibilizar aos Delegados, após a aprovação, o texto das atas 
das reuniões do Fórum.

   CAPITULO II – DA ORGANIZAÇÃO INTERNA

Art. 7º.    As reuniões ordinárias realizar-se-ão uma vez por mês e, em caráter 
extraordinário, quando o Fórum assim deliberar, mediante convocação com pelo 
menos 5 dias de antecedência e informação prévia sobre a pauta dos trabalhos.

Parágrafo  único:  Na  primeira  reunião  ordinária  serão  eleitos  o 
primeiro e segundo secretários, aos quais incumbe redigir as atas dos trabalhos, 
zelar, em conjunto com representante da SPM, pela boa guarda de documentos e 
colaborar para o bom desenvolvimento das reuniões do Fórum.

Art. 8º. As reuniões do Fórum obedecerão, basicamente, à seguinte ordem:

a) - leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
b) - comunicações, pela ordem de inscrição, com limite de 2 minutos para 

cada delegado;
c) - relato  do  coordenador  sobre  as  últimas  reuniões  e  decisões  do 

CMDUA;
d) – leitura da pauta da reunião em curso e verificação de “quorum”;
e) – exame e votação dos assuntos em pauta;
f) – definição das linhas básicas da pauta para a próxima reunião;
g) – encerramento.

Art. 9º. As reuniões do Fórum Regional de Planejamento serão públicas, sendo 
permitida a livre manifestação dos presentes, respeitada a ordem de inscrição, 
que deverá ser requerida à coordenação dos trabalhos.

Parágrafo  único:  Os  participantes  não  delegados  poderão  usar  da 
palavra para debater, discutir e sugerir, mas não terão direito a voto.

Art. 10.    O “quorum” mínimo exigido para votação dos processos deliberativos 
será  de  30  membros  (delegados  e  entidades)  do  Fórum  Regional  de 
Planejamento.   
                                        

Art. 11.  As matérias serão aprovadas por maioria dos presentes, observando o 
quorum estabelecido no artigo anterior.

Parágrafo único: Cada delegado do FRP pode exercer um voto único, 
não podendo representar ao mesmo tempo a comunidade e uma entidade.



Art. 12.  Anunciada a apreciação de um assunto se fará a exposição da matéria, 
passando-se à discussão e à posterior votação, se for o caso.

Parágrafo  único:  No  curso  da  discussão  é  facultado  a  qualquer  dos 
membros  do  Fórum,  por  uma  única  vez,  pedir  vistas  ao  processo,  devendo 
devolvê-lo até a próxima sessão, garantidos um prazo mínimo de 5 (cinco) dias. 

Art. 13.  Somente serão apreciados pelo Fórum os processos que se acharem 
devidamente formalizados de acordo com as Ordens de Serviço editadas pelo 
Município, com as respectivas folhas numeradas, rubricadas e todos documentos 
devidamente autenticados.

Parágrafo  único:  Os processos  que  não se  acharem devidamente 
formalizados serão baixados em diligência.

Art.  14.   O  Fórum  poderá  criar  comissões  especiais,  temporárias  ou 
permanentes, com até cinco membros efetivos e cinco suplentes, para tratar de 
matérias determinadas no ato de sua criação.
 
Art. 15. Os membros do Fórum Regional de Planejamento que faltarem, sem 
motivo justificado, a 4 (quatro) reuniões ordinárias consecutivas ou a 8 (oito) 
alternadas, perderão o mandato.

   § 1º. – A justificativa de cada falta deverá ser apresentada por escrito ao 
coordenador do Fórum, antes da reunião ou até 10 dias após sua realização, e 
será apreciada na reunião ordinária seguinte.

                           CAPITULO III – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16.  As alterações do presente regimento interno poderão ser feitas mediante 
aprovação  de  2/3  (dois  terços)  dos  delegados  após  discussão  em  2  (duas) 
reuniões ordinárias consecutivas.

Art. 17.  Os casos omissos serão decididos pela maioria absoluta dos presentes.

Aprovado nos termos da ata de reunião 
do FRP-1, realizada em 26/08/2004.


