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Câmara Municipal de Vereadores de Feliz-RS, Sala da Comissão de Constituição, 

Justiça e Orçamento, 04 de dezembro de 2017. 

EMENDA MODIFICATIVA ART. 16 DO 
PROJETO DE LEI Nº 156/2017, QUE 
“AUTORIZA A COBRANÇA DE PREÇO 
PÚBLICO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS, E DE ESPAÇOS E EDIFICAÇÕES 
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

Senhor Presidente, 

O vereador abaixo assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas 

pelo Regimento Interno da Casa, e forte no artigo 172, INCISO II, do mesmo 

diploma, vem apresentar as seguintes emendas modificativas: 

 

- FICA MODIFICADO O ART. 15 DO PROJETO DE LEI Nº 156/2017, PASSANDO A TER 

A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 

Art. 15 Fica alterado o art. 100 da Lei Municipal nº 1.586, de 31 de dezembro de 2002, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 100 A colocação de toldos fixos sobre passeios, qualquer que seja o material 
empregado, deve ser autorizada previamente pelo órgão municipal competente.” (NR) 

 

- FICA MODIFICADO O ART. 16 DO PROJETO DE LEI Nº 156/2017, PASSANDO A TER 

A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 

Art. 16 Fica alterado o caput do art. 104 da Lei Municipal nº 1.586, de 31 de dezembro de 2002, 
e alterada a numeração do parágrafo único para § 1º e incluídos os §§ 2º, 3º e 4º ao mesmo 
artigo, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 104 Os estabelecimentos comerciais somente podem ocupar, com mesas e 
cadeiras apropriadas, parte do passeio correspondente à testada da edificação desde que fique 
reservada, para trânsito de pedestres e cadeirantes, uma faixa de um terço de largura do 
passeio público, mediante autorização do órgão municipal responsável que levará em 
consideração eventual perturbação do sossego público. (NR) 
 

 § 1º O canteiro de obras deverá ser fechado no alinhamento por tapume ou outro tipo 
de vedação equivalente com altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) e se 
a obra for no alinhamento ou dele afastada até 1,20m (um metro e vinte centímetros) o 
tapume deverá avançar sobre o passeio até, no máximo, metade de sua largura, de forma a 
proteger o pedestre, conforme previsto na Lei Municipal nº 3312, de 13.09.2017. 
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  § 2º Admite-se a utilização de espaço junto a testada de, somente, um lote lindeiro, sem 
prejuízo a cobrança do respectivo preço público.  
 
  § 3º A utilização de área junto a testada de lote vizinho ocorrerá, somente, mediante 
autorização formal do proprietário, com firma reconhecida em cartório. 
 
 § 4º É vedada a utilização, para qualquer fim, de espaços em canteiros centrais de 
avenidas, exceto os casos previstos na Lei Municipal nº 2.831, de 14.11.2013.” (AC) 

  
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Justificativa em plenário 
 
 
 
 

Rafael Auler 
Vereador do PMDB 


