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Mensagem nº 036 

 

 

 

 Senhor Presidente: 

 

  

 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

Projeto de Lei que “Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.366, de 20 de dezembro de 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. ”. 

O presente Projeto de Lei visa incluir dispositivo na Lei Municipal nº 3.366/17, que trata da 

cobrança de preço público pela utilização de espaços públicos, quanto à ocupação de espaço igual 

ou inferior a um metro quadrado em calçadas, tais como “cavaletes” dos estabelecimentos 

comerciais. 

Ocorre que tais itens representam uma situação já consolidada, visto que são tolerados 

sem qualquer registro de reclamação, além de auxiliarem os estabelecimentos a indicarem sua 

localização. Não são itens fixos, sendo colocados somente durante o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos.  

Nesse sentido, mostra-se importante incluir este artigo na Lei dos Espaços Públicos, para 

isentar a cobrança de toda e qualquer ocupação igual ou inferior a um metro quadrado em 

calçadas, uma vez que o valor a ser cobrado seria irrisório, e não compensaria frente ao trabalho e 

transtorno gerados. 

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração.  

 

Feliz, 07 de maio de 2018.  

 

  
 
 Albano José Kunrath, 
 Prefeito Municipal de Feliz. 
 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Junior Freiberger  
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz  
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 34 / 2018.  

 

Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.366, de 20 
de dezembro de 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.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica incluído o art. 17-A na Lei Municipal nº 3.366, de 20 de dezembro de 2017, 

vigorando com a seguinte redação: 
 
“Art. 17-A Fica isenta da cobrança de preço público, bem como de qualquer outra exigência 

desta Lei, a utilização de espaços em passeios públicos, com itens móveis, em área igual ou inferior 
a 1,0 m², e que não prejudique o fluxo de pedestres.” (AC) 

 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2018. 
 
 
Albano José Kunrath. 
 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 07.05.2018 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 
 Procurador. 


