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Dispoe sobre a oficializac;ao do Bri-
que de Sabado da Avenida Jose Bo-
nifacio no Municipio de Porto Alegre e
da outras providancias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.
Fac;o saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 10 Fica oficializado como eventocultural, economlco e co-
mercial do Municipio de Porto Alegre 0 Brique de Sabado da Avenida
Jose Bonifacio.

Art. 20 0 espac;o destinado ao Brique de Sabado da Avenida Jo-
se Bonifacio e 0 compreendido entre a Rua Vieira de Castro e a Aveni-
da Joao Pessoa.

Paragrafo unico. 0 Brique funciona aos sabados, no horario das
9 (nove) as 16 (dezesseis) horas.

Art. 30 Durante 0 funcionamento do Brique, os expositores de-
vem utilizar, exclusivamente, 0 canteiro central da Avenida Jose Boni-
facio, sem prejuizo do fluxo de veiculos.

§ 10 Cada expositor titular do Brique tern direito a somente urn

§ 20 A metragem do box sera deter"minada pela modalidade de
produc;ao a ser exposta, como segue:

I - artesanato e gastronomia, ate 2m (dois metros) de frente;
II - antigOidades, ate 4m (quatro metros) de frente;
III - artes plasticas, ate 3m (tras metros) de frente.

§ 30 Devera ser garantida a reserva de 20% (vinte por cento)
das vagas para artesaos portadores de deficiancia fisica.

Art. 40 A coordenac;ao e fiscalizac;ao do Brique estara a cargo
do Executivo Municipal, juntamente com representante(s) dos exposito-
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Art. 5° 0 Brique reger-se-a por convengao aprovada pela. As-
sembleia Geral dos Expositores.

Paragrafo unico. A conven~ao referida no "caput" deste artigo
devera ser aprovada no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da
publicayiio desta Lei.

Art. 6° 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias, a contar da data de sua pUblicayao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 18 de novembro

de 2002. . ..f-/~IIII/(/r:/t
. fa ~rle,
ref~~.

Paulo de Tarso Carneiro,
Secretario Municipal da Produyao,
Industria e Comerc~o.

Helena Bonuma,
Secreta ria do Governo Municipal.
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Câmara Municipal de Porto Alegre

Relatório de Assinaturas
Este relatório refere-se ao documento de código HTJYPFLW, integrante do processo eletrônico nº
00967/22, e foi assinado pelas seguintes pessoas:

• Rosangela Maria Piacentini da Silva 24/03/2022 09:48:07

Este documento é parte integrante do processo eletrônico nº 00967/22 e foi anexado pelo(a)
usuário(a) Rosangela Maria Piacentini da Silva em 24/03/2022 09:48:07. A validade deste
documento pode ser verificada acessando-se o link https://eproc.camarapoa.rs.gov.br/verificacao e
digitando-se o código HTJYPFLW.




