
DECRETO Nº 15.352 ,  de 06 de novembro de 2006.  

 
 
 
 

Regulamenta a Lei n° 9.001,  de 18 d e  
novembro de 2002,  no que se refere 
ao órgão responsável pelo seu cum-
pr imento.  

 
 
 
 
   O  PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE,  no 
uso de suas at r ibuições,  em especial a que lhe confere o inciso I I  do 
ar t igo 94,  da Lei O rgânica do Município,  

 
 

D E C R E T A:  
 
 
   Ar t .  1º  A coordenação e a f iscalização do Br ique de 
Sábado da Avenida José Bonifácio,  of ic ializado como evento do Mun i-
cípio de Por to Alegre,  nos termos da Lei n° 9.0 01,  de 18 de novembro 
de 2002,  estarão a cargo da Secretár ia Municipal da Produção,  Indú s-
t r ia e Comércio -  SMIC,  em consonância com a Empresa Pública de 
Transpor te e Circulação -  EPTC,  no que a esta couber .  

 
   Ar t .  2º  Toda e qualquer  ut il ização do espaço ,  do dia e  
do horár io determinado pelo ar t igo 2 º da Lei n° 9.001,  de 18 de novem-
bro de 2002,  deverá ser  previamente autor izado pela Secretar ia Mun i-
c ipal da Produção,  Indúst r ia e Comércio –  SMIC.  

 
   Ar t .  3º  A inobservância do disposto na Lei n° 9.001 ,  
de 18 de novembro de 2002 e neste Decreto sujeitará os inf ratores às 
sanções previstas em leis e reg ulamentos municipais.  



 
   Ar t .  4º  Este Decreto ent ra em vigor  na data da sua 
publicação.  

 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE,  06 de  
novembro de 2006.  
 
 
 
    José Fogaça,  
    Prefeito. 

 
 
 

    Idenir  Cecchim,  
    Secretár io Municipal da Produção,  
    Indúst r ia e Comércio.  
Regist re-se e publique-se.  
 
 
 
Clóvis Magalhães,  
Secretár io Municipal de Gestão e  
Acompanhamento Est ratégico.  
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