
Olá, tudo bem?   

Dentro do objetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização de facilitar a 

relação dos empreendedores com a cidade, separamos nesta 3ª edição do Boletim mais 12 leis que estão 

em tramitação na Câmara Municipal.   

Todas elas interferem nos negócios instalados em Porto Alegre. Por isso, nós fazemos questão de deixar 

você por dentro com antecedência do que acontece por aqui.  

 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Ementa/Nº Processo (link) 

1) Reduz em 40% a alíquota de ISSQN para os serviços de saúde, assistência médica e 

afins. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/112544 

  

2) Estabelece que os organizadores de eventos esportivos, culturais e de entretenimento que ocorram em 

locais particulares devem garantir a segurança dos participantes, seja através da contratação de 

segurança privada, seja através de convênio com a brigada 

militar.  http://camarapoa.rs.gov.br/processos/118073 

  

3) Inclui as edificações do tipo F-6 do Código de Proteção Contra Incêndios no rol de edificações para as 

quais é exigida a instalação de sprinklers e proíbe a utilização de espumas fonoabsorventes inflamáveis 

no isolamento acústico desses prédios. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/118192 

  

4) Institui a realização de plebiscito para o caso de abertura de capital, participações e vendas das 

instituições que formam a administração indireta e obriga o município de Porto Alegre a manter 51% do 

capital social e do capital votante das empresas que passam por 

reestruturação. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/119084 

  

5) Proíbe a utilização de celular, rádio amador e similares no setor de pagamento e recebimento das 

agências bancárias. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/120015 

  

6) Estabelece que estabelecimentos comerciais funcionem entre as 8h e 22h de segunda-feira a sábado e 

entre as 14h e 20h nos domingos e feriados, exceto os enquadrados na Lei Federal nº 

605. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/120512 

  

7) Obriga edificações não residenciais a apresentarem a Smurb projeto técnico elaborado por engenheiro 

mecânico habilitado no CREA para a instalação de ar 

condicionado. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/120736 
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8) Institui um programa "IPTU Verde" em que o contribuinte obtém desconto no IPTU mediante ações que 

colaborem para a "infraestrtutura verde" da cidade. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/121408 

  

9) Obriga as cantinas, os restaurantes, os bares, as lanchonetes, os refeitórios de entidades da 

Administração Municipal e as escolas da rede municipal a servirem refeição vegetariana em um dia da 

semana. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/121501 

  

10) Obriga as livrarias a disponibilizarem espaço reservado e identificado para os livros de autores 

gaúchos. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/12261 

 

11) Obriga a Prefeitura, na contratação de serviços de coleta, processamento e comercialização de lixo a 

dar preferência às cooperativas e às associações de catadores e 

recicladores. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/123336 

 

12) Institui o programa "Vou de Bike", em que empresas que construírem vestiários e bicicletários ficam 

elegíveis a incentivos fiscais. Elas também ganhariam um selo de "Empresa amiga da 

bike". http://camarapoa.rs.gov.br/processos/123855 

 

 

Serviço oferecido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização (FREPED), organizada 

pelo Presidente Felipe Camozzato (NOVO) e pelos Vereadores Adeli Sell (PT), Comandante Nádia (PMDB), Dr. 

Thiago Duarte (DEM), Felipe Camozzato (NOVO), Idenir Cecchim (PMDB), João Carlos Nedel (PP), Matheus Ayres 

(PP), Mendes Ribeiro (PMDB), Moisés Barbosa Maluco do Bem (PSDB), Prof. Wambert Di Lorenzo (PROS), Valter 

Nagelstein (PMDB).   
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