
Olá, tudo bem? 

No 9º Boletim do Empreendedor separamos 8 leis que estão em processo de tramitação na Câmara de 

Vereadores e que podem afetar os negócios que operam em Porto Alegre. Confira logo abaixo! 

Qualquer dúvida, estamos à disposição! 

 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

 

Nº do Projeto/Ementa/Link 

1) PLL 180/17 - Cria o programa “Adote uma lixeira”, em que empresas privadas, entidades sociais, ou 

pessoas físicas ficam autorizadas a financiar a instalação e a manutenção de lixeiras públicas em troca da 

divulgação da sua marca nas lixeiras adotadas. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131853 

 

2) PELO 011/17 - Revoga a isenção de pagamento do IPTU das entidades de cultura, recreativas, de 

lazer e esportivas sem fins lucrativos.http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132587 

 

3) PLCE 013/17 - Institui nova Planta de Valores no Município de Porto Alegre, atualizando a base de 

cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU). http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132588 

 

4) PLL 214/17 - Revoga a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências de postos 

de gasolina e estacionamentos no Município de Porto Alegre. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132182 

 

5) PLCL029/17 - Altera lei que trata de regularização das edificações não cadastradas existentes no 

Município de Porto Alegre, autorizando a aquisição de índices construtivos da prefeitura como alternativa 

para regularização da edificação e inclui nova categoria de edificações excepcionadas à 

lei. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132086 

 

6) PLL 203/13 - Obriga as concessionárias de veículos automotores localizadas no Município de Porto 

Alegre a compensar a emissão de dióxido de carbono (CO2) por meio do plantio de árvores 

nativas. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/119153 

 

7) PLL 142/17 - Obriga vencedores de licitações realizadas por órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal a garantir paridade salarial entre homens e mulheres com mesmo cargo e tempo de 

serviço que compõem seu quadro de funcionários e determina que conste nos editais dessas licitações 

cláusula dispondo sobre essa obrigatoriedade. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131510 
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8) PLCL 033/17 - Altera a lei que dispõe sobre o desenvolvimento urbano em Porto Alegre, determinando 

a afixação de placa em frente aos empreendimentos propostos por Projetos Especiais de Impacto Urbano 

contendo o valor total da obra, período de sua execução e a descrição das medidas mitigatórias e 

compensatórias, assim como sua localização, seus valores e o período de sua execução. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132148 

 

 

 

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), 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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