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LEI Nº 5116  DE 20 DE JANEIRO DE 2015

ALTERA A LEI Nº 3051, DE 16 DE
OUTUBRO DE 1995, MODIFICANDO OS
ARTIGOS ABAIXO DESCRITOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo
88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

 Altera o inciso I do artigo 2º, da Lei nº 3.051, de 16 de outubro de 1995, modificando sua
escrita original, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º ...

I - os passeios públicos deverão possuir sua largura mínima definida pela legislação municipal;"

 Altera o teor do artigo 3º, da Lei nº 3.051, de 16 de outubro de 1995, modificando sua escrita
original, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A permissão de uso será outorgada para a utilização de, no máximo, 50% da largura do
passeio, com reserva de espaço livre para o vão de entrada do prédio e estabelecimentos nele
situados."

 Altera o teor do artigo 5º e acrescenta parágrafo único na Lei nº 3.051, de 16 de outubro de
1995, modificando sua escrita original, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º A ocupação dos passeios públicos, nos termos desta Lei, é permitida nos horários
compreendidos a partir das 19h00min, nos dias úteis, e, a partir das 15h00min, aos sábados, domingos
e feriados.

Parágrafo Único - Na autorização expedida pela autoridade competente constará o horário final de
utilização do passeio público."

 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, 20 de janeiro de 2015.

JULIANO ROSO
Vice Prefeito no exercício de Prefeito Municipal 
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Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.
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