Regulamenta a Lei nº 7591, de 12 de
janeiro de 1995 aI terada pela Lei
nº 7715, de 05 de dezembro de 1995,
que dispõe sobre a obrigatoriedade
da colocação
de cadeiras de rodas
ou assemelhados
para
o uso
dos
interessados
nos
estabelecimentos
comerciais e supermercados com mais
de 1000m2 (mil metros quadrados) de
área construida.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das
que lhe confere
o artigo 94, inciso 11, da Lei
atribuições
Orgânica do Municipio,

Art. 1º - Os estabelecimentos
comerciais e su~ermercados,
com mais de 1000m2
(mil metros quadrados)
de area
~onstru1da
localizados
no âmbi to do Munic1pio de Porto Alegre
que infrigirem o disposto na Lei nº 7591, de 12 de janeiro de
1995 alterada pela Lei nº 7715, de 05 de dezembro
de 1995, e a
este Decreto, ficam sujeitos às seguintes penalidades:
I - advertência;
11 - multa de 500 (quinhentas) Unidades Financeiras Municipais - UFM's, ou 1ndice superveniente;
111
suspensão
do aIvará
de localização
e
funcionamento
da atividade por 10 (dez) dias consecutivos,
no
caso de reincidência;
IV
cancelamento
do aIvará de localização
e
funcionamento
no caso de reincidência verificada no estabelecimento, já punido com a pena de suspensão.
§ 1 º - A pena de mul ta previ
aplicada quando o estabelecimento
advert
dispositivos constantes da Lei nº 7591, de'
a~terada pela Lei nº 7715, de 05 de dezemt

L

I:ano inciso 11 será
não adequar-se aos
i~
de janeiro de 1995
de 1995.

c'
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,

sera aplicada

§ 2º - Em caso
em dobro.

de reincidência,

a multa

cominada

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento da Lei n:
7591/95 alterada pela Lei nº 7715/95, e a este Decreto,
sera
exercida
pela Secretaria
Municipal
da Produção,
Indústria
e
Comércio.
Art. 3º - O procedimento
administrativo
para a
aplicação, do disposto
na Lei nº 7591/95, e a este Decreto,
reger-se-a
pelas normas da Lei Complementar
nº 12, de 07 de
janeiro de 1975.
Art. 4º - Os estabelecimentos
comerciais e supermercados terão o prazo de 60 (sessenta) dias para se adequarem
ao disposto na Lei nº 7591/95 aI terada pela Lei nº 7715/95, a
contar da data da publicação deste Decreto.
Art.

5º - Este

Decreto

entra

em vigor n~Data

de

sua publicação.
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José Luiz Viann
Moraes,
SecretáriQMunicipal
da
aústria e Comércio.
ue-se.
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