
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Santo Antônio

U M A N O V A C I D A D E

L E I N° 3.827/2001

Art. 1°

Art. 2° -

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A OUTORGA DE
PERMISSÃO DE USO REMUNERADO
DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PLACAS
DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E
INDICATIVA EM VIAS E
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM
DIREITO A EXPLORAÇÃO
PUBLICITÁRIA"

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ,
Prefeito Municipal de Santo Antônio da
Patrulha, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Fica autorizado o Município de Santo Antônio da Patrulha a conceder, pelo
período de 05 (cinco) anos, o uso remunerado de bem público, consistente
em parcelas de solo localizado em praças e passeios públicos a fim de que
sejam instaladas 20 (vinte) placas de sinalização turística e indicativa em vias
e logradouros públicos, com direito a exploração publicitária, ern
conformidade com as quantidades e características constantes no anexo I,
que faz parte integrante da presente lei.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 30 de outubro de 200

REGISTRE-S

JOÃO ALFREIX
Secretarie

JOSÉ FRANCISCO Fp
Prefeito M

UE-SE

LA DA LUZ

RÃ PEIXOTO
de Administração

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 . CEP 95.500-000 . FONE/FAX Oxx(51) 662.4000 . E-mail: pmsap@pro.via-rs.com.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
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ANEXO

Santo âníonl
U M A N O V A C I D A D

Placa TIPO 01, nas dimensões 2,60m x 1,25m.

1- Descrição Geral.

1.1 Placa e suportes de sustentação

As placas do tipo 01 serão sempre afixadas em colunas com braço
projetado e estarão localizadas no alto da via.

Na coluna de sustentação da placa, haverá um dispositivo para
afixação de plaquetas provisórias de eventos como congressos, encontros,
seminários os festas. Conforme normas específicas, a execução, colocação e
retirada destas plaquetas não será de responsabilidade da permissionária,
sendo estas atividades de responsabilidade do promotor do evento.

1.2. Regras Gerais:

.- Com relação as informações contidas nas placas:

. As placas do tipo 01 conterão 3 (três) espaços para informações
turísiticas, indicativas e de utilidade pública, e um espaço para o anunciante
publicitário;

. As informações turísiticas, indicativas e de utilidade pública, das placas,
serão fornecimentos pela Prefeitura Municipal à empresa vencedora para a
elaboração do projeto.

. Para a indicação do anunciante publicitário, a permissionária deverá
seguir o desenho básico das placas.

. O anunciante publicitário terá direito a explorar, dentro de seu espaço
na placa tipo 01, uma área de (2,90m x 0,24m).

. O anunciante publicitário deverá, também, estar acompanhado de seta
indicativa, sendo dispensada, a mesma, somente quando não houver
nenhuma possibilidade de indicar a direção do estabelecimento onde for
anunciado.

. A instalação das placas deverá obedecer os locais definidos e pré
locados no projeto, que será desenvolvido pela empresa vencedor
orientada pela Prefeitura Municipal, devendo sempre ser mantida, no passei
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passeio não permita, a placa deverá ser fixada em estrutura especial, que
possibilite a circulação livre, conforme parecer técnico da Prefeitura
Municipal.

. As placas deverão ser instaladas niveladas, sendo responsabilidade
da PERMISSIONÁRIA garantir que, após a instalação, as placas não fiquem
desniveladas (tortas). Caso ocorram desnivelamento, as mesmas deverão
ser reinstaladas pela PERMISSIONÁRIA.

2. Especificações de Materiais:

2.1 . Sustentação e Fixação:

. Coluna da placa tipo 01 (afixada no alto da via)
A coluna de 6m é confeccionada com tubo de ferro (DIN 2440) galvonizada a

fogo, diâmetro 114.,3mm, com parede 4,5mm, dotado de 01 (um) sistema de
fixação para braço curvo na própria coluna. A fixação do braço curvo é feita
através de 04 (quatro) porcas soldadas de 1" x 2" e parafusos galvonizados de
cabeça sextavada de Vz x 1". A coluna contém também 02 (duas) aletas soldadas
a 400mm a partir da extremidade inferior e dimensões de %" x 70 x 250mm.

. Braço Projetado da placa tipo 01
O braço terá projeção de 3,90m e será confeccionado com tubo de ferro (DIN

2440) galvanizado a fogo, diâmetro 88,9mm, com parede de 3,75mm, com uma
redução para 101,6mm em uma extremidades, e tampa soldada de aço
galvanizado de espessura 3/16". Possui 02 (duas) curvaturas, uma de 50° a
2.500mm da extremidade, e outra de 45° a GOOmm da extremidade com redução.
Os eixos dos segmentos de tubo estão contidos em um mesmo plano.

. Braçadeiras da placa tipo 01
As braçadeiras serão confeccionadas com perfil "U" de ferro galvanizado de

2,5" x 1" x 100mm, com parede 2,65mm.

. Altura da placa tipo 01, na parte inferior, em relação ao leito da via: 5,50m

2.2 - Placas

. Chapa da placa tipo 01
Alumínio n° 16, espessura 1,5mm, nas dimensões 2,60 x 1,25m.

. Pintura das informações Turísticas, Indicativas e de Interesse Público:
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Base
Frente: toda a área frontal das placas será coberta por vinil adesivo nas cores

azul e verde (tipo 01), com garantia de 05 (cinco) anos.
Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

Letras

Placa tipo 01: tipo Aríal, maiúsculas corn 15 cm e minúsculas com 12cm, em
adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 05 anos.

Pictograma
Base em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos e

desenhos em adesivo de vinil preto normal, com garantia de 5 anos.

Seta Orientatíva
Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

Tarja
Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

. Pintura da Informação Publicitária:

Base

Frente: todo o módulo para indicação da informação publicitária será coberto
por adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.
Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto
fosco.

Letras
Em adesivo de vinil normal ou refletivo de grau técnico, conforme

logomarca, cor e tipologia de letras do patrocinador, com garantia de 05 anos.

Seta Orientatíva
Em adesivo de vinil normal, com garantia de 05 anos.

Tarja
Em adesivo refletivo azul, grau técnico, com garantia de$5 anos.
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Placa do TIPO 02, nas dimensões 1,20m x 0,60m

1 - Descrição Geral:

1.1- Placa e suportes de sustentação

As placas do tipo 02 serão sempre afixadas em colunas ou barroles, e
estarão localizadas defronte ou nas proximidades do local de interesse
turisitico ou público.

1.2. Regras Gerais:

- Com relação as informações contidas nas placas:

C | D A D E

. As placas do tipo 02 conterão apenas 01 (um) espaço para indicação ou
público, e urn espaço para anunciante publicitário;

. As informações turísiticas, indicativas e de utilidade pública, das placas,
serão fornecimentos pela Prefeitura Municipal à empresa vencedora para a
elaboração do projeto.

. Para a indicação do anunciante publicitário, a permissionária deverá
seguir o desenho básico das placas.

. O anunciante publicitário terá direito a explorar, dentro de seu espaço
na placa tipo 02, uma área de 1,12m x 0,24m.

. O anunciante publicitário deverá, também, estar acompanhado de seta
indicativa, sendo dispensada, a mesma, somente quando não houver
nenhuma possibilidade de indicar a direção do estabelecimento onde for
anunciado.

. A instalação das placas deverá obedecer os locais definidos e pré-
locados no projeto, que será desenvolvido pela empresa vencedora,
orientada pela Prefeitura Municipal, devendo sempre ser mantida, no passeio,
uma circulação livre para pedestres de no mínimo 1,00m (um). Caso o
passeio não permita, a placa deverá ser fixada em estrutura especial, que
possibilite a circulação livre, conforme parecer técnico da ^Prefeitura
Municipal.
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. As placas deverão ser instaladas niveladas, sendo responsabilidade
da PERMISSIONÁRIA garantir que, após a instalação, as placas não fiquem
desniveladas (tortas). Caso ocorram desnivelamento, as mesmas deverão
ser reinstaladas pela PERMISSIONÁRIA

2- Especificações de Materiais:

2.1 . Sustentação e Fixação:

. A coluna da placa 02
A coluna de 3,5m é confeccionada com tubo de ferro de 2" (DIN 2440)

galvanizado a fogo, com parede 3,35mm. A coluna contém também 02 (dois) pares
de travas anti-giro fixadas na extremidade inferior.

. Altura da placa 02, na parte inferior, em relação ao piso: 2,40m

2.2 - Placas

. Chapas da placa tipo 02
Ferro galvanizado, espessura 1,5mm, nas dimensões totais de 1,20m x
0,60m.

. Pintura das informações Turísticas, Indicativas e de Interesse Público:

Base
Frente: toda a área frontal das placas será coberta por vinil adesivo na cor azul

, com garantia de 05 (cinco) anos.
Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

Letras

Placa tipo 02: tipo Arial, maiúsculas com 08cm e minúsculas com 06cm, em
adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

Pictograma
Base em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos e

desenhos em adesivo de vinil preto normal, com garantia de 5 anos.

Seta Orientativa
Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 6 anos.
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Tarja
Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

. Pintura da Informação Publicitária:

Base

Frente: todo o módulo para indicação da informação publicitária será coberto
por adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.
Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto
fosco.

Letras
Em adesivo de vinil normal ou refletivo de grau técnico, conforme

logomarca, cor e tipologia de letras do patrocinador, com garantia de 05 anos.

Seta Orientativa
Em adesivo de vinil normal, com garantia de 05 anos.

Tarja
Em adesivo refletivo azul, grau técnico, com garantia de 05 anos.
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