
 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 2591, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 
“Dispõe sobre o disciplinamento de veículos 

publicitários do Município de Antônio Prado e 

dá outras providências”. 

 
              O Prefeito Municipal de Antônio Prado, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES E TIPOLOGIA 

 
Art. 1º. São estabelecidas para fins desta lei as seguintes definições: 
I- Paisagem Urbana – é o bem público resultante da contínua e dinâmica interação 

entre os elementos naturais, edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação 
de escala, forma, função e movimento. 

II- Anúncio – é qualquer indicação executada sobre veículo de divulgação, presentes 
na paisagem urbana, visíveis nos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover, 
orientar, indicar ou transmitir mensagem relativa a estabelecimentos comerciais, empresas, 
indústrias ou profissionais, produtos de qualquer espécie, idéias, pessoas ou coisas 
classificando-se em: 
 a) anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades e serviços; 
 b) anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos, marcas, 
pessoas, idéias ou coisas; 
 c) anúncio institucional: transmite informações do Poder Público, organismos 
culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades beneficentes ou similares, 
sem finalidade comercial; 
 d) anúncio orientador: transmite mensagens de orientação, tais como tráfego ou de 
alerta; 
 e) anúncio misto: transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.  
 
 Art. 2º. São considerados veículos publicitários ou simplesmente veículos, quaisquer 
elementos de comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao 
público tais como: 
 I- tabuleta: confeccionada em material apropriado e destinada à fixação de cartazes 
de papéis substituíveis (“outdoor” e similares); 
 II- placa: confeccionada em material apropriado e destinada à pintura de anúncios 
com área inferior a trinta metros quadrados, iluminado ou não; 
 III- painel: luminoso ou iluminado, confeccionado em material apropriado destinado 
à veiculação de anúncios indicativos e anúncios promocionais com área de até trinta metros 
quadrados, fixados em colunas ou estrutura própria;  
 IV- letreiro: luminoso ou iluminado colocado em fachadas ou fixado sobre estrutura 
própria, junto ao estabelecimento ao qual se refere, contendo além do nome marca ou 
logotipo, atividade ou serviço, atividade ou serviço prestado, endereço e telefone. Há também 
letreiros pintados sobre as fachadas; 



 
 
 
 
 V- poste toponímico: luminoso ou não, colocado em esquina de logradouro público, 
fixado em coluna própria ou estrutura própria destinado à nomenclatura de logradouros, 
podendo, ainda conter anúncios orientadores ou indicativos; 
 VI- faixa: executada em material não rígido, destinado à pintura de anúncio de caráter 
institucional; 
 VII- painéis eletrônicos, elétricos mecânicos e digitais, painéis triedros e totens;  
 VIII- pintura mural: são pinturas executadas sobre muros, fachadas, e empenas 
cegas de edificações com área máxima de trinta metros quadrados; 
 IX- pintura mural artístico: são pinturas artísticas executadas sobre muros, fachadas 
e empenas cegas de edificações ou sobre telas ou material similar, com estrutura própria, 
podendo ser iluminada; 
 X- painel em empena cega, luminoso ou iluminado – são painéis afixados sobre as 
empenas cegas de edificações, confeccionados em material apropriado, destinados a 
veiculação de anúncios e mensagens publicitárias, com área total limitada a superfície de 
40m² (quarenta metros quadrados) de empena cega. 
 XI- toldo - toda a  cobertura fixa ou retrátil que sirva para abrigar do sol ou da chuva, 
aplicáveis a vãos de portas, janelas e fachadas de estabelecimentos comerciais, e onde estejam 
inscritas mensagens publicitárias; 
 XII- balões, bóias, zepelins, infláveis e semelhantes - todos os suportes que, para a 
sua exposição no ar, precisem de gás, podendo estabelecer-se ao solo por elementos de 
fixação; 
 XIII- cartaz - toda a mensagem publicitária ou de propaganda inscrita em papel, tela 
ou plástico ou outros materiais destinada a ser afixada; 
 XIV- letras soltas ou símbolos - mensagens publicitárias aplicadas diretamente nas 
fachadas dos edifícios, constituída por um conjunto de suportes não luminosos, individuais 
para cada letra ou símbolo; 
 XV- iluminação backlight - veículo luminoso com a iluminação feita por trás da 
imagem; 
 XVI- iluminação frontlight - veículo iluminado com iluminação feita pela frente da 
imagem; 
 XVII- todos os instrumentos, veículos ou objetos utilizados para suporte de 
mensagens publicitárias não incluídas anteriormente são considerados, para efeito desta lei, 
“outros suportes publicitários”. 

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 3º. Ficam estabelecidas, para fins desta lei, o seguinte zoneamento da área urbana 
do município (anexo 01): 

I- Zona 01: Zonas de atuação do IPHAN 
 a) ZPR – Zona de Proteção Rigorosa: área onde se localiza a maior parte das 
edificações que apresentam características tipológicas que formam a imagem do conjunto 
urbano a preservar; 
 b) ZOC – Zona de Ocupação Controlada: áreas localizadas nas adjacências da “ZPR” 
formadas, basicamente pelas encostas dos morros e que,  por  sua  visibilidade  em  relação ao  
 



 
 
 
 
acervo tombado, também disciplinadas, em função do caráter de proteção à ambiência deste 
acervo e por servirem de moldura para a cidade; 
 c) ZPN – Zona de Proteção Natural: áreas formadas, basicamente, pelos morros 
circundantes e constituem-se em elementos fundamentais na composição da imagem 
ambiental de Antônio Prado; 
 d) ZPP – Zona de Preservação Permanente – Reserva Biológica: área localizada a 
noroeste do perímetro urbano conhecida popularmente como “Mato da Prefeitura”, 
apresentando mata nativa em bom estado de conservação, inclusive com árvores de grande 
porte, podendo ser considerada uma “associação vegetal relevante. 
 

II- Zona 02: Restante da área urbana de Antônio Prado 
 

CAPÍTULO III 
DAS AUTORIZAÇÕES 

 
 Art. 4º. Nenhum anúncio ou veículo poderá ser exposto ao público ou mudado de 
local sem prévia autorização do município ou IPHAN, quando se referir às Zonas de atuação 
deste órgão. 
 § fica estabelecido que o prazo de liberação pelo órgão competente para tramitação e 
conceder ou negar a autorização é de até 20 dias a contar da data do requerimento; 
 § caso o requerimento seja negado pelo órgão competente, a negativa deverá estar 
fundamentada com justificativa apontando os itens que deverão ser adequados. 
 
 Art. 5º. Os veículos e anúncios serão previamente aprovados pelo Município, através 
da Secretaria do Planejamento, mediante pedido formulado em requerimento padronizado, 
obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos: 
 I- desenhos apresentados em duas vias, à tinta, devidamente cotados, obedecendo aos 
padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 II- disposição do veículo em relação à sua situação e localização no terreno ou prédio 
(vista frontal e lateral), quando for o caso; 
 III- dimensões e alturas de sua colocação em relação ao passeio público e à largura da 
rua ou avenida; 
 IV- descrição pormenorizada dos materiais que o compõem, suas formas de fixação e 
sustentação, sistemas de iluminação, cores a serem empregadas e demais elementos 
pertinentes; 
 V- para a outorga ou fornecimento de autorização de veículos fixados nas marquises 
ou nelas apoiadas há necessidade prévia da apresentação do laudo de estabilidade estrutural 
aprovado pelo órgão competente; 
 VI- veículos transferidos para locais diversos àqueles a que se refere a autorização 
serão sempre considerados como novos, para efeitos desta lei. 

VII- será admitido um único anúncio indicativo por estabelecimento comercial, que 
deverá conter as informações necessárias ao público como o nome do estabelecimento e/ou a 
logomarca e o telefone; 
 VIII- prazo para adequação dos veículos existentes é de até 4 (quatro) anos a partir da 
vigência da presente lei; 
 



 
 
 
 
 IX- a partir da data de início da vigência desta lei, todos os veículos publicitários 
novos, da área urbana do município, deverão enquadrar-se às diretrizes previstas nesta lei; 
 

CAPÍTULO IV 
DOS VEICULOS DE DIVULGAÇÃO EM EDIFICAÇÕES 

 
Art. 6º. Para efeito desta lei, considera-se permitido para divulgação em edificações, 

em toda a zona urbana, o seguinte: 
I- uso dos veículos apenas no pavimento térreo até a altura mediana entre a verga 

superior da janela ou porta e o parapeito da janela do pavimento superior, salvo os adesivos 
fixados diretamente nos vidros de edificações não tombadas; 

II- galerias comerciais e shoppings seguem as diretrizes definidas para os demais 
estabelecimentos comercias, conforme a zona em que estão estabelecidos. 

III- qualquer tipo de anúncio deverá conter no mínimo 70% (setenta por cento) do 
espaço útil destinado para o nome e outros dados de identificação do estabelecimento, 
destinando-se o máximo de 30% (trinta por cento) do espaço para patrocinadores; 

IV- anúncios institucionais e orientadores diferentes dos padrões estabelecidos por 
esta lei, conforme a zona ao qual estarão inseridos, serão analisados caso a caso e decidido 
pelo órgão competente.  

 
Art. 7º. É vedado, na área urbana, para os fins desta lei: 
I- encobrimento de elementos construtivos que interfiram na morfologia das fachadas 

e nos detalhes arquitetônicos de qualquer edificação seja ela tombada ou não; 
II- veículos publicitários colocados nas empenas cegas, nas laterais das edificações e 

na cobertura ou telhado das edificações, com exceção de pinturas artísticas concebidas para 
amenizar o impacto das empenas cegas que prejudicam a paisagem urbana; 

III- uso de cores luminosas ou fluorescentes, néon nos veículos de divulgação; 
 IV- toldos fixos; 
 V- utilização do espaço público, como passeio público, ruas, canteiros para a 
colocação de veículos do tipo cavaletes; 
 

SEÇÃO I 
DAS EDIFICAÇÕES DA ZONA 01 

 
 Art. 8º. Na Zona 01 fica proibida a veiculação de anúncios indicativos em estruturas 
próprias, painéis eletrônicos, elétrico mecânicos e digitais, painéis triedros, totens e toldos 
fixos nesta zona. 

 
 

SUBSEÇÃO I 
DAS EDIFICAÇÕES TOMBADAS 

 
 Art. 9º. Quanto à veiculação de anúncios em edificações tombadas fica permitido o 
uso de placas paralelas e perpendiculares à fachada, iluminadas (frontlight, com afastamento 
máximo da iluminação de 40cm) ou não iluminadas; 

 



 
 
 
 

 Art. 10 - Quanto aos anúncios indicativos paralelos à fachada, fica permitido o 
seguinte (anexo 02): 
 I- locação do anúncio indicativo acima do vão da porta de acesso à edificação; 
 II- largura máxima igual ao vão da esquadria de acesso, não ultrapassando 1,20m (um 
metro e vinte centímetros); 
 III- altura máxima do veículo igual à altura da bandeira da porta a que se destina, com 
máximo de 30cm (trinta centímetros); 
 IV- espessura máxima de 5cm (cinco centímetros); 
 V- fixação da placa deixando o afastamento mínimo de 2cm (dois centímetros) e 
máximo de 5cm (cinco centímetros) para permitir ventilação, principalmente nas edificações 
de madeira; 
 VI- poderão ser utilizados os seguintes materiais: acrílico, PVC, vinil, ou similar, 
chapas de madeira, vidro ou metal; 
 VII- nos estabelecimentos acima do térreo será permitida somente a colocação de 
anúncios indicativos na porta de acesso aos pavimentos superiores;  
 
 Art. 11 - Quanto aos anúncios indicativos paralelos à fachada, fica vedado o seguinte:  

I- inserção de placas acima da porta de acesso que contém bandeira ou verga em arco 
(anexo 03); 

II- projeção do veículo publicitário além do pano da fachada; 
 III- utilização da iluminação do tipo backlight ou luminoso. 
 

 Art. 12. Quanto aos anúncios indicativos perpendiculares à fachada, fica permitido 
o seguinte (anexo 04): 
 I- anúncio indicativo deverá ser fixado na altura correspondente à porta de acesso, 
sendo que o vão livre entre a base do veículo publicitário e a linha do piso não poderá ser 
inferior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros). Eventual necessidade de adequação da 
altura deverá ser submetida à aprovação do órgão competente;  
 II- dimensões máximas: 50x30x5cm (cinqüenta centímetros de largura, trinta 
centímetros de altura e cinco centímetros de espessura) com distância de 15cm (quinze 
centímetros) do pano da fachada; 
 III- utilização de materiais como: de chapas de madeira, vidro ou metal; 

 
SUBSEÇÃO II 

DAS EDIFICAÇÕES NÃO TOMBADAS 
 

 Art. 13. Quanto à veiculação de anúncios indicativos em edificações não tombadas 
fica permitido o seguinte:  
 I- uso dos seguintes materiais: acrílico, PVC, vinil, ou similar, chapas de madeira, 
vidro ou metal; 

II- placas, letreiros, pintura mural, letras soltas ou símbolos, luminosos ou iluminado e 
toldos retráteis. 

 
 Art. 14. Quanto aos anúncios indicativos paralelos à fachada, fica permitido o 
seguinte (anexo 05): 

I- preferência para locação dos anúncios acima das portas de acesso; 



 
 
 
 
 II- veicular um anúncio de 0,20m² (vinte decímetros quadrados) para cada metro 
linear de fachada (largura) (ex. uma edificação com testada de 10m lineares/ largura poderá 
veicular um anúncio de até 2,0m²), independente do número de estabelecimentos comerciais; 

III- dimensões máximas: largura de 5,0m (cinco metros), altura de 0,60 (sessenta 
centímetros) e espessura de 0,15m (quinze centímetros) com distância de 15cm (quinze 
centímetros) do pano da fachada, respeitando o inciso II. 
 IV- adesivos nos vidros, respeitando as áreas máximas previstas por este artigo; 
 V- os letreiros confeccionados com metais, poderão ser fixados diretamente sobre a 
edificação, com afastamento máximo de 5cm (cinco centímetros), também respeitando as 
áreas máximas previstas por este artigo; 

VI- quando o anúncio indicativo for composto apenas de letras, logomarcas ou 
símbolos grampeados ou pintados na parede, a área total do anúncio será aquela resultante do 
somatório dos polígonos formados pelas linhas imediatamente externas que contornam cada 
elemento inserido na fachada. 
 
 Art. 15. Quanto aos anúncios indicativos perpendiculares à fachada, fica permitido 
o seguinte (anexo 06): 
 I- localização do anúncio indicativo no primeiro pavimento, ao lado da esquadria de 
acesso à edificação e com vão livre entre a base do veículo até o piso maior que 2,20m (dois 
metros e vinte centímetros); 
 II- dimensionamento máximo de 80x60cm (oitenta centímetros de largura por sessenta 
centímetros de altura) e espessura máxima de 15cm (15 centímetros), para placas luminosas e 
5cm (cinco centímetros) para placas iluminadas. 
 
 Art. 16. Quanto aos anúncios indicativos pintados sobre a fachada, fica permitido o 
seguinte (anexo 07): 
 I- letreiros pintados apenas no primeiro pavimento, acima do vão da esquadria de 
acesso; 
 II- letras e/ ou logotipo deverão ser executadas na fachada principal, sendo vedada à 
pintura de fundo diferente da cor da fachada; 
 III- as dimensões máximas seguem conforme indicado no artigo 14 desta lei. 
 

Art. 17. Quanto aos anúncios indicativos veiculados nas marquises das edificações, 
fica permitido o seguinte (anexo 08): 

I- distância vertical mínima dos veículos em relação ao passeio será de 2,60m (dois 
metros e sessenta centímetros);  

II- inserção de anúncios paralelos à fachada com altura máxima de 60cm (sessenta 
centímetros), não ultrapassando o comprimento desta; 
 III- as dimensões máximas seguem conforme indicado no artigo 14 desta lei, quando o 
anúncio for paralelo à marquise, e o indicado no artigo 15, quando o anúncio for 
perpendicular à marquise. 
 

Art. 18. Quanto aos anúncios indicativos veiculados em toldos retráteis, fica 
permitido o seguinte (anexo 09): 

I- exibição de anúncios em toldos retráteis licenciados será restrito ao nome, logotipo 
e/ ou atividade principal do estabelecimento e inseridos na borda inferior do mesmo; 



 
 
 
 
II- toldos retráteis, com largura máxima igual à medida do acesso ao estabelecimento 

comercial e de acordo com a verga da esquadria;  
  

SEÇÃO II 
DAS EDIFICAÇÕES DA ZONA 02 

 
SUBSEÇÃO I 

DAS EDIFICAÇÕES  
 

 Art. 19. Quanto aos anúncios indicativos nas edificações, fica permitido o seguinte: 
I- uso dos seguintes materiais: acrílico, PVC, vinil, ou similar, chapas de madeira, 

vidro ou metal; 
II- utilização placas, letreiros, pintura mural, letras soltas ou símbolos, luminosos ou 

iluminado e toldos retráteis; 
III- veiculação de anúncios indicativos fixados na fachada na altura máxima de 3,5m 

(três metros e cinqüenta centímetros) e vão livre de 2,6m (dois metros e sessenta centímetros) 
a partir da cota mais alta do meio-fio; 

 
 Art. 20. Quanto aos anúncios indicativos paralelos à fachada nas edificações, fica 
permitido o seguinte (anexo 10): 
 I- preferência para locação dos anúncios indicativos acima da porta de acesso ao 
estabelecimento comercial e/ou de serviço ou de acesso à edificação. 
 II- veicular um anúncio de 0,30m² (trinta decímetros quadrados) para cada metro 
linear de fachada (largura) quando a testada do imóvel for até 15m (quinze metros) lineares, 
independente do número de estabelecimentos comerciais; 
 III- veicular um anúncio de 0,35m² (trinta e cinco decímetros quadrados) para cada 
metro linear de fachada (largura) quando a testada do imóvel for superior a 15m (quinze 
metros) lineares, independente do número de estabelecimentos comerciais; 

IV- quando o anúncio indicativo for composto apenas de letras, logomarcas ou 
símbolos grampeados ou pintados na parede, a área total do anúncio será aquela resultante do 
somatório dos polígonos formados pelas linhas imediatamente externas que contornam cada 
elemento inserido na fachada; 

V- dimensões máximas: largura de 6,0m (seis metros), altura de 0,80 (oitenta 
centímetros) e espessura de 0,20m (vinte centímetros) de acordo com o inciso II e III deste 
artigo 20. 
 VI- adesivos nos vidros, respeitando a área estabelecida pelo item anterior. 
 VII- os letreiros confeccionados com metais, poderão ser fixados diretamente sobre a 
edificação; 

VIII- uso dos seguintes materiais: acrílico, PVC, vinil, ou similar, chapas de madeira, 
vidro ou metal. 
 
 Art. 21. Fica vedado, para fins desta lei, a iluminação de frontligths com afastamento 
maior que 1m (um metro) do veículo publicitário. 

 
 Art. 22. Quanto aos anúncios indicativos perpendiculares à fachada, nas 
edificações, fica permitido o seguinte (anexo 11): 



 
 
 
 
 I- localização do anúncio indicativo no primeiro pavimento, ao lado da esquadria de 
acesso à edificação ou aos estabelecimentos, com vão livre entre a base do veículo até o piso 
maior que 2,60m (dois metros e sessenta centímetros); 
 II- dimensionamento máximo de 120x80x20cm (um metro e vinte centímetros de 
largura, oitenta centímetros de altura e vinte centímetros de espessura);  

III- uso dos seguintes materiais: acrílico, PVC, vinil, ou similar, chapas de madeira, 
vidro ou metal. 

 
 Art. 23. Quanto aos anúncios indicativos pintados sobre a fachada das edificações, 
fica permitido o seguinte (anexo 12): 
 I- letreiros pintados apenas no primeiro pavimento, com área máxima igual ao 
delimitado para os anúncios paralelos à fachada; 
 II- letras deverão ser executadas na fachada principal, sendo vedada à pintura de fundo 
diferente da cor da fachada; 
 III- as dimensões máximas seguem conforme indicado no artigo 20 desta lei. 
 
 Art. 24. Quanto aos anúncios indicativos com estrutura própria, fica permitido o 
seguinte (anexo 13): 
 I- estar contidos dento do lote e não ultrapassar a altura máxima de 5m (cinco metros), 
incluídas a estrutura e a área total do anúncio e não ultrapassando a 2m² (2 metros quadrados). 

II- ter projeção máxima de 1m (um metro) sobre o passeio público. 
 
 Art. 25. Quanto aos anúncios indicativos veiculados nas marquises das edificações, 
fica permitido o seguinte (anexo 14): 

I- distância vertical mínima dos veículos em relação ao passeio será de 2,60m (dois 
metros e sessenta centímetros);  

II- só serão permitidos em marquises, paralelos à fachada com altura máxima de 60cm 
(sessenta centímetros), não ultrapassando o comprimento desta ou anúncio indicativo 
perpendicular à fachada conforme redação do Artigo 20 desta lei. 

 
 Art. 26. Quanto aos anúncios indicativos veiculados em toldos retráteis, fica 
permitido o seguinte (anexo 15): 

I- exibição de anúncios indicativos em toldos retráteis licenciados será restrito ao 
nome, logotipo e/ ou atividade principal do estabelecimento e inseridos na borda inferior do 
mesmo; 

II- toldos retráteis, com largura máxima igual à medida do acesso ao estabelecimento 
comercial e de acordo com a verga da esquadria. 

 
CAPÍTULO V 

DOS DEMAIS VEICULOS DE DIVULGAÇÃO 
 

 
 Art. 27. Quanto aos anúncios, em geral, veiculados em faixas, fica permitido o 
seguinte: 

I- os responsáveis pelas faixas poderão colocá-las no máximo quinze dias antes e 
retirá-las até 72 horas do período autorizado; 



 
 
 
 
II- durante o período de exposição, a faixa deverá ser mantida em perfeitas condições 

de afixação e conservação. 
 

 Art. 28. Fica vedado, para fins desta lei, o seguinte: 
I- fixação de faixas em árvores e a sua colocação no sentido transversal à pista de 

rolamento e em edificações tombadas; 
II- danos às pessoas ou propriedade, decorrentes da inadequada colocação das faixas, 

serão de única e inteira responsabilidade do autorizado; 
 

 Art. 29. Quanto aos tapumes, fica permitido o seguinte: 
I- tapumes de obras poderão veicular anúncios institucionais e orientadores reservando 

10% para anúncios indicativos desde que estes sejam resumidos (logotipo, “slogans” e 
outros), obedecidas as dimensões máximas de aproveitamento iguais aos veículos paralelos à 
fachada referente à zona ao qual está inserido; 

II- pintura mural e/ ou pintura mural artística. 
 
 Art. 30. Quanto aos muros, fica permitido a pintura mural e/ ou pintura mural artística. 
 
 Art. 31. Quanto à exploração de anúncios em postes toponímicos, será obedecidos os 

seguintes requisitos gerais: 
I- padronização estipulada pelo órgão competente do Município; 
II- colocação em locais previamente definidos e autorizados pelo órgão municipal 

competente. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS PROIBIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 32. As proibições gerais seguem Código de Posturas do Município de Antônio 
Prado, conforme a Seção VIII – Dos meios de Publicidade e a Subseção V – Da poluição 
visual. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS RESPONSÁVEIS E DAS PENALIDADES 

 
Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração 

pública indireta, que infringirem qualquer dispositivo desta Lei e de seus Decretos 
regulamentadores, ficam sujeitos às seguintes penalidades abaixo relacionadas que serão 
fiscalizadas pelo órgão competente municipal que também será responsável pela iniciativa e 
cobrança das mesmas: 

I- advertência que consiste em uma notificação com prazo máximo de 60 dias para 
adequação a contar da data do recebimento da notificação; 

II- multa no valor de 200 URM, que deverá ser aplicada sempre que os casos apurados 
não implicarem dano ou risco à população, especialmente se constituir-se em falta de 
autorização, independente do número de incidências semelhantes, determinando-se um prazo 
de 30 dias para adequação; 

 



 
 
 
 
III- caso não haja atendimento ao inciso anterior o poder público municipal fica 

autorizado para num prazo de 30 dias para proceder a apreensão do veículo de divulgação ou 
do anúncio, sem direito a qualquer espécie de indenização por parte do poder público. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 34. Nos imóveis edificados, públicos ou privados, somente serão permitidos 

anúncios indicativos das atividades neles exercidas e que estejam em conformidade com as 
disposições estabelecidas na lei de uso e ocupação do solo em vigor e possuam as devidas 
licenças e funcionamento. 

 
§ único: não serão permitidos, nos imóveis edificados, públicos ou privados, a 

colocação de “banners”, faixas ou qualquer outro elemento, nas fachadas externas, visando 
chamar a atenção da população para ofertas, produtos ou informações que não aquelas 
estabelecidas nesta lei. 
 
 Art. 35.  Casos especiais ou não contemplados por esta legislação deverão ser 
analisados e decididos pelo órgão competente para a aprovação. 
 
 Art 36. Esta lei pode ser regulamentada a qualquer momento, no que for necessário à 
mais completa aplicação de suas diretrizes. 
 
 Art. 37. As exigências contidas nesta lei não dispensam o cumprimento de 
dispositivos legais estabelecidos em leis federais e estaduais, destacando-se limitações 
impostas pelo IPHAN. 
 
 Art. 38. Os anexos numerados de 1 a 15 ficam fazendo parte integrante desta lei. 
 
 Art. 39. Esta lei entra em vigor decorridos 90 dias de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois 
mil e oito. 
 

Marcos Scopel 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
Em, 26/12/2008. 
 

 

 


