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Seção de Legislação do Município de Canela / RS
LEI MUNICIPAL Nº 3.973, DE 28/11/2017

DISPÕE, REGULAMENTA E DISCIPLINA A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO
MUNICÍPIO DE CANELA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

CAPÍTULO I - DOS CONCEITOS E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a regulamentação da publicidade e propaganda no Município
de Canela.

 Art. 2º Serão admitidas, para efeitos desta Lei, a publicidade e propaganda ao ar livre, que
compreende os processos e meios de divulgação visíveis, audíveis ou perceptíveis ao público,
utilizados em todo território municipal, de maneira externa, sejam de forma fixa ou móvel, em
lugares de domínio público ou privado, bem como em vias, logradouros públicos, faixas de
domínio de rodovias estaduais e estradas vicinais municipais.

 Art. 3º São considerados, para os fins desta Lei, todos veículos ou formas de publicidade ou
propaganda utilizadas no Município de Canela, dentre os quais:

I - OUTDOOR: placas e painéis usados para anunciar, promover ou divulgar uma marca,
produto, serviço ou estabelecimentos;

II - PLACAS DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA: anúncios gráficos fixos em
menor dimensão, removíveis ou não, usadas para anunciar, a venda ou aluguel de estabelecimento,
ou mesmo de promoção ou divulgação de serviços e/ou estabelecimentos imobiliários e de
corretagem imobiliária;

III - PANFLETAGEM: folhetos e similares distribuídos diretamente às pessoas, em vias
públicas, mediante abordagem pessoal ou não, colocação em veículos estacionados em vias
públicas, com o intuito de divulgar, oferecer ou incentivar o consumo de produto e serviços;

IV - OUTDOOR HUMANO: Considera-se "outdoor humano" a publicidade e propaganda
exercida por pessoa portando placas, coletes ou outros utensílios e vestuários com finalidade
publicitária;

V - SONORIZAÇÃO: toda e qualquer mídia fixa ou móvel que vise divulgar através de música,
anúncios falados, jingles ou comerciais, que se utilizarem da via pública em locomoção ou
estacionados, visando divulgar eventos, marcas, produtos e serviços de cunho publicitário;

VI - PUBLICIDADE EM ESTABELECIMENTOS: toda e qualquer identificação visual exposta
na fachada e/ou área de recuo do estabelecimento;

VII - PLACAS E LETREIROS: toda a estrutura física usada para fixar a identificação visual,
assim como o "fundo" criado para destacar e/ou inserir os letreiros, independente do material
utilizado, destinados a anúncios, promoção ou divulgação de marcas, produtos, serviços ou
estabelecimentos;

VIII - PLACAS PERPENDICULARES: mídia exposta de forma perpendicular à fachada ou via
pública;

IX - PUBLICIDADE EM PRÉDIO E GALERIAS COMERCIAIS: qualquer espécie e forma de
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veicular a marca, produto ou estabelecimento comercial ou de serviço, escrita ou sonora,
incluindo-se colunas, denominadas de totem, na parte externa do estabelecimento;

X - PUBLICIDADE PROMOCIONAL: qualquer espécie e forma de veiculação de produto (s)
para publicidade temporária e transitória oferecendo descontos, promoções e/ou benefícios ao
consumidor;

XI - PLACAS DE OBRAS E TAPUMES: Toda forma de identificação, divulgação e publicidade
em canteiros de obras e empreendimentos civis;

XII - OUTRAS FORMAS: Publicidade realizada através da colocação de cavaletes, floreiras,
faixas, cartazes, balões, painéis luminosos computadorizados.

 Art. 4º Serão consideradas ofensivas ao interesse desta Lei, a utilização do nome e da imagem de
Canela, de forma diversa aos de situar, localizar, identificar e orientar geograficamente, exceto
com autorização do Executivo.

CAPÍTULO II - DA PUBLICIDADE EM ESPÉCIE
Seção I - Dos outdoors

Art. 5º Será permitida a colocação de 1 (um) outdoor por matrícula de área em zona urbana.
Parágrafo único. Será permitida a colocação de um segundo outdoor quando a testada do imóvel

for igual ou superior a 100 metros com distância mínima de 50 metros entre elas.

 Art. 6º Os outdoors permitidos nos locais indicados neste artigo, não poderão ultrapassar o
tamanho de 18m²:

I - Na ERS 235, a partir do entroncamento com a ERS 476 (trevo do Saiqui), até a divisa com o
Município de São Francisco de Paula.

§ 1º Os outdoors de que trata este artigo, deverão ter no máximo 18 m², não podendo ultrapassar
3 metros de altura e 6 metros de largura, e caso a estrutura tenha visibilidade da via, a sua estrutura
deverá ter acabamento pintado na cor grafite ou preto fosco;

§ 2º Os outdoors deverão respeitar altura inicial da placa de no máximo 2 (dois) metros de altura
da base da via ou do terreno;

 Art. 7º Os outdoors permitidos nos locais indicados neste artigo, não poderão ultrapassar o
tamanho de 10m²:

I - Na ERS 235, a partir da divisa do Município de Gramado até o entroncamento com a ERS
466;

II - Na ERS 466;
III - Na ERS 235, a partir do entroncamento com a Rua Júlio Travi até o entroncamento com a

ERS 476 (Trevo do Saiqui).
§ 1º Nos trechos referidos nos incisos deste artigo fica autorizada a colocação de placas de

publicidade das empresas estabelecidas nestes trechos, mas limitada a colocação de até 02 (duas)
placas por estabelecimento, sendo uma para cada sentido da via.

§ 2º A colocação de Placas de Publicidade fora dos trechos descritos neste artigo, dependerão de
aprovação da Prefeitura Municipal de Canela, não podendo exceder a dimensão máxima de 3m²;

 Art. 8º A colocação de outdoors e placa de publicidade fica condicionada à expedição do alvará
correspondente e obediência ao modelo especificado no decreto regulamentar da presente Lei.

Parágrafo único. A autorização municipal não exime a exigibilidade de licenciamento por parte
do DAER, DNIT, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) do profissional responsável, quando se fizer necessário.
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 Art. 9º Os outdoors e as placas de publicidade não poderão prejudicar o fluxo de trânsito ou
impedir a passagem de pedestres.

 Art. 10. O outdoor instalado com intuito de locação, enquanto não locado ou mesmo se locado,
mas não tiver anúncio, deverá exibir imagem (s) de eventos ou atrativos turísticos da cidade como
"plano de fundo";

I - As imagens serão fornecidas pela Secretaria Municipal de Turismo;
II - A empresa proprietária do outdoor será responsável pelos custos da impressão, instalação,

manutenção e retirada deste "plano de fundo".

 Art. 11. Será de responsabilidade da empresa exploradora da publicidade, a manutenção dos
outdoors e das placas de publicidade, devendo conservá-los em perfeito estado e evitando riscos à
população.

 Art. 12. O descumprimento das normas desta seção, deixam o infrator e responsável, assim
considerado o locador dos outdoors, o proprietário registral do imóvel onde o outdoor estiver
situado, o proprietário do estabelecimento ou produto anunciado, o locatário do outdoor, de forma
diversa da prevista, solidariamente, à aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência para regularização da situação;
II - Multa de:

a) 50 VRM, após 30 (trinta) dias do recebimento da advertência por descumprimento de
qualquer norma prevista nesta Lei;

b) 100 VRM na hipótese de reincidência ou descumprimento da penalidade prevista na alínea
"a".

III - Remoção dos artefatos, às expensas dos responsáveis, após 15 (quinze) dias da infração
prevista na alínea "b" do inciso II;

IV - Cassação de alvará de licença do locador do outdoor, se estabelecido no Município de
Canela, enquanto não satisfizer o pagamento das multas e o ressarcimento pelas despesas de
remoção do artefato, sem prejuízo da cobrança judicial.

Seção II - Das placas de serviços de corretagem imobiliária

Art. 13. A instalação e colocação de placas de serviço de corretagem imobiliária fica limitada em
01 (uma) placa por Imobiliária ou corretor, para cada bem a ser locado ou vendido.

Parágrafo único. Poderão os estabelecimentos imobiliários exporem seus produtos de vendas ou
locação no prédio a ser locado ou vendido, pelo lado interno, independente de licença do
Município, observadas as dimensões máximas previstas nesta Lei.

 Art. 14. Na área urbana, o tamanho de cada placa fica limitada a 0,60 m².

 Art. 15. Na área rural, o tamanho de cada placa fica limitada no máximo a 2,5 m².

 Art. 16. As placas deverão ser expostas de forma alinhada, quando mais de uma imobiliária ou
corretor oferecerem o mesmo bem.

 Art. 17. O descumprimento das normas desta seção deixam o proprietário do imóvel anunciado
irregularmente, o corretor e a(s) imobiliária(s) nela identificada(s), solidariamente, responsáveis à
aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência;
II - Multa de:
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a) 50 VRM, após 30 (trinta) dias do recebimento da advertência por descumprimento de
qualquer norma prevista nesta seção e retirada imediata do material à custa do responsável;

b) 100 VRM na segunda infração, no mesmo imóvel, e retirada imediata do material à custa do
responsável;

III - Cassação de alvará do estabelecimento imobiliário, da licença para atividade de corretor e
material, no Município de Canela, após a 3ª infração aplicada, sem prejuízo da cobrança judicial do
valor das multas aplicadas.

Seção III - Da panfletagem, abordagem e outdoor humano

Art. 18. Fica expressamente proibida a panfletagem publicitária ou qualquer tipo de propaganda
volante em vias públicas municipais e o depósito de panfletos em veículos automotores, exceto
para fins institucionais, mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de Canela.

§ 1º Entende-se por fins institucionais, os eventos descritos no calendário oficial de eventos do
Município e aqueles apoiados ou realizados em parceria com o Poder Executivo.

§ 2º Fica permitida a colocação de panfletos e assemelhados de propagandas, em caixas de
correspondências, nas edificações comerciais e residenciais, ficando proibida a colocação em
grades, portões ou o lançamento no interior das edificações.

§ 3º Fica permitida a distribuição de propaganda volante até o limite do recuo do estabelecimento
comercial.

 Art. 19. Fica expressamente proibida a abordagem pessoal de pedestres ou veículos com
finalidade publicitária, propaganda ou venda, direta ou indireta, nas vias, passeios e logradouros
públicos no Município de Canela.

Parágrafo único. Aplicam-se as restrições deste artigo, no que couber, para as empresas e seus
funcionários, mandatários, terceirizados ou prepostos, que cometerem a infração especificada neste
artigo.

 Art. 20. Fica expressamente proibida, nas vias, passeios e logradouros públicos do Município de
Canela, a publicidade e propaganda através de pessoas caracterizadas como "outdoor humano".

Parágrafo único. Considera-se "outdoor humano" a publicidade e propaganda exercida por
pessoa portando placas, fantasias, coletes ou outros utensílios e vestuários com finalidade
publicitária.

 Art. 21. O descumprimento das normas desta seção, deixam o executor ou mandatário da
panfletagem, abordagem pessoal e outdoor humano, o proprietário dos produtos e serviços
divulgados e ou comercializados, solidariamente, responsáveis à aplicação das seguintes
penalidades:

I - Multa de:
a) 100 VRM por infração e recolhimento do material;
b) 200 VRM se reincidente na mesma infração, com recolhimento do material.

II - Cassação de alvará do estabelecimento promotor da publicidade de que trata esta seção, sem
prejuízo da cobrança judicial do valor das multas aplicadas.

Seção IV - Da sonorização

Art. 22. A sonorização publicitária é permitida no Município, mediante autorização prévia da
Prefeitura Municipal de Canela, de segunda-feira a sábado das 8h às 12h e das 14h às 18h, em
tonalidade que não perturbe o sossego público.
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§ 1º Não será permitida a sonorização no raio de até 100 (cem) metros de distância de hospitais,
asilos, igrejas, escolas e bibliotecas, quando em funcionamento.

§ 2º Não será permitida a sonorização em vias, passeios e logradouros públicos identificados pelo
Anexo Único da presente Lei.

§ 3º A sonorização de que trata esta seção não poderá prejudicar o fluxo de trânsito ou impedir a
passagem de pedestres.

 Art. 23. A sonorização realizada em estabelecimentos comerciais, destinar-se-á somente quanto a
seus produtos e serviços e de forma que não perturbe o sossego público.

 Art. 24. Os equipamentos utilizados para a veiculação da sonorização de que trata esta seção,
deverá possuir potência máxima de 30 (trinta) watts de áudio.

 Art. 25. O descumprimento das normas desta seção, deixam o infrator, assim considerado o autor
da sonorização, o proprietário do estabelecimento e dos produtos e serviços anunciados na
sonorização, solidariamente responsáveis à aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência com a imediata suspensão da sonorização em desacordo com esta seção;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não suspender a sonorização nos termos do inciso I, cumulada
com recolhimento do equipamento que reproduz a sonoridade, e devolução dos equipamentos
sonoros após o pagamento da multa aplicada.

b) 100 VRM, recolhimento do equipamento e proibição para veicular publicidade sonora pelo
período de 06 (seis) meses, e devolução dos equipamentos sonoros após o pagamento das multas
aplicadas.

III - Cassação do Alvará, quando cabível.

Seção V - Da publicidade em estabelecimentos comerciais

Art. 26. Será possível aos estabelecimentos comerciais, devidamente licenciados pelo Município,
fazer a publicidade de seus estabelecimentos por meio de identificação visual exposta na fachada,
vitrine e área de recuo do estabelecimento, através de placas, letreiros, placas perpendiculares,
adesivos e outros artefatos, observadas as condições desta seção e demais normas desta Lei.

 Art. 27. A identificação visual e a publicidade dos estabelecimentos não poderá ultrapassar 25%
da área da fachada, limitando a 18m² e a 3 (três) artefatos distintos.

§ 1º Estabelecimentos localizados em esquinas, poderão usar publicidade nas duas fachadas,
contanto que respeite o percentual máximo de 25% da área total da fachada, proporcional a área
ocupada, limitado a 10m² e 3 (três) artefatos distintos para cada plano de fachada.

§ 2º Excetua-se do cálculo da área total da fachada, a área destinada às vitrines.

 Art. 28. Serão considerados letreiros, para o entendimento desta Lei, a composição ou a utilização
de qualquer letra, emblema, desenho, destinado exclusivamente à identificação do estabelecimento,
independentemente do material a ser utilizado, unicamente sobre superfície de parede externa de
qualquer plano de fachada, não podendo ultrapassar 15% da fachada .

 Art. 29. Poderão os estabelecimentos térreos, utilizar até 50% das áreas destinadas exclusivamente
a vitrines com aplicações publicitárias e escritos promocionais.

Parágrafo único. Quando o estabelecimento possuir mais de um pavimento ou sobreloja, será
permitido o uso da totalidade das vitrines dos mesmos.
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 Art. 30. Placas perpendiculares fixadas por pedestais, postes ou sustentação aérea, devem ter sua
estrutura pintada na cor grafite ou preto fosco, quando visíveis ao público.

 Art. 31. As placas perpendiculares deverão ter obrigatoriamente a sua fixação através de
pedestais, postes ou algum tipo de sustentação aérea, dentro da área de recuo de ajardinamento,
podendo a publicidade avançar em até 50% do seu tamanho, sobre o passeio público.

§ 1º As placas perpendiculares poderão ter, no máximo, as seguintes dimensões:
I - Nos estabelecimentos com recuo e até 6m de testada: 1,5m².
II - Nos estabelecimentos com recuo e mais de 6m testada: 2.5m²

§ 2º Novas placas ou aquelas que necessitarem de adequação, deverão usar iluminação interna
(back light).

 Art. 32. As placas perpendiculares fixadas em paredes de estabelecimentos que não possuem
recuo de ajardinamento, devem estar fixados a uma altura mínima de 2,40m do chão e com
tamanho máximo de 0,60m², respeitado o limite de 0,80m de comprimento sobre o passeio público.

 Art. 33. As placas, letreiros e outros artefatos usados para identificação e publicidade dos
estabelecimentos deverão atender ao seguinte:

I - ser confeccionadas com material durável e resistente às intempéries do tempo;
II - estar em perfeito estado de conservação e limpeza.
Parágrafo único. As formas de publicidade previstas nesta seção, que estiverem fixadas

paralelamente à fachada, em estabelecimento sem recuo, não podem avançar sobre o passeio
público.

 Art. 34. O descumprimento das normas desta seção, deixam o proprietário do imóvel, locatário do
mesmo, ou ainda o beneficiário com a instalação das placas, responsável, solidariamente à
aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Cassação de alvará do estabelecimento onde a publicidade estiver sendo veiculada de forma

irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do valor das multas aplicadas, se não cumprida a
regularização em até 15 (quinze) dias após a infração descrita na alínea b deste artigo.

Seção VI - Da publicidade em prédios e galerias comerciais

Art. 35. É possível a publicidade de estabelecimentos comerciais e de serviços situados em prédios
comerciais ou galerias, que tiverem apenas acesso interno, por meio de totem instalado em frente
ao prédio, desde que fixado dentro da área de recuo de ajardinamento e possuindo tamanho
máximo de 2,5m².

 Art. 36. Estabelecimentos situados em prédios sem recuo de ajardinamento, podem usar painel
informativo fixado na parede (fachada) do prédio, divulgando as salas internas, inclusive as
localizadas nos pavimentos superiores, contanto que este painel, não ultrapasse a dimensão
máxima de 2,5m².

 Art. 37. Estabelecimentos situados em prédios sem recuo, que comprovem a impossibilidade de
fixação de painel informativo na própria parede frontal do prédio, podem utilizar totem ou placa,
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desde que previamente autorizados pela Prefeitura de Canela.

 Art. 38. O descumprimento das normas desta seção, deixam o proprietário dos estabelecimentos
comerciais e/ou de serviços, ou ainda o condomínio do prédio onde a publicidade estiver em
desacordo com as normas neste previstas, solidariamente responsáveis pela aplicação das seguintes
penalidades:

I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Cassação de alvará do estabelecimento onde a publicidade estiver sendo veiculada de forma

irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do valor das multas aplicadas, se não cumprida a
regularização em até 15 (quinze) dias após a infração descrita na alínea "b" deste artigo.

Seção VII - Da publicidade de cunho promocional

Art. 39. A publicidade de que trata esta seção, não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias.

 Art. 40. Os estabelecimentos térreos podem utilizar até 25% de área da fachada, além daquela
prevista na Seção V.

 Art. 41. Estabelecimentos situados em salas comerciais com pé direito "duplo" e com vitrine na
parte superior, só podem utilizar a vitrine inferior para divulgação de cunho promocional.

 Art. 42. Não será permitido sujar calçadas ou fachadas das lojas com papel picado, confetes, ou
qualquer tipo de material promocional.

 Art. 43. O descumprimento das normas desta seção, deixam o proprietário dos estabelecimentos
comerciais e/ou de serviços onde a publicidade estiver em desacordo com as normas neste
previstas, solidariamente responsáveis pela aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Cassação de alvará do estabelecimento onde a publicidade estiver sendo veiculada de forma

irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do valor das multas aplicadas, se não cumprida a
regularização em até 15 (quinze) dias após a infração descrita na alínea b deste artigo.

IV - Remoção dos artefatos promocionais às expensas dos responsáveis devidamente
identificados.

Seção VIII - Das placas de obras e tapumes

Art. 44. Os canteiros de obras e empreendimentos civis, deverão estar cercados por tapumes, de
maneira que seus elementos de identificação, divulgação e publicidade estejam sobre estes
dispostos e organizados.

§ 1º Será permitida a aplicação de uma única cor de fundo sobre a superfície do material
utilizado na confecção do tapume.
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§ 2º Fica permitido o revestimento impresso (plotagem) de até 100% da área do tapume,
exclusivamente com imagem da obra a ser edificada ou atrativos turísticos públicos do Município
de Canela.

I - Em caso de utilização de imagens de atrativos turísticos do município, deverá ser solicitada
a autorização da Prefeitura Municipal de Canela no momento da aprovação do alvará de
construção.

 Art. 45. As placas dos profissionais de engenharia, arquitetura, fornecedores, prestadores de
serviços e afins, quando fixadas na respectiva obra, poderão ser colocadas de forma coletiva ou
individual, sendo que quando forem mais de uma, devem estas, estar dispostas de forma alinhada e
agrupada conforme o respectivo segmento.

Parágrafo único. As placas referidas no caput deste artigo, não poderão ultrapassar os 0,60m² de
área por profissional ou empresa responsável.

 Art. 46. Fica permitida a divulgação de informações técnicas e comerciais dos empreendimentos
das obras civis ou públicas, incorporadas aos tapumes, ou sobrepostas aos mesmos através de
placas, desde que obedecendo aos seguintes critérios:

I - Sendo o terreno da obra ou empreendimento localizado em meio de quadra, a colocação de
uma única placa com dimensões de até 2,5m².

II - Sendo o terreno da obra ou do empreendimento, localizado em lote de esquina, permite-se as
seguintes formas:

a) A colocação simultânea de duas placas, sendo uma para cada logradouro, ambas com
dimensão de até 2,5m².

§ 1º É vedada a utilização de fotos ilustrativas e informações comerciais de empreendimentos
que não sejam referentes ao da obra em questão.

§ 2º É vedada a utilização de qualquer publicidade, propaganda, nome de empresa construtora,
incorporadora ou profissional acima do pavimento térreo das obras e/ou empreendimentos.

 Art. 47. A inobservância das regras desta seção implicará na aplicação das seguintes penalidades:
I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Retirada da publicidade veiculada de forma irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do

valor das multas aplicadas, se não cumprida a regularização em até 15 (quinze) dias após a infração
descrita na alínea "b" deste artigo.

Seção IX - Da publicidade em táxis e veículos de transporte coletivo

Art. 48. Fica permitida a exibição de publicidade comercial em veículos da categoria táxi, que
possuam concessão do Município, obedecidas as normas previstas nesta seção e ao seguinte:

Parágrafo único. A publicidade será afixada sobre o parabrisas traseiro do veículo em
dimensões que não ultrapassem as do mesmo, e/ou nas laterais em dimensões não superiores a
50cm x 50cm.

 Art. 49. Fica permitida a exibição de publicidade comercial em veículos de transporte coletivo,
público ou privado, tais como ônibus, micro-ônibus, vans e automóveis de agências, obedecidas as
normas previstas nesta seção e ao seguinte:

Parágrafo único. A publicidade será afixada sobre o parabrisas traseiro e/ou nas laterais do
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veículo não podendo ultrapassar 50% da área total do veículo.

 Art. 50. Não será permitida a colocação de propaganda que oculte ou dificulte a visão e leitura de
indicativos caracterizadores do veículo, respeitada a legislação vigente.

 Art. 51. Não será permitida a colocação de propagandas que incentivem o consumo de bebidas
alcoólicas, cigarros e assemelhados, ou que contenham cunho político-partidário.

 Art. 52. A inobservância das regras desta seção implicará na aplicação das seguintes penalidades:
I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Retirada da publicidade veiculada de forma irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do

valor das multas aplicadas, se não cumprida a regularização em até 15 (quinze) dias após a infração
descrita na alínea b deste artigo.

Seção X - Da publicidade em postos de abastecimento de combustíveis e de venda de gás

Art. 53. Serão permitidos, para os postos de abastecimento de combustíveis e de venda de gás, que
tiverem platibanda de contorno na cobertura principal da área de abastecimento, a utilização do uso
de logotipo ou da marca da empresa, ou da rede fornecedora de combustível.

§ 1º O letreiro admitido na platibanda para este fim, deverá observar os limites previstos na seção
VI do Capítulo I da presente Lei.

§ 2º Totens, placas instaladas no solo, fora da projeção do contorno da cobertura da área de
abastecimento deverão obedecer aos limites impostos nesta Lei.

§ 3º Todo e qualquer outro veículo de divulgação, de preços, campanhas promocionais, deverá
estar obrigatoriamente sob a área de projeção do contorno da cobertura da área principal de
abastecimento.

§ 4º As publicidades e informações em prédios de apoio (administração, comércio e serviços),
deverão atender o que prevê a presente Lei, em sua totalidade.

Art. 53-A. A inobservância das regras desta seção implicará na aplicação das seguintes
penalidades:

I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - retirada da publicidade veiculada de forma irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do

valor das multas aplicadas, se não cumprida a regularização em até 15 (quinze) dias após a infração
descrita na alínea b deste artigo.

Seção XI - Da publicidade em toldos

Art. 54. É proibida a publicidade ou propaganda aplicada ou pintada sobre toldos, estruturas leves
ou similares de qualquer natureza.

Parágrafo único. Serão permitidos sobre as estruturas mencionadas no caput deste artigo, a
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identificação do estabelecimento e o número, sendo que a área ocupada por estas inscrições deverá
ser considerada como área de letreiro permitido em Lei.

Art. 54-A. A inobservância das regras desta seção implicará na aplicação das seguintes
penalidades:

I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Retirada da publicidade veiculada de forma irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do

valor das multas aplicadas, se não cumprida a regularização em até 15 (quinze) dias após a infração
descrita na alínea b deste artigo.

Seção XII - Da publicidade em logradouros e próprios públicos

Art. 55. A publicidade em logradouros e próprios públicos fica autorizada mediante processo
licitatório ou convênio para permissão de uso publicitário, podendo versar apenas sobre a
divulgação de informações de interesse público, de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal
de Canela, publicidade e propaganda de produtos e serviços da iniciativa pública ou privada e
ficando restrita aos seguintes locais:

I - Placas de identificação de ruas;
II - Placas de trânsito sobre vias públicas;
III - Termômetro e/ou Relógios públicos;
IV - Cabines telefônicas públicas;
V - Totens e elementos de promoção e/ou informação turística;
VI - Bancos de praça ou em passeio público;
VIII - Lixeiras públicas;
IX - Placas de Aviso.
X - Paradas de ônibus.
XI - Quiosques, Pergolados e Similares.
Parágrafo único. Fica autorizada a concessão e permissão de uso de praças ou logradouros

públicos a particulares que poderão explorar a publicidade no local mediante contrapartida e
conservação dos mesmos.

 Art. 56. Os indicadores de logradouros, de direção ou de sinalização simples ou luminosos,
instalados ao longo das vias públicas, destinado a identificação de logradouros, à indicação de
locais turísticos e de interesse público, serão regulamentados por decreto de acordo com o interesse
da administração pública municipal.

Art. 56-A. A inobservância das regras desta seção implicará na aplicação das seguintes
penalidades:

I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (dias) para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Retirada da publicidade veiculada de forma irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do

valor das multas aplicadas, se não cumprida a regularização em até 15 (quinze) dias após a infração
descrita na alínea b deste artigo.
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Seção XIII - Outras formas de publicidade

Art. 57. Fica proibida a colocação de publicidade sobre as calçadas, vias públicas, canteiros ou
outras áreas e/ou espaço aéreo público, nas seguintes formas, exceto com autorização da Prefeitura
de Canela:

I - Através de cavaletes, floreiras com placas, totens, postes de elementos indicativos ou
similares.

II - Estacionamento de veículos, bicicletas, bicicletas com reboques ou similares, reboques, de
tração mecânica, humana ou animal, que contenham painéis adesivados, pintados ou eletrônicos,
ou outros elementos promocionais.

III - Colocar e veicular propaganda em postes de iluminação pública, paradas de ônibus, muros
de pedra, madeira ou naturais e todos os demais equipamentos urbanos, de qualquer natureza;

§ 1º Fica proibido circular ou estacionar reboques, bicicletas, carretas ou similares, de tração
mecânica, humana ou animal, que contenham publicidade com fins comerciais de qualquer tipo de
produto, serviço, marca, ou estabelecimento nas áreas públicas do Município, ou em terrenos
baldios e mesmo dentro da área de recuo dos estabelecimentos.

§ 2º Não será considerada propaganda para as vedações desta seção, quando a publicidade e/ou a
propaganda, utilizada no veículo ou na frota, for de identificação e padronização da empresa ou
prestadora de serviço.

 Art. 58. Fica proibida a utilização externa de faixas publicitárias e de propaganda ou de
divulgação de eventos, de qualquer natureza e dimensão em todo território municipal,
excetuando-se faixas destinadas às congratulações e/ou felicitações de cunho pessoal e em
propriedades particulares.

 Art. 59. Fica proibido o uso externo de todo o tipo de cartaz e faixa de material facilmente
deteriorável em todo território municipal.

 Art. 60. As publicidades expostas em terrenos baldios e áreas não edificadas, têm a sua colocação
condicionada à capina, roçada e remoção de detritos durante o tempo em que a mesma estiver
exposta, mediante autorização prévia da Prefeitura de Canela, e sob responsabilidade daquele que
se cadastrar para obter o espaço publicitário.

 Art. 61. Somente será permitida a fixação de bandeiras e/ou bandeirolas, banners, painéis de
materiais leves (tecidos, lonas, plásticos, nylon, fibras e similares), balões, bonecos, objetos
infláveis de qualquer natureza, artefatos que se movem por dispositivo mecânico e eletrônico, por
insuflamento de ar ou por ventiladores, com autorização prévia da Prefeitura de Canela.

 Art. 62. Em casos especiais fica o Poder Público Municipal autorizado a conceder, mediante Lei
específica, a licença para colocação de Painéis Luminosos no Município de Canela.

§ 1º Os Painéis Luminosos deverão ter dimensão máxima de 7m², e seus pilares de sustentação
não poderão ultrapassar altura máxima de 4 metros, sendo proibida a sua afixação em vias,
passeios e logradouros públicos.

§ 2º A autorização para colocação dos painéis, referidos no caput deste artigo, ficará
condicionada a utilização de 25% do tempo de exibição para apresentação de informações de
interesse público e divulgação de eventos e atrativos do Município de Canela, por hora de
funcionamento, distribuídos ao longo da veiculação diária.

 Art. 63. A inobservância das regras desta seção implicará na aplicação das seguintes penalidades:
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I - Advertência para regularização da situação no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de:

a) 50 VRM se o responsável não regularizar a situação nos termos do inciso I, dando-se mais
15 (quinze) dias para regularização;

b) 100 VRM se reincidente na mesma infração;
III - Retirada da publicidade veiculada de forma irregular, sem prejuízo da cobrança judicial do

valor das multas aplicadas, se não cumprida a regularização em até 15 (quinze) dias após a infração
descrita na alínea b deste artigo.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 64. É vedada a divulgação do nome de outros municípios em qualquer tipo de publicidade
dentro do Município de Canela que venha a confundir as pessoas acerca de identidade do
município, exceto quando for de manifesto interesse da administração por meio de parcerias ou
convênios, ou ainda para o caso de ações conjuntas devidamente autorizadas pelo município.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo implicará em multa de 100 VRM
(valor de referência municipal) cumulada com apreensão do material.

 Art. 65. As formas e locais de publicidade omissos nesta Lei serão encaminhados à Comissão
Especial de Análise (CEA) que será designada por Decreto Executivo, obedecendo a nomes
indicados pelo Conselho Municipal do Plano Diretor e que façam parte deste, o qual terá função
consultiva, cabendo ao Poder Executivo a análise final sobre a liberação do local e da publicidade a
ser realizada.

 Art. 66. Esta Lei poderá ser regulamentada, no que couber, por decreto do Poder Executivo para
garantir a sua execução.

 Art. 67. Ficam revogadas as Leis Municipais: nº 1.623, de 14 de dezembro de 1998; nº 1.880, de
21 de agosto de 2002; nº 2.475, de 18 de abril de 2006; e nº 2.678, de 07 de novembro de 2007.

 Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos quanto ao exposto
nas Seções III, IV a partir de 1º de dezembro de 2017 e quanto ao exposto nas Seções I, II, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII a partir do dia 1º de fevereiro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA, 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Tomazelli
Procurador Geral do Município

Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal da Fazenda
e Desenvolvimento Econômico

Registre-se e publique-se.

Vilmar da Silva Santos
Secretário Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
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ANEXO ÚNICO

1 - Felisberto Soares em toda sua extensão

2 - Osvaldo Aranha em toda sua extensão

3 - Julio de Castilhos em toda sua extensão

4 - João Pessoa, na extensão entre as ruas Júlio de Castilhos e Padre Cacique

5 - Praça da Matriz em toda sua extensão

6 - Praça João Corrêa em toda sua extensão

7 - Largo da Fama em toda sua extensão

8 - Serafino Dias em toda sua extensão

9 - Rodolfo Schilieper em toda sua extensão

10 - Danton Corrêa em toda sua extensão

11 - Melvin Jones, na extensão entre as ruas Osvaldo Aranha e Rodolfo Schilieper

12 - Papa João XXIII em toda sua extensão

13 - Badem Powel em toda sua extensão

14 - Arlindo Pasqueline em toda sua extensão

15 - Ernesto Urbani em toda sua extensão

16 - Dona Carlinda, na extensão entre as ruas João Pessoa e Dom Pedro II

17 - Dom Pedro II, na extensão entre as ruas Dona Carlinda e Julio de Castilhos

18 - Coronel Diniz, na extensão entre as ruas Dona Carlinda e Visconde de Mauá

19 - Borges de Medeiros, na extensão entre as ruas Coronel Diniz e João Pessoa

20 - Visconde de Mauá, na extensão entre as ruas Coronel Diniz e João Pessoa

21- Augusto Pestana, na extensão entre as ruas Paul Harris e Visconde de Mauá
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22 - Tenente Manoel Corrêa, na extensão entre as ruas Getúlio Vargas e Paul Harris

23 - Perfeito João Alfredo, em toda a sua extensão

24 - Paul Harris, na extensão entre as ruas Osvaldo Aranha e Augusto Pestana

25 - Getúlio Vargas, em toda a sua extensão

26 - Batista Luzardo, na extensão entre as ruas Dona Carlinda e São Francisco

27 - São Francisco, na extensão entre as ruas João Simplício e João Pessoa

28 - 7 de Setembro, na extensão entre as ruas João Simplício e João Pessoa

29 - General Ernesto Dornelles, na extensão entre as ruas Prefeito João Alfredo e Augusto Pestana
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