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LEI Nº 1576/2005
(Revogada pela Lei Complementar nº 117/2005) 
 

DISPÕE SOBRE: PUBLICIDADE E DÁ
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

 
EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga a seguinte Lei. 
 

Art. 1º  A Taxa de Anúncios e Publicidade é devida em razão da a�vidade municipal de fiscalização do
cumprimento da legislação na exploração ou u�lização, por qualquer meio ou processo, de anúncios e
publicidade nas vias e nos logradouros públicos, ou em locais deles visíveis ou, ainda, em outros locais de
acesso ao público, ou audíveis. 
 

Art. 2º  Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se Anúncios e Publicidade toda e qualquer forma ou
instrumento de comunicação visual ou audiovisual de mensagens, inclusive aqueles que con�verem apenas
dizeres, desenhos, siglas, dís�cos ou logo�pos indica�vos ou representa�vos de nomes, produtos ou
a�vidades de pessoas �sicas ou jurídicas, mesmo aqueles fixados em veículos de transporte de qualquer
natureza. 
 

Art. 3º  Quaisquer alterações procedidas quanto ao �po, caracterís�ca ou tamanho do anúncio, assim como
a sua transferência para local diverso, acarretarão nova incidência da taxa. 
 

Art. 4º  A incidência e o pagamento da taxa independem: 
 
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administra�vas, rela�vas ao anúncio; 
 
II - da licença, permissão ou concessão, outorgada pela União, Estado ou Município; 
 
III - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para
expedição de alvarás ou vistorias. 
 

Art. 5º  Contribuinte da taxa é a pessoa �sica ou jurídica que, na forma e nos locais mencionados no Ar�go
1º: 
 
I - fizer qualquer anúncio; 
 
II - explorar ou u�lizar a divulgação de anúncios e publicidade de terceiros. 
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Art. 6º  São solidariamente responsáveis pelo pagamento da taxa: 
 
I - aquele a quem interesse o anúncio ou publicidade, quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado; 
 
II - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem móvel ou imóvel, inclusive veículos. 
 
Parágrafo Único - Para efeito deste ar�go, fica excluído da responsabilidade pelo recolhimento da taxa o
motorista autônomo proprietário de um único veículo, seja este, de aluguel provido de taxímetro ou do �po
Perua, u�lizada como lotação. 
 

Art. 7º  O valor da taxa será cobrada em função das caracterís�cas técnicas do Anúncio e Publicidade, da
quan�dade do �po de a�vidade ou produto, do local de veiculação da área de exposição ao anúncio, além
de utros fatores, tomados em separado ou conjuntamente conforme se dispuser em regulamento e de
acordo com o estabelecido na " Tabela para Cálculo de Taxa de Anúncios e Publicidade" Anexo I. 
 
Parágrafo Único - A "Tabela para Cálculo de Taxa de Anúncios e Publicidade" Anexo I, poderá, anualmente,
ser atualizada monetariamente de acordo com a variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado, ou na ausência deste, por outro índice de atualização monetária. 
 

Art. 8º  Todo Anúncio ou Publicidade deverá observar, dentre outras, as seguintes normas gerais: 
 
I - oferecer condições de segurança ao público e: 
 
a) ser man�do em bom estado de conservação, no que tange à estabilidade, resistência dos materiais e
aspecto visual; 
b) receber tratamento final adequado em todas as suas super�cies, inclusive na sua estrutura, ainda que não
u�lizada para anunciar. 
 
II - atender as normas técnicas per�nentes à segurança e estabilidade de seus elementos; 
 
III - atender as normas técnicas emi�das pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, per�nentes
às distâncias das redes de distribuição de energia elétrica ou a parecer técnico emi�do pelo órgão público
estadual responsável pela distribuição de energia elétrica; 
 
IV - quando instalados em áreas próximas a sí�os significa�vos, não impedir, mesmo que localmente, a
visualização daqueles. 
 
V - constar o número do CADAP - Cadastro de Anúncios e Publicidade ou da Licença. 
 
Parágrafo Único - Responderá por qualquer dano, ainda que por acidente de qualquer natureza, causado
pelo anúncio e publicidade ou por sua estrutura, arcando com os prejuízos causados, o responsável pela
publicidade ou anúncio e, solidariamente, o proprietário, o locador ou o cedente do espaço em bem imóvel
ou móvel, inclusive veículos. 
 

Art. 9º  Os anúncios defini�vos do �po faixas, pequenos cartazes ou assemelhados, colocados fora das
dependências do interessado, deverão conter o Número e o Prazo de Validade da Licença prevista no Ar�go
8º, V., de forma visível e legível, para sua iden�ficação. 
 

Art. 10 -  Os anúncios provisórios do �po faixas, pequenos cartazes ou assemelhados, colocados fora das
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dependências do interessado, terão prazo de exposição não superior a 30 (trinta) dias e deverão conter o
Número e o Prazo de Validade da Licença prevista no Ar�go 8º, V. 
 

Art. 11 -  A u�lização de Anúncios e Publicidade fica sujeita ao pagamento da taxa e a prévia licença. 
 
§ 1º - Para fins do disposto no "caput" deste ar�go, deverão ser requeridas tantas licenças quantos forem os
Anúncios e Publicidade a serem colocados. 
 
§ 2º - É de competência da Secretaria de Finanças e Planejamento a análise e expedição de licença para
exploração e colocação de Anúncio e Publicidade nos termos do Ar�go 1º e 2º da presente Lei. 
 
§ 3º - É de competência da Secretaria de Finanças e Planejamento a criação do CADAP - Cadastro de
Anúncios e Publicidade e o estabelecimento de normas e documentos necessários para a expedição de
Licença para Exploração e Colocação de Anúncio e Publicidade nos termos do Ar�go 1º e 2º da presente Lei. 
 
§ 4º - A taxa é devida pelo contribuinte que tenha interesse em publicidade própria ou de terceiros, sendo
responsável pelo tributo e pela infração em caráter solidário, o beneficiado com a Publicidade ou Anúncio,
sendo este de anúncios e publicidade provisórios ou defini�vos. 
 
§ 5º - São solidariamente responsáveis pelo tributo e pela infração, o proprietário, o locador ou o cedente do
espaço em bem imóvel ou móvel, inclusive veículos. 
 
§ 6º - Para efeito deste ar�go, fica excluído da responsabilidade pelo recolhimento da taxa o motorista
autônomo proprietário de um único veículo, seja este, de aluguel providos de taxímetro ou do �po Perua
u�lizada para lotação. 
 
§ 7º - Os termos publicidade, anúncios, propaganda e divulgação são equivalentes para efeito da taxa. 
 
§ 8º - Nos casos de Publicidade ou Anúncios não regularmente licenciado, a Prefeitura providenciará a
remoção, apreensão, interdição, cobertura, ou outros meios, inclusive quando es�ver o meio de divulgação
em propriedade par�cular, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
§ 9º - A taxa deverá ser paga antes da colocação ou distribuição do elemento publicitário. 
 

Art. 12 -  A taxa diária ou mensal será calculada e recolhida integralmente no ato da entrega da licença, em
conformidade com a "Tabela para Cálculo de Taxa de Anúncios e Publicidade" - Anexo 01. 
 

Art. 13 -  Quando da inscrição do Contribuinte no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários, a Taxa de
Anúncios e Publicidade será cobrada proporcionalmente ao número de meses, contados a par�r do mês de
inscrição. 
 
Parágrafo Único - O recolhimento da taxa, quando anual, poderá ser feito em até 6 (seis) parcelas mensais e
sucessivas com valores nunca inferior a R$ 30,00 (trinta reais) para cada parcela. 
 

Art. 14 -  Para os contribuintes de taxa anual, já inscritos no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários,
considera-se lançada a taxa no mês de janeiro de cada exercício. 
 

Art. 15 -  Fica proibida a colocação ou exibição de Anúncio ou Publicidade, seja qual for sua finalidade, forma
ou composição, nos seguintes casos: 
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I - quando prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação ins�tucional,
des�nado à orientação do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação das vias; 
 
II - quando, com disposi�vo luminoso, produzir ofuscamento ou causar insegurança ao trânsito de veículos e
pedestres; 
 
III - quando, com disposi�vo luminoso, prejudicar, por qualquer forma, a edificação em que es�ver colocado
ou as edificações vizinhas; 
 
IV - quando, por qualquer forma, prejudicar a insolação ou a aeração da edificação em que es�ver colocado
ou a dos imóveis edificados vizinhos; 
 
V - quando, apresentar conjunto de formas e cores que se confundam com as convencionadas
internacionalmente para as diferentes categorias de sinalização de trânsito; 
 
VI - quando apresentar conjunto de formas e cores que se confundam com as consagradas para a
preservação e o combate a incêndio, pelas normas de segurança; 
 
VII - quando, colocado ou pintado, nas colunas, paredes, muros e demais partes externas do edi�cio; 
 
VIII - em cobertura de imóveis localizados em zonas exclusivamente residenciais; 
 
IX - mediante o emprego de balões ou infláveis, salvo com autorização especial da Prefeitura; 
 
X - em obras públicas de arte, tais como: viadutos, pontes túneis e semelhantes, ainda que de domínio
estadual ou federal; 
 
XI - quando situar-se numa faixa de 10 (dez) metros das laterais de pontes, viadutos e elevados; 
 
XII - de propaganda polí�ca, mediante pintura ou a afixação de faixas, cartazes, dís�cos e flâmulas em
veículos de transporte cole�vo ou individual, objeto de permissão ou concessão pelo Município; 
 
XIII - em bens públicos municipais, com exceção de autódromos, estádios, centros despor�vos ou locais de
prá�ca de desporto em geral; 
 
XIV - nas partes internas e externas dos cemitérios; 
 
XV - nas partes internas e externas de hospitais, pronto-socorro e postos de atendimento médicos, exceto os
que digam respeito à denominação e eventos relacionados com a área da saúde. 
 

Art. 16 -  Fica o Execu�vo Municipal autorizado a conceder os bene�cios da redução ou isenção da Taxa de
Anúncios e Publicidade aos nome, siglas, dís�cos, logo�pos e breves mensagens que, nas condições legais e
regulamentares, se responsabilizem gratuitamente pelas seguintes a�vidades: 
 
I - colocação e manutenção de cestos des�nados à coleta de lixo nas vias e logradouros públicos; 
 
II - conservação e restauração de parques, jardins, praças e demais logradouros públicos; 
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III - plan�o de árvores em logradouros públicos; 
 
IV - proteção, preservação e manutenção de sí�os ecológicos; 
 
V - restauração e conservação de bens móveis e imóveis considerados e declarados de excepcional valor
histórico e cultural. 
 
Parágrafo Único - O Execu�vo estabelecerá por Decreto, as normas, requisitos, forma, prazos e demais
condições regulamentares necessárias à aplicação do incen�vo fiscal de que trata este ar�go. 
 

Art. 17 -  A taxa não incide quando: 
 
I - aos anúncios des�nados a fins cívico-patrió�cos e à propaganda de par�dos polí�cos ou de seus
candidatos, na forma prevista na legislação eleitoral; 
 
II - aos anúncios no interior de estabelecimentos, divulgando ar�gos ou serviços neles negociados ou
explorados; 
 
III - aos anúncios ou emblemas de en�dades públicas, cartórios, tabeliães, ordens e cultos religiosos,
irmandade, asilos, orfanatos, en�dades sindicais, ordens ou associações profissionais e representações
diplomá�cas, quando colocados nas respec�vas sedes ou dependências; 
 
IV - aos anúncios ou emblemas de hospitais, sociedades coopera�vas, beneficentes, culturais, espor�vas e
en�dades declaradas de u�lidade pública, quando colocados nas respec�vas sedes ou dependências; 
 
V - aos anúncios colocados em estabelecimento de instrução, quando a mensagem fizer referência
exclusivamente ao ensino ministrado, não podendo o informe publicitário ultrapassar o tamanho de 2,00m²
(dois metros quadrados); 
 
VI - as placas ou letreiros que con�verem apenas a denominação do prédio ou condomínio; 
 
VII - as placas ou letreiros com dimensões até 1,00 m² (um metro e quadrado) que, colocados de forma
paralela a fachada, con�verem apenas a denominação e marca do estabelecimento. 
 
VIII - aos anúncios que indiquem uso, lotação, capacidade ou quaisquer avisos técnicos elucida�vos do
emprego ou finalidade do móvel ou imóvel, desde que sem qualquer legenda, dís�co ou desenho de valor
publicitário; 
 
IX - as placas ou letreiros des�nados, exclusivamente, à orientação do público, desde que sem qualquer
legenda, dís�co ou desenho de valor publicitário; 
 
X - aos anúncios que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam des�nados exclusivamente a
orientação do público, desde que sem qualquer legenda, dís�co ou desenho de valor publicitário; 
 
XI - as placas indica�vas de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do empregador, desde que sem
qualquer legenda, dís�co ou desenho de valor publicitário; 
 
XII - as placas de profissionais autônomos ou assemelhados, quando colocadas nas respec�vas residências
ou locais de trabalho e con�verem, tão somente, o nome, número de telefone, a profissão e sua
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especialidade; 
 
XIII - aos anúncios de locação ou venda de móveis e imóveis em cartazes e impressos, quando colocados no
respec�vo bem, pelo proprietário e sem qualquer legenda, dís�co ou desenho de valor publicitário; 
 
XIV - aos anúncios em cartazes ou em impressos, referentes às a�vidades desenvolvidas, quando colocados
na própria residência, onde se exerça o trabalho individual; 
 
XV - ao painel ou tabuleta afixada por determinação legal, no local da obra de construção civil, durante o
período de sua execução, desde que contenha, tão somente as indicações exigidas e as dimensões
recomendadas pela legislação própria; 
 
XVI - aos anúncios de afixação obrigatória decorrentes de disposição legal ou regulamentar, sem qualquer
legenda, dís�co ou desenho de valor publicitário; 
 
XVII - a comunicação ins�tucional veiculada por meio próprios, tais como sinalização de trânsito, sinalização
por orientação de pedestres e sinalização de denominação de logradouros; 
 
XVIII - as placas indica�vas de cooperação com o Poder Público Municipal, Estadual e Federal. 
 
§ 1º - Os anúncios discriminados nos incisos XIII e XVI deste ar�go deverão observar, obrigatoriamente, as
seguintes especificações: 
 
a) não dispor de iluminação ou movimentação mecânico; 
b) serem únicos no imóvel residencial ou no estabelecimento comercial; 
c) área máxima de super�cie de exposição do anúncio: 1,00m² (um metro quadrado); 
d) colocação paralela a fachada ou alinhamento do imóvel; 
e) altura máxima do anúncio do anúncio: 2,00m² (dois metros quadrados). 
 
§ 2º - Os anúncios e publicidades que forem considerados isentos de taxas, também deverão ser cadastrados
junto a Prefeitura para que esta possa fornecer o número da licença para a sua instalação. 
 

Art. 18 -  Caberá a Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura a remoção das faixas que �verem o prazo
de exposição esgotado. 
 
Parágrafo Único - A comunicação será feita através de Memorando informando quais as datas de
vencimentos das licenças, e aquelas que não con�verem o número da licença, sendo, portanto consideradas
ilegais, deverão ser re�radas e destruídas de pronto. 
 

Art. 19 -  O não cumprimento dos disposi�vos previsto na presente Lei implicará na aplicação, isolada ou
cumula�vamente, de acordo com a gravidade da ocorrência, das seguintes penalidade: 
 
I - advertência e no�ficação; 
 
II - multas; 
 
III - suspensão da licença; 
 
IV. cassação da permissão. 
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§ 1º - A aplicação de penalidade, a qualquer nível não confere direito a indenização ou ressarcimento de
eventual prejuízo; 
 
§ 2º - As multas obedecerão, quanto ao lançamento e cobrança, as normas constantes na legislação
tributária vigente; 
 

Art. 20 -  Sem prejuízo das medidas administra�vas e judiciais cabíveis, as penalidade serão aplicadas, no
que couber, conforme o Código Tributário Municipal - CTM, e da seguinte forma: 
 
Parágrafo Único - Eventuais publicidades já existentes e em desconformidade com esta lei, serão removidas
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de publicação da presente lei. 
 
I - Advertência e No�ficação para Reparo Imediato: quando constatado o não cumprimento dos disposi�vos
previstas no Ar�go 8º; 
 
II - Advertência e No�ficação para Re�rada Imediata: quando constatado o não cumprimento dos
disposi�vos previstos no Ar�go 15º; 
 
III - Multa mínima de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) e máxima de 100% (cem por cento) do valor da
taxa, aplicado o maior valor, se constatado o não cumprimento dentro do prazo previsto na No�ficação
citada nos incisos I e II e aplicação do previsto no § 8º do Ar�go 11º desta Lei; 
 
IV - Multa de 100% (cem por cento) acrescida ao valor da taxa devida e não paga ou paga a menor, exigida
através de ação fiscal; 
 
V - Multa de 5% (cinco por cento) acrescida ao valor da taxa devida e não paga ou paga a menor, recolhida
fora do prazo regulamentar sem que tenha havido qualquer ação fiscal. 
 

Art. 21 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Taboão da Serra 
 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, aos 12 (doze) de julho de 2005. 
 
EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS 
Prefeito Municipal 
 
ANTONIO ROBERTO VALADÃO 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 
 
PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO 
Secretário Municipal de Governo 
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