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PUBLICIDADE A 0 AR LlVRE DECRETO No.4.621192.
DECRETO No. 4.621, de 06 de julho de 1992.

REGULAMENTA OS MEIOS DE
PUBLlClDADE A 0 AR LlVRE E DA
OUTRAS PROVID~NCIAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL no uso de suas atribuifles legais,
DECRETA:
Art. l o- A explora~Boe utilizaMo de anoncios ao ar livre por meios tais como
placas, faixas tabuletas, muros, fachadas e similares, inclusive mobilidrio urbano, a
partir desta data passa a ser disciplinada pelo presente decreto.
Art. 2' - Por este Decreto fica criado cadastro dos meios de publicidade ao ar
livre do IPLANAT, corn finalidade de registro 4e posterior licenciarnento destes.
Art. '
3 - SBo partes integrantes desta regulamentago os anexos:
I - GlossArio de termos tdcnicos;
II - Tabela de Taxas e Multas.

CAP~TULOI

~ o AN~NCIOS
s

SEGAO I
DA CONCEITUACAO E CLASSIFICAC~ODOS AN~NCIOS
Art. 4'

- 6 considerado anhcio, para fins deste Decreto, qualquer mensagem

ou cornunica@o visual presente na paisagem urbana do municlpio, em locais pOblicos
ou privados, desde que visivel do logradouro pOblico.
Art. So - 0s andncios podergo ser exibidos atraves de bases preexistentes ou
mediante engenhos visuais.
Art. 6 O - Considera-se base preexistentes toda superficie movel ou imovel,
cuja finalidade preclpua nao seja a de divulgar mensagens, mas venha a ser utilizada
para este fim.
Art.7O - Entende-se por engenho visual o equipamento ou estrutura, fix0 ou
movel, destinado a veicular informafles ou publicidade.
Art. 8' - 0s anuncios sera0 classificados em:
a) indicativos;
b) identificadores;
c) propagandisticos;
d) mistos ou cooperativos.
1 - INDlCATlVOS -S2o indicativos os que contenham orientaMo, indica@o
de instituims, produtos e serviws institucionais.
2 - IDENTIFICADORES -Consideram-se identificadores os que contbm a
identifica~fiodo nome ou da atividade exercida pelo estabelecimento no local onde
funcione.
3 - PROPAGAND~STICOS -Consideram-se propagandisticos os que
comunicam exclusivamente mensagem de propaganda.
4 - MISTOS OU COOPERATIVOS -Consideram-se mistos ou cooperativos os
que transmitem mensagem indicativa ou identificadora, associada a mensagem de
propaganda.
Art. 9 O - 0 s meios de exibiHo de publicidade ao ar livre s e i o ainda divididos
nas categorias de:
a) luminosos;
b) iluminados;
c) nao iluminados.

1 - Consideram-se LUMINOSOS os meios cuja mensagern e transmitida
atraves de engenho dotado de luz prbpria.
2 - Consideram-se ILUMINADOS os meios cuja visibilidade de rnensagem 6
reforpda por dispositivo luminoso extemo.
3 - Consideram-se NAO-ILUMINADOS os meios que n8o possuem
dispositivos de ilumina@o.

S E ~ A OII
AN~NCIOSSOBRE BASES P R-EXISTEWTES
~
I EM MUROS

-

-

Art. 10 0 s anljncios sobre muros devem atender as disposi~6esgerais
descritas a seguir:
a) 0 anhcio exibido em mums ocupard uma h a mdxima de 30% (trinta por
cento) da Area total do muro, salvo grafismo artistico;
b) em cada testada serd permitida apenas l(uma) mensagem;
c) n%osera permitida, qualquer que seja aua forma ou maneira de aplica~io,
publicidade sobre mums nos seguintes casos:
1) Em edificios e pr4dios poblicos municipais, estaduais e federais, ou
imoveis considerados patrimdnio cultural, artistiw ou paisagistico da comunidade;
2) Em muros de im6vel com uso exclusivamente residential;
3) Que avance sobre passeio ou logradouro phblico (alto relevo);
4) colocados, pintados ou qualquer outro tipo, em muros frontais ao eixo do
logradouro.
d) o grafismo artistic0 ser4 permitido desde que de conforrnidade corn
disposto no presente Decreto, mediante prkvia aprovaHo do orgao competente para o
local pretendido.
II EM FACHADA

-

-

Art. 11 Nas publicidades em fachadas de acesso, as mensagens see0
identificadoras ou mistas (identificadoraslpropagandisticas) e observar30 As seguintes
regras:
a) n3o podem interferir nas caracteristicas e f u n w s definitivas do imbvel,
devendo estar em conformidade com o C6digo de Obras do Municipio.
b) para cada estabelecimento, em cada fachada, poderd ser autorizada uma
Area para antlncio nunca superior A terw part@da testada do mesmo, multiplicada por
urn metro;
c) qualquer inscriqio direta em toldos, vedos transparentes, marquises ou
paredes serA levada em consideraflo para efeito de c6lculo da Area de publicidade
exposta;
d) nos meios de publicidade perpendiculares ou obliquos A fachada, suas
proje~ZIesnZio poderao ultrapassar a3 da largura do passeio e deveio permitir uma
altura livre de 2,50 m (dois metros e cinqiienta centimetros) observada do ponto mais
elevado do meio fio que lhes 6 fronteiro;
e) o anhncio pintado ou afixado de adesivo sobre os vedos transparentes das
edifica~6esnZio podem prejudicar as c o n d i w s contidas no Cddigo de Obras de Natal
referentes A aera@o e iluminaMo e nem obstruir equipamentos de seguranGa contra
in&ndio somente podera ser instalado no pavimento terreo;
9 os meios afixados em fachada localizado a menos de 15 (quinze) metros
das esquinas, nao distar do alinhamento do lote mais de 0,20(vinte centlmetros), e
devem ter sua aresta inferior a, no minimo 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros) da cota de soleira.
g) os anoncios poderao ser instalados na marquise da edificaMo, desde que
a aresta inferior do engenho esteja, no minimo, a 2,50 (dois metros e cinqiienta

centlmetros) do nivel do passeio, e sua aresta superior coincidente, no maximo, corn o
nivet do peitoral das janelas do primeiro pavimento;
h) a face frontal do andncio instalado na marquise da edifica~goestarA
situada a urna disencia maxima de 213 da largura do passeio.

-

Ill EM TAPUMES

Art. 12 - 0s tapumes, de acordo corn sua fun@o devem obedecer aos
critdrios estabelecidos para mums e fachadas.
Art. 13 - Em imoveis com obras em construflo sera permitida publicidade
nos tapumes, relativa ao emgreendimento imobili&rio existente e aos materiais e
servigos utilizados na obra, bem como placa de responsabilidade thcnica, desde que
ateada ao previsto no presente Decreto.
Art. 14 - Somente ser& permitido exibir anOncio, em tapumes durante o
period0 de execu@o dos servigos e obras protegidos pelos mesmos.

-

IV EM TOLDOS
Art. 15 - 0 s anhcios exibidos em toldos podefio ser identificadores ou
mistos (identificadoreslpropagandisticos).
Art. I 6 - NBo ser4 permitido anlincio em toldos que ultrapassem 3 3 (dois
terws) da largura do passeio ou cal~adade dominio plSblico.
Art. 17 - Art.. 17 - Ngo serd permitido anancio em toldos que ultrapassem
limite lateral do terreno onde est6 situado o estabelecimento.
Art. 18 - 0 lirnite maximo da area em toldo usada para anuncio est5 incluso
na 6rea total permitida para anClncio em fachada.

Art. 19 - A exibi@o de anancios propagandisticos ou mistos em pews do
mobili&rio urbano, tais como: cabines telefdnicas, caixa do correio, cestos de lixo,
abrigos e pontos de embarque de bnibus, bancos de jardins, postos de informa~aes,
sanit&ios publicos, guaritas e similares, est5 proibido, salvo mediante permissgo a ser
outorgado pela Prefeitura.

SECAO III
DOS AN~NCIOSEXIBIDOS ATRAVES DE ENGENHOS

-

I CARTAZ MURAL OU "OUT-DOOR"

Art. 20 - Entende-se por "out-door" ou cartaz mural o engenho destinado a
afixaqBo de cartazes substituiveis, iluminado ou nao, caracterizado pela alta
rotatividade de mensagens.
Art. 21 - 0 cartaz mural ou 'out-door" deveri ser sujeito is seguintes normas:
1 - Nos im6veis nao edificados deveri observar as dimens6es maximas de
2

35,OO rn (trinta e cinco metros quadrado) sendo sua maior dimensao no sentido
horizontal, contendo, em local visivel, a identificaq.30 da empresa de publicidade, o
nlSmero do alvara e serem afixados em suporte de madeira ou metal;
2 - NZlo apresentar quadros superpostos (urn meio acirna do outro);
3 - Nao avanqar sobre o passeio;
4 - A aresta superior do cartaz mural nEio poderA ultrapassar a altura de
7,OOm (sete metros). Acima desta altura, permite-se apenas urna complementa@o

corn aplique;
5 - Para instala~gode grupos de cartazes murais, serA obedecida disHncia
minima de ?(urn) metro linear entre cada engenho;
6 - 0 cartaz mural situado em imovel particular nao edificado dever6 obedecer
aos recuos de frente e laterais, definidos a seguir:
a) o recuo do alinhamento frontal deverd obedecer As seguintes
caracteristicas:
1 - existindo especifica~Eiescontlguas, no alinhamento da mais recuada.
2 - ngo existindo edificaMes contlguas, com obedigncia do alinhamento
aprovado para o local, pelo Plano Diretor de Natal;
3 - em ierrenos de esquina, com obedigncia ao alinhamento aprovado para o
local, pelo Plano Diretor de Natal, nunca ultrapassando o alinhamento das edificafles
contlguas.
b) como recuo lateral exigir-se-a afastarnento de um metro e meio nas divisas
laterais do terreno.
Art. 22 - Quanto houver mais de um meio no mesmo mbvel, todos clevergo
apresentar uniformidade de dimensdes, formas e materiais.
Art. 23 A instalag80 dos out-doors sera paralela a rela@o ao eixo do
logradouro. admitir-se-A uma rota@o destes de 45 (quarenta e cinco) graus em
rela@o ao referido eixo, quando estiverem localizados em vias expressas. Devem
sempre estar wlocados de forma a nao permitir a visualizaqAo do verso dos mesmos
e obedecer a urna distancia de 50m (cinqiienta metros) entre cada grupo.
Art. 24 - Nos imdveis urbanos nao edificados, sem muros, serh obrigatdria a
construHo do muro.
Art. 25 - Em imoveis nao edificados, lindeiros A faixas de dominio das vias
expressas, o outdoor poder4 ser instalado, desde que observados os pargmetros do
presente Decreto.
Art. 26 - Em qualquer das situafles previstas para a IocalizaFfio do meio, sua
instalaHo fica condicionada A capina e remoBo de detritos do entomo, at8 uma
distfincia de 0,50 (cinqijenta centimetro), medido a partir da proje@o horizontal do outdoor, durante todo o tempo em que o mesmo estiver instalado.

-

Art. 27 - Para flm deste Decreto, consideram-se tabuleta o engenho do tipo

painel corn pequenas dimendes. no mdximo com 2,00mk (dois metros quadrados).
Art. 28 - 0 s engenhos do tipo tabuleta deverso atender aos seguintes
requisitos:
I - quando insfalados em lotes n3o edificados, obedecer aos recuos laterais e
de frente do terreno, definidos para o local na lei de uso e ocupa~%o
do solo.
II conter apenas uma mensagem por tabuleta;
Ill - as tabuletas afixadas em pontos deverao obedecer aos seguintes
requisitos:
a) estarem situados no prdprio recuo do estabelecimento, ou se avanqados
em passeios, ou cattpdas, deveao ter sua estrutura dentro do lote e sua projeflo nao
poderd ultrapassar 213 (dois ter~os)da largura do passeio;
b) altura minima para sua aresta inferior ser igual a 2,5 (dois metros e
cinquenta centimetros).
Art. 29 - em areas pcblicas, a concessgo para instala@o de tabuleta fica
sujeita 2t anhiise grdvia do brgao de Planejamento Urbano Municipio, devendo conter
exclusivamente mensagens de interesses pdblico, podendo ser cooperativas.
Art. 30 - 0 engenho do tip0 painel 6 aquele destinado a pintura ou aplica~Bo
de mensagens, constituidos de materiais mais durhveis e se caracterizam pela baixa
rotatividade de mensagens e deve atender aos seguintes requisitos:

-

2

I - ter Area minima superior a 2'00 m (dois metros quadrados);
2

I1- quando tiver Area superior a 35,OO m- (trinta e cinco metros quadrados), o
engenho do tipo painel sera classificado como engenho especial;
Ill ser linico, quando estiver afixado em imdvel edificado;
IV - quando estiver afixado em terreno nao edificado, obedecer aos recuos
laterais e de frente para o out-door;
V - em terrenos nao edificados, a wloca@o do rneio fica sujeita a constru@o
do muro e responsabilidade pela limpeza do local;
VI - a utiliza@o de pain& para indicaflo de estabelecimentos comerciais 8
de presta~so de serviw, instalados numa mesma edifica~30, deve estar,
obrigatoriarnente, no recuo do lote e obedecer a area maxima de 113 (urn tercjo) da
testada do imovel rnultiplicada por ?(urn) metro.

-

-

Ill ESPECIAIS
Art. 31 - Consideram-se especiais os engenhos que causem riscos a
seguranw da popula~Lio,ou que apresentem, pelo menos, uma das caracterlsticas
descritas a seguir:
2

- ter total de exposiHo superior a 35,OO m- (trinta e cinco metros
quadrados);
II - ter altura superior a 7,00 (sete metros);
111 - possuir dispositivos mec2nicos ou eletr6nicos;
IV - engenhos luminosos ou iluminados que possuam tensao superior a 220
volts;
V - instalados na cobertura de edificios;
VI - que alterern a fachada da edificaeo;
VII - do tipo com ilumina@o intermitente;
I

-

Vlll que n5o estejam enquadrados em nenhuma classifica~Bodescrita neste
Decreto.
Art. 32 - Para instalaHo de engenho em cobertura de ediflcios, este deve
Onico e nZlo podeh ultrapassar o perlmetro da planta de cobertura.
Paragrafo Onico -N5o seri permitida a instalaHo de engenhos de cobertura
de edificios:
a) durante o period0 de constru@o;
b) em Areas de uso predominantemente residenciai;
c) em que a aresta inferior do engenho esteja a menos de 2500 m (vinte e
cinco metros) de altura em reIa@o A cota da soleira do edificio.
Art. 33 - A exibiMo de anoncios instalados em teto de galerias de ediflcios
comerciais, de edificafio de uso misto (resid9ncialcomerciat) e Area de circula@o de
shopping-centers, estafles rodoviarias, aeroportos e similares, depender5 de analise
e deliberagio do orgio municipal de Planejamento Urbano.
Art. 34 - 0 s engenhos especiais s6 poderZio ser instalados mediante anAIise
e aprova~8ode projeto especifico pelo drgao de Planejamento Urbano de rnunicipio,
devendo atender a criterios de seguranqa, alem de outros constantes neste Decreto.

-

IV PROJETORES E AMPLIFICADORES

Art. 35 - A exibigo de mensagens por meio de projetores, arnplificadores e
outros aparelhos de reproduq.30 eletroacdstica, somente serh permitida quando
atender as exigencias da lei 66179 (Lei do Silencio), ou sua sucedgnea e ao C6digo do
Meio Ambiente do Municipio de Natal).

Art. 36 - Consideram-se provisorios os engenhos executados com materiais
pereciveis, h i s como: pano, percalina, papel, papelao, plastico ou similares e que
contenham mensagens de ocasiao.
ParAgrafo linico -Sgo enquadrados nesta categoria as faixas, estandartes,
flsmulas faixas rebocadas por avigo, balbes, flutuantes e folhetos, prospectos
impressos e similares.
Art. 37 - 0 s engenhos provisdrios obedemrao aos requisites gerais descritos
a seguir:
a) a area maxima permitida para engenho do tip0 faixas, estandartes e
2

flamulas sera de 5,00 m (cinco metros quadrados);
b) o prazo mhximo para exibi@o de engenhos provisbrios serA 15 (quinze
dias).
Art. 38 - Faixas sera0 permitidas a titulo precArio, na veiculaq80 de anhncios
de cardier institucional, comercial, assistencial, civico, religioso, educational, cientlfico
ou eleitoral, devendo atender As seguintes condi~bes:
I - em nenhuma hip6tese poderao ser instalados sobre o leito carro@vel das
vias, canteiros, ou ser afixados em Arvores;
I1 - durante o periodo em que estiverem expostas, dever3o ser mantidas em
perfeitas condifles de afixa~8oe conservagao;
111 - apos a realiza~ao do evento, cuja a data ou periodo devera
obrigatoriamente constar nas faixas, estas deveeo ser retiradas no prazo mhximo de
48 horas;
IV - as faixas, inclusive aparatos pertinentes as mesmas, SQ poderio ser
veiculadas quando colocadas sobre a fachada da edificago, ou na forma e local
permitidos.
Art. 39 - As faixas com mensagens propagandisticas so poderao ser
veiculadas, quando colocadas na fachada do prdprio estabelecimento comercial, ou
em terrenos n%oedificados corn autoriza~Bodo proprietirio do mesmo.

SECAO IV
DAS PROIBIC~ES

-

Art. 40 Fica proibida a coloca@o de meios de exibi~aode anoncios, sejam
quais forem suas finalidades, formas e compos@
i e
is,
quando:

I - afetem a perspectiva ou depreciem, de qualquer modo, o aspect0 da
paisagem, vias e logradouros pl5blicos;
II - em obras de arte, tais como viadutos, pontes, caixas d3Agua e
assemelhados;
111 - nas faixas de dominio das vias fbrreas e rodovias;
IV - em cemiterios;
V - nas guias de cal~arnento,passeios, canteiros, ou Areas destinadas aos
mesmos, j4 delimitadas corn meio fio, revestimento de ruas e muros de arrimo, salvo
projetos especificos aprovados pelo or930 de Planejamento Municipal;
VI - quando perturbarem a visualizaMo do transit0 em geral e sinaliza~Zies
destinadas A orientaMo do poblico;
VII quando corn dispositivo luminoso de luz interrnitente ou n30, em periodo
noturno, prejudicarem de qualquer maneira a vizinhanga;
Vlll - em arvores e as margens de lagoas e de rios, e na orla maritima, entre o
trecho compreendido na via de trAfego e a linha de mar&.
IX - em empenas e fachadas cegas das edifica~aes,exceto grafismo artistico;
X - nos edificios e pr6dios publicos municipais, estaduais e federais, nos
tapumes de obras pdblicas, excetuados os anuncios indicatives ou identificadores;

-

-

XI nos im6veis de uso exclusivamente residencial;
XI1 - atraves de quaisquer meios sobre as vias prjblicas, salvo nos casos
expressamente permitido;
Xlll - quando de qualquer forma prejudicarem a insolaeo ou aera@o da
edificaflo em que estiverem wlocados ou a dos im6veis vizinhos edificados;
XIV - nas encostas;
XV - em trailers e bancas de jornais e revistas;
XIV - nas Areas de preservaMo rigorosa, nos sitios hist6ricos e nas areas de
preserva~aoambiental, excetuados os andncios indicativos ou identificadores;
XVll - nenhum meio poderd ser instalado prejudicando a visibilidade de oufro
ja existente, m e m o que parcialmente;
XVlll - os casos especiais e omissos ser3o apreciados pelo 6rgao de
Planejamento Urbano do Municipio.

Art. 41 - A instala~gode rneios de anlincios ao ar livre de que trata este
Decreto, pod& ser realizada por qualquer pessoa fisica ou juridica, mediante
solicita@o prkvia ao 6rggo de Planejamento Urbano do Municipio.
Art. 42 0 s pedidos de licenciamento para veicula~Bode anuncio ao ar livre,
deveeo ser feitos ao orgdo de Planejamento Urbano do Municipio, atraves de
forrnularios pr6prios corn elementos que permitam cornpreender as caracteristicas,
inclusive quanto a sua exata localiza@o, tais como:
I - comprovante de inscri~8odo Cadastro Mobiliario do Municipio;
I! - recebo do IPTU do imovel onde pretende instalar o meio;
If l - certidao negativa de Tributos Municipais;
IV - prova de direito de uso legal do im6vel e autorizaMo do proprieario;
V - representa~goghfica do meio de exibi@o de anrjncio e de sua relaflo
corn entorno, em 2(duas) vias, contendo plantas, elevafles sefles e detalhassern
escala adequada com :
a) natureza do material a ser empregado;
b) dimensbes;
c) disposifles em rela@o 8 fachada ou ao terreno, planta de situa@o em
escala adequada;
d) altura em rela@o ao passeio;
e) saligncia sobre a fachada do prbdio ou dist%nciado meio fio;
f) cornprimento da fachada do estabelecimento, quando em imdvel edificado;
g) tipo de suporte sobre o qua1 sera assentada.
Art. 43 No caso dos meios, principalmente luminosos, que apresentem
riscos a seguranw da popula@o, o pedido de licenciamento deverd ser instruido corn
termo de responsabilidade, por parte estrutural eldttica, bem como memorial descritivo
dos materiais que cornpaem o anrjncio com sistema de arma@o/fixa@o e ancoragern,
instalag6es eletricas ou outras instalafles especiais e corn sistema iluminago.
Art. 44 A instalago do meio sed sernpre a titulo precdrio, nao cabendo em
hipdtese alguma, quaIquer indeniza~ao,devolu@o de taxas ou ressarcimento de
quaisquer despesas por parte da Prefeitura. Pode o prazo de validade ser anual,
mensal, diario ou por quantidade, conforme tabela.
Art. 4 5 - A renovagao da licenqa de que trata o artigo anterior, serd feita a
pedido do interessado, corn antecedencia minima de 15 (quinze) dias do termino de
sua vigilsncia. No caso dos provis6rios, esse prazo B reduzido para 5 (cinco) dias.
Art. 46 - As renovafles que nao tenham sido providenciadas em tempo hdbil
seGo consideradas como desistgncias e sera0 canceladas automaticamente na data
do seu vencimento, independentemente aos interessados.

-

-

-

-

Art. 47 A comunicaqZio pkvia da instalaHo do meio de publicidade ao ar
livre implica, obrigatoriamente, no seu registro no cadastro do 6 r g h de Planejamento
Urbano do Municipio, criado por este Decreto.
Art. 48 A transferencia do meio para urn local diverso daquele a que se
refere a comunica@o pkvia exigird nova licentp.

-

SEGAO VI
DAS INFRAC~ES,PENALIDADES E TAXAS

-

Art.. 49 Consideram-se infra~iespassiveis de puni~8oneste Decreto:
I - Instala@o de meios ao ar livre;
a) sem a necessdria licenp ou autorizaHo;
b) em desacordo corn as dimenshes e caracterfsticas aprovadas, em
conformidade corn o presente Decreto;
c) fora do prazo constante da licenw e da correspondente guia de
recolhimento de tributos e taxas.
II - manter o meio em mau estado de conserva~goou precArias condifles de
seguranGa;
Ill - nHo atender a intimaHo do 6rgao competente quanto a remogo do meio;
IV - colocar meios de exibi@o de anuncios nos locais e modalidades
proibidos, conforme disposto neste Decreto;
V - Praticar qualquer outra violaq8o as normas previstas no Decreto.
Pardgrab Onico - Para efeito do caput neste artigo, sera0 considerados
infratores ou responsAveis pelo anoncio perante a Prefeitura:
I -pets seguranGa -0s profissionais responsaveis pelo projeto e instalaflo do
meio, bem como o progrieHrio do mesmo;
It -pelos aspectos thcnicos -0s responshveis pelo projeto e instala~aodo
meio;
Ill - pela oonserva~aoe manutenMo - o propriethrio do meio requerente da
limn~a.
Art.. 50 Pela inobservhcia das normas deste Decreto, fica o responsavel
sujeito, atem das sanfles previstas na Legisla~aoTributaria pertinente, as seguintes
penalidades:
I - multa;
I1- cancelamento da licen~a;
Ill - remoq8o do meio;
IV - suspensgo do cadastro dos responshveis tbcnicos pelos meios.
Art.. 51 A aplicaeo das multas obedeceh os critkrios previstos no C6digo

-

-

Tributirio Municipal e na Lei n*3.175/84,Art. n6206 e Art.. 236.
Art.. 52
assegurado ao infrator plena defesa no tocante as normas deste
Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, apbs a ciencia do auto de infragBo, cabendo o
julgamento do process0 a Assessoria Juridica do 6rgao autuante.
Art.. 53 As taxas aplieveis a rneios de exibi@o de anrjncios s e i o wbradas
conforme tabela anexa, estando a sua aplica~Ziovinculada aos critdrios e faixas
definidas no C6digo TributArio Municipal.

-

-

-

Art.. 54 SBo isentos da taxa de licenw:
a) publicidade institutional de entidade ou drgao sem fins lucrativos aldm da
propaganda politica de partidos e candidates regularmente inscritos no TRE;
b) pubIicidade referente a festas e exposifles filantrbpicas;
c) publicidade e emblemas de entidades prjblicas;

d) placas ou letreiros que contiverern apenas a denominaggo do predio
residential;
e) mensagem que indique uso, capacidade de lota@o ou qualquer
circunstiincia do emprego, finalidade da coisa, bem como as que recornendam cautela
ou indiquem perigo, destinados a exclusiva orientaHo do pljblico, podendo, em caso
de coopew@o com a AdministraHo Pr5blica, conter legenda, distiw ou desenho de
valor propagandistico, a criteria do brgao de Planejamento Urbano do Municlpio.

-

Art.. 55 0s meios de exibi~8ode anuncios atualmente expostos em
desacordo corn as norrnas do presente Decreto, deverZlo observar o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para promover a regularizagio.
Art.. 56 Consideram-se mmo f6mm permanent0 de anhlise e discuss30 das
normas de exibi@o de anoncios, o CONPLAM.
Art.. 57
de cornpetencia do drgao Municipal de Planejamento Urbano
fiscalizar a aplica~godas normas deste Decreto.
Art.. 58
de cornpetencia da Secretaria Municipal de Finan~asdo Municfpio
fiscalizar o pagamento da taxa exigida para instalaHo dos meios de anancios ao ar
livre.
Art.. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica@o revogadas as
disposifles em contrario.

-

-

-

-

Palacio Felipe Carnargo, em Natal, 06 de julho de 1992,
Wilma Maria de Farias
PREFEITA

-

ANEXO I DECRETO ~~4.621191

GLOSSARIO DE TERMOS T~CNICOS
Para efeito deste Decreto, as seguintes expressoes ficam assirn definidas:

-

1 AGENCIA DE PROPAGANDA - 6 a pessoa juridica especializada aos metodos, na
arte, e na thnica publicitiria, que atraves de profissionais a seu serviw estuda,
concede, executa e distribui a propaganda a meios de divulgaMo, por ordem e conta
de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias,
produtos ou servisos, difundir id6ias ou informar o pliblico a respeito de organizafles
ou instituiwes colocadas a servigo desse mesmo pdblico.

-

2 AGENCIADOR DE PROPAGANDA - B o profissional clue, vinculado aos meios de
divulgaHo, encaminha a eles propaganda por conta de terceiros.

-

-

3 AN~NCIOSA 0 AR LlVRE & qualquer mensagem ou comunica~aovisual,
presente na paisagem urbana. Pode ser constituido de signos literais ou numericos,
de imagens ou desenhos, em preto e branco ou a cores, apresentados, em conjunto
ou isoladamente nos logradouros poblicos ou em qualquer ponto visfvel desks.

-

4 AN~NCIOSCOOPERATIVO - B o anljncio que transmite mensagem indicativa ou
identificativa A mensagem de propaganda. Trata-se de anClncio, cuja mensagem 6
inserida no custeio deste,

-

5 AN~NCIOSIDENTIFICADOR - 6 o anQncioque contem apenas a identificaMo do
nome ou da atividade exercida pelo estabelecimento no local onde funcione.

-

6 AN~~NCIO
INDlCATlVO - B o antjncio que contgm orientaeo, indica@o de
institui~bes,produtos e sewigos institucionais.

-

7 AN~NCIOSEM V E ~ U L O S- 6 o anljncio colocado em veiculos transportes em
geral, como trens, Bnibus, autom6veis etc..

8 -AN~NCIOM ~ V E L
- e o anrjncio de tipo painel, transportado por Pessoas.

-

9 AN~NCIOPROWS~RIO- e aquele executado corn material perecivel, como,
pano, tela, percalina, papel, papelfio ou pldsticos nao rigidos, pintados, e que
contenha inscri~Besdo tipo: "Vende-sen, 'Aluga-sen, "Liquida@o", 'Precisam-se de
empregados "ou similares, corn praza de exposiMo maxim0 de 15 {quinze) dias.

-

10 AN~NCIOPUBLICITARIO - 8 o anrincio que cornunica qualquer mensagem de
propaganda, sem carater indicative.

-

I?AREA TOTAL DE AFI~NCIO- e a soma das areas de todas as superficies de
exposiMo do andncio.

-

-

12 CARTAZ 6 o an6ncio nao luminoso, constituldo por materiais que expostos por
curbs periodos de tempo, sofrem deteriorago fisica substantial, caracterizando-se
pela alta rotatividade de mensagem e elevados nlimero de exemplares.

-

13 CARTAZ MURAL (OUT-DOOR) - e o anlincio cornposto de varias folhas de papel
afixados em quadro proprio. Este tip0 de an6ncio 6 normalmente afixado no primeiro

dia de cada quinzena do m8s e permanece exposto por quinze dias. 0 s cartazes sao
compostos, geralmente, por 16,32 ou 64 folhas.
14 ESTRUTURA DE SUPORTE DE UM A N ~ N C ~ OB o elemento ou conjunto de
elementos estruturais que servem de sustentago ao anirncio.

-

-

-

15 FACHADA - e qualquer das faces externas de uma edificaflo, quer seja
edificaMo principal, quer seja complementar, como tomes, caixas d'dgua, ou similares.

17 - FRENTE OU TESTADA DO LOTE - B a divisa do terreno, lindeira com o
16 FACHADA PRINCIPAL - e qualquer fachada voltada para o logradouro pirblico.
logradouro que Ihe dA acesso.

-

-

18 GRAFISMO ART~STICO Tra~adode linhas ou desenhos definindo uma criago
de carater estetico capaz de traduzir sensaqaes ou estado de espirito.

-

19 I M ~ V E LEDIFICAOO - 6 o terreno ocupado total ou parcialmente corn edifica~go
de carater permanente.

-

20
I M ~ V E LNHO EDlFlCADO - B o terreno n3o ocupado total ou ocupado
parcialmente corn edifica@o de carater transitorio, como: estacionarnento, drive-in,
circo e afins ou com edifica@o que se destine exclusivamente a portarias, guaritas,
abrigos para guardas.

-

-

21 LOGRADOUROS P~SBLICOS S5o espapos livres, inalien&veis, destinados ao
transit0 ou a permanencia de veiculos e pedestres como vias pOblicas, praws, jardins
e parques.

-

22 LOTE - 6 a parcela de terreno contida em uma quadra corn, pelo menos, uma
divisa lindeira 3 via oficial de circula@o de veiculos.

-

23 MQBILIARIO URBAN0 - SBo os equipamentos de uso publiw, tais como, cestos
de lixo, cabines telefanicas, caixas de correio, abrigos e ponto de embarque de Bnibus,
sanitArios pOblicos, bancos de jardins, postos de informafles, guaritas e similares.

-

24 M ~ V E L
- todo objeto material suscetivel de movirnento prbprio ou de remo~Zlo
por forqa alheia, sem alterago de substincia.

-

25 PAINEL - o andncio nao Iuminoso constituido por materiais que, supostos por
longos geriodos de tempo, nao sofrem deteriora~aofisica substantial, caracterizandose pela baixa rotatividade de mensagem e reduzido numeros de exemplares.

-

26 PAISAGEM URBAMA - B a vista do conjunto das superficies constituidas por
edificafles e logradouros da cidade.

-

27 PONTOS DE REFERENCIAS - S3o marcos orientadores da paisagem urbana.

-

28 PROPAGANDA - 4 qualquer forma de difusao de idkias, produtos, mercadorias
ou setvi~opor parte de determinada pessoa fisica ou juridica, corn fins comerciais ou
politioos.

-

29 PUBLICIDADE - e a arte de exercer uma a@o psicologica sobre o pfiblico corn
fins comerciais ou politicos. AnQnciocom cardter publicitdrio. Propaganda.

-

-

30 PUBLICIDADE A 0 AR LIVRE 6 a publicidade veiculada exclusivamente atraves

de anhcios externos, assim considerados aqueles afixados nos Iogradouros pQblicos
ou em locais vislveis destes.

-

31 RECUO DA EDIFICAGAO - B a distencia medida em proje~aohorizontal entre as
partes mais avanqadas de edificaqks e as divisas do temno.
a) 0 recuo sera de frente, quando se referir a divisa do terreno com logradouro
p0blico.
b) 0 recuo serh lateral ou de fundo, quando se referir B divisa do terreno corn
terrenos de terceiros.

-

32 SUPERF~IEDE EXPOSIC3jO DE UM AN~NCIO- B formada pelo reGngulo
virtual com base na horizontal que circunscreve o anhcio.

-

33 TABULETA - engenho tip0 painel corn pequenas dimensks de no maxim0 2,00
2
m (dois metros quadrados).

-

34 VISIBILIDADE - B a possibilidade de avistar-se urn anilncio de qualquer ponto de
urn logradouro poblico, ou de locais expostos ao pdblico seja este anoncio fix0 ou
m6vel.

