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LEI ORDINÁRIA Nº 1.931, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 27 de Dezembro de 2018; 129ª da
República.

                          ________________________

                                           Prefeito

Dispõe sobre a proibição de instalação, fixação e pintura de
propaganda na paisagem urbana do município de Parnamirim.

O Prefeito do Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que
a Câmara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art°.1 º - Esta lei dispõe sobre a ordenação de elementos que compõe a
paisagem urbana, visíveis a partir do logradouro público no território do
município de Parnamirim, com o objetivo de atender a necessidade do
conforto ambiental, com a melhoria da qualidade de vida urbana,
assegurando o bem-estar estético e ambiental da população.

Art. 2° - fica proibida a instalação, a fixação ou a pintura de qualquer tipo
de propaganda em:

I. Muros de lotes públicos e privados;

II. Postes de iluminação pública ou de rede de telefonia;

III. Torres ou postes de transmissão de energia elétrica;

IV. Nos muros dos poços da CAERN;

V. Faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito;

VI. Obras públicas de arte, tais como, pontes, passarelas, viadutos,
túneis, ainda que no domínio Estadual e Federal;

VII. Nas árvores de qualquer porte.

Art. 3° - para os fins desta lei, não são considerados propaganda:

I. Os nomes, símbolos, entalhes, relevos ou logotipos, incorporados
aos muros por meio de aberturas ou gravados nas paredes, sem
aplicação ou fixação, integrantes do projeto aprovado das
edificações;

II. As denominações de prédios e condomínios;

III. As referencias que indiquem lotação, capacidade que recomendem
cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda,
dístico ou desenho de valor publicitário;

IV. As mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou
municipal; as indicativas de cooperação com o Poder Público
Municipal, Estadual ou Federal; e as indicativas de órgãos de
Administração Direta;

V. A indicação de monitoramento de empresas de segurança com área
máxima de 0,04m2 (quadro decímetros quadrados).

Art. 4° - Para efeito desta lei, responsável é o proprietário ou o possuidor
do imóvel que autorizar a instalação, a fixação ou a pintura de propaganda.

Art. 5° - A inobservância das disposições desta lei sujeitará os infratores
às seguintes penalidades:

I. Multa;

II. Remoção de propaganda.

Art. 6° - Na aplicação da primeira multa, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis, os responsáveis serão intimados a remover a
publicidade ou a propaganda, no prazo de quarenta e oito horas.

Parágrafo Único - Na hipótese do infrator não proceder à
remoção da propaganda, a municipalidade adotará as medidas para
sua remoção, cobrando os respectivos custos de seus
responsáveis, independentemente da aplicação das multas e demais
sanções cabíveis.

Art. 7° - As multas serão aplicadas da seguinte forma:

I. A primeira multa no valor de um salário mínimo vigente;

II. Persistindo a infração após a aplicação da primeira multa e a
intimação referida no artigo 6°, será aplicada multa correspondente
ao dobro da primeira, reaplicada a cada 15 (quinze) dias, a partir da
lavratura da anterior, até efetiva remoção da propaganda, sem
prejuízo do ressarcimento, pelos responsáveis dos custos relativos
a remoção da propaganda.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 27 de Dezembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito de Parnamirim
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