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Prefeitura Municipal
de Nova Uma

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA n° 04, de 15 de maio de 2014.

o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental de Nova
Lima - CODEMA, aprovou, em reunião
realizada em 15 de maio de 2014, a
seguinte DELIBERAÇÃO NORMATIVA
que regulamenta o processo de
licenciamento de engenhos de
Publicidade no Município de Nova Lima

1. Considerando que compete ao CODEMA, nos termos dos incisos r, II e rII do Art. 3°

da Lei 2.035, de 20 de dezembro de 2007:

a) formular diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente, primando pela

aplicação dos preceitos constantes do Capitulo VII do Título VIII- Do Meio

Ambiente, da Lei Orgânica do Município de Nova Lima;

b) estabelecer normas técnicas e padrões de proteção, preservação, conservação,

controle e recuperação dos recursos ambientais, observada legislação municipal,
estadual e federal;

c) acompanhar permanentemente o exercício das atividades efetiva ou

potencialmente degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las comas

normas e padrões ambientais vigentes;

2. Considerando que compete ao CODEMA, nos termos do inciso XI do Art. 3° da Lei

2.035, de 20 de dezembro de 2007, "aprovar normas pertinentes ao Sistema

Municipal de licenciamento e autorização ambiental, inclusive a classificação das

atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento pelo município por porte e

potencial poluidor, observadas as classificações definidas por legislação federal e
estadual".
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3. Considerando a competência normativa do CODEMA, conforme definido no §2°, do

Art. 40, da Lei Municipal 1.727, de 07 de novembro de 2002, que estabelece que " 2~

- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA é órgão

colegiado, normativo, consulti:,o e deliberativo no âmbito de sua competência".

Aprova e institui a seguinte DELIBERAÇÃO NORMATIV A, para os processos de

licenciamento e fiscalização de engenhos de publicidade.

Art. r -Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a instalação de engenhos de
publicidade no âmbito do município.

CAPÍTULO I

Das Diretrizes e definições para instalação dé engenho de publicidade

Art. r-Consideram-se engenhos de divulgação de publicidade:

I. A tabuleta, engenho fixo destinado à colocação de cartazes em papel, substituíveis
periodicamente, tipo outdoor;

lI. O painel, engenho fixo ou móvel constituído por materiais que, expostos por longo
período de tempo, não sofrem deterioração fisica substancial, caracterizando-se pela
baixa rotatividade da mensagem;

Ill. O letreiro, afixação de signos ou símbolos em fachadas, marquises, toldos ou
elementos do mobiliário urbano;

IV. a faixa ou bandeira, aquela executada em material não-rígido, de caráter transitório;

V. o cartaz, constituído por material facilmente deteriorável e que se caracteriza pela alta
rotatividade de mensagem e elevado número de exemplares;

VI. o dispositivo de transmissão de mensagem, engenho que transmite mensagem
publicitárias por meio de visores, telas e outros dispositivos afins;

VII. a pintura mural, feita em fachada cega ou muro de vedação.

Art. 3° - Constituem diretrizes a serem observadas no disciplinamento da instalação de
engenho de publicidade:

I. garantia de livre acesso à infraestrutura urbana;
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11. priorização da sinalização pública, de modo a não confundir o motorista na condução
de seu veículo e a garantir a livre e segura locomoção do pedestre;

111.participação da população para corrigir distorções causadas pela poluição visual e seus
efeitos;

IV. combate à poluição visual e à degradação ambiental;

V. proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico e
paisagístico, bem como do meio ambiente natural ou construído da cidade;

VI. não obstrução de elementos de ventilação e iluminação das edificações;

VII. compatibilização técnica entre as modalidades de engenho e os locais aptos a receber
cada uma delas, nos termos deste Deliberação Normativa;

VIII. zelo pela segurança da população, das edificações e do logradouro público.

Art. 4° - Para os fins desta Deliberação Normativa, não serão considerados engenhos de
publicidade:

I. os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou
municipal;

11. as placas públicas de sinalização colocadas por órgão federal, estadual ou municipal;

III. as denominações de prédios e condomínios quando possuírem área de até 1,00m2 (um
metro quadrado);

IV. qualquer elemento, pintura, adesivo ou similar, com função decorativa, bem como
revestimento de fachada diferenciado;

v. os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade e os que
recomendem cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou
desenho de valor publicitário;

VI. os banners ou pôsteres que veiculem exclusivamente mensagem de propaganda dos
eventos culturais que serão exibidos na própria edificação do museu, teatro ou cinema
onde estão instalados, desde que a área dedicada aos patrocinadores não ultrapasse
50% (cinquenta por cento) do tamanho do engenho;

VII. os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento e serviços, quando veiculados
nos equipamentos próprios do mobiliário, como bombas, decímetros e similares;
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VIII. Os que contenham mensagem alusiva à disponibilidade do imóvel para venda ou
aluguel, desde que contenham apenas indicação e telefone do anunciante e área
máxima de 1,00 m2 (um metro quadrado).

Art. 5° - Com relação à mensagem que transmitem, os engenhos de publicidade classificam-se
em:

I. indicativo: engenho que contém exclusivamente a identificação da atividade exercida
no local em que está instalado ou a identificação da propriedade deste;

lI. publicitário: engenho que comunica qualquer mensagem de propaganda, sem caráter
indicativo;

Ill. institucional: engenho que contém mensagem exclusivamente de cunho cívico ou de
utilidade pública veiculada por órgão ou entidade do Poder Público.

CAPÍTULO 11
Seção I

Dos Locais de Instalação
Subseção I

Dos Locais Proibidos

Art.6°-Em qualquer hipótese será vedada a instalação de engenho de publicidade:

I. em local que o engenho prejudique a identificação, preservação e visualização dos
marcos referenciais urbanos, perfil das montanhas, a beleza cênica e os valores e a
paisagem natural dos monumentos naturais existentes no município.

lI. nas árvores;

111.em local em que, de alguma forma, prejudique a sinalização de trânsito ou outra
destinada à orientação pública, ou ainda, em que provoque aglomerações prejudiciais
ao trânsito, cause insegurança ao trânsito de veículo e pedestre, especialmente em
viaduto, ponte, canal, túnel, pontilhão, passarela de pedestre, passarela de acesso,
trevo, entroncamento, trincheira, elevado e similares;

IV. em placa indicativa de trânsito;

V. em faixa de domínio de rodovias, nos seguintes pontos:

a) em distância mínima de 100 m (cem metros) de trevo e trecho em curva.

b) em distância inferior a 100 m (cem metros) da entrada e saída de túnel;

c) em distância inferior a 50 m (cinquenta metros) de elevado e rótula;
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d) em distância inferior a 100 m (cem metros) de outro engenho de publicidade na
mesma face em rodovia, via arterial ou via local, dentro deste município;

VI. nos corpos d'água, tais como rios, lagoas, lagos e congêneres, exceto quando
vinculada a datas comemorativas, observado o interesse público;

VII. nos dutos de abastecimento de água, hidrantes e caixas d'água;

VIII. sobre faixas de domínio nas rodovias e ferrovias, bem como nas áreas non
aedificandi adjacentes às mesmas;

IX. em obra paralisada;

X. onde de alguma forma prejudique os aspectos paisagísticos da cidade ou obstrua
visadas de referenciais simbólicos domo edificios históricos, obras de arte, Serra do
curral, perfil das montanhas, a beleza cênica e os valores e a paisagem natural dos
monumentos naturais existentes no município.

XI. em toldos, exceto o engenho de publicidade classificado como indicativo na testeira
frontal do toldo, limitado à altura máxima de 0,30 m (trinta centímetros);

XII. em gradis ou em qualquer elemento translúcido utilizado para vedação;

XIII. em coberturas de edificações de qualquer tipologia;

XIV. cobrindo total ou parcialmente portas e janelas ou em posiçao que altere as
condições de circulação, ventilação ou iluminação da edificação;

xv. na área de afastamento frontal do lote em obras;

XVI. na área de afastamento frontal mínimo do lote edificado localizado nas vias de
ligação regional e arterial;

XVII.em obras públicas de arte, salvo para identificação do autor;

XVIII. que veicule mensagem:

a) de apologia à violência ou crime;

b) contrária ao pluralismo filosófico, ideológico, religioso ou político;

c) que promova a exclusão social ou discriminação de qualquer tipo;

d) ofensivas à moral ou contenham dizeres desfavoráveis a indivíduos, crenças e
instituições.
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e) com incorreções de linguagem;

f) com uso de palavras em língua estrangeira salvo aquelas que, por insuficiência
do nosso léxico, a ele se hajam incorporado

XIX. No muro situado em qualquer local da cidade, exceto aquela destinada à veiculação
de programação de eventos culturais;

XX. obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas e respectivas
bandeiras;

Subseção n
Dos Locais Permitidos

Art. 7° - Em edificações tombadas, em conjuntos urbanos protegidos e em monumentos
públicos somente serão admitidos engenhos de publicidade classificados como indicativos e
institucionais.

Parágrafo único - A instalação de engenhos de publicidade nos locais previstos no caput
deste artigo deve respeitar as determinações estabelecidas em deliberações pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município para os conjuntos urbanos protegidos e
imóveis com tombamento isolado.

Art. 8° - A instalação de faixa e estandarte em logradouro público somente será permitida
quando transmitirem mensagem institucional veiculada por órgão e entidade do Poder Público.

Art. 9° - A instalação de engenho de publicidade em logradouro público somente será
permitida durante a realização de evento, desde que o local de sua instalação seja estritamente
o do evento, obedecidos os critérios estabelecidos no licenciamento do evento.

Art. 10° - A instalação de engenho de publicidade no canteiro central de via pública e em
praças municipais somente será permitida para divulgação de entidade patrocinadora de
programa de adoção de área verde, respeitadas as diretrizes do art. 3° e o modelo padronizado
pelaSEMAM.

Art. Ir -A veiculação de publicidade de entidade patrocinadora da pista de Cooper e de
ciclovia regularmente instaladas no logradouro público será permitida, respeitados os padrões
previamente estabelecidos pela SEMAM, obedecidas as diretizes do Artigo 3°.

Art. 12° - A instalação de engenhos de publicidade classificados como institucionais somente
será permitida nos seguintes locais:

1. Em terreno ou lote vago lindeiro a via de ligação regional ou arterial, limitada a de 1
(um) engenho por face de quadra;
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lI. em empena cega de edificações situada sem via de ligação regional ou arterial,
limitada a 1 (uma) empena por face de quadra

III. Em telas protetoras de edificações em obra;

IV. Sobre o solo na área de afastamento frontal em lotes edificados, exceto no afastamento
frontal mínimo nos localizados nas vias classificadas como de ligação regional ou
arterial;

V. Na fachada frontal das edificações, em paralelo, perpendicular ou oblíquo;

VI. Em terrenos não parcelados, limitada a 1 (um) engenho a cada 100 m (cem metros);

VII. Em imóvel destinado exclusivamente a estacionamento ou manobra de
veículos, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Tenha área mínima de 360 mZ (trezentos e sessenta metros quadrados);

b) A área total construída não ultrapasse 20 m- (vinte metros quadrados);

c) Observe o limite de l(um) engenho por face de quadra;

VIII. Em imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais que possuam área
lateral não edificada, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) A área lateral não edificada tenha, no mínimo, 150 mZ (cento e cinquenta metros
quadrados);

b) Observe o limite de 1 (um) engenho por face de quadra;

c) O engenho de publicidade seja instalado inteiramente na área lateral e não avance
sobre o afastamento frontal do imóvel.

§10. A utilização das formas de instalação de engenho de publicidade previstas nos incisos IV
e V deste artigo será alternativa.

§2°. A limitação do número de engenhos por face de quadra prevista nos incisos I, lI, VI, VII
e VIII do caput deste artigo compreende todas as formas de instalação de publicidade
previstas nesses incisos, de modo que a instalação do engenho baseada em um dos
referidos incisos excluia possibilidade de instalação dos demais na mesma face de
quadra

§3°. Para efeito do disposto na alínea "b" do inciso VII e na alínea "a" do inciso VIII do caput
deste artigo, não se consideram como área construída as coberturas com até 3,00 m (três
metros) de altura e que não possuam fechamento lateral.
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Art. 13° - A permissão para a instalação das demais classificações de engenho de publicidade
atenderá às seguintes obrigações:

I. os engenhos de publicidade classificados como indicativos somente poderão
localizar-se nos locais previstos nos incisos 11,IV e V do art. 12 desta Deliberação;

lI. Os engenhos de publicidade classificados como publicitários somente poderão
localizar-se nos locais previstos nos incisos I, 11,111,VI, VII e VIII do caput do art. 12
desta Deliberação.

Seção 11
Das Condições para Instalação

Art. 14° - A altura máxima permitida para instalação de engenho de publicidade é de 9,00 m
(nove metros), exceto quando instalado:

I. Em empena cega;

11. Sobre tela protetora de edificação em construção;

111.Em pedestal com logotipo ou logomarca na extremidade, nos postos de abastecimento
de combustiveis, com altura máxima de 12,00 m (doze metros).

§10. A altura a que se refere este artigo é contada do ponto médio do passeio no alinhamento.

§2°. A projeção do engenho deve estar contida nos limites do lote no qual o mesmo estiver
instalado, não sendo admitido avançar sobre lote vizinho ou sobre logradouro público.

Artigo 15° - O engenho de publicidade luminoso não poderá ser instalado em posição que
permita o reflexo de luz nas fachadas laterais e de fundos de imóveis contiguos, ou que
interfira na interfira nos sinais luminosos de trânsito, bem como não poderá provocar reflexo,
brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, prejudicar a visão dos
motoristas, interferir na operação ou sinalização de trânsito ou, ainda, causar insegurança ao
trânsito de veículos e pedestres;

Art. 16° - O engenho de publicidade instalado em terreno ou lote vago, bem como nos locais
previstos nos incisos VII e VIII do art. 12° terá, no máximo, 27 m2 (vinte e sete metros
quadrados) de área.

Parágrafo único - O licenciamento do engenho de publicidade instalado em terreno e lote
vago fica condicionado ao atendimento das disposições desta Deliberação relativas à
construção de passeio e ao fechamento do terreno ou lote vago.

Art. 17° - O engenho de publicidade instalado sobre empena cega poderá ocupar até no
máximo 50% (cinquenta por cento) da área da empena sobre a qual se apóia.
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§1°. É permitida afixação de apenas 1 (um) engenho de publicidade na empena cega da
edificação.

§2°. A iluminação em empena cega deverá ser direcionada exclusivamente ao engenho de
publicidade.

§3°. O engenho de publicidade instalado sobre empena cega terá, no máximo, 110m2 (cento e
dez metros quadrados) de área, atendendo ao requisito do caput deste artigo.

Art. 18° - A utilização de telas protetoras de edificações em obras como engenho de
publicidade somente será possível nas seguintes hipóteses:

I. Reforma da fachada, até a conclusão de seu revestimento, limitada a 6 (seis) meses;

lI. obra de edificação pública, mediante realização de licitação pelo Executivo, visando
seu financiamento parcial ou integral;

111.Obra de restauração de imóvel tombado.

§10. A tela protetora deverá envolver toda a edificação, e a publicidade deverá ser veiculada
na própria tela, sendo vedada afixação de quaisquer engenhos sobre a mesma

§2°. Fica vedada a utilização de engenho de publicidade em telas protetoras em obras de
reforma ou modificação internas à edificação.

§3°. Na hipótese prevista no inciso 111do caput deste artigo, fica facultado o uso de tela
protetora como engenho de publicidade em outra edificação, situada em área de maior
visibilidade, em área equivalente à das fachadas do imóvel tombado.

Art. 19° - O engenho de publicidade indicativo sobre o solo deverá atender aos seguintes
requisitos:

I. Engenhos verticais:

a) Altura máxima de 2,1Om(dois metros e dez centímetros);

b) Largura máxima de O,60m(sessenta centímetros);

c) Possuir até 3 (três) faces;

lI. Engenhos horizontais:

a) Altura máxima de 1,OOm(um metro), contada a partir do piso natural do terreno;

b) Espessura máxima de O,20m (vinte centímetros), no caso de engenho de
publicidade luminoso;
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c) Comprimento máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

d) Possuir apenas um plano, ,com utilização opcional de ambas as faces.

§10. Somente poderá ser instalado um engenho por edificação.

§2°. No caso de edificação implantada em lote de esquina, poderá ser instalado um engenho
por fachada voltada para o logradouro público.

Art. 200
- O engenho de publicidade instalado na fachada frontal, em paralelo à mesma,

deverá atender aos seguintes requisitos:

I. Um engenho para cada vão de acesso, somente no pavimento térreo e em galerias
superiores recuadas;

Il. encaixar-se no vão das portas, entre ombreiras;

Ill. estar alinhado com a fachada, não podendo se projetar além desta;

IV. apresentar altura máxima de O,50m(cinquenta centímetros);

V. apresentar espessura máxima de O,20m(vinte centímetros);

VI. apresentar altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medida entre o
ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio.

§10. No caso de a fachada da edificação não apresentar pilares aparentes ou marcações de
vãos, deve-se associar a instalação do engenho com o acesso principal da edificação e
atender aos seguintes requisitos:

I. altura máxima de O,80m(oitenta centímetros);

lI. altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medida entre o ponto mais
baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio;

Ill. espessura máxima de O,20m(vinte centímetros);

IV. Área igual a O,50m2 (meio metro quadrado) para cada 1,OOm (um metro) de
comprimento da fachada do estabelecimento.

§2°. Se a altura ou a largura do vão da porta for maior que 3,OOm(três metros), a altura
máxima da placa será de O,80m (oitenta centímetros), desde que respeitada altura
mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), medida entre o ponto mais baixo do
anúncio e o ponto mais alto do passeio, e a área máxima igual a O,50m2 (meio metro
quadrado) para cada 1,OOm(um metro) de comprimento da fachada do estabelecimento.
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Art. 210
- O engenho de publicidade instalado na fachada frontal, em posição perpendicular ou

oblíqua à mesma, obedecerá ao seguinte:

I. 1 (um) por atividade comercial que esteja no pavimento térreo;

lI. Terprojeção com comprimento máximo de 2/3 (dois terços) da largura do passeio
limitada a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

1I1.Altura máxima igual a O,50m (cinquenta centímetros);

IV. Espessura máxima igual a O,05m (cinco centímetros), se iluminado, e de até O,15m
(quinze centímetros), se luminoso;

V. Devem estar instalados a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta
centímetros), medidos entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do
passeio.

VI. No caso de edificações que comportem diversas atividades, fica proibida a instalação
de letras soltas acima do térreo.

§10. Os engenhos de publicidade a que se refere o caput deste artigo deverão deixar um
espaçamento mínimo de O,15m (quinze centímetros) entre as suas extremidades laterais
e os alinhamentos da marquise e da fachada do imóvel, não devendo, portanto,
ultrapassar a área sob a marquise.

§2°. No caso de edificações de dois pavimentos, é possível a instalação de engenhos
publicitários perpendiculares também no segundo pavimento, desde que este abrigue
uma única atividade comercial.

§3°. Para edificios com 3 (três) ou mais pavimento será permitido à colocação de uma placa
perpendicular à fachada, de caráter indicativo, destinada aos estabelecimentos instalados
no interior dos mesmos, próximo ao acesso principal do edificio.

Art. 2r - Visando assegurar condições estéticas e de segurança, o Executivo poderá
regulamentar a utilização de materiais de execução e acabamento dos engenhos de
publicidade.

Seção III
Do Licenciamento e Fiscalização

Art. 230
- A exploração de meios de publicidade e a instalação de engenho de publicidade nas

vias e logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso comum, sujeita-se a processo
prévio de licenciamento, mediante requerimento ao Executivo (Secretaria de Meio Ambiente
- SEMAM) e pagamento de taxa
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§lO. A obrigatoriedade de licenciamento é extensiva aos anúncios que, embora apostos em
terrenos ou próprios de domínio privado, forem visíveis dos lugares públicos e aos
anúncios falados, por meio de ampliadores de voz, de alto-falantes e propagandistas,
assim como feitas por meio de cinema ambulante, ainda que mudo.

§2°. Ficam dispensados da exigência de que trata o caput deste artigo os engenhos de
publicidade classificados como simples.

§3°. A dispensa de licenciamento prevista no §1° deste artigo não se aplica ao engenho de
publicidade instalado em logradouro público, que estará sujeito às regras específicas
estabelecidas neste decreto.

§4°. A dispensa de licenciamento prevista no §l ° deste artigo não desobriga o responsável
pelo engenho do cumprimento das demais exigências desta deliberação.

Art. 24° - Os requerimentos de licença para a publicidade ou propaganda deverão ser
apresentados acompanhados de toda a documentação prevista em Termo de Referência a ser
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAM e deverão mencionar:

I. A indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes ou
anúncios;

lI. A natureza do material de confecção;

lII. As dimensões;

IV. As inscrições e o texto;

v. As cores empregadas.

§10. Os anúncios luminosos serão colocados a uma altura mínima de 2,50m do passeio e os
pedidos de licença deverão indicar o sistema de iluminação a ser adotado.

§2°. Os panfletos ou anúncios destinados a serem lançados ou distribuídos nas vias públicas
ou logradouros não poderão ter dimensões menores de 0,10 (dez) por 0,15m (quinze
centímetros) nem maiores de 0,30 (trinta) por 0,45m (quarenta e cinco centímetros).

§3°. Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovados ou
consertados, sempre que tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e
segurança

Art. 25° - Expedido o documento de licenciamento, será obrigatória, em espaço do próprio
engenho, a indicação do seu respectivo número e do nome do licenciado.
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Art. 26° - O documento de licenciamento terá validade de 4 (quatro) anos e deverá ser mantido
à disposição da fiscalização municipal para apresentação imediata no local onde estiver
instalado o engenho ou, se este estiver instalado em terreno ou lote vago, no local indicado no
requerimento original.

Art. 27° - Qualquer alteração quanto ao local de instalação, à dimensão e à propriedade do
engenho de publicidade implica novo e prévio licenciamento.

Art. 28°- Não poderá permanecer instalado o engenho de publicidade que:

I. Veicule mensagem fora do prazo autorizado;

lI. Veicule mensagem relativa a estabelecimento desativado;

IlI. Esteja em mau estado de conservação nos aspectos visual e estrutural;

IV. Acarrete risco à segurança dos ocupantes das edificações e à população em geral;

V. Não atenda aos requisitos desta deliberação;

VI. Não obedeça ao padrão fixado pelo Executivo.

Art. 29° - Para fins de fiscalização, serão considerados os seguintes responsáveis pelo
engenho de publicidade, independente da ordem inscrita.

§10. No caso de engenho de publicidade indicativo instalado irregularmente, será
responsabilizado o proprietário do engenho.

§2°. Nos demais casos de engenhos de publicidade instalados irregularmente, serão
responsabilizados, solidariamente, o anunciante, a agência de publicidade, o proprietário
do engenho, o dono do imóvel e o responsável pela sua instalação.

§3°. No caso de edificações de múltiplos usuários, o condomínio será considerado
responsável pelo engenho de publicidade instalado no local, pelo que respondem
solidariamente os co-proprietários do imóvel, mesmo quando não constituído
formalmente o condomínio.

Art. 30° - Constatada a irregularidade do engenho, fica o responsável obrigado a removê-lo
no prazo fixado na notificação, nunca superior a 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
multa simples, conforme valores previstos na Política Municipal de Meio Ambiente.

§10. Não removido o engenho irregular pelo responsável, o Poder Público procederá à
remoção do mesmo, mantendo, em qualquer hipótese, a multa a que se refere o caput
deste artigo.
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§2°. Enquanto não realizada a remoção do engenho, nos termos do disposto no §lo deste
artigo, o Poder Público poderá sobrepor ao mesmo tarja alusiva à irregularidade ou
cobri-lo total ou parcialmente.

Art. 3r - Ocorrendo a retirada do engenho, fica o responsável obrigado a providenciar sua
baixa junto ao órgão municipal competente, conforme dispuser o regulamento, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ocorrência.

Art. 3r - O regulamento, a ser elaborado e fixado pela SEMAM, no prazo máximo de 90
dias desta Deliberação, deverá prever critérios que assegurem a proporcionalidade entre a
multa e a área de exposição do engenho.

Seção IV
Do Cadastro

Art. 33° - O engenho de publicidade, licenciado ou não, inclusive o classificado como simples,
deverá integrar cadastro municipal específico, cujos elementos darão suporte ao exercício do
poder de polícia.

Art. 34° - A inscrição de engenho de publicidade no cadastro será feita:

I. Mediante solicitação do responsável;

lI. De oficio, com base nas informações obtidas pelo Executivo;

Ill. Por órgãos da Administração Direta ou Indireta do Município em se tratando de
engenho instalado em ônibus, táxi ou mobiliário urbano vinculado àquele serviço.

Parágrafo único - A área do engenho de publicidade será arbitrada pelo agente público
responsável quando sua apuração for impedida ou dificultada

Seção V
Das Penalidades

Art. 35° - A notificação implica a obrigatoriedade de o infrator sanar a irregularidade dentro do
prazo fixado em regulamento.

Art. 36° - A notificação será dispensada quando:

I. Houver apreensão, interdição ou embargo imediatos;

Il. Houver obstrução de via pública;

Ill. Houver exercício de atividade ou instalação de engenho não licenciado em
logradouro público;
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IV. O infrator já tiver sido autuado por cometimento da mesma infração no período
compreendido nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores;

V. Nos demais casos previstos no regulamento deste Decreto.

Art. 37° - As multas aplicadas aos responsáveis pela fixação de cartazes, faixas e outros meios
de publicidade corresponderão, no mínimo, a 3 (três) vezes o custo de remoção do respectivo
engenho de publicidade.

Seção VI
Disposições Finais

Art. 38° - O Regulamento, a ser elaborado e fixado pela SEMAM, no prazo máximo de 90
dias desta Deliberação, irá dispor sobre os prazos e as condições para o licenciamento dos
engenhos de publicidade.

Parágrafo único - No caso de haver mais de um interessado no licenciamento de engenho
publicitário, nos moldes previstos nos incisos I, lI, VI, VII e VIII do caput do art. 13° desta
Deliberação, a forma de escolha dos interessados será definida em regulamento.

Art. 39° - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Nova Lima, 15 de maio de 2014.

lU- ~ç-
Roberto Messias Franco

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA
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