
 

LEI N° 831, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

PROÍBE A AFIXAÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E 

PLACAS PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS E 

SIMILARES, EM POSTES E ASSEMELHADOS, 

DENTRO DOS LIMITES DE GLORINHA.   

 

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

presente  

LEI: 

 Art. 1°. Fica proibida a colagem de cartazes, placas e assemelhados, para a divulgação 

de propagandas e similares, em postes, árvores, abrigos de ônibus, pontes e assemelhados, 

dentro do município de Glorinha, ficando dede já excluídas de tal proibição as faixas e banners 

que, porém, após a realização do evento que as mesmas anunciarem deverão ser retiradas por 

seus organizadores, sob pena de incidirem nas penalidades previstas no art. 2º e seus incisos, da 

presente Lei 

Parágrafo único: O Executivo Municipal indicará em cada localidade, o espaço público 

para afixação do material citado.  

Art. 2º. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração pública 

direta ou indireta que infringirem esta Lei, ficam sujeitas as seguintes penalidades: 

I - advertência, estipulando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a retirada de todo 

material exposto irregularmente; 

II - apreensão do material e multa equivalente a 200 (duzentas) URTs (Valor de 

Referência Municipal), quando não atendido o disposto no inciso I. 

§ 1º - A multa de que trata o inciso II, deve ser quitada dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data em que o infrator receber o auto de infração ou indeferimento do seu 

recurso, quando for o caso, sob pena de cobrança judicial. 

§ 2º - O recurso previsto no § 1º pode ser interposto junto ao setor de fiscalização do 

órgão competente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for recebida a 

notificação. 

§ 3º - Cabe ao Executivo Municipal determinar qual órgão ou Secretaria é responsável 

por apreciar e julgar os recursos interpostos. 

§ 4º - No caso de apreensão, o material de divulgação ficará sob a guarda do órgão ou 

Secretaria responsável, sendo concedido ao infrator o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

retirada do mesmo. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 22 de dezembro de 2005. 

 

 

João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 
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Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 
Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 

 
 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

Robinson Barth Lima 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e 

Captação de Recursos 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
 

 

 

 

 


