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DECRETO Nº 16.834, DE 27 DE JANEIRO DE 2014. 
 

Dispõe sobre a regulamentação de dispositivos 

da Lei Complementar nº 412, de 12 de junho de 

2012, que disciplina o uso de veículos de 

divulgação no Município de Caxias do Sul e dá 

outras providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município, e, ainda, de acordo com o que estabelece 

a Lei Complementar nº 412, de 12 de junho de 2012,  

 

DECRETA: 

 

 Art.  1º Este Decreto regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 412, de 12 de junho 

de 2012, que disciplina o uso de veículos de divulgação no Município de Caxias do Sul e dá 

outras providências. 

 

 Art. 2º  A autorização para comunicação visual, de que trata o Capítulo IV da LC nº 

412/12, dar-se-á por meio de Licenciamento Ambiental, documento este a ser emitido pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, órgão ambiental municipal competente e integrante do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. 

 

 Art. 3º  Para fins de fiscalização e controle municipal, os empreendimentos que possuam 

anúncios publicitários isentos de autorização, nos termos do § 3º do art. 15 da LC nº 412/12, 

deverão buscar, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o devido documento de 

Isenção. Neste caso, deverá apresentar, junto ao requerimento de isenção, os documentos 

constantes no Termo de Referência simplificado, a ser elaborado pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. 

 

 Art. 4º  O cadastro e a autorização de que trata o art. 6º da LC  nº 412/12,  referem-se a 

Alvará de Localização do responsável pelo veículo de divulgação visual. 

 

 Art. 5º Para os efeitos do disposto nos arts. 6º e 15, inciso VII, da LC nº 412/12, bem 

como art. 4º deste Decreto, o Alvará de Localização será aquele expedido pelo Município de 

origem das pessoas físicas ou jurídicas que industrializem, fabriquem ou comercializem 

veículos de divulgação ou seus espaços. 

 

 Parágrafo único. Os usuários, pessoas físicas ou jurídicas, que não industrializem, 

fabriquem ou comercializem veículos de divulgação ou seus espaços, também deverão 

apresentar o Alvará de Localização do estabelecimento no qual o veículo encontra-se instalado. 

 

 Art. 6º Para autorização, o interessado deverá apresentar os documentos definidos nos 

incisos I a IX do art. 15 da LC nº 412/12 e deverá observar o parágrafo único do art. 16 da 

referida lei, para efeito de fiscalização. 

 

 § 1º Quando se tratar de instalação em empena cega deverá ser apresentada cópia da Ata 

com aprovação do Condomínio, conforme disposto no inciso III, art. 25 da LC 412/12.   

 

 § 2º Nos casos de veículos de divulgação instalados nas faixas de domínio das rodovias 

estaduais e federais, deverá ser apresentada a autorização do órgão competente, e os padrões 
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deverão seguir o disposto na LC nº 412/12 e por este Decreto. 

 

 Art. 7º  Dependerão de análise prévia, independente da área superficial, ou seja, isentos 

ou não, todos os veículos que se enquadrarem nos dispositivos dados pelos arts. 7º, 8º, 21, 23, 

24, 25, 27, 28, 31 e 32 da LC nº 412/12. 

 

 § 1º Para fins do art. 10, o Município, ao fazer uso do mobiliário urbano para veicular 

propaganda de caráter institucional ou educativo, deverá observar as instruções e diretrizes do 

art. 8º da LC nº 412/12.  

 

 § 2º Para os efeitos do disposto no art. 32, caput, da LC nº 412/12, os locais para uso de 

faixas e banners com anúncios institucionais serão determinados de acordo com o evento, sendo 

que a solicitação deverá ser protocolada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data 

de instalação, condicionado à autorização do uso do espaço. 

  

 § 3º Nos casos de estabelecimentos localizados no pavimento imediatamente superior ao 

térreo, sobreloja, deverá ser observado o inciso IX, art. 4º da LC nº 412/12, sendo isentos de 

autorização, excetuados os enquadrados no art. 7º da mesma lei, que dependerão de análise pela 

Comissão Específica e Permanente de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural para 

autorização. 

 

 § 4º Para os casos citados no § 5º do art. 20 da LC nº 412/12, quando o acesso principal 

localizar-se em esquina, a identificação poderá ser instalada nesta posição, limitando-se até 2 

(duas) identificações por estabelecimento. 

 

 Art. 8º Os veículos de divulgação que utilizem dispositivos luminosos, ou apresentem 

conjunto de formas ou cores que possam produzir ofuscamento, causar mimetismo, ou de outra 

forma causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, deverão ser encaminhados, pelo 

órgão licenciador, antes de a autorização ser emitida, ao órgão municipal de trânsito 

competente, para análise e parecer técnico, observado o disposto no § 2º do art.  6º deste 

Decreto. 

 

 Art. 9º A emissão da autorização fica condicionada à apresentação do comprovante de 

pagamento da taxa de publicidade, lançada e cobrada pelo Setor de Arrecadação da Secretaria 

da Receita Municipal, baseado no Código Tributário Municipal. 

 

 Art. 10. Para fins do disposto no inciso VII, art. 3º da LC nº 412/12, todo material afixado 

na fachada da edificação que não fizer parte do projeto arquitetônico aprovado pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo, que de alguma forma ou de outra evidencie a logomarca, será 

considerada como área de anúncio. 

 

 Art. 11.  Quando da alteração ou da remoção de um veículo de divulgação, à exceção dos 

casos previstos nos arts. 4º e 32 da LC nº 412/12, o requerente deverá apresentar requerimento 

de Revogação da licença ambiental anteriormente emitida, junto à Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. 

 

 Art. 12.  Considerar-se-á, para fixação das multas previstas nos arts. 5º, § 3º e 35, inciso 

II da LC nº 412/12, o valor de 10 (dez) a 250 (duzentos e cinquenta) VRMs, ou outra unidade 

fiscal que vier a substituí-lo. 

 

 Art. 13.  O descadastramento a que se refere o inciso IV do art. 35 da LC nº 412/12 será 
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entendido como o cancelamento do cadastro econômico junto ao Município, tendo como uma 

das consequências a extinção do Alvará de Localização.  

 

 Parágrafo único. O descadastramento deverá ser executado pela Secretaria da Receita 

Municipal, de acordo com suas atribuições legais, por meio de solicitação do órgão municipal 

licenciador. 

 

 Art. 14.  Todas as despesas oriundas da apreensão do veículo de divulgação ou do 

anúncio, conforme inciso III do art. 35 da LC nº 412, correrão exclusivamente por conta do 

infrator. 

 

 Art. 15.  Na hipótese de apreensão do veículo de divulgação ou do anúncio, havendo 

reincidência da infração, aplicar-se-á o disposto na lei municipal vigente, que disciplina a 

especificação das sanções administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, observando-se as circunstâncias que agravam a penalidade em face da reincidência. 

 

 Art. 16.  Excepcional e exclusivamente, para a divulgação da Festa Nacional da Uva, será 

admitida, temporariamente, em período a ser estipulado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, a veiculação de anúncios institucionais de promoção da Festa em logradouros 

públicos, rotas e vias a serem elencados pela organização do evento e devidamente autorizados 

pelo órgão municipal competente. 

 

 Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente. 

 

 Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Caxias do Sul, 27 de janeiro de 2014; 139º da Colonização e 124º da Emancipação Política. 

 

 

 

Alceu Barbosa Velho, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 

 

 

Agenor Basso, 

SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL. 

 

 

 

Adivandro Rech, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 


