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Lei nº  8.243,  de 06 de julho  de 2011. 
 

 

 

 

Altera a Lei nº. 8.061, de 10 de dezembro de 

2008, a qual consolida o Código de Postura 

Municipal. 

. 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 
 

 

 

 

  Art. 1º - Os Arts. 156, 160, 161,162, 163, 164, 165, 166 e 167 da Lei nº 

8.061, de 10 de dezembro de 2008 passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

 “Art.156- Correrão por conta exclusiva dos proprietários ou possuidores 

de terrenos ou prédios, a sua limpeza e manutenção, bem como a construção e a conservação 

dos muros e cercas. 

 § 1º - Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, será 

permitida a existência de vegetação rasteira, sobremodo a gramínea, conservada até a altura 

máxima de 15 cm do solo, salvo na hipótese do proprietário ou possuidor utilizar a terra para 

o plantio e cultivo. 

     § 2º - Constatada a desobediência ao disposto neste artigo, a Fiscalização 

de Posturas notificará o proprietário ou possuidor, pessoalmente e quando não localizado, por 

edital, para no prazo de 30 (trinta) dias regularizar a situação do imóvel, sob pena da 

Administração Pública proceder a construção de muros ou cercas e os serviços de limpeza 

necessários. 

 § 3º - Efetivados os serviços de que trata o parágrafo anterior, será 

novamente notificado o infrator a respeito dos custos desses serviços, acrescidos de 20% 

(vinte por cento), a título de multa, para que efetue pagamento do total a Prefeitura ou a 

Empresa Pública que tiver realizado os trabalhos.  

 § 4º Não sendo pago a quantia deste débito no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da notificação pessoal ou por edital, o infrator será inscrito na divida ativa, com os 

acréscimos legais. 

 § 5º No caso das cercas e muros divisórios entre confinantes, aplicar-se-á 

o previsto no Art. 153. 

 § 6º - O infrator penalizado poderá evitar as conseqüências da infração 

constatada, cedendo o terreno à prefeitura ou à Empresa Pública, para que nele seja 

implantado o Projeto Hortas Populares, durante o prazo de 03 (três) anos, renovável por igual 
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período, a critério do Poder Público, ficando o imóvel isento de lançamento de tributo e taxas 

de serviços diversos. 

 § 7º - Na hipótese do proprietário vender ou alienar o imóvel a terceiro, 

deverá ser dado ao município prazo mínimo de doze meses para preservação da cultura 

plantada e sua colheita, constando na escritura de alienação esta circunstância, para que o 

adquirente respeite o contrato de cessão de direitos possessórios firmado pelo transmitente. 

 § 8º - A produção das hortas populares será destinada a população 

carente, através da Secretaria Municipal de Família e Assistência, para a rede municipal de 

ensino público e para as instituições de caridade do Município.  

 § 9º - Todo aquele que for flagrado colocando lixo ou entulho em 

terrenos particulares ou em vias públicas será notificado e autuado para pagamento de multa 

equivalente ao dobro da multa de que trata o art. 159 desta lei.” 

 

 

 “Art. 160 – A exploração dos meios de propaganda nas vias públicas e 

logradouros públicos está condicionada a prévia autorização da prefeitura, mediante 

pagamento de taxa. 

 § 1° - Em via pública ou em outros logradouros públicos só será admitida 

a propaganda impressa em galhardetes e banners.  

 § 2° - As exposições de propagandas em painéis (outdoor), faixas e 

totens, só serão autorizadas em espaços particulares, mediante autorização do poder público, 

sujeitando a pessoa física ou jurídica ao pagamento de taxa”. 

 

 

 “Art. 161 – Fica proibida a divulgação de qualquer produto, evento ou 

serviço, a título oneroso ou gratuito, por meio de panfleto ou cartazes colados ou fixados de 

qualquer forma em postes, viadutos, terminais rodoviários, paradas de coletivos, amuradas, 

diques, pontes, tapumes, paredes e outros espaços de domínio público, sob pena de multa 

acrescida das despesas para remoção e limpeza dos locais afetados. 

 Parágrafo Único - O infrator será notificado pessoalmente e por meio de 

publicação em Edital no Diário Oficial de Município, ou só por Edital publicado no Diário 

Oficial do Município em caso de não ser localizado, a pagar a quantia relativa a multa e 

demais encargos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ter o encargo financeiro lançado em 

Dívida Ativa com os acréscimos legais”. 

 

 

 “Art. 162 – A propaganda falada em lugares públicos, por meio de 

megafones ou amplificadores de voz só, será admitida mediante autorização prévia da 

Prefeitura conforme legislação vigente, sujeitando o anunciante ao pagamento de taxa. 

 Parágrafo Único - A propaganda sonora em via pública deverá pautar 

pelo rito da Lei nº. 7.921 de 05 de julho de 2007, regulamentada pelo Decreto n° 258 de 04 de 

Agosto de 2010”. 

 

 

 “Art. 163 – A propaganda de produtos e serviços, mediante abordagem e 

/ ou panfletagem, está condicionada a autorização prévia, sujeitando o anunciante ao 

pagamento de taxa. 
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 Parágrafo Único - Não será permitido o descarte de material distribuído, 

em via pública, ficando o anunciante responsável pela coleta do material descartado pelas 

pessoas abordadas, sob pena de multa”. 

 

 

 “Art. 164 – A propaganda visual poderá lançar mão de inovações 

tecnológicas, tais como painéis luminosos inteligentes, desde que requerida a prefeitura, 

sujeitando-se a aprovação e ao recolhimento de taxa. 

 § 1° - A propaganda afixada nas fachadas dos prédios do comércio 

formal em geral, bem como aquelas fixadas nos domínios do comércio referido, dependerá de 

aprovação e licença da Prefeitura. 

 § 2° - A conservação deverá ser sistemática buscando segurança e a 

proteção da integridade física dos transeuntes. 

 § 3° - Independem de nova licença as renovações, consertos e 

substituições de parte ou do todo o meio de propaganda, desde que não haja modificações nos 

dizeres e estrutura. 

 § 4° - Em se tratando de meio de propaganda luminoso, os requerimentos 

deverão indicar o sistema de iluminação a ser adotado, a fonte de alimentação a ser colocada e 

a altura mínima de 2.80m do passeio”. 

 

 

 “Art. 165 – Não será permitida a propaganda quando: 

I- provocar, pela sua natureza, aglomeração prejudicial ao trânsito de pessoas e 

veículos; 

II- prejudicar de alguma forma os aspectos paisagísticos da cidade, seus 

panoramas naturais, monumentos típicos, tradicionais e históricos; 

III- ofender a moral ou conter dizeres discriminatórios ou difamatórios a 

indivíduos, crenças e instituições; 

IV- conter incorreções de linguagem ou palavras em língua estrangeira, salvo 

aquelas já incorporadas ao nosso vocabulário e também aquelas que indiquem 

marcas patenteadas, nomes de pessoas físicas e jurídicas; 

V- exibir figuras, fotos ou gravuras eróticas.” 

 

 

 “Art. 166 – Os requerimentos de licença para publicidade ou 

propagandas, na forma deste capítulo, deverão mencionar: 

I. a indicação dos locais em que serão colocados; 

II. a natureza do material de confecção; 

III. as dimensões; 

IV. as inscrições e o texto; 

V. cópias dos documentos pessoais, se pessoa física; 

VI. certidão negativa municipal, CNPJ e Alvará municipal se pessoa jurídica. 

 

 § 1° - Em se tratando de vias e logradouros públicos, deverá ser 

mencionado no requerimento o período de exposição. 

 § 2° - Em se tratando de galhardetes e banners, os mesmos deverão 

conter numeração seriada que indique tiragem e identificação numérica de cada peça. 

 § 3° - Quando a exposição da publicidade ou propaganda for requerida 

para espaço particular, deverá ser juntada ao requerimento, autorização do proprietário ou 
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possuidor do imóvel com a inconteste comprovação da condição de titularidade do 

proprietário ou possuidor. 

 § 4° - As faixas poderão ser autorizadas em vias e logradouros públicos 

quando objetivarem ornamentar atos públicos políticos ou religiosos, congratulações por 

aniversários ou datas festivas e declarações de amor, desde que requeridas regularmente na 

forma deste capitulo”. 

 

 

 “Art. 167 – Na infração de qualquer dos artigos, parágrafos ou incisos 

deste capítulo, o infrator será penalizado com multa no valor de 01 (um) salário mínimo até 

03 (três) salários mínimos, acrescidos das despesas para remoção da publicidade ou 

propaganda irregular, sendo a reincidência punida com o dobro da penalidade. 

 § 1° - A notificação da penalidade será feita pessoalmente e por Edital no 

Diário Oficial do Município ou só por Edital Oficial do município, em caso de paradeiro 

incerto e não sabido do infrator, para pagar em até 30 (trinta) dias ou, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias; 

 § 2° - Decorrido o prazo para a satisfação da obrigação pecuniária será a 

mesma lançada em Dívida Ativa com os acréscimos legais. 

 § 3° - Não sendo identificado o infrator, a Empresa ou Marca divulgada 

no Veículo de propaganda irregular, será chamada a responder pela conduta infracionada”. 

 

 

 Art. 2º - O capítulo XI da Lei 8.061, de 10 de Dezembro de 2008 passa a 

denominar-se “Dos muros, cercas e da limpeza de terrenos baldios.  

 

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 de 

julho de 2011. 

 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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