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Modifica a Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de
1998, que dispoe sobre a propaganda e publicidade
no municipio de Forlaleza e da outras providencias.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU,
COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO,
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Os incisos VII e VIII do art. 4° da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redac;;ao:

"Art. 4° Para os efeitos desta Lei, as seguintes express6es ficam assim
definidas:

VII - divisa do im6vel: a linha divis6ria entre im6veis de propriedade
particular e/ou publica entre si ou com 0 logradouro publico;

VIII - empena cega: qualquer uma da(s) face(s) do im6vel que nao
apresente aberturas destinadas a iluminac;;ao, ventilac;;ao e insolac;;ao."

Art. 2° 0 art. 5° da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro ode1998, passa a vigorar com a
seguinte redagao:

"Art. 5° Co.nsideram-se engenhos de divulgac;;ao de propaganda/
publicidade:

III - letreiro: afixac;;ao ou pintura de signos ou sfmbolos em fachadas,
marquises, told os, elementos do imobiliario urbano ou em estrutura
pr6pria, bem como pintura executada ou afixada sobre 0 muro de vedac;;ao
e empena cega;

VII - empena: engenho fixo ou m6vel, luminoso ou nao, instalado em
empenas cegas de ediffcios comerciais, residenciais e mistos,
constitufdos por materiais que, expostos por longo perfodo de tempo, nao
sofrem deteriorac;;ao ffsica substancial. A mensagem publicitaria neste tipo
de engenho pode ser realizada atraves de pintura na parede, pintura em
vinil ou em tela microperfurada, fixada na parede atraves de quadros
metalicos e projec;;ao de imagens atraves de projetores, raios laser e
equipamentos de projec;;ao.
§ 1° Serao considerados engenhos de divulgac;;ao, quando utilizados para
veicular mensagem publicitaria:
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Art. 3° Os incisos XII e XIII do art. 90 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998,
pass am a vigorar com a seguinte redayao:

"Art. 90 E proibida a colocayao de engenhos de divulgayao de
propaganda/publicidade, sejam quais forem sua forma, composiyao ou
finalidade:

XII - nas fachadas de edificios residenqiais, salvo nas empenas cegas
destes edificios;

XIII - nos im6veis edificados ou nao edificados quando, por qualquer
forma, prejudiquem a aerayao, insolayao, iluminayao e circulayao dos
mesmos e dos im6veis edificados vizinhos, salvo quando as obras
estiverem paralisadas e nao prejudiquem im6veis edificados vizinhos."

Art. 4° 0 inciso XIX do art. 10 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte seguinte redayao:

"Art. 10. A instalayao dos engenhos de divulgayao de publicidade e
anuncios devera observar os parametros estabelecidos no Anexo II, desta
Lei, bem como as seguintes normas gerais:

XIX - sobre as fachadas de edificios ~comerciais e mistos, s6 sera
permitida a colocayao de placas, painel ou letreiro, realizado com
materiais que permitam a passagem de luz, insolayao, ventilayao e
visualizayao ao ambiente externo, salvo nas empenas cegas e em
fachadas de edificios cujas obras se encontram paralisadas."

Art. 5° 0 § 10 do art. 14 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, e suas alineas
a e c, passam a vigorar com a seguinte redayao:

"Art. 14. Aplicayao de letreiros fica condicionada as normas previstas no
art. 10 desta Lei, sendo que sua area total maxima sera dada pela
multiplicayao do comprimento da testada ou da fachada da edificayao por
0,50m (cinquenta centimetros):

§ 10 A publicidade instalada em empena cega, pintada, colada ou afixada•por qualquer meio devera atender as segulntes condiyoes:

c) apresentar area maxima de 80% (oitenta por cento) da area total da
empena em que estiver instalada;"
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Art. 6° 0 § 3° do art. 14 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte reda<;ao:

"§ 3° A publicidade instalada em fachadas de vidro devera ser realizada
com adesivos microperfurados aplicados diretamente sobre 0 vidro, e
naquelas que apresentem areas destinadas a ventila<;ao e a ilumina<;ao,
deverao ser realizados com apliques em tela microperfurada que
proporcionem a passagem de luz, insola<;ao e ventila<;ao e que, ainda,
possibilitem a visao externa."

Art. 7° 0 art. 22 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte pan3grafo:

"Art. 22. Em obras de constru<;ao civil' particular, a!E§m de anuncios
relativos ao empreendimento imobiliario ou aos materiais e servi<;os
utilizados na obra, serao permitidos outros, desde que estejam localizados
no espa<;o livre, nao avancem sobre 0 passeio e atendam as demais
disposi<;oes fixadas nesta Lei.

§ 2° Em obras civis particulares onde as constru<;oes se encontram
paralisadas, poderao ser instaladas em todas as suas fachadas
publicidade cobrindo todo 0 pn§dio."

Art. 8° 0 art. 42 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte paragrafo:

"Art. 42. 0 6rgao encarregado pelo Iicenciamento de engenhos tera um
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da vistoria fiscal, para deferir
ou indeferir os requerimentos de licen<;a. I

Paragrafo t1nico. Decorrido 0 prazo estabelecido no caput deste artigo,
sem 0 devido pronunciamento por parte da Prefeitura Municipal por seu
6rgao responsavel, 0 veiculo de divulga<;ao de anuncio estara
automaticamente licenciado."

Art. go 0 inciso XI do art. 9° da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte reda<;ao:

Art. 10 0 caput do art. 10 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte reda<;ao, suprimindo-se seus incisos I, XI,XVII, modificando-
se ainda a reda<;ao do inciso XIII:

"XIII - quando, com dispositivo luminosd, nao produzir ofuscamento ou
causar inseguran<;a ao transito de veiculo e pedestre e edifica<;oes
vizinhas, devendo a verifica<;ao do ofuscamento ou inseguran<;a ser
determinada por laudo tecnico;"
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Art. 11 Acrescente-se ao art 32 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, 0

seguinte inciso:

"XII - comprovante de filiagao, atualizado, no Sindicato das Empresas de
Publicidade Exterior do Estado do Ceara (SEPEX/CE), para 0
licenciamento de engenhos especiais e outdoors;"

Art. 120 art 58 da Lei n. 8.221, de 28 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redagao:

"Art. 58. Para os efeitos desta Lei, 0 proprietario do engenho e 0 unico
responsavel pelo licenciamento, seguranga e conservagao do engenho
perante 0 Municipio e terceiros:

§ 1° Consideram-se proprietarios dos engenhos as pessoas ffsicas ou
juridicas detentoras do processo de veicul~gao.

§ 2° Nao sendo encontrado 0 proprietario do engenho, responde por este
o interessado, direta ou indiretamente, pela propaganda veiculada, ou 0
proprietario do im6vel.

§ 3° No caso dos engenhos complexos e especlals, respondem pelos
aspectos tecnicos os profissionais responsaveis pelo projeto, execugao,
instalagao e manutengao do engenho.

§4° Os responsaveis pelo anuncio responderao civil e criminalmente pela
veracidade da documentagao apresentada, quando do pedido de
licenciamento. "

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes
em contrario.

Pa~o Municipal Jose Barros de Alencar em J'> de ~~"n\~ de 2012.
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J9 !' RislD DE SENA
Presidente fla Camara Municipal de Fortaleza
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