
Lei N° 030/97 
 
 

Fixa a tabela de valores da taxa de licença relativa à 
veiculação de publicidade e dá outras providências. 

 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

  Art. 1° É fixado por esta lei a tabela  de valores para a cobrança de taxa de licença 

relativa à veiculação de publicidade em geral, para o exercício de 1997, conforme segue : 

Espécie de Publicidade         R$ 

- Publicidade afixada na parte externa ou interna de estabelecimento  

industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviço e  

outros, por publicidade        3,00 ao ano 

- Publicidade no interior de veículos de uso público não destinados     

à publicidade como ramo de negócio por publicidade    5,00 ao ano 

- Publicidade sonoro, por qualquer meio      10,00 ao dia 

- Publicidade escrita em veículos destinados a qualquer modalidade  2,50 ao mês 

de publicidade por veículo        25,00 ao ano 

- Publicidade em cinemas, teatros, boates e similares, por meio de   10,00 ao mês 

projeção de filmes ou diapositivos       50,00 ao ano 

- Publicidade colocada em terrenos, campos de esportes, clubes,  

associações, qualquer que seja o sistema de colocação, desde que  

visíveis de quaisquer vias ou lougradouros públicos, inclusive as  

rodovias, estradas e caminhos municipais, por publicidade    25,00 ao ano 



- Publicidade em jornais, revistas e rádios locais, por publicidade     7,50 ao mês   

           ou fração  

- Publicidade em televisão local por publicidade     15,00 ao mês   

           ou fração 

- Qualquer outro tipo de publicidade não constante dos ítens      2,50 ao dia 

anteriores          25,00 ao mês 

  Art. 2° Esta Lei fixa os valores em Reais(R$) e substitui os valores de referência 

constantes na lei nº 003/97 de 07.01.97. 

  Art. 3° A tabela constante no artigo primeiro desta Lei, será atualizada pela variação da 

UFIR ( Unidade Fiscal de Referência) ou outro índice fixado pelo Governo Federal. 

  Art. 4° Esta Lei será regulamentada, no que couber por Decreto do Executivo, no prazo 

de 30 dias.  

  Art. 5° Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02.01.97. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, aos quatro dias de março de mil 

novecentos e noventa e sete. 
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Prefeito Municipal 
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