
2019

Código Tipo de anúncio Período de incidência Unidades taxadas

Até 10 m² De 10 a 30 m² Por m² que exceder 30 m²

1.1 Anúncio não luminoso e nem iluminado

1.1.1 próprio anual Nº unid. 221.05 442.09 11.06

1.1.2 Só de terceiro ou próprio e de terceiro anual Nº unid. 442.09 884.17 22.11

1.2 Anúncio luminoso ou iluminado

1.2.1 próprio anual Nº unid. 294.73 589.45 14.74

1.2.2 Só de terceiro ou próprio e de terceiro anual Nº unid. 589.45 1,178.89 29.48

1.3 Anúncio transitório bimestral Nº unid. 129.33

Código Tipo de Anúncio Período de incidência Unidades taxadas

Até 10 m² De 10 a 30 m² Por m² que exceder 30 m²

2.1 Com programação que permita a apresentação de 

múltiplas mensagens
anual Nº unid. 4,128.15 8,600.13 206.31

2.2 Animado (com mudança de cor ou dizeres através de 

jogo de luzes ou com luz intermitente)
anual Nº unid. 1,375.37 2,578.81 68.77

ITEM 2

ANÚNCIO LUMINOSO OU ILUMINADO NÃO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO

Taxa em R$

Taxa em R$

TABELA Nº 3

ITEM 1

ANÚNCIO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO E RELACIONADO COM A ATIVIDADE NELE EXERCIDA



2.3 Inanimados e sem movimento anual Nº unid. 1,031.53 1,719.21 51.58

Código Tipo de Anúncio Período de Incidência Unidades Taxadas

Até 10 m² De 10 a 30 m² Por m² que exceder 30 m²

3.1 Com movimento anual Nº unid. 1,023.34 1,915.69 51.17

3.2 Sem movimento anual Nº unid. 767.51 1,279.18 38.28

Código Tipo de Anúncio Período de incidência Unidades Taxadas

Até 10 m² De 10 a 30 m² Por m² que exceder 30 m²

4.1 Iluminado trimestral Nº unid. 307.01 409.34 15.35

4.2 Não iluminado trimestral Nº unid. 204.70 307.01 10.24

Código Tipo de Anúncio Período de incidência Unidades Taxadas Taxa em R$

ANÚNCIO DIVERSO NÃO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO

ITEM 3

ANÚNCIO NÃO LUMINOSO E NEM ILUMINADO NÃO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO

Taxa em R$

ITEM 4
ANÚNCIO EM QUADRO PRÓPRIO PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES MURAIS (OUTDOOR) NÃO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO

Taxa em R$

ITEM 5



5.1
produto e artigo com ou sem inscrições utilizados 

como meio de propaganda:

5.1.1 iluminado anual nº de unidades 382.36

5.1.2 não iluminado anual nº de unidades 286.76

5.2
quadro negro, quadro de aviso, inclusive quadro 

móvel transportados por pessoas
mensal nº de unidades 19.12

5.3
anúncio provisório, com prazo de exposição inferior 

a 60 dias
mensal nº de unidades 19.12

5.4
anúncio, interno ou externo, fixo ou removível, em 

veículo de transporte de pessoas ou carga:

5.4.1 iluminado ou luminoso anual nº de veículos 152.95

5.4.2 não iluminado e nem luminoso anual nº de veículos 95.58

5.5
anúncio em veículo destinado exclusivamente à 

publicidade
anual nº de veículos 286.76

5.6 anúncio por meio de projeção luminosa anual nº de telas 573.54

5.7 anúncio por meio de filmes anual nº de telas 573.54

5.8
anúncio por meio de circuito interno de televisão ou 

rádio
anual nº de canais 955.90

5.9 anúncio ou sistema aéreo:

5.9.1 em avião, helicóptero, planador e assemelhados trimestral nº de aparelhos 382.36

5.9.2 em balão trimestral nº de balões 191.18

5.9.3 mediante utilização de raios laser trimestral nº equip. emissores 955.90

5.10 mostruário não localizado no estabelecimento:

5.10.1 iluminado ou luminoso anual nº de unidades 382.36



5.10.2 não iluminado nem luminoso anual nº de unidades 286.76

5.11

pintura, adesivo, letras ou desenho aplicados em 

mobiliário  em geral (mesas, cadeiras, balcões, etc.)
anual nº de unidades

19.12

5.12
anúncio afixado em poste em via e logradouro 

público:

5.12.1 luminoso ou iluminado anual nº de unidades 57.35

5.12.2 não luminoso nem iluminado anual nº de unidades 28.68

5.13
anúncio acoplado em relógio ou termômetro em via 

e logradouro público:

5.13.1 luminoso ou iluminado anual nº de unidades 191.18

5.13.2 não luminoso nem iluminado anual nº de unidades 152.95

5.14
anúncio em folheto ou programa impresso em 

qualquer material e distribuído por qualquer meio
diário

nº de folhetos
0.93

5.15
anúncio sonoro, por meio de auto-falante ou 

qualquer outro equipamento
diário nº de equip. 95.58

5.16 pinturas em muros semestral até 10 m² 95.58

a cada 10 m² 95.58

5.17
outros tipos de publicidade por quaisquer meios, não 

enquadráveis nos itens anteriores
anual unidade 382.32

5.18     publicidade em táxis anual nº de veículos 147.36


