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Qual lei regulamenta o Programa Cidade Limpa? Onde posso encontrá-la?
O Programa Cidade Limpa está na Lei nº 12.730, de 11 de janeiro de 2012. Ela 
pode ser acessada no endereço eletrônico http://www.ribeiraopreto.sp.gov.
br/ccs/snoticias/lei_12.730.pdf 

Em que órgão da Prefeitura posso obter informações sobre os pontos da 
Lei que eu não entender? 
Na Secretaria da Fazenda, pelo telefone 3977-5700 (ramal 5824), ou pelo 
e-mail cidadelimpa@fazenda.pmrp.com.br

Quais prazos para adequar o meu estabelecimento ao Cidade Limpa?
A Lei determina que todos os estabelecimentos terão 180 dias a partir da 
data de publicação da Lei (12/01/2012) para regularização. Após esta data, 
ou seja, dia 10 de julho de 2012, os estabelecimentos que não se adequarem 
poderão receber advertência, seguida de multa.
 
Qual o valor da multa?
A multa para infrações tem o valor de R$ 10 mil. Caso a infração não seja 
resolvida no prazo de 05 dias, esse valor pode dobrar. Vale destacar que o 
objetivo não é a multa e sim a adequação da paisagem dentro do conceito da 
Lei Cidade Limpa. 

Quem fará fiscalização?
A fiscalização será realizada por meio da Supervisão de Proteção à 
Paisagem Urbana (SPPU), subordinada à Secretaria da Fazenda. Os técnicos 
da Secretaria do Meio Ambiente e da Guarda Municipal também podem 
desempenhar esta função. 
Importante: o estabelecimento deverá manter todos os documentos que 
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comprovem o licenciamento do anúncio indicativo ou especial (CADAN – 
Inscrição Municipal – comprovante de pagamento de taxa de licença) à 
disposição da fiscalização.

O que são anúncios?
Anúncio é todo tipo de comunicação visual feita por diversas maneiras com 
o objetivo de apresentar um lugar, demonstrar a existência de um serviço ou 
qualificar um determinado produto. Para a Lei Cidade Limpa, os anúncios 
são classificados de quatro maneiras: 

a) Anúncio indicativo: Aquele que identifica os estabelecimentos, indústrias 
ou profissionais no próprio local da atividade, como nome, logomarca, 
telefone e endereços eletrônicos.

b) Anúncio publicitário: Aquele destinado à veiculação de publicidade fora do 
local da atividade, como painéis, outdoor e panfletos. Normalmente, este tipo 
de anúncio descreve as qualidades de um determinado produto ou serviço ou 
mostra uma determinada vantagem em adquiri-los.

c) Anúncio especial - aquele que possui características específicas, finalidades 
culturais, eleitorais, educativas, imobiliárias, ações ou campanhas de serviço 
público. Para estes anúncios, existem regras e leis diferentes e, por isso, 
deverão ser analisados por uma comissão especial.

d) Anúncio informativo - aqueles que informam serviços ao consumidor, 
como a existência do estacionamento, preços, denominações de prédios, 
placas com o nome do responsável por obras, dentre outros. Eles seguem 
legislação própria. 

O que é fachada? Que tipo de anúncio posso utilizar nesse espaço?
Para efeitos desta lei, fachada é a parte da edificação que fica de frente 
para a rua, mesmo quando o prédio está recuado da calçada. É onde fica, 
normalmente, a porta de entrada. As fachadas só podem receber anúncios 
indicativos. Está proibido o anúncio publicitário para esse espaço.
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O que é testada de um imóvel?
Testada é a medida, em metros lineares, da face do imóvel que faz limite com 
a calçada. Normalmente, encontramos esta medida no carnê de IPTU.

Só posso colocar 1 anúncio indicativo na minha fachada? 
Se a testada do seu imóvel for menor que 100 metros, sim. Se o imóvel 
possuir testada igual ou maior que 100 metros, poderá ter até dois anúncios 
indicativos. 

Ao invés de trocar o anúncio indicativo da fachada do meu estabelecimento, 
posso apenas retirá-lo?  
Sim. Porém, tenha o cuidado de não deixar instalações metálicas, lonas ou 
outro tipo de material que possa ser identificado como estrutura publicitária. 
Toda a estrutura que compõe o anúncio deve ser retirada no prazo 
estabelecido na Lei.
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Se meu imóvel for de esquina, poderei ter mais de um anúncio indicativo?
Quando o imóvel for de esquina ou possuir mais de uma frente para a rua, será 
permitido um anúncio por fachada e, neste caso, as regras são as mesmas 
para cada uma das fachadas.  Mas não se esqueça de verificar o tamanho de 
cada uma das testadas voltadas para as ruas e enquadrar o anúncio à área 
máxima permitida na tabela. 
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Tire suas dúvidas pelo telefone:
3977-5700
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Qual a fórmula para encontrar a área total do anúncio?
Multiplique a quantidade de metros da altura pela quantidade de metros da 
largura e você terá a área total.

Somente os dizeres contam ou toda a área da fachada? E quanto aos toldos?
Depende. Se o seu anúncio estiver instalado em uma estrutura na fachada, 
será considerada toda a área da estrutura. Quando o anúncio for composto 
de logomarcas ou símbolos pintados ou fixados diretamente na parede, a 
área total será resultante da somatória dos polígonos formados por cada um 
dos conjuntos de letras, logomarcas ou símbolos.
Em relação aos toldos, só é permitido o anúncio indicado no modelo retrátil 
e exclusivamente no frontão. A altura máxima da letra é de 20 centímetros e 
não será autorizado outro anúncio indicativo na fachada.
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O que é totem? Se eu colocar anúncio indicativo na fachada, posso ter um 
totem?
Totem é uma estrutura normalmente vertical, instalada separada da 
edificação. Pode possuir diversas formas e faces e executado em materiais 
variados, tais como metal, madeira, concreto e alvenaria. Você pode ter um 
anúncio na fachada e um totem, desde que a sua testada tenha mais de 100 
metros e você tenha espaço de recuo.

Qual a área do totem que posso usar para divulgar meu anúncio indicativo?
A área do totem respeita a mesma regra da fachada. Se você optar por 
usar mais de um lado do totem, terá que dividir a área que sua fachada tem 
direito. A altura total do totem (anúncio e estrutura) não poderá exceder a 
seis metros e deve ser instalado a dois metros das divisas e da rede elétrica. 
  
Qual a relação de medida do imóvel e a metragem máxima do anúncio a ser 
instalado?
Primeiro você verifica o tamanho da testada do seu imóvel, ou seja, meça a 
distância de uma divisa à outra de seu terreno, no alinhamento de divisa com 
a calçada. Depois compare com a tabela abaixo.  

Posso revestir minha fachada com outros elementos arquitetônicos?
Atenção com esta pergunta. Se seu imóvel estiver em área protegida 
historicamente, você deve fazer um pedido especial, conforme recomenda 
a Lei. Você pode reformar, restaurar ou recuperar sua fachada, mas 
especificamente em função do anúncio, a fachada não pode ser expandida 
com material alternativo. Neste caso, está proibido. 

Tamanho da testada do imóvel Área máxima do anúncio a ser instalado

Menor que 10 metros

De 10 metros a 99 metros

De 100 metros ou mais

Um (1) anúncio com até 1,50m²

Um (1) anúncio com até 4,0m²

Até dois (2) anúncios de 10m² cada,

sendo necessária uma distância

mínima de 40m entre eles.
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Quais cuidados devo ter com a calçada?
Você não pode invadir o passeio público. Se não tiver espaço de recuo, não 
deve instalar totens. Seu anúncio não pode ocultar a fachada do seu vizinho. 
Só será permitida a invasão de 15 centímetros, quando sua edificação estiver 
no alinhamento do terreno. Mais que isso será multado. Vale a pena lembrar 
que os produtos vendidos no estabelecimento comercial não poderão ocupar 
as calçadas.
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Envie suas dúvidas para:
cidadelimpa@fazenda.pmrp.com.br

Acesse o site e saiba mais: 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br
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A lei afirma que casos especiais serão analisados por uma comissão. Quais 
são os casos especiais?
A Lei entende como sendo especial anúncio de um evento cultural, de uma 
campanha educativa, projetos temporais, como Agrishow ou Feira do Livro, 
por exemplo. Outro caso especial é aquele não previsto na Lei. Nessas 
situações serão abertos processos administrativos. Faixas em árvores ou 
postes continuam proibidos mesmo nos casos especiais, e cabe multa.
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Acesse o site e saiba mais: 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br



12

O que é um luminoso? Está proibido?
O luminoso é aquele anúncio indicativo que a luz está instalada dentro da 
peça. Sim, está proibido. Os anúncios iluminados, aqueles que a iluminação 
está direcionada do lado de fora, se estiverem dentro das normas, estão 
liberados, assim como aqueles em que a luz está instalada por trás do 
elemento - desde que não emita luminosidade direta ao passante.

NÃO

SIM
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Qual a altura máxima de um anúncio indicativo?
Um anúncio indicativo não pode estar acima de seis metros (área de exposição 
e estrutura).

No caso de posto de combustível, o que está permitido?
Somente as indicações e o quadro de aviso com preços de combustível 
previstos na Portaria ANP nº 166 de 05 de Junho de 2000, em bombas de 
abastecimento, por exemplo. Vale destacar que a loja de conveniência 
não faz parte dos requisitos obrigatórios do Serviço de Abastecimento de 
Combustíveis e portanto deve se enquadrar-se no conceito de ambiente 
comercial e respeitar as normativas da Lei Cidade Limpa.

Em caso de hotel e hospital, por se tratarem de estabelecimentos de 
atendimento coletivo, existem regras especiais?
Sim. O projeto será analisado e autorizado pela Supervisão de Proteção de 
Paisagem Urbana da Secretaria da Fazenda.

E as farmácias? existem regras diferentes?
Não. As farmácias deverão seguir as mesmas regras de todo o programa 
Cidade Limpa.

Como será feito o cadastro do meu anúncio indicativo?
No site oficial da Prefeitura Municipal www.ribeiraopreto.sp.gov.br você 
encontra um link chamado CIDADE LIMPA. A partir dele você poderá 
acessar a lei, a cartilha e os procedimentos de registro de seu anúncio. Ao 
clicar no CADAN (Cadastro Municipal de Anúncios), preencha todos os dados 
solicitados. 

Eu mesmo posso providenciar o registro do meu anúncio?
Sim. O preenchimento é simples e está disponível no site www.ribeiraopreto.
sp.gov.br , no link CIDADE LIMPA. É importante destacar que o responsável 
pelo anúncio indicativo é o proprietário do empreendimento objeto do anúncio 
ou o prestador de serviço ali instalado. Por isso, antes de instalar, vale a pena 
ler o art. 33 da Lei.

Minha loja tem estacionamento conveniado. Posso anunciar na minha 
fachada?
Esta informação, considerada útil para seu cliente poderá ser anunciada 
seguindo o tamanho máximo definido na Lei, ou seja, 0,90cm ² e sem uso de 
logomarca.
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Em condomínio comercial, como fica o anúncio do conjunto e dos 
estabelecimentos específicos?
Mantém a regra. Só está autorizado anúncio indicativo e cada comerciante 
deverá seguir a regra de proporcionalidade de sua fachada com relação ao 
do condomínio comercial. Assim, quando houver uma edificação com vários 
estabelecimentos comerciais deve-se medir a dimensão da testada do 
condomínio e subdividir para os demais estabelecimentos. Do mesmo modo, 
quando houver estabelecimentos no pavimento superior ou no interior da 
edificação, o anúncio é subdividido entre todos e instalado no local de acesso, 
no térreo. 

Os shoppings centers poderão manter os anúncios das lojas associadas ou 
somente o nome do Shopping?
Neste caso, também está mantida a regra de proporcionalidade. A fachada do 
shopping poderá ter mais de um anúncio, mas o somatório destes anúncios 
deve respeitar o limite permitido de acordo com a testada do terreno. Vale 
destacar que será possível instalar anúncios para cada face do imóvel, 
voltada para via pública.
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Quais são as regras para as vitrines?
Com relação aos produtos e preços, estes poderão estar a menos de um 
metro. No entanto, os anúncios indicativos ou publicitários deverão respeitar 
uma distância mínima de um metro para dentro da fachada. Mesmo as 
edificações recuadas do alinhamento do terreno deverão respeitar este 
afastamento de um metro da fachada edificada. Mas lembrem-se, o preço 
na vitrine deve estar ao lado do produto. Preço colado no vidro para chamar 
a atenção à vitrine não pode.
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A distribuição de panfletos está permitida? Quais são as regras?
Sim, a distribuição de panfletos ou folhetos está permitida, mas somente em 
semáforos e em conformidade com as regras do artigo 22. Para cumprir a 
Lei, os panfletos deverão destinar 15% de todo o seu espaço publicitário para 
campanhas educativas. Estas campanhas serão fornecidas pela Prefeitura 
Municipal no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e é de responsabilidade do 
requerente sua impressão. 

Ônibus poderá divulgar mensagens publicitárias em seu vidro traseiro?
Esta prática de afixar mensagens publicitárias em ônibus é conhecida como 
busdoor e está proibida. Também não é permitida esta condição em táxis. 

Veículos de empresas podem ter anúncios estampadas na lataria? 
Sim, mas somente indicativo da empresa, sem qualquer menção publicitária. 
Ou seja, nome, endereço, telefone e site, salvo veículos de carga.

Existem regras específicas para Bancas de Jornais e Revistas, Carrinhos 
de Lanche, Pipoqueiro e outros elementos semelhantes?
Eles devem seguir todas as regras da Lei, ou seja, somente estampar, na 
proporcionalidade, anúncios indicativos. Porém, como são classificados 
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como Mobiliário Urbano, deverão atender ao art. 25 da lei e não veicularem 
nenhuma propaganda externa de seus produtos enquanto não houver uma 
Lei específica para o Mobiliário Urbano.
 
São permitidos infláveis em casos específicos, como Páscoa, Natal, 
Agrishow etc.?
Infláveis, em geral, são permitidos somente em casos especiais e mediante 
solicitação via processo administrativo. 

Posso alugar meu muro para outra loja fazer propaganda?
Não. Todos deverão ser pintados, caso contrário haverá multa. Portanto, 
fique atento: se algum anuncio publicitário estiver em um muro de sua 
propriedade, pinte o mais rápido possível. 

Outro dia, vi uma bicicleta de dois lugares com duas moças divulgando um 
novo loteamento. Isto está permitido?
Não. Está proibido.

Totens informando wi-fi estão autorizados?
Sim, por este ser um serviço informativo à sociedade. Porém, não será 
permitida a publicidade nestes totens, exceto se forem resultantes de 
parcerias com o Poder Público com lei específica. No caso da iniciativa 
privada, a regra é a mesma para a indicação de cartão de crédito.

Perdi meu cachorrinho. Posso colocar cartazes nos postes?
Está proibido afixar qualquer cartaz em poste.

Quem será multado em caso de um cartazes afixado em postes, O 
anunciante ou a empresa de publicidade do produto anunciado?
O dono do negócio que foi anunciado, ou o responsável pelo telefone que 
estiver sendo divulgado. Em caso de evento cultural, como a divulgação 
de um show, o músico anunciado ou os produtores do show poderão ser 
multados.

Na esquina da minha casa tem um prédio em construção. Eles podem 
colocar propaganda no tapume?
Não podem. As regras para tapume são as mesmas para muros.

A caçamba pode anunciar a própria empresa?
Somente se o anúncio for indicativo e respeitar as regras.
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Nosso condomínio aluga o topo (cobertura) do edifício para uma empresa 
divulgar sua marca. Podemos manter esta parceria?
Está proibido este tipo de atividade publicitária. 

Sou proprietário de uma imobiliária. Posso colocar anúncio no imóvel que 
está a venda?
O anúncio para venda, compra e aluguel de imóvel é considerado pela Lei 
como especial. Poderá ser anunciada mais de uma empresa de venda ou 
locação no mesmo imóvel. No entanto, cada empresa terá direito a um 
único anúncio de um metro quadrado e este deverá estar no interior do lote 
(territorial) ou na fachada, se predial.
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Sou gesseiro e costumo anunciar meu negócio com banner e lambe-lambe 
nas obras que trabalho. Posso continuar a fazendo isso?
Não. Nem o gesseiro, nem o carpinteiro, nem o decorador. Banners e lambe-
lambe estão proibidos. Em obras, somente está autorizada a colocação 
de placas exigidas por lei, ou seja, dos responsáveis técnicos pela obra, 
nos termos do CAU para os arquitetos e urbanistas e do CREA para os 
engenheiros e agrônomos.

Aquelas pessoas que seguram placas e bandeiras nas esquinas 
estão autorizadas?
Não estão autorizadas. 

Feirão de automóveis pode ser entendido como um evento especial?
Não. Normalmente eles acontecem uma ou duas vezes por mês e isso não 
pode ser considerado como temporário, nem especial. 

Posso instalar um elemento novo hoje, comprometendo-me a retirá-lo dia 
10 de julho, quando vencem os 180 dias de adequação?
Não. Este prazo de adequação e retirada das condições irregulares somente 
se aplica a quem já tinha, comprovadamente, a instalação do equipamento 
na data de publicação da Lei, ou seja, 12 de janeiro de 2012. Instalar um novo 
equipamento fora dos padrões é infligir a Lei e, por isso, pode ser autuado e 
multado.

Preciso divulgar rapidamente um show beneficente que vou produzir. 
Posso utilizar aqueles cartazes com a foto do artista que se cola em postes 
e paredes, possuindo apenas o nome do show, o local e a data?
Não. Estes cartazes são chamados de “lambe-lambe” e não podem ser 
colados em postes, paredes, viadutos ou outro lugar qualquer.

Existem regras especiais para o quadrilátero central?
Há uma proteção especial de 100 metros de raio do quadrilátero central que 
não poderá receber nenhum tipo de publicidade. Vale lembrar que também 
não serão permitidos anúncios publicitários a menos de 50 metros das 
rotatórias e de 60 metros da delimitação de parques, Áreas de Preservação 
Permanente (APP) ou Áreas de Preservação Máxima.
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