
DECRETO Nº. 3.152 DE 05 DE JULHO DE 2012 

 

Regulamenta os artigos. 23, 24, 25 e 26 da Lei n° 

511/2009, que dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de 

Publicidade/TFP. 

 

O Prefeito de Ouro Preto, no exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições legais, em 

especial a que lhe confere o art. 93, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, 

 

DECRETA: 

 Art. 1º Será expedido decreto informando a data de vencimento da Taxa de 

Fiscalização de Publicidade/TFP juntamente com a Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/TFF e a Taxa de Fiscalização Sanitária/TFS. (Redação dada pelo Decreto 

Executivo - 4597 de 2016 

§1º Quando o engenho de divulgação de publicidade for instalado após o vencimento 

previsto no caput deste artigo, o lançamento será feito proporcionalmente aos meses 

faltantes para o encerramento do exercício e a respectiva TFP vencerá 30 (trinta) dias após 

a instalação do engenho. 

§2º Quando a instalação do engenho ocorrer antes do vencimento previsto no caput, o valor 

da TFP será cobrado integralmente, vedado o seu fracionamento em função da data de 

instalação. 

§3º Somente terá o benefício do pagamento proporcional, nos termos do parágrafo primeiro 

deste artigo, o contribuinte que, voluntariamente, cumprir com as obrigações a ele imposta 

pelo parágrafo primeiro e caput do art. 4º deste decreto. 

§4º A retirada do engenho de publicidade durante o ano corrente não ensejará direito à 

 restituição ou compensação de qualquer valor recolhido a título de TFP. 

Art. 2º - A incidência e o pagamento da Taxa independem: 

I. do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, 

relativas ao engenho; 

II. da licença, da autorização, da permissão ou da concessão outorgadas pela União, Estado 

ou Município; 



III. do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente 

exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias. 

 Art. 3º - As hipóteses de isenção da Taxa de Fiscalização de Publicidade estão 

previstas no art.1º da Lei Complementar nº 70, de 04 de fevereiro de 2010, que institui 

isenção sobre taxas. 

 Art. 4º - Fica o proprietário de engenho de publicidade, instalado no Município de 

Ouro Preto, sujeito ao cadastramento na Gerência de Receita Municipal/GRM e obrigado a 

declarar a quantidade, localização, tamanho e tipo de publicidade a qual irá empregar. 

§1º O proprietário do engenho de publicidade, instalado no Município de Ouro Preto, fica 

obrigado a informar à GRM eventuais modificações na quantidade, localização, tamanho e 

tipo de publicidade, em até 30 (trinta) dias a contar da alteração. 

§2º A GRM, com base nas informações da autoridade fiscal, poderá promover, de ofício, o 

cadastramento ou baixa de engenho de publicidade instalado. 

§3º O Cadastramento de ofício de engenho de publicidade, feito pela GRM, não caracteriza 

sua regulamentação face à qualquer outra exigência legal ou regulamentar imposta pelo 

Município de Ouro Preto. 

 Art. 5º - Os contribuintes das Taxas estão obrigados: 

I. A conservar e apresentar ao Fisco, quando solicitados, quaisquer impressos, documentos, 

papéis, livros, declarações de dados, programas e arquivos magnéticos ou eletrônicos, 

armazenados por qualquer meio, que de algum modo se refiram a situações que constituem 

fatos geradores relacionados à apuração da Taxa de Fiscalização de Engenhos de 

Publicidade; 

II. a prestar, sempre que solicitados, as informações e esclarecimentos que se refiram aos 

fatos geradores das Taxas; 

III. a facilitar as tarefas de cadastramento, lançamento, fiscalização e cobrança das Taxas. 

 Art. 6º - O lançamento da TFP será feito de ofício ou mediante solicitação do 

interessado, com base nas características do engenho tipificadas no Anexo III da Lei 

Municipal nº 511, de 30 de setembro de 2009, Dispõe sobre as taxas decorrentes do 

exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviços 

prestados ou postos à disposição pelo poder público municipal. 

 Art. 7º - Para efeitos deste Decreto serão consideradas dois tipos de publicidade: 

I. Publicidade fixa como sendo o engenho fixado em caráter permanente; 



II. Publicidade eventual como sendo o engenho fixado em caráter transitório. 

§1º Para fins do disposto no presente decreto, consideram-se publicidade eventual os 

anúncios que veiculem mensagem esporádica atinente a promoções, ofertas especiais, 

feiras, exposições, eventos esportivos, espetáculos artísticos, convenções e similares, de 

duração igual ou inferior a 90 (noventa) dias. 

§2º Em se tratando de engenho de publicidade eventual, a TFP será recolhida integralmente 

até o dia útil imediatamente anterior ao início da realização do evento. 

§3º A publicidade fixa será cobrada anualmente, por quantia determinada, fixada sobre 

índices da UPM, de acordo com o Anexo III da lei 511/2009. 

 Art. 8º - As taxas poderão ser parceladas em até 4 (quatro) vezes, conforme 

regulamento, observado o disposto no art. 8º da lei 511/2009. 

Parágrafo único-  Na hipótese de recolhimento parcelado, nenhuma parcela poderá ser 

inferior a 1(uma) UPM. 

 Art. 9º - Na hipótese de recolhimento da Taxa em parcelas mensais e sucessivas, 

decorrido o prazo fixado para pagamento da última parcela, somente será admitido o 

pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira prestação 

não paga, ou da primeira prestação paga com valor a menor. 

 Art. 10-  A TFP relativa ao ano de 2012 terá vencimento no dia trinta de agosto de 

2012. 

 Art. 11-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 05 de julho de 2012, trezentos anos da 

Instalação da Câmara Municipal e trinta e um anos do Tombamento. 

 

Angelo Oswaldo de Araújo Santos 

 

Prefeito de Ouro Preto 

 

  


