
, 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 

P. 13355/93 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nl! 3579, DE 29 DE JUNHO DE 1993 
Disciplina a fixação de cartazes de 
propaganda de shows, circos, par
ques de diversões e similares, e dá 
outras providências. 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, faz saber que a C!mara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
~eguinte lei: _,..,. 

Artigo ll! A fixação de cartazes para propaganda de shows, circos, 
parques de diversões e outros eventos similares no Municipio 
de Bauru, só poderá ser feita nos locais destinados para 
esse fim, a serem estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Poder Executivo. 

Parágrafo único - Em locais particulares, a fixação de cartazes, tratado no 
"coput" deste artigo, poderá ser efetuado com a devida 
anuência do proprietário ou responsável. 

A fiscalização deverá ser efetuada pelo órgão competente da 
Prefeitura Municipal de Bauru. 

O programador do evento que não cumprir o disposto na 
presente lei, incorrerá em multa de 30 <trinta> Unidades de 
Valor.Fiscal do Município, sendo que em caso de reincidência 
a multa será aplicada em dobro. 

Paráqrofo Único - Nos eventos programados para se reolizarem em dato única, 
caso haja desobediência à presente lei, o contratante 
incorrerá na multa estabelecida no "caput" deste artigo. 

Artigo 42 

Artigo 55! 

No ato do recolhimento da taxa de fiscalização de 
publicidade de anúncios, o programador firmará declaração 
indicando que está ciente das penalidades da lei. 

O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 180 <cento e 
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Artigo 62 

Artigo 72 

ESTADO DE SAO PAULO 

oitenta> dias para regulamentar a presente lei. 

As despesas decorrentes com a execução desta lei, ser!o 
suportadas por verbas próprias do orçamento, suplementadas 
se necessário. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç!o, 
revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 29 de junho de 1993. 

EZ 
ÇAS 

Registrada na Divisão do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 
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