
CADASTRO DE ANÚNCIO INDICATIVO
Formulário 1 - Página 1

(Conforme o disposto na Lei Municipal N° 5.509/2011 e o seu Decreto Regulamentador)

CCI (7 dígitos) CCM (7 dígitos) Alvará de funcionamento Validade
n° 

Testada 
CPF do responsável CNPJ da Empresa

Nome ou Razão social do anunciante: (não precisa ser necessariamente o titular do IPTU) 

Responsável pelo anúncio: (assinale qual é a sua relação com o titular do IPTU):

fachada totem toldo retrátil adesivo/pintura placa luminoso

Local de instalação do anúncio:

imóvel comercial imóvel residencial imóvel não-edificado (terreno) Outro

Tipo de anúncio: (escolha um) Tipo de �xação do anúncio: (escolha um)

proprietário locatário contador imobiliário anunciante Outro

Outro

Área total do anúncio expressa em metros quadrados: 
Limite máximo para o seu anúncio: Qual é a área do seu anúncio?

Declaro que estou ciente do disposto na Lei N° 5.509/2011 e o seu Decreto e sou
responsável pela licença de anúncio, assim como pela veracidade destas informações. 

Declaro estar adimplente com os tributos municipais e solicito desconto de 10% 
no IPTU de 2018 conforme art. 45 da Lei Municipal N° 5.509/2011.

Assinatura do responsável pelo anúncio: __________________________________________________________

DEFERIDO ________________ Data __/__/____ Licença de anúncio n° _________ 

     INDEFERIDO ________________ Data __/__/____ Artigos ______________________ 
O n° da licença deve ser afixado no canto inferior direito do anúncio e estar visível a partir do logradouro público.

Preeencher, imprimir, assinar e entregar este formulário no Posto Atende Fácil, situado na Avenida Capitão José Galo, 55, com a seguinte 
documentação: cópia simples do RG, CPF, capa do IPTU e Taxa de Fiscalização. Para solicitar desconto de 10% no IPTU 2018, anexar também 
certidão negativa de débitos municipais da empresa e imóvel que pode ser obtida através do link “ serviços ao contribuinte” no site da Prefeitura. 



CADASTRO DE ANÚNCIO INDICATIVO
Formulário 1 - Página 2

(Conforme o disposto na Lei Municipal N° 5.509/2011 e o seu Decreto Regulamentador)

CCI (7 dígitos) CCM (7 dígitos) Alvará de funcionamento Validade
n° 

Testada 
CPF do responsável CNPJ da Empresa

PREENCHA ESTA PÁGINA SOMENTE SE SEU ANÚNCIO FOR MAIOR QUE 4M²

Caso seu anúncio tenha área superior a 4m², deverá apresentar a seguinte documentação:

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica, assinada por um tecnólogo ou engenheiro, 
inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
como responsável pelo anúncio, com memorial de cálculo de projeto estrutural, além de um memorial descritivo do projeto 
estrutural. Nos casos de anúncios luminosos, apresentar o memorial de cálculo e dimensionamento elétrico do projeto. 

Projeto Estrutural de anúncios com área de exposição superior a 4m² 
(preencher somente aqui):
Atesto o atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6123) quanto às ações  e 
momento de ventos, fator tipográfico, fator de rugosidade, fator estatístico e forças a ser instalado no imóvel localizado à:
Logradouro: ____________________________________________ N° __________
ART n°.: ___________ CREA n°.: _____________ Assinatura: ________________

Projeto Elétrico de anúncios com área de exposição superior a 4m²: 
(também preencher): 
Atesto o atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5410)  quanto à abrangência
ôhmica do aterramento da estrutura metálica e instalações elétricas do anúncio a ser instalado no imóvel localizado à:
Logradouro: ____________________________________________  N° _________
ART n°.: __________ CREA n°.: _______________ Assinatura: ________________

Assinatura do responsável pelo anúncio: _______________________________________________


