
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E GESTÃO FUNDIÁRIA 

DEPARTAMENTO DE USO DO SOLO 
REQUERIMENTO DE TOLDO 

 

1 
* QUANTO AOS ITENS B / E / F ver modelos no site http://www.pmpgua.com.br/conteudo/secretarias-e-orgaos/urbanismo 

REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE PUBLICIDADE 

REQUERENTE  
NOME OU RAZÃO SOCIAL 

  
CPF OU CNPJ 

 
TELEFONE 

 
E-MAIL 

 
Nº do Alvará de Localização e Funcionamento 

 
Endereço do Imóvel de interesse  

 
Inscrição Imobiliária 

 
 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA 
(ASSINALE COM UM "X" A(S) OPÇÃO(ÕES) DESEJADA(S) 

Documentos 
necessários 

 Publicidade sonora por qualquer processo para ................ dia(s). A-J-K 

 Anúncios sob a forma de encartes, cartas ou folhetos, distribuídos em mão ou domicílio p/  ........ milheiros A-J-K 

 Anúncios impressos em automóvel de aluguel (táxi) A-J-K-L 

 Anúncios projetados em tela de cinema A-J-K 

 Anúncios luminosos instalados na parede externa dos edifícios, visíveis da via pública A-B-C-D-E-F-G-I-J-K 

 Instalação de Painel, letreiro, placas e similares, instalados na parte externa dos edifícios, visíveis da via pública 
(PLACAS PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL) 

A-B-C-D-E-F-G-K 

 Vitrine para exposição de artigos estranhos ao negócio do estabelecimento ou alugadas a terceiros p/ ....... mês A-C-D-E-J-K 

 Outdoor, tabuletas e similares (PAINÉIS, TOTEM, "OUTDOOR") 
A-B-C-D-E-F-G-H(p/ totem)-

I(quando se aplicar)-J-K 

 Painel luminoso com iluminação traseira e frontal, tipo “back light” e “front light”, e similares  
A-B-C-D-E-F-G-H(p/ totem)-

I(quando se aplicar)-J-K 

 Anúncios em empena cega da edificação, iluminados ou não, visíveis da via pública   
A-B-C-D-E-F-G- I(quando se 

aplicar)-J-K 

 Mídia interna tipo “indoor”  A-E-J-K 

 Instalação de Balões e bóias  A-E-J-K 

 Anúncios impressos em ônibus, nas laterais, tipo “Busdoor Siderbus”  A-E-J-K -L 

 Anúncios impressos em ônibus, na parte traseira tipo “Busdoor Backbus”, ou tipo “Busdoor Padrão” A-E-J-K -L 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
A- Requerimento assinado pelo interessado  
B*- Projeto de implantação da Publicidade  
C- Fotografia atual da fachada em que será instalada a publicidade  
D- Cópia do Registro de imóveis do Lote – atualizado 90 dias  
E*- Autorização do proprietário, com firma reconhecida, inclusive do cônjuge, se houver  
F*- Laudo técnico que ateste a estabilidade do painel, com a respectiva ART / RRT 
G- ART / CREA OU RRT / CAU referente à instalação, montagem e execução da estrutura metálica e do painel (descrevendo dimensões e material a 

ser utilizado) 
H- ART / CREA OU RRT / CAU referente à Projeto Estrutural da Fundação  

I- ART / CREA OU RRT / CAU referente à Projeto e Execução de Sistemas Elétricos / Eletrônicos  

J- Certidão Negativa de ISSQN da empresa solicitante e/ou da empresa de publicidade e/ou da empresa fornecedora dos Balões e bóias 
K- Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento da empresa solicitante e/ou da empresa de publicidade  
L- Cópia do Documento do Veículo onde será instalado a publicidade 
 

O Requerente assume a responsabilidade pelas informações e documentos fornecidos, ciente de que poderá responder civil e criminalmente pela 
veracidade dos mesmos, conforme o artigo 299 do Código Penal. 
O requerente Declara que tem conhecimento das normas referentes às Posturas Municipais e Código do Código Ambiental do Município.  

 

TERMOS EM QUE PEDE DEFERIMENTO.  
  

Paranaguá, ......... / .......... / ................ 
ASSINATURA DO REQUERENTE 

 

Observações: Para os imóveis localizados na Zona de Interesse Patrimonial e Turístico – ZIPT (Setor Histórico – Setor da Área de Envoltória e 

Setor de Proteção), o processo poderá ser encaminhado para autorização especial do órgão responsável pelo Patrimônio Cultural e Histórico 
competente, ficando o prazo de análise suspenso até o retorno do mesmo.  

 O Projeto deverá respeitar os dispositivos legais previstos nas LEIS COMPLEMENTARES Nº 62/2007, 67/2007, 68/2007, 95/2007 e demais leis 
específicas. 

 Este formulário não dá Direito de Instalação de dispositivos de Publicidade, nem utilização de meios de publicidade. Este Direito é adquirido após 
a Concessão da LICENÇA.  

 

CONSULTA APROVADA EM _____/_____/______  DEFERIDO EM _____/_____/______ VISTORIADO EM _____/_____/______ 

    

 


