
Departamento de Atendimento ao Cidadão e Protocolo
Requerimento Agiliza

ANÁLISE DE PUBLICIDADE

01 – CADASTRO (Preenchimento obrigatório)

Interessado/Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:

Fone: ( ) E-mail:

Regime tributário: ( )MEI ( )Simples Nacional ( )Faturamento ( )Fixo Anual ( )Outro:

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL VENHO RESPEITOSAMENTE REQUERER A V.Sª.:

02 – SERVIÇOS (AUTORIZAÇÃO) (Selecione um campo)
( ) Instalação de publicidade (Preencher campos 03 e 04) ( ) Alteração de Publicidade (Preencher campo 03 e 04)

03 – PUBLICIDADE (DESPOLUIÇÃO VISUAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.670/2012)
Publicidade já instalada: ( )Sim ( )Não - Imóvel de esquina: ( )Sim ( )Não - Frente para duas ruas? ( )Sim ( )Não

TIPO DE ELEMENTO:

Letreiro ( ) Inscrição ( ) Placa Encaixada no Vão(Porta/Janela) ( )

Toldo ( ) Ar Condicionado ( ) Placa Perpendicular ( )

Placa Sobreposta à Fachada: Transparente ( ) Bronze/Ferro ( )

Outro Elemento:____________________________________________________________________________________

DISCRIMINAR:

Altura_________________metros Largura _______________metros Espessura _________________ metros

Altura livre do piso à face interior da placa (p/ vão da porta e perpend.).: ________________________metros

Medida da fachada (frente) do estabelecimento (para letreiro/inscrição):_________________________metros

Distância livre do meio fio (placa perpendicular e toldo): _____________________________________ metros

EM CASO DE ANÁLISE ANEXAR CROQUI OU FOTO DEMONSTRANDO A FACHADA COM A
LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS E NÃO PUBLICITÁRIOS.

04 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTIFICAÇÃO
O abaixo assinado declara estar ciente que deverá acompanhar o deferimento/indeferimento deste processo por meio do Jornal
Oficial disponível no site: www.amparo.sp.gov.br . Os processos permanecerão disponíveis para retirada pelo período de 30 dias,
contados da publicação do mesmo no Jornal Oficial do Município.

DECLARAÇÃO
- Declara-se ciência ao item “03” do conteúdo da Lei nº3670/2012.
- Declara-se ciência ao cumprimento da legislação vigente bem como assume-se, civil e criminalmente, inteira responsabilidade
pela veracidade das informações prestadas neste requerimento e documentos anexos. Declara ainda estar ciente dos débitos
existentes pertinentes às taxas, impostos e preços públicos.

Amparo, _______de _____________________de _________

_________________________________________________


