
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 
      
 

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
PARA EXPOR ANÚNCIO POR MEIO DE FAIXA(S) 

 
Nome do requerente 
 

CPF 
 
 
 

Entidade que representa 
 
 
 

Endereço 
 
 
 

Nº Sala/Conj. 

E-mail 
 
 
 

Telefone 

 
Vem requerer Autorização Especial para expor anúncio institucional por meio de faixas no Município de 
Porto Alegre conforme especificações em anexo. 
 

 
Período solicitado:   de ___/___/_____  a  ___/___/_____ 
 

 
 
Declara estar ciente de que: 
 

1. O uso de faixas será autorizado para veiculação de anúncios institucionais, ou seja, que 
transmitem informações do Poder Público, organismos culturais, entidades representativas da 
sociedade civil, entidades beneficentes ou similares, sem finalidades comerciais, em locais 
previamente determinados e em caráter transitório. 

2. É proibida a fixação de faixas em árvores, sobre pista de rolamento, canteiros centrais, rótulas, 
na orla do Guaíba bem como em edificações integrantes do Patrimônio Cultural, Praças, 
Parques, Obras de Arte, Monumentos Públicos e seus entornos. 

3. As faixas poderão ser autorizadas por um período de até 15 (quinze) dias e deverão ser 
removidas até 72 (setenta e duas) horas após o período autorizado. 

4. As faixas poderão ter dimensões máximas de 4,00 x 0,70m, devendo manter distancia mínima 
de 2,60m em relação ao solo, não podendo ser amarradas com arame ou material similar; 

5. Durante o período de exposição, as faixas deverão ser mantidas em perfeitas condições de 
afixação; 

6. Os danos a pessoas ou propriedades, decorrentes da inadequação das faixas, serão de única e 
inteira responsabilidade do autorizado; 

7. Conforme o artigo 82 da Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro “É proibido 
afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da 
sinalização”. 

8. As faixas deverão conter, obrigatoriamente, o número da Autorização Especial. 
9. O não atendimento destas determinações constitui infração sujeita às penalidades previstas na 

legislação, que poderão ser de apreensão à multa. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Porto Alegre, ___ de _____________ de ______. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do requerente 


