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AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPAGANDA E 
PUBLICIDADE 

A Autorização para instalação de equipamentos de propaganda e publicidade é o documento que 
permite a instalação de equipamentos publicitários conforme previsão da  Lei n° 007/2000, regulada 
pelo Decreto n° 1494/2013. 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – PADRÃO 

a) Ofício formulado pelo requerente indicando as seguintes informações: 

I. Dimensões; 

II. Finalidade; 

III. Indicação do Responsável Técnico; 

IV. Indicação dos locais; 

V. Natureza do material, equipamentos tecnológicos e/ou sonoros; 

VI. Prazo de permanência; 

VII. Texto publicitário. 

b) Documento que autorize o uso do espaço para a finalidade requerida (Contrato de Locação, 

Cessão de Uso e etc.); 

c) Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoa Física – CPF quando a requisição for realizada por 

pessoa física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ quando a requisição for realizada 

por pessoa jurídica; 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à responsabilidade da montagem das 

estruturas 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS 

a) Projeto e parecer aprovado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

caso esteja inserido no Centro Histórico Tombado ou área de entorno. Esta área encontra-se 

disponível através do link http://seuma.sobral.ce.gov.br/downloads/checklist-de-

servicos?view=article&id=151:banco-de-dados&catid=8. 

Quando solicitar a autorização para instalação de equipamentos de propaganda e publicidade?  

A autorização deverá ser requerida antes da instalação da propaganda e publicidade, para aqueles casos 

onde a instalação do equipamento esteja em vias ou logradouro público, bem como nos locais de acesso 

comum ao público e nos imóveis particulares, edificados ou não. O requerimento deve ocorrer com no 

mínimo 15 dias de antecedência da proposta de instalação. 

 

Onde solicitar a Autorização para Uso e Ocupação de Espaço Público? 

 

● Unidade de atendimento SEUMA – Unidade Vapt-Vupt Sobral. 

Rua Coronel José Silvestre, 201, Centro, Sobral/CE. 
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Outras Informações: 

Célula de Licenciamento para Atividades 
Telefone: (88) 3677-1230 – Horário de atendimento (Segunda à sexta – 08:00h às 12:00h) 
E-mail: alvara@sobral.ce.gov.br 
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