REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E AFIXAÇÃO DE CARTAZES
1 - Anunciante: ___________________________________________________________________________________
CNPJ/CPF: __________________________________ CFM: _________________ Tel.: (____) ___________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________
2 - Agente de publicidade: __________________________________________________________________________
CNPJ/CPF: __________________________________ CFM: _________________ Tel.: (____) ___________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________
3 - Dados do anúncio: Formato (conforme itens 5, 6, 7 e 8 do anexo VI da LC 460/2008): ________________________
Nº da nota fiscal da gráfica: ____________________ Período de distribuição/afixação: ___ /___ /___ à ___ /___ /___
4 - Exclusivo para panfletos: Escolher a tabela de imóveis e os bairros para distribuição e indicar a quantidade de
imóveis (conforme Tabelas I, II, III, IV e V da Lei 8.584/2016): Tabela: ____ Qtde. de Agentes/Cancelas/Guichês: ____
X

BAIRRO

QTDE.

X

BAIRRO

QTDE.

X

BAIRRO

Agapeama
Anhangabaú

Jd. Samambaia
Jd. Tamoio

Pq.Ind.Jundiaí/Almerinda
Retiro

Caxambú

Jd.Pacaembú

Rio Acima/Mato Dentro

CECAP

Jd.Santa Gertrudes

Setor Ind/Res.Faz.Grande

Centro (exceto polígono)

Jd.São Camilo

Torres de São José

Colônia

Jundiaí Mirim

Vianelo/Jd. Bonfiglioli

Corrupira

Malota

Vl.Alvorada

Horto Florestal

Medeiros

Vl.Arens/Vl.Progresso

Hortolândia

Ponte São João

Ivoturucaia

QTDE.

Vl.Maringá

Pq. Centenário

Vl.Municipal

Jd. das Tulipas

Pq. Eloy Chaves

Vl.Nambi

Jd. do Lago

Pq.do Colégio

Vl.Rami

Outro (especificar):
5 - Quantidade total de panfletos (conforme a tabela escolhida) ou de cartazes a serem licenciados: __________ un.
6 - Declaração de responsabilidade: Declaro para fins de direito e sob as penas da lei, que assumo inteira
responsabilidade pelas informações ora prestadas, pela veracidade da documentação apresentada, pela fiel
observância das condições, critérios, limites e vedações previstos na legislação pertinente para a veiculação de
propaganda, distribuição de panfletos e similares e para a afixação de cartazes (Lei nº 8.584/2016, Lei Complementar
n° 460/2008 e suas alterações), dos eventuais danos físicos e morais ou constrangimentos causados a terceiros e pelo
pagamento da respectiva Taxa de Fiscalização de Licença de Publicidade gerada por esta solicitação. -----------------------Anunciante - Nome: __________________________________________________ CPF: ________________________
Data: _____ / ____ / _________ Assinatura do responsável anunciante: ____________________________________
Distribuidor - Nome: _________________________________________________ CPF: ________________________
Data: _____ / ____ / _________ Assinatura do responsável pela distribuição: ________________________________
Para uso exclusivo da Fiscalização
________________________________________

Autorizado em: ____ / ____ / ________
Guia n°: __________________________
Valor R$: _________________________

Documentos obrigatórios (2 vias): requerimento, nota fiscal e modelo do panfleto/cartaz.
Documentos complementares (se pertinentes, 2 vias): autorização do centro de compras e declaração de utilidade pública.
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