
PAULO H UE PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 15 de maio de 20 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 4° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientacoes a respeito da aplicacao dos dispositivos deste 
Decreto. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Paragrafo Onico - A lnstrucao Normativa a que se refere o caput dispoe sobre 
procedimentos para cobranca da taxa de publicidade. 

Art. 1 ° - Fica aprovada a lnstrucao Normativa do Sistema de Flscalizacao N° 
001/2019, Versao 01,que segue anexa como parte integrante deste Decreto. 

DECRETA: 

O Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sao 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municf pio, no ambito deste Poder, 

Aprova a lnstrucao Normativa SFZ N.0 

001/2019 - Versao 01 do Sistema de 
Flscaltzacao e da outras provldenclas. 

DECRETO N° 179/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 



~ cia, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito 

Que, mediante a devida fiscalizacao, seja exigido o alvara de licenca para divulgac;ao de 
publicidade em relac aos contribuintes que se enquadrem nas hip6teses previstas no 

V - PROCEDIMENTOS 

Publicidade: Divulgar, tornar publico um fato ou uma ideia. A palavra publicidade deriva do 
latim "publicus", "publico" em portuques. 
Distico: Frase, sentenca ou conceito expresso em dois versos. Letreiro, r6tulo, divisa. 
Logotipo: Simbolo que serve a identlficacao de uma empresa, instituicao, produto, marca 
etc., e que consiste geralmente na estilizacao de uma letra ou na cornbinacao de grupo de 
letras com designcaracteristico, fixo e peculiar. 
Fachada: Termo relacionado com a arquitetura, e significa cada uma das faces 
exteriores de um edificio. Alem disso, fachada tambern pode ser sin6nimo de aparencia 
exterior, frente ou frontispicio. 
Panfleto: Meio de divulga9ao de uma ideia ou marca, feito de papel e de facil manuseabilidade. 

IV - CONCEITOS 

1. Art. 145, II, da Constitulcao Federal; 
2. Art. 170 do C6digo Tributario Municipal, 
3. Art. 191 ao 204 C6digo de Posturas Municipais. 

111 - BASE LEGAL 

Abrange o Setor de Fiscalizacao, a Secretaria Municipal de Financas, Controladoria lnterna 
e Procuradoria Geral do Municipio de Afonso Claudio. 

11 - ABRANGENCIA 

Esta lnstrucao Normativa dispoe sobre procedimentos para cobranca da taxa de 
publicidade. 

I - FINALIDADE 

Versao: 01 
Aprcvacao em: 15/05/2019 
Ato de aprovacao: Decreto n° 179/2019 
Unidade Responsavel: Setor de Fiscalizacao 

INSTRUCAO NORMATIVA SFZ N° 001/2019 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
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(027) 3735-4000 encia, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito S 

3) tnstalacec de Outdoors, luminosos ou qualquer estrutura fixa e permanente para 
divulgacao ou propaganda - 0 requerimento devera ser encaminhado ao Chefe de 
Fiscalizacao e conter: 
a) Nome ou Razao Social do Requerente: 
b) C6pia de um documento com foto e CPF/CNPJ 
c) Descricao do tamanho 
d)Autorizagao do pr - rietario do terreno on 

2.1) Nao sera permitido a colocacao de cartazes e banners, que possam trazer qualquer 
prejufzo ao publico ou a higiene da cidade, como bandeirolas ou fitas de papers, alegorias 
em alqodao, paina ou similares, lanternas e iluminadas a vela ou lamparina e pinturas que 
se desfaca sob acao das chuvas. 

2) Fixacao de Faixas e Placas - 0 requerimento devera ser encaminhado ao Chefe de 
Fiscallzacao e conter: 

a) Nome ou Razao Social do Requerente 
b) C6pia de um documento com foto e CPF/CNPJ 
c) Endereco complete 
d) Perfodo de divulqacao 
e) Modelo do material 

1) Clrculacao de veiculo com alto-falantersonorizacao - O requerimento devera ser 
encaminhado ao Chefe de Fiscalizacao e center: 

a) Nome ou Razao Social do Requerente 
b) C6pia de um documento com foto e CPF/CNPJ 
c) Endereco complete 
d) Perfodo e horario de divulqacao 

Os pedidos/requerimentos necessaries para cada tipo de licenca dos services de 
publicidade, deverao ser formalizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, 
seguindo ao Setor de Fiscalizacao para avahacao e providencias cabfveis. Segue a 
docurnentacao necessaria, anexa ao requerimento: 

Serao concedidas licencas para divulqacao por meios ruidosos, anuncios e letreiros, 
obedecida a legislac;ao municipal. 

A publicidade levada a efeito atraves de quaisquer instrumentos de divulqacao ou 
cornunicacao de todo tipo ou especie, processo ou forma, inclusive as que contiverem 
apenas dizeres, desenhos, siglas, dlsticcs ou logotipos indicatives ou representatives de 
nomes, produtos, mesmo aqueles fixados em vefculos, fica sujeita a previa licence da 
Fazenda Publica e ao pagamento antecipado da taxa de licenca para publicidade, exclufdas 
as placas integrantes das fachadas do cornercio. bem como, cartazes que divulguem o seu 
produto ou service. 

artigo 170, caput, c/co Anexo VII, do CTM, com lancarnento e cobranca da Taxa de Licenca 
para Publicidade. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
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Prac;a da Independencia, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito Santo -Telefax (027) 3735-4000 

l""llL•• .... ~ANDAO SIMO 

Afonso Claudio, 15 de maio de 2019. 

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor a partir de sua aprovacao. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito desta lnstrucao poderao ser obtidos junto a 
Controladoria lnterna que, por sua vez, atraves de procedimentos de checagem (visitas de 
retinas) ou auditoria interna, aferlra a fiel observancia de seus dispositivos. 

Outras recornendacoes nao mencionadas nesta lnstrucao Normativa deverao ser 
observadas no C6digo Tributario Municipal e demais legisla96es vigentes. 

VI - CONSIDERACOES FINAIS 

A fiscalizacao devera ser realizada diariamente na sede e nos distritos da cidade para 
acompanhamento de novos fatos geradores para a cobranca da taxa. 

Os fiscais no ato da licenca deverao observar os seguintes criterios: 
a) A localizacao nao podera prejudicar a visualizacao de estabelecimentos; 
b) A localizacao nao podera impedir o passeio publico: 
c) Nao podera ser alocada em postes de enerqia eletrica: 
d) A colocacao e retirada do material estarao por conta do requerente, sob pena de multa, 
caso nao o faca. 

4.1) Na solicitacao de licenca para panfletagem, a taxa devera ser paga de forma 
antecipada ao fiscal, no memento do pagamento da taxa o contribuinte devera apresentar 
um modelo do panfleto a ser distribuido. 

4) Servi~os de Panfletagem - 0 requerimento devera ser encaminhado ao Chefe de 
Fiscalizacao e center: 
a) Nome ou Razao Social do Requerente 
b) C6pia de um documento com foto e CPF/CNPJ 
c) Periodo e horario de divulqacao 

3.1) A cada vez que for alterado a publicidade expressa no outdoor sera expedida nova taxa 
de cobranca, 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 


