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 III - de finalidade eleitoral: quando destinado 
à propaganda de partidos políticos ou de seus candi-
datos, na forma prevista na legislação federal eleitoral; 

 Art. 67. Os pedidos de licença para instala-
ção de engenhos publicitários serão instruídos com:
 Art. 67. Os pedidos de licença para insta-
lação de engenhos publicitários serão instruídos 
com requerimento padrão e as seguintes documen-
tações: (Redação dada pela Lei Complementar nº 
012/2019)
 I - cópia de documentação comprobatória 
do responsável ou proprietário, na qualidade de pes-
soa física e jurídica, da empresa anunciante;
 I - cópia de documentação comprobatória 
do responsável ou proprietário, na qualidade de pes-
soa física ou pessoa jurídica por unidade de logra-
douro, da empresa anunciante; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 012/2019)
 II - cópia de documentação comprobatória 
da propriedade ou posse do imóvel em que será im-
plantado o referido engenho;
 II - cópia de documentação comprobatória 
da propriedade ou posse do imóvel onde será implan-
tado o referido engenho, na frente ou dentro. (Reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 009/2016)
 III - autorização, procuração ou contrato res-
pectivo de uso do imóvel; 
 IV - croqui de localização e implantação do 
engenho, demonstrando claramente os afastamen-
tos deste à todos os demais elementos, tais como 
muros limítrofes, edificações, rede de energia elétri-
ca, dentre outros; 
 V - projeto detalhado, assinado por respon-
sável técnico, explicitando todos os elementos cons-
trutivos e medidas necessárias ao licenciamento so-
licitado. 
 VI - memorial descritivo, especificando as 
dimensões exatas do engenho, o tipo de material de 
confecção, o detalhamento da publicidade a se veicu-
lar, sendo vedado: 

a. as publicidades e mensagens que 
contenham dizeres, referências ou insinua-
ções ofensivas a pessoas ou grupos e à moral 
e os bons costumes. 

b. as publicidades e mensagens que 
contenham elementos que possam estimular 
a prática de atividades consideradas ilegais. 

c. as publicidades e mensagens que 
contenham elementos que estimulem a degra-
dação ao meio ambiente natural e construído, 
aos patrimônios históricos, cultural, artístico e 
paisagístico. 

 VII - explicações detalhadas quanto ao sis-
tema de iluminação, quando houver; 
 VIII - anotação de responsabilidade técnica 
dos profissionais responsáveis pelas informações 
prestadas; 

 IX - requerimento padrão; (Revogado pela Lei 
Complementar nº 012/2019)

 Parágrafo único. Os engenhos publicitários 
temporários e de pequeno porte, deverão sofrer li-
cenciamento simplificado definido pelo órgão muni-
cipal competente. 
 Parágrafo único. Os engenhos publicitários 
temporários com veiculação de até sessenta dias de-
verão sofrer licenciamento simplificado definido pelo 
órgão municipal competente, mediante pagamento 
de taxas de análise e vistoria, em pedido próprio, in-
formando o tipo de engenho, tamanho, croquis com 
local e posicionamento. (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 012/2019)

 Art. 68. Para o pedido de inscrição de em-
presa de publicidade, serão apresentados os seguin-
tes documentos:
 Art. 68. No pedido de inscrição de empresa 
publicitária para instalação e exploração de enge-
nhos publicitários, serão apresentados os seguin-
tes documentos: (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 012/2019)
 I - CNPJ da Empresa;
 I - CNPJ de estabelecimento da empresa lo-
calizada em Manaus, com código e descrição da ati-
vidade econômica, seja principal ou secundária, para 
instalação e exploração de engenhos publicitários; (Re-
dação dada pela Lei Complementar nº 012/2019)
 II - contrato social atualizado; 
 III - comprovante de endereço; 
 IV - alvará de funcionamento de empresa pu-
blicitária do ano em curso da inscrição; 
 V - indicação de responsável técnico regular-
mente inscrito do Órgão de fiscalização profissional 
competente; 
 VI - requerimento padrão. 
 Parágrafo único. A solicitação de alteração 
cadastral deverá ser efetuada mediante requerimento 
próprio, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocor-
rência dos referidos eventos, sob pena de suspensão 
da inscrição no cadastro a que se refere este artigo. 

 Art. 69. Fica expressamente proibido a insta-
lação de engenhos publicitários nos seguintes casos: 
 I - leitos dos rios, igarapés, nascentes e praias;
 I - leitos dos rios, igarapés, nascentes e 
praias, devendo obedecer à legislação ambiental 
quanto à Área e Proteção Permanente (APP); (Reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 009/2016)
 II - postes de iluminação pública ou de rede 
de telefonia, inclusive cabines e telefones públicos, 
exceção feita ao mobiliário urbano nas áreas permiti-
das pelo Município;
 II - postes de iluminação pública ou de rede 
de telefonia, assim como obstruir a rede de distribui-
ção elétrica e de telefonia, inclusive cabines e telefo-
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nes públicos, exceção feita ao mobiliário urbano nas 
áreas permitidas pelo Município; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 012/2019)
 III - torres ou postes de transmissão de ener-
gia elétrica; 
 IV - dutos de gás e de abastecimento de 
água, hidrantes e similares; 
 V - faixas ou placas acopladas à sinalização 
de trânsito;
 V - faixas, banners, placas e similares acopla-
das à sinalização de trânsito, pontes e passarelas; (Re-
dação dada pela Lei Complementar nº 012/2019)
 VI - obras públicas de arte, tais como pontes, 
viadutos, passarelas e passagens de nível, ainda que 
de domínio estadual e federal, bem como em uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros a partir 
do limite do eixo central dos mesmos;
 VI - obras públicas de arte, tais como pontes, 
viadutos, ainda que de domínio estadual e federal, bem 
como em uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros a partir do limite do eixo central dos mesmos; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 009/2016)
 VI - obras públicas de arte, tais como pontes, 
viadutos, ainda que de domínio estadual e federal, 
bem como em uma distância mínima de 100 (cem) 
metros a partir do limite do eixo central dos mesmos; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 012/2019)
 VII - árvores de qualquer porte; 
 VIII - nas áreas verdes, nos termos da lei es-
pecífica; 
 IX - estátuas, esculturas, monumentos, gra-
des, parapeitos e bancos em logradouros ou similares;
 X - passeio público, salvo na hipótese de ins-
talação em mobiliários urbanos definidos nesta lei, 
que não venham prejudicar ou reduzir a mobilidade 
urbana das pessoas mantendo-se livre e desimpedi-
do o mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centí-
metros), inclusive no espaço aéreo; 
 XI - interior de cemitérios, hospitais públicos, 
escolas públicas, áreas remanescentes de lotes desa-
propriados, salvo em se tratando de anúncios orienta-
dores ou em mobiliário urbano nos termos da lei; 
 XII - nos equipamentos de alarme de incên-
dio e combate ao fogo; 
 XIII - de forma fixa ou temporária em áreas 
de domínio público ou privado, a menos de 5 (cinco) 
metros do cruzamento de vias; 
 XIV - a superposição de equipamentos do 
mesmo tipo ou diferentes, e em posição que venha 
obstruir a visualização de engenhos já existentes; 
 XV - rotatórias e no raio de 500 (quinhentos) 
metros, a partir do limite externo da linha de circunfe-
rência das mesmas; 
 XV - rotatórias no raio de 250 (duzentos e 
cinquenta) metros, a partir do eixo central da circun-
ferência das mesmas; (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 009/2016)
 XVI - quando obstruam portas, janelas ou 

qualquer abertura destinada à iluminação, ventila-
ção e emergências das edificações. 
 XVII - nos casos de painéis tipo frontlight, 
painel eletrônico e similar com distância inferior a 
200 (duzentos) metros contados a partir do eixo 
central de cada painel. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 009/2016)
 XVII - nos casos de painéis tipo frontlight, 
painel eletrônico e similar com distância inferior a 
100 (cem) metros contados a partir do eixo central 
de cada painel; (Redação dada pela Lei Complemen-
tar nº 012/2019)
 XVIII - exposição de cavaletes, placas re-
movíveis em área de logradouro público; (Redação 
acrescida pela Lei Complementar nº 012/2019)
 XIX - cartazes, colagens e pichações em 
mobiliários urbanos, muro, parede, tapume e facha-
das comerciais, à exceção do anúncio do próprio 
estabelecimento comercial mediante licenciamento 
do órgão competente. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 012/2019)

 Art. 70. Para engenhos publicitários com al-
tura superior a 5 (cinco) metros do solo, com lumi-
nosidade, instalados em área privada ou de domínio 
público, deverão ser apresentadas as seguintes do-
cumentações: 
 I - os equipamentos publicitários compostos 
de estrutura metálica, com iluminação própria, deve-
rão dispor de aterramento, com a finalidade de elimi-
nar descargas elétricas, obedecendo às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
 II - Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do responsável pelo projeto de cálculo estrutu-
ral e de execução; 
 III - manifestação do órgão municipal de trânsi-
to sobre o impacto, ou não, na visibilidade do motorista; 
 IV - laudo de iluminância emitindo por órgão 
público competente. 

 Art. 71. Os engenhos publicitários quando 
fixados quer seja em logradouro público, fachada ou 
área particular, deverão respeitar como altura míni-
ma o total de 2,50 m (dois metros e cinquenta centí-
metros) de forma a permitir o livre fluxo de pedestres.

 Art. 71. Os engenhos publicitários, quando 
fixados em logradouro público, fachada ou área par-
ticular, deverão respeitar como altura mínima 2,50m 
(dois metros e cinquenta centímetros) do solo, de 
forma a permitir o livre fluxo de pedestres, e distan-
ciar 2m (dois metros) da rede elétrica.
 § 1º Quando a mensagem publicitária for 
composta por letras, logomarcas ou símbolos gram-
peados ou pintados na caixa publicitária instalada na 
fachada, a área total do anúncio será aquela resul-
tante do somatório do polígono formado pelas linhas 
imediatamente externas inserido na fachada.


