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Documentos de Referência: 
 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A PERMISSAO ESPECIAL DE USO DAS FAIXAS DE DOMINIO DE RODOVIAS FEDERAIS E 
OUTROS BENS PUBLICOS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMETO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 
 
Conteúdo: 
Procedimento para publicidade em faixa de domínio 
 
Consideram-se anúncios ou painéis de anúncios quaisquer formas de comunicação visual, constituídas por signos literais ou 
numéricos, imagens ou desenhos, colocados em qualquer ponto visível aos usuários da rodovia. A solicitação de licença para 
instalação de painéis deve ser feita à Concessionária, através de requerimento. 
 Os painéis são classificados em: 
1 - Indicativos: os que identificam a propriedade ou a atividade exercida no local em que estiverem instalados, podendo ser 
associados ou não à propaganda; 
2 - Publicitário ou de propaganda: os que se destinam à divulgação de mensagens de produtos ou serviços, empresas ou entidades; 
3 - Provisórios: os que contêm mensagens de caráter transitório e com prazo de exposição não superior a 60 (sessenta) dias.  
 
Documentação necessária para publicidade na faixa de domínio:  
 
1. Oficio solicitando viabilidade para implantação da publicidade. No oficio deverá conter:  
 

a) Tipo de solicitação (instalação de publicidade em faixa de domínio);  

b) Local (Rodovia, sentido, km, lado);  

c) Nome completo do Requerente e/ou Empresa;  

d) Endereço completo, CEP, cidade;  

e) Telefones para contato;  

f) E-mail.  

 
2. Apresentação do requerimento conforme modelo da Via 040; 
 
3. Mapa de localização 
 
4. Apresentação de documento de propriedade do imóvel, sob forma de cópia autenticada, atualizada nos últimos seis meses;  
 
5. Projeto:  
 

a) Plantas e perfis contendo a localização da publicidade na via e a indicação dos afastamentos horizontais e verticais.  

a. POSICIONAMENTO NA VIA 
 

 
 

b. FONTE  
 

Tipo - Para palavras com letras MAIÚSCULAS série E (M) e para palavras com letras minúsculas, série D; Altura da Fonte - 200mm. 
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b) Sinalização da obra, quando for necessário; 

c) Etapas de execução com cronograma físico, contendo apenas dia da semana e horário de trabalho sem especificar data. O serviço 
somente será autorizado após a publicação de Portaria no Diário Oficial da União (DOU). 

d) Diagramação / descrição da placa. 

e) Para instalação de Totem e Outdoor, deverá ser apresentado projeto estrutural e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
devidamente assinados pelo responsável técnico, exceto publicidades de pequeno porte. 

 

6. Orientações 
 

a) Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), Cap. VII: 

DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidades, inscrições, vegetação e mobiliário que possam 
gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do transito. 

Art. 82. É proibido afixar sobre a sinalização de transito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, 
inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem de sinalização. 

Art. 83. A fixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se a previa aprovação do 
órgão ou entidade de circunscrição sobre a via. 

Art. 84. O órgão ou entidade de transito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer 
elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do transito, com ônus para quem o tenha colocado. 

Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estabelecimentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas 
entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN. 

b) Quando conjugados com mensagens de localidades no mesmo sinal, a placa deve ser dividida, posicionando-se todas as 
mensagens de fundo verde a partir da borda superior, e as de fundo azul a partir d aborda inferior, conforme mostra a figura 196. 

 

 

 

c) Quando se tratar de nomes próprios, o nome do local de interesse público deve ser composto por letras maiúsculas (primeira letra) e 
minúsculas (demais letras). Quando o local de interesse público for designado sem nome próprio específico, caso da figura 196, o 
tipo de local de interesse público é presentado em letras maiúsculas. A exceção fica por cona das rodovias. 

 
d) Como forma de padronização da sinalização, as placas indicativas serão permitidas antes dos locais onde são encontrados os 

serviços, a uma distância de 1 quilômetro “A 1 km”, configurando-se, assim, em uma sinalização de pré, bem como no ponto de 
acesso ao local referido, expressando, desse modo, uma sinalização de confirmação. 
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e) As placas que estiverem previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), não haverá cobrança de receita extraordinária, porém há 
a necessidade prévia de entrega de CEPU (Contrato de Permissão Especial de Uso). A implantação e manutenção desta 
sinalização será de responsabilidade do solicitante. 

 
f) Locais de uso particulares, de comercio, de prestação de serviços, etc., poderão ser indicados atreves de publicidade, com layout 

diferente da sinalização indicativa prevista no CTB. Neste caso, haverá cobrança de receita extraordinária, com necessidade 
prévia de CPEU, com a previsão de implantação e manutenção desta publicidade de responsabilidade do solicitante. 

 

7. Com relação aos itens de segurança, recomenda-se:  

 
g) Que os painéis publicitários não sejam instalados nas proximidades de garrafões das praças de pedágio, nas unidades operacionais 

e em áreas de escape, se existentes; 

h) Deverão ser evitadas localizações inseridas nas áreas de pontos críticos. 

i) O conteúdo da publicidade que utilizará esses painéis não deverá concorrer com a sinalização da via, conforme dispõe o art. 82 do 
Código de Trânsito Brasileiro. 

 

8. Observações:  

 
a) Cabe ressaltar que segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido colocar publicidade que possa gerar confusão, interferir na 

visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do usuário. 

b) Os documentos solicitados deverão ser apresentados em 04 vias impressas e 2 cópias em meio digital. 

c) Cronograma com tempo estimado para análise do processo: 

 
 

 


