
a - oferecer às Prefeituras de quadras o direito de manifestação, em mensagens 

institucionais e permitir a implantação de suportes de comunicação para a divulgação de 

mensagens educativas;

b - impedir a implantação de painéis de Boas-vindas, que competem com a sinalização 

urbana e contribuem para a poluição visual urbana, solicitando às prefeituras a retirada 

dos existentes;

c - a não interferência na sinalização oficial tem que ser prioridade. O Plano Diretor de 

Sinalização tem força de lei e tem que ser respeitado.

A proposta prevê:

1. A implantação de dois painéis para avisos  da Prefeitura e da comunidade , que 

poderão ser localizados próximos ao prédio da prefeitura (onde houver) ou em praças 

definidas pela prefeitura. Os painéis devem servir aos pedestres, portanto, não serão 

implantados próximos do sistema viário, para não tirar a atenção dos motoristas. Serão 

utilizados pela prefeitura e pela comunidade, podendo inclusive receber folhetos de 

achados e perdidos, bem como de eventos na quadra. Vide desenho 1.

2. Possibilitar a implantação de  suportes menores para mensagens educativas 

duradouras, obedecidas as dimensões, principalmente de altura,  estabelecida no 

desenho 2.

3. Estudar a forma mais prática de implementar a proposta, sem ferir o Plano Diretor de 

Sinalização (Decreto 19.372, de 29/06/1998), bem como o Plano Diretor de Publicidade 

(Lei 3035, DE 18/07/2002, regulamentado pelo Decreto No. 28134, de 12/07/2007), que 

estabelece as normas para instalação de meios de propaganda nas Regiões 

Administrativas do : Plano Piloto - RA I; cruzeiro - RA XI; Candangolândia - RA XIX; Lago 

Sul - RA XVI; Lago Norte - RA XVIII; Octogonal e Sudoeste - RA XXII e Varjão - RA XXIII. 

4. As Prefeituras de Quadras deverão apresentar à Administração Regional o projeto 

para obtenção de autorização, com a locação dos suportes na quadra, conformação e 

mensagens de cada um. Serão  permitidos dois Painéis de Avisos Comunitários e os 

demais elementos educativos deverão ser implementados de forma a se integrarem ao 

paisagismo. Os desenhos da prancha 2 são apenas esquemáticos, permitindo-se a 

proposição de novas formas, contudo, sem agredir o urbanismo preconizado no projeto 

original de Brasília.

5. A normatização deverá prever um prazo para as Prefeituras de ( ) meses para a xx

adequação aos parâmetros e regularização dos suportes existentes nas quadras, 

excetuando-se as placas de Boas-vindas.
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Prefeitura da SQN 416
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