
  

Requerimento de Autorização para   evento de caráter temporário  

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Nome do requerente: _____________________________________________________.

Endereço: ___________________________________________________, nº________.

Complemento (casa, apart., fundos, etc.): _____________________________________.

Bairro: ________________________________.  Cidade: _________________________.

CPF/CNPJ*: ____________________________. Telefone: (     ) ___________________.

*   em caso de pessoa jurídica, apresentar cópia do Contrato Social da empresa.  

*   em caso de pessoa física, apresentar cópia de documento oficial com foto do(a) requerente.  

Vem,  respeitosamente,  a  V.Exa.  requerer  Autorização  para  Realização  de  evento  de
caráter temporário a seguir descrito, em conformidade com a documentação em anexo.

Denominação do evento: __________________________________________________.

Data(s): ________________________________________________________________.

Horário(s) de início do evento: ______________________________________________.

Horário(s) de fim do evento: ________________________________________________.

Expectativa de público: ___________________________ pessoas.

Endereço (com o nome das ruas e trechos a serem bloqueados, se houver):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Haverá  a  montagem  de  estruturas  físicas  (palcos,  arquibancadas,  circos,  estruturas

metálicas ou similares)?

(  ) Não.

(  ) Sim (apresentar cópia de ART/RRT, bem como APPCI do local do evento e/ou das

estruturas físicas).

Haverá cobrança de ingresso? (     ) Não.       (    ) Sim, no valor de R$ ______________.

(   ) Cópia de contrato e/ou convênio com empresa que fará a limpeza das vias públicas
ao término do evento
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(    )  Cópia de contrato com empresa para disponibilização de ambulância durante o
período de realização do evento.

(    )  Cópia de contrato de locação de banheiros químicos para uso pelo público,  na
proporção de 01 banheiro para cada 250 pessoas, sendo obrigatória a implantação de
banheiros  químicos adaptados para  pessoas com deficiência,  respeitando o seguinte
critério: até 7 (sete) banheiros, pelo menos 1 (um) banheiro químico adaptado; daí em
diante a proporção é de 1 (um) banheiro químico adaptado para cada 7 (sete) banheiros
instalados (artigo 373, da Lei Complementar nº 632/2020).

(    )  Cópia de contrato com empresa privada para disponibilização de profissional(is)
capacitado(s) da área de segurança durante o período de realização do evento.

Tipo  de  evento,  com  descrição  detalhada  das  atividades  a  serem  realizadas:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

**A simples geração de um protocolo (requerimento) para Autorização para Evento Temporário

não dá ao requerente o direito à realização do evento que fica condicionada a expedição,

pelo  Município,  de  documento  específico,  desde  que  atendidas  a  todas  as  condições

legalmente estabelecidas.

** Conforme o descritivo do evento, a ser prestado pelo requerente, poderão ser solicitados pelo

Município,  mediante  Comunicação  endereçada  ao(à)  requerente,  outros  documentos

necessários  à  garantia  das  condições  de  saúde,  segurança  e  bem-estar  do  público

frequentador do evento.

** Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e

servirão  de  subsídio  para  a  análise  do  requerimento  nele  contido.  Caso  comprovada  a

inveracidade  das  mesmas,  ensejarão  a  responsabilização  do(s)  requerente(s),  nos  termos  da

legislação vigente.

                 Caxias do Sul, ________de ________________________de 20____.

________________________________________________________________.

Assinatura do(s) requerente(s) ou do representante da empresa requerente.
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