
 
 

 

 

REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE EVENTO 

Pedido de autorização de uso de bens públicos municipais para realização de eventos  

na circunscrição da Subprefeitura Ipiranga.  

 

Data de Autuação ___/___/__  (Antecedência Mínima de 30 dias do Pretendido Evento) 

 

 

 

Atendendo à PORTARIA N.º 006 -PR-IP/GAB/ 2018, 

Eu,_______________________________________________________, portador(a) 

do RG nº________________, CPF nº __________________, domiciliado na 

___________________________________________________________, nº_____, 

Bairro _____________________, CEP ____________, Fone ____________________, 

e-mail ____________________________________________________, venho 

requerer a utilização de espaço público para realização de evento, localizado na  

_____________________________________________________________________, 

com a finalidade de____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

no(s) dia(s) ___________________, das (horário) ____________ às ___________. 

 

PARA ISSO, DECLARO: 

a) que utilizarei o espaço público exclusivamente para os fins acima expostos e 

desde já me responsabilizo por quaisquer danos que vierem a ser causados ao 

Patrimônio Público, em decorrência de minha ação ou omissão; 

b) que a limpeza, conservação, bem como a manutenção do local serão de minha 

inteira responsabilidade; 

c) ter plena ciência de que caso a referida utilização necessite de apoio relativo à 

operação do sistema viário, será de minha responsabilidade o requerimento junto à 

Companhia de Engenharia de Tráfego, recolhendo o preço público devido, bem como 

de que o eventual deferimento deste ficará condicionado a anuência do respectivo 

órgão, nos termos do Decreto nº 51.953, de 30 de novembro de 2010; 

d) ter plena ciência do nível máximo de ruído (som) permitido para a área pleiteada 

de acordo com a Lei 16.402/16, que deverá ser observado; 



 
 

 

 

e) que será de minha responsabilidade a solicitação aos órgãos de Segurança 

Pública quanto à necessidade de segurança em decorrência evento; 

f) ter ciência do conteúdo da Lei 14.223/2006 (Paisagem Urbana) que proíbe 

qualquer propaganda em área pública ou resolução aceita pela CPPU da propaganda 

pretendida. 

 

 

São Paulo, _______ de _________________ de _________ 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura 

 



 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DO EVENTO 

 

I - Denominação do evento: _______________________________________________ 

II - Identificação do responsável pela promoção ou organização do evento: 

______________________________________________________________________ 

III - Endereço do evento: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

IV - Datas de realização e horário de funcionamento (início e término): 

______________________________________________________________________ 

V - Lotação máxima esperada num único momento e lotação esperada para todo o 

período do evento: ______________________________________________________ 

VI – Indicação do nível máximo de ruído (som) permitido para a área pleiteada de 

acordo com a Lei 16.402/16 e observância à legislação pertinente: ______________ 

 

DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

1. Documentos do Solicitante 

1.1. Pessoa física - cópia do RG/CPF ou da Carteira de Habilitação; 

1.2. Pessoa jurídica – cópia da última alteração contratual da empresa e do 

RG/CPF ou da Carteira de Habilitação da pessoa física autorizada a firmar o 

requerimento. Caso no contrato social não conste autorização para a pessoa física que 

firmará o formulário de solicitação, apresentar procuração simples assinada pelo 

representante legal da empresa. 

1.3. Pessoa jurídica de direito público – Portaria de nomeação do titular da pasta. 

2. Croqui da área pública a ser utilizada com indicação das ruas, praças, largura 

das mesmas, bem como alocação dos equipamentos transitórios a ser montados 

(tendas, barracas, palcos, sanitários químicos), se houver. Se houver montagem de 

equipamentos provisórios, deverá ser indicado o técnico responsável pelo equipamento 

transitório, com apresentação de ART e cópia do CREA ou CAU. 



 
 

 

 

3. Caso para a realização do evento seja necessário o fechamento da via pública, 

anuência de todos os proprietários dos lotes que fazem frente para a via pública a ser 

fechada para o evento em questão, com indicação do nome do proprietário e número 

do logradouro. 

4. Anuência da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET. Caso o evento 

necessite de apoio relativo à operação do sistema viário, deverá o solicitante requerê-lo 

diretamente à Companhia de Engenharia de Tráfego, recolhendo o preço público 

devido, ficando a presente autorização condicionada à anuência do referido órgão, nos 

termos do Decreto nº 51.953/10. 

5. Protocolo de ciência da Polícia Militar do evento conforme descrito no memorial 

ora apresentado. 

6. No caso de veiculação de qualquer tipo de propaganda ou publicidade no local, 

apresentar resolução aceita pela CPPU da propaganda pretendida, nos termos da Lei 

14.223/2006 (Paisagem Urbana). 

7. Cópia do protocolo do pedido de Alvará de Autorização, nos casos eventos com 

lotação prevista máxima acima de 250 pessoas. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Estou ciente de que para eventos com lotação máxima prevista acima de 250 pessoas, 

além deste requerimento, deverá ser providenciado o Alvará de Autorização, 

diretamente na Secretaria Especial de Licenciamento SMUL-SEGUR, via processo 

administrativo, nos termos do Decreto 49.969/2008, com prazo mínimo de 

antecedência de 30 dias da data do evento. 

 

São Paulo, ________ de _________________ de _______ 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura 

 


