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“A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem e da incolumidade de pessoas e patrimônio.” 
 

 

 

 

 

Senhor Requerente, 
 

V. Sa. Recorre a esta unidade da Polícia Militar para solicitar proteção e/ou socorro durante a realização 

de evento que pretende promover e/ou coordenar. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem como 

missão principal a preservação da ordem pública, sendo responsável pelo policiamento ostensivo fardado em 

todos os rincões mineiros. 
 

Para que possamos planejar o policiamento exeqüível e eficiente, é necessário que V.S. forneça-nos as 

informações abaixo solicitadas com o mínimo de setenta e duas (72) horas de antecedência. 
 

Ciente de sua compreensão, continuamos ao Vosso inteiro dispor. 
 

Atenciosamente, 
 

 

 
ELEMENTOS ESSENCIAIS DE INFORMAÇÕES: 

NOME DO EVENTO: ______________________________________________________________________ 

Promotor do evento: _____________________________________________________________________ 

Tipo do evento: _________________________________________________________________________ 

Local: __________________________________________________________________________________ 

Endereço:  ___________________________________________  Bairro: ____________________________ 

Início do Evento  ___/___/____ -  Horário: ____:____h ; Encerramento ___/___/____ Horário: ____:____h 

 

Haverá cobrança de Ingresso:    (____ )SIM       (____ )NÃO       Valor médio: R$ ____________ 

Público previsto: _________________________________________________________________________ 

Local de Estacionamento: __________________________________________________________________ 

Haverá cobrança de estacionamento:    (____ )SIM       (____ )NÃO       Valor: R$ ______________________ 

Destinação da Renda do evento: ____________________________________________________________ 

 

Haverá interdição de Ruas:    (____ )SIM       (____ )NÃO 

Nome das Ruas: _________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Haverá liberação de Sanitário Móvel pela prefeitura: (____ )SIM      (____ )NÃO 

Haverá Sanitário Móvel contratado: (____ )SIM      (____ )NÃO 

Local da Instalação: ______________________________________________________________________ 

Haverá liberação de palco pela prefeitura :    (____ )SIM       (____ )NÃO 
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PERCURSO DO EVENTO (Em caso de escolta, passeata, carreata, cavalgada) 

Local de saída, percurso e ponto de chegada: __________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
 

O FORNECIMENTO DE BEBIDAS 

(____ ) Pago e haverá bebida alcoólica.                        (____ ) Pago, mas não haverá bebida alcoólica. 

(____ ) Gratuito e haverá bebida alcoólica.                  (____ ) Gratuito, mas não haverá bebida alcoólica. 
 

 

SEGURANÇA 

Possui segurança ou vigilante próprio :    (____ )SIM       (____ )NÃO 

Haverá segurança armada:    (____ )SIM       (____ )NÃO 

Qual o efetivo no local: ____________________________________________________________________  

Problemas ocorridos em eventos anteriores: ___________________________________________________ 

Problemas que podem ocorrer: _____________________________________________________________ 

 
 

PESSOA PARA CONTATO DURANTE O EVENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________________________________  

Outras informações: ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

Patos de Minas, _____ de ______________________ de ____________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura por extenso 

 
 

 

Observação: Conforme Lei Estadual nº 15.427, de 03 de janeiro de 2005, é proibida a venda de cigarros, 

bebida alcoólica nas escolas estaduais de 1º e 2º Graus, ficando os autores sujeitos às sanções da lei. 
 

Conforme a Lei das Contravenções Penais, é proibido servir bebidas alcoólicas: 
- à menor de 18 anos; 

- à quem se acha em estado de embriaguez; 

- à pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais; 

- à pessoa que o agente sabe estar juridicamente proibida de freqüentar lugares onde se consome bebida de 

tal natureza. 


