
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TEMPORÁRIO

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

(   ) Pedido de Policiamento ( formulário da Polícia Militar anexo b)
(   ) Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou Protocolo de entrada no CBMMG
(   ) Declaração de risco do evento  (disponível no site https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br )

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

(   ) Croqui (se houver área coberta)
(   ) Alvará de funcionamento (quando realizado em local privado)
(   ) Contrato de locação
(   ) Contrato de segurança privado (se houver)
(   ) Declaração de adequação a LC 412/2013 ( instalação de dispositivos eletromecânicos).
(   ) Tabela com os valores de ingressos 
(   ) Alvará judicial (caso tenha entrada de menores e venda de bebida alcoólica) 

Requerente: ____________________________________________________________________________

CNPJ/CPF: ___________________________________R.G.: _____________________________________

Endereço: ____________________________________________________________ Nº _______________

Bairro: _________________________________________ Cidade: ________________________________

UF: __________ CEP: _______________________ Fone (s): ____________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________

O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOLICITA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

LICENÇA PARA EVENTO TEMPORÁRIO:

Nome do Evento: ________________________________________________________________________

Local: _________________________________________________________________________________

Data (s): ______________________  Horário do evento: das ________________às __________________

Finalidade do evento: (    ) Social (     ) Religioso (     ) Filantrópico (     ) Comercial  (    )Esportivo

Local de realização:  (     ) Área Pública (     ) Área Particular

Quanto a interdição de via Pública : (    ) Com Interdição de rua  (    ) Sem Interdição de rua

Interdição da Av./Rua: ____________________________________________________________________ 

Bairro:________________________________entre:Av/Rua:______________________________________

______________________ e Av/Rua: _______________________________________________________

https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/


Público estimado por dia: _______________________pessoas

(     ) Utilização de som: (     ) ao vivo (     ) mecânico (     ) não haverá

(     ) Venda de bebidas alcoólicas: (     )  Sim     (     ) Não

(     ) Palco  Tamanho: _____________________ Tipo: ______________________________________

(     ) Barraca (s) Quantidade: __________ Tamanho: __________ Tipo: _____________________________

(     ) Outras estruturas Qual: _______________________________________________________________

(      ) Área coberta utilizada: (     ) Sim ________ m²       (         ) Não

OBS.:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

QUANTO A COBRANÇA DE INGRESSOS (PREENCHER CONFORME TABELA)

INGRESSOS COMUNS

1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE

Público 
Previsto

Valor Público 
Previsto

Valor Público 
Previsto

Valor Público 
Previsto

Valor

Meia

Inteira

OUTRAS MODALIDADES

1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE

Público 
Previsto

Valor Público 
Previsto

Valor Público 
Previsto

Valor Público 
Previsto

Valor

Área Vip

Camarote

I. Masculino

I. Feminino

Mesa

Open Bar

Passaporte

Pista

Estacioname
nto



TERMO DE RESPONSABILIDADE:

O requerente que este subscreve ou representante legal, DECLARA:

Que todas as informações e documentos que instruem o presente processo

de licenciamento de evento temporário são a expressão da verdade, e que

responderá pessoalmente, nos termos da legislação em vigor, por omissões

e  fatos  controversos  que  venham a  ser  posteriormente  apurados  e  que

ciente  está  de  que,  a  apuração  de  qualquer  irregularidade  implicará  na

cassação da licença e na aplicação de sanções, sem prejuízo das demais

penalidades cabíveis, sendo responsável pelo presente termo:

Patos de Minas , ________ de __________________________de ______

________________________________________________________

Assinatura do requerente 


