
ALVARÁ PROVISÓRIO PARA EVENTO TEMPORÁRIO – PARQUE DE DIVERSÕES
Documentos:

 Requerimento assinado pelo requerente especificando data de início e término, local, 
finalidade, horário inicial e final.

 Autorização de uso do solo / local público pelo órgão competente;
 Área a ser utilizada em m² (instalação da Infraestrutura);
 Cópia do contrato social da empresa;
 Cópia da Procuração válida outorgando poderes, quando o interessado não constar no 

Contrato Social da empresa;
 Termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado;
 Cópia do cartão CNPJ;
 Cópia da Inscrição Estadual ou Requerimento de Microempreendedor;
 Cópia do CPF / RG / Comprovante de residência dos sócios;
 Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;
 Croqui da área utilizada;
 Cópia da ART Mecânica;
 Cópia da ART Elétrica;
 Cópia da ART Estrutura Metálica (camarotes, arquibancadas, palcos e tendas);
 Relação dos brinquedos e capacidade de lotação;
 Em se tratando de solicitação de uso de solo em propriedade particular, não sendo o 

requerente o proprietário do imóvel, será necessária autorização com firma 
reconhecida do proprietário autorizando o requerente a fazer uso do espaço.

Obs.: O Depto. de Tributos poderá solicitar outros documentos que julgar necessários.

ALVARÁ PROVISÓRIO PARA EVENTO TEMPORÁRIO – CIRCOS
Documentos:

 Requerimento assinado pelo requerente especificando data de início e término, local, 
finalidade, horário inicial e final;

 Autorização de uso do solo / local público pelo órgão competente;
 Área a ser utilizada em m² (instalação da Infraestrutura);
 Cópia do contrato social da empresa;
 Cópia da Procuração válida outorgando poderes quando o interessado não constar no 

Contrato Social da empresa;
 Termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado;
 Cópia do cartão CNPJ
 Cópia da Inscrição Estadual ou Requerimento de Microempreendedor;
 Cópia do CPF / RG / Comprovante de residência dos sócios;
 Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;
 Cópia da ART Mecânica;
 Cópia da ART Elétrica;
 Cópia da ART Estrutura Metálica (camarotes, arquibancadas, palcos e tendas);
 Cópia da ART incêndio e controle de acabamento;
 Cópia do Laudo controle material de acabamento e revestimento – lona;



 Em se tratando de solicitação de uso de solo em propriedade particular, não sendo o 
requerente o proprietário do imóvel, será necessária autorização com firma 
reconhecida do proprietário autorizando o requerente a fazer uso do espaço.

Obs.: O Depto. de Tributos  poderá solicitar outros documentos que julgar necessários.

ALVARÁ PROVISÓRIO PARA EVENTO TEMPORÁRIO – RODEIOS
Documentos:

 Requerimento assinado pelo requerente especificando data de início e término, local, 
finalidade, horário inicial e final;

 Autorização de uso do solo / local público pelo órgão competente;
 Área a ser utilizada em m² (instalação da Infraestrutura);
 Cópia do contrato social da empresa;
 Cópia de Procuração válida outorgando poderes quando o interessado não constar no 

Contrato Social da empresa;
 Termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado;
 Cópia do cartão CNPJ;
 Cópia da Inscrição Estadual ou Requerimento de Microempreendedor;
 Cópia do CPF / RG / Comprovante de residência dos sócios;
 Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;
 Cópia Contrato da empresa responsável pela segurança;
 Cópia do CNPJ da empresa responsável pela segurança;
 Cópia da Autorização de funcionamento (da empresa de segurança) junto à Policia 

Federal;
 Cópia da Relação dos seguranças com nome completo e RG;
 Cópia do ofício endereçado à Policia Militar;
 Cópia do ofício endereçado à Guarda Civil Municipal;
 Cópia da ART Mecânica;
 Cópia da ART Elétrica;
 Cópia da ART Estrutura Metálica (camarotes, arquibancadas, palcos e tendas);
 Em se tratando de solicitação de uso de solo em propriedade particular, não sendo o 

requerente o proprietário do imóvel, será necessária autorização com firma 
reconhecida do proprietário autorizando o requerente a fazer uso do espaço.

Obs.: O Depto. de Tributos poderá solicitar outros documentos que julgar necessários.

ALVARÁ PROVISÓRIO PARA EVENTO TEMPORÁRIO – TRENZINHOS

Documentos:

 Requerimento assinado pelo requerente especificando data de início e término, local, 
finalidade, horário inicial e final;

 Autorização de uso do solo / local público pelo órgão competente;
 Cópia do contrato social da empresa;
 Cópia da Procuração válida outorgando poderes quando o interessado não constar no 

Contrato Social da empresa;
 Termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado;
 Cópia da Inscrição Estadual ou Requerimento de Microempreendedor;



 Cópia do CPF / RG / Comprovante de residência dos sócios;
 Cópia da CNH do motorista, constando que está habilitado para transporte coletivo de 

passageiros e “exerce atividade remunerada”;
 Cópia do CPF / RG / Comprovante de residência do motorista (quando não for o 

proprietário);
 Cópia do Certificado do Curso de Transporte Coletivo de passageiros, dentro do prazo 

de validade;
 Cópia da ART Mecânica;
 Cópia da ART Elétrica;
 Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (caminhão e reboque);

Obs.: O Depto. de Tributos poderá solicitar outros documentos que julgar necessários.


