
 

 

 

 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, VENHO RESPEITOSAMENTE REQUERER A V.S.a, 
 

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO 

Nome/Razão Social: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: 

Telefone:  E-mail: 

Regime tributário: (  )MEI     (  )Simples Nacional     (  )Faturamento     (  )Fixo Anual     (  )Outro: 

 

INFORMAÇÕES DO EVENTO 

Denominação do Evento: 

Data: Horário de Início: Horário de Término: 

Local: Local Público?  (   )Sim    (   )Não 

Haverá fornecimento/comercialização de alimentos? Quais: 

Haverá fornecimento/comercialização de bebidas alcoólicas? Quais: 

Haverá o franqueamento de menores de idades desacompanhados?: 

Haverá a montagem de estruturas no local do evento? Quais: 

Informações Adicionais: 

 

 

Informações Tributárias Sim Não Quantidade Valor unitário (R$) TOTAL (R$) 

Haverá cobrança de taxa de inscrição, 

exposição, participação ou outra equivalente? 

     

Haverá cobrança de ingresso?      

Haverá contratação de músicos/artistas?      

Haverá contratação de seguranças?      

Haverá outras contratações? Especificar: 

      

      
 

Documentos Anexos: 

(    ) Instrumento de constituição e demais atos da pessoa jurídica (    ) CPF e RG ou CNH do interessado 

(   ) Contrato de uso do local (    ) Licença do Corpo de Bombeiros (    ) Laudo de Emissão Sonora 

(    ) Apólice de Seguro Coletivo (   ) Laudo de Vistoria do Veículo (    ) Documentos do motorista 

(    ) Outros documentos, cf. Instrução Normativa nº 002/2017-SMFO: 

 
 

Os pedidos deverão ser protocolados com 30 (trinta) dias de antecedência da data de início do evento. 
ATENÇÃO: A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS OCASIONARÁ O CANCELAMENTO DA LICENÇA 

DE EVENTO, BEM COMO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI (ARTIGO 299, CÓDIGO PENAL). 
 

Amparo,_______de____________________de________ 

 

_____________________________________________1 

___________________________________________________________________2 

1- Assinatura / 2- Nome por extenso 

REQUERIMENTO PARA 

 

EVENTOS E ATIVIDADES TEMPORÁRIAS 



 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº002/2017 – S.M.F.O. 

 

Paulo José Rossi, Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de Amparo, usando de 

suas atribuições legais, 

 

RESOLVE, 

 

Artigo 1º - Fica determinado a todas as pessoas físicas ou jurídicas que pretendam realizar eventos, shows, 

exploração parques de diversão, transporte recreativo de passageiros (“trenzinho), circos e / ou brinquedos 

recreativos no município de Amparo/SP, que os requerimentos de autorização deverão ser protocolados, através de 

processo administrativo, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do início da atividade pretendida, 

sob pena de indeferimento do pleito. 

Artigo 2º - O requerente deverá apresentar, no mínimo, a seguinte documentação no ato de protocolização do 

referido processo:  

I - Eventos/Shows: Inscrição Municipal do requerente, Alvará de Localização e Funcionamento do local do evento 

(se couber), Contrato de locação ou cessão de uso do imóvel, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros com 

atividade específica de shows (caso o imóvel onde será realizada a atividade não o possua), Laudo de Emissão 

Sonora para o evento, Autorização Judicial sobre o franqueamento de menores de idade no evento, Inscrição 

municipal dos cantores e seu contrato de prestação de serviços. 

II – Exploração de Parques de Diversão: Inscrição Municipal do requerente, Contrato de locação ou cessão de uso 

do imóvel, Alvará de Localização e Funcionamento do local do evento (se couber), Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (caso o imóvel onde será realizada a atividade não o possua), Laudo de Emissão Sonora para o evento. 

III –  Transporte Recreativos de Passageiros (“Trenzinhos”): Inscrição Municipal do requerente, Laudo de Emissão 

Sonora, Laudo de Vistoria DETRAN válida sobre o(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s), CRLV do(s) veículo(s), 

documentos do condutor (CNH, RG, CPF, Comprovante de endereço, certidão negativa de antecedentes criminais e 

certidão pontuação CNH), Apólice de seguro coletivo de passageiros. 

IV – Circos: Inscrição Municipal do requerente, Alvará de Localização e Funcionamento do local do evento (se 

couber), Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (caso o imóvel onde será realizada a atividade não o possua), 

Contrato de locação ou cessão de uso do imóvel, Laudo de Emissão Sonora para o evento. 

V – Brinquedos Recreativos - Inscrição Municipal do requerente, Alvará de Localização e Funcionamento do local 

do evento (se couber), Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (caso o imóvel onde será realizada a atividade não 

o possua), Contrato de locação ou cessão de uso do imóvel, Laudo de Emissão Sonora para o evento. 

Parágrafo Primeiro – Caso o requerente não esteja estabelecido do município de Amparo/SP, fica dispensada a 

apresentação de inscrição municipal, devendo apresentar contrato social e CNPJ, com objeto social para a atividade 

pretendida. 

Parágrafo Segundo – Todos os casos descritos nos incisos I à V deverão apresentar, no ato de protocolização, 

requerimento contendo, no mínimo: Qualificação completa do requerente, Forma de realização do evento, Data e 

Hora do evento, Valor dos ingressos e Quantitativo estimado de público, bem como, fotocópia de seu 

enquadramento no regime tributário (MEI ou Simples Nacional). 

Parágrafo Terceiro – Em caso de alteração ou acréscimo de equipamentos ou estruturas no respectivo imóvel, 

deverá ser apresentado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB específico para o evento. 

Artigo 4º - O processo deverá ser analisado pelas Secretarias Municipais correspondentes a atividade pretendida 

conforme cada caso, bem como, quando se tratar de área pública. 

Artigo 5º - Os tramites dos processos obedecerão ao disposto na Portaria Municipal nº379/2012.   

Artigo 6º - Em caso de omissão desta instrução aplica-se o Código Posturas Municipal e demais legislações 

vigentes. 

Artigo 7º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 1º de junho de 2017. 

 

PAULO JOSÉ ROSSI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO 


