
 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ/AUTORIZAÇÃO 
 

DADOS PESSOAIS DO (A) SOLICITANTE 

Nome: 
 

Endereço: 
 

Bairro: 

CEP: 
 

CPF: 

Data de nascimento: 
 

Telefone p/ contato: 

E-mail: 
 

 
SOLICITAÇÃO:                      Interdição                           Interrupção                             Reserva de área 
 

Data de início: ______/______/_______ Horário de início: _____:_____ 

Data de término: ______/______/_____ Horário de término: _____:_____ 

LOCAL DA INTERVENÇÃO: 

Endereço: 

Do número: ________ ao número: ____ Bairro: 

 
Neste endereço solicitado existe trânsito de transporte coletivo?           SIM                NÃO 
 

Nº de participantes do evento: _____ 
 

Motivo da solicitação: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

É OBRIGATÓRIO A LEITURA, PREENCHIMENTO E ASSINATURA DO TERMO 

DE RESPONSABILIDADE PARA EMISSÃO DE ALVARÁ/AUTORIZAÇÃO (vide 

verso). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA EMISSÃO DE ALVARÁ/AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________________________________, na qualidade de 

responsável pela solicitação de alvará/autorização ref. ao trânsito de veículos e pedestres em área pública no local 

supracitado, afirmo ciência das normas que seguem: 

1. O (a) solicitante deverá ser responsável pelas providências relacionadas à sua realização, sinalização 
(colocação de cones, cavaletes, fitas de sinalização, segurança e isolamento), execução e manutenção, art. 
95 § 1º CTB; 

2. O (a) solicitante promoverá a segurança do local; 
3. O (a) solicitante deverá procurar a Coordenadoria de Concessões da Prefeitura para conceder autorização 

e organizar o uso do solo (Barracas, tendas, stands, palcos, som e similares); 
4. A 2ª Cia. do 4º Batalhão de Bombeiro Militar de Minas Gerais deverá ser cientificada pelo (a) solicitante 

para as providências cabíveis relacionadas ao Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP); 
5. A 60ª Cia. do 9º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais deverá ser cientificada pelo solicitante para as 

providências cabíveis relacionadas ao trânsito e segurança; 
6. Quaisquer alterações no trânsito além da prevista neste alvará/autorização dependerão de prévia 

autorização da SETRAM; 
7. Os fiscais da SETRAM terão livre acesso ao local da intervenção do trânsito, para a fiscalização necessária; 
8. Qualquer modificação de exclusivo interesse do autorizado que der causa a expedição de novo (a) 

alvará/autorização será necessária apresentação de outro requerimento junto ao SERAP da PMB, com 
prazo de expedição de quinze dias; 

9. É DEVER DE O SOLICITANTE ATENTAR PARA O FIEL CUMPRIMENTO DO QUE PRECEITUA A LEI 13.146, DE 
06/07/2015 – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO QUE TANGE ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE; 

10. O (a) solicitante deve ter controle do número de pessoas e respeitar os limites do local; 
11. O (a) solicitante deve providenciar a fixação de faixas informativas referentes às alterações no trânsito de 

veículos no local e nas proximidades do mesmo; 
12. Em caso de cancelamento de evento, o requerente deverá informar a SETRAM no prazo de 7 (sete) dias 

úteis que antecede o evento, por meio de envio de documento formal com justificativa, via e-mail 
(atendimento.transito@barbacena.mg.gov.br). 

13. Em casos de interdição em calçadas, o solicitante deverá garantir a segurança e passagem de pedestres; 
14. Em caso de interdição parcial, os veículos estacionados em meia-pista, o (a) solicitante deverá garantir a 

fluidez do trânsito no local (incluindo a sinalização). 
 

 
Declaro estar de pleno acordo com o exposto neste “Termo”, dessa forma, cumprirei rigorosamente as normas 
acima citadas, responderei pela posse e uso do espaço perante a Administração Pública em caso de dano, 
extravio ou semelhante, e, informarei imediatamente a SETRAM em caso de ocorrências, assim subscrevo-me. 
 

Barbacena, ____ de _______________ de ________ 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do (a) solicitante 

mailto:atendimento.transito@barbacena.mg.gov.br

