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CIDADE 

HISTÓRICA 

RIO GRANDE 

PATRIMÔNIO DO 

RIO GRANDE DO SUL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS 

FONE SMMA:3233.7275 e 3233.7276 

 

1) Formulário de Solicitação de Autorização SMMA, devidamente preenchido e assinado;  

2) Cópia de CNPJ, RG e CPF do responsável acompanhado de procuração, se for o caso; 

3) Autorização para uso do local, a ser emitida pelo responsável pelo mesmo; 

4) Memorial descritivo do evento, contendo croqui, capacidade/público estimado, horários e datas, 

inclusive dos shows e outras atividades recreativas; 

5) Alvará dos Bombeiros ou protocolo de PPCI do evento; 

6) Alvará Sanitário para as atividades em que se faz necessário; 

7) Comprovante de abastecimento de água; 

8) Termo de Compromisso/Contrato de Locação com a empresa responsável pelos banheiros químicos e 

Licença de Operação da mesma, quando couber; 

9) Para as atividades que envolvammanipulação de alimentos, especificar a infraestrutura a ser utilizada, 

incluindo o gerenciamento dos efluentes líquidos, indicando a existência de caixas de gordura, quando 

couber; 

10) Descrição do gerenciamento dos resíduos sólidos a serem gerados no evento(acondicionamento 

temporário e destinação final); 

11) Plano de desmobilização/limpeza da área após finalização do evento; 

12) Declaração de apoio da SMMUA ao evento, caso ocorra desvio temporário de vias públicas; 

13) Pagamento de taxa referente ao serviço de autorização ambiental; 

14) No caso de realização de show pirotécnico, faz-se necessário apresentar documentação da empresa 

responsável, Plano de Fogo, PPCI e ART para tal. 

 

 

Observações:  

• A equipe técnica poderá solicitar documentação complementar durante a análise da solicitação;  

• Todos os documentos e projetos entregues ficarão anexados ao processo na SMMA e deverão estar 

assinados (responsável e/ou proprietário).  

 

 

• Após o encaminhamento e a conferência da documentação necessária na SMMA, será emitido o boleto 

bancário referente à Taxa de Licenciamento Ambiental, conforme a legislação vigente;  

• A cópia do boleto pago deverá ser entregue à SMMA para que assim o processo possa ser devidamente 

analisado pela equipe técnica.  


