Sr.(a) Subprefeito (a),

Com base no disposto nos artigos 3º e 9º, inciso XXVI, ambos da Lei nº 13.399, de 1º de agosto de
2002, solicito autorização para a comercialização de alimentos e bebidas alcoólicas, conforme disposto no
art. 28 do Decreto Municipal nº 55.085/2014, em evento que ocorrerá na via e/ou logradouro público
abaixo indicado. Certifico, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas e documentos juntados
ao presente, são legítimos e verdadeiros.

Dados do requerente:
Nome (representante legal): ______________________________________________________________
RG*: ___________________________________ CPF*:________________________________________
Razão Social:__________________________________________________________________________
CNPJ*: __________________________________ CCM* : ______________________________________
Endereço de correspondência:_____________________________________________________________
Bairro ______________________________________________ CEP:_____________________________
Identificação da(s) via e/ou logradouro(s) objeto da solicitação:
Endereço: ____________________________________________________________________________
Indicação da área/local a ser utilizada:

Praça/Largo

Leito carroçável/vaga de estacionamento

Calçada

Rua de pedestres/calçadão

Outro(s) ___________________________

Identificação das datas e períodos:
De ________________ a __________________

Manhã

Tarde

Noite

Atividade ou uso pretendido: ___________________________________________________________
Alimentos/bebidas a serem comercializados:________________________________________________________________

São Paulo, _____ de ____________ de 202___.

____________________________________
Assinatura do Requerente

Observação: O presente deve ser acompanhado de cópias dos documentos indicados (*)

Sr.(a) Subprefeito (a),

Com base no disposto nos artigos 3º e 9º, inciso XXVI, ambos da Lei nº 13.399, de 1º de agosto de
2002, solicito autorização para o uso transitório de via e/ou logradouro público abaixo indicado. Certifico,
sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas e documentos juntados ao presente, são legítimos
e verdadeiros.

Dados do requerente:
Nome:________________________________________________________________________________
RG*: ___________________________________ CPF*:________________________________________
Razão Social (se houver) :________________________________________________________________
CNPJ* (se houver): ________________________ CCM* : ______________________________________
Endereço de correspondência:_____________________________________________________________
Bairro ______________________________________________ CEP:_____________________________
Identificação da(s) via e/ou logradouro(s) objeto da solicitação:
Endereço: ____________________________________________________________________________
Indicação da área/local a ser utilizada:

Praça/Largo

Leito carroçável/vaga de estacionamento

Calçada

Rua de pedestres/calçadão

Outro(s) ___________________________

Identificação das datas e períodos:
De ________________ a __________________

Manhã

Tarde

Noite

Atividade ou uso pretendido: ___________________________________________________________

São Paulo, _____ de ____________ de 202___.

____________________________________
Assinatura do Requerente

Observação: O presente deve ser acompanhado de cópias dos documentos indicados (*)

