
MUNICÍPIO DA SERRA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS 

DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 

 

 

 

Nome/Razão Social:  
 

Endereço onde vai circular o trenzinho: 

 

 

Telefone para Contato 
 
 

Bairro: 

 

 

Município: UF CEP 

Endereço do Requerente: 

 

 

Tipo do Evento: 

 

 

Período de circulação: 

 

 

Horários de circulação: 
 
 

Contatos: (Celular, Residencial, Comercial, E-mail, Fax e etc.) 

 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS OBRIGATORIOS 

(   ) Contrato Social ou Declaração de Firma Individual ou, no caso de Sociedade Anônimas, cópia do Estatuto e da Ata da 

Assembleia devidamente registrado na Junta Comercial  ou no Cartório de Títulos e Documentos. 

(    ) Cópia RG e CPG dos sócios. 

(    ) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com as atividades neste relacionadas. 

(    ) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – DUT  exercício vigente. 

(    ) Cópia do Certificado do Curso de Transporte Coletivo de Passageiro do motorista. 

(    ) Cópia CNH do Motorista dentro do prazo de validade e com categoria compatível com o modelo e tamanho do veículo. 

(  ) Cópia da Apólice de Seguro de vida privado, na modalidade APP – Acidente Pessoais de Passageiros ou RCF – V 

Responsabilidade Civil Facultativa de veículos. 

(   ) Relatório de Inspeção Técnica Veicular, que ateste as condições dos freios, pneus, equipamentos de segurança e todos 

os itens obrigatórios exigidos pelo Detran, acompanhado da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do Profissional 

que realizou (Engenheiro Mecânico). 

(   ) Declaração de base de cálculo do ISS constando valor e quantidade estimada de ingressos colocados à venda para o 

evento, compreendendo período de permanência.  

(    ) Certidão Negativa de Tributos Municipais. 

(    ) Declaração se comprometendo: 

Não transportar crianças menores de 07 (sete) anos sem cadeirinhas; condutores e passageiros desembarcar somente lado 

direito do veículo e nos pontos demarcados no Município garantindo assim a proteção da integridade física da pessoa 

usuária do transporte; que irá circular em velocidade máxima de 25 km/h; que irá respeitar o silêncio nas proximidades dos 

hospitais, asilos, escolas, igrejas, prédios públicos;  

Observações:  
1 – Ficam os requerentes cientes que o andamento dos processos se dará mediante a apresentação de todos os documentos 
relacionados acima, no ato da protocolização dos mesmos, sob pena de indeferimento. 
2 – Devendo ser requerido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da realização do evento. 

Ciente: 

         Em____________/_____________/___________                                 _________________________________________ 

                                                                                                                                  Assinatura do Requerente/Sócio/Procurador 

 

QUALQUER RASURA INVALIDA ESTE FORMULÁRIO! 

 

Reservado ao Protocolo Geral 

 

 

 

 
REQUERIMENTO PARA LICENÇA TRENZINHO DA 

ALEGRIA LEI N.º 1522/91 


