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AUTORIZAÇÃO PARA FESTAS/EVENTOS 

CHECK LIST 

 Requerimento padrão SEMMAM preenchido 

 Contrato Social/Estatuto da Instituição - caso pessoa jurídica 

 CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da empresa - caso pessoa jurídica 

 Registro Geral (RG) e Cadastro da Pessoa Física (CPF) do Representante legal - caso pessoa jurídica 

 RG e CPF - caso pessoa física  

 Procuração, com firma reconhecida, no caso de representação por outorgado 

 RG e CPF do outorgado 

 Documento, com firma reconhecida, que comprove a legalidade do uso do imóvel: Escritura 

Pública, Registro do imóvel ou Certidão de Inteiro Teor. E, caso não seja o proprietário do imóvel 

apresentar: Comprovação de posse, Promessa de compra e venda, Arrendamento, Autorização do 

proprietário, Contrato de locação, outros 

 Abaixo assinado, com assinatura mínima de 10 (dez) moradores do entorno do estabelecimento onde 

ocorrerá a festa ou evento, informando nome completo dos moradores, endereço, RG e telefone para 

contato (Escopo no Anexo) 

 Memorial Descritivo do evento, com horário de duração, fotos do interior do estabelecimento e seu 

entorno (frontal, lateral e fundo) 

 Especificação técnica do equipamento de som utilizado no evento 

 Autorização do Corpo de Bombeiro 

 Autorização da Blitz Urbana/Prefeitura Municipal de São Luís, caso haja utilização do espaço 

público 

 Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de São Luís 

 Autorização da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), caso haja fechamento de 

ruas, alteração do trânsito local e/ou utilização de espaços públicos para estacionamento  

 Permissão de Uso da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), quando a festa ou evento 

ocorrer em áreas da União 

 Plano Ambiental para realização de Eventos (PARE) – Conforme modelo disponibilizado pela 

SEMAM 

 Caso o evento seja realizado em espaço púbico, apresentar contrato firmado com empresa 

especializada no fornecimento de banheiros químicos e a devida Licença Ambiental 

 

 

Observações: 

 O processo somente tramitará com a apresentação de todos os documentos previstos neste check list; 

 A qualquer momento da análise, a SEMMAM poderá solicitar outros documentos ou informações, 

caso julgue necessário; 

 Se tiver perfuração para instalação de estrutura no Centro histórico, precisa da anuência do IPHAN; 

 A documentação integral constante nesse check list deverá ser protocolada na SEMMAM com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data de realização do evento ou do prazo de 

validade da Autorização anteriormente emitida; 

 Para emissão da Autorização para festas e eventos, o requerente deverá apresentar a Guia de 

recolhimento devidamente quitada (DAM-SEMMAM). 


