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REQUERIMENTO PARA INTERDIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/APOIO VIÁRIO 

  
Ilmo. Sr. Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Penedo/AL.  

Venho, por meio deste, solicitar autorização para interdição de via para realização de 
evento em âmbito municipal, conforme dados abaixo: 
 

1. DADOS DO REQUERENTE:  

Responsável:________________________________________________________  

CPF ou CNPJ:______________________________ RG:_____________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Bairro:______________ CEP: ________________ Cidade: ___________________  

Telefone/Fax:________________________________________________________  

 
2. DADOS DO EVENTO:  

Nome do Evento:_____________________________________________________  

Local da Interdição: ___________________________________________________  

Pontos de Interdição (Quantidade):_______________________________________ 

Rua:____________________________ Bairro: _____________________________  

Número de Participantes:_______________________________________________  

Data:________________ Horário do início:____________ Término:_____________  

 
3. DADOS COMPLEMENTARES DO EVENTO: 

1) Finalidade do Evento: 

Religioso (....) ___ Beneficente (....) ___ Cultural (....) ___ Esportivo (....) ___ Outros (....) 

2) O local é itinerário de ônibus? Sim (....)___Não (....) 

3) Tipo de Interdição: Total (....) ___Parcial (....)  

4) Sinalização a ser utilizada durante a interdição (campo destinado a SMTT):  

(....) cones, (....) placas, (....) cavaletes, (....) fita zebrada, (....) faixas, (....) outros. 

 
4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É de responsabilidade da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, somente, a 
autorização para interdição das vias, cuja análise restringe-se à avaliação do seu impacto no 
trânsito, conforme Portaria n°010/2017- SMTT. 
2) Após devidamente preenchida a solicitação, deverá ser emitida a DAM no Setor de Tributos 
e Arrecadação de Penedo e efetuar o pagamento das taxas, de acordo com a Lei Municipal nº 
1.581/2016 no prazo de 15 dias de antecedência à data pretendida pelo requerente para 
oficialização e divulgação do evento, conforme Portaria n°010/2017 – SMTT.  
3) O local deverá ser sinalizado pelo responsável do evento, com dispositivos de sinalização de 
uso temporário, conforme Portaria n° 010/2017 - SMTT estabelecidos no Anexo II do Código de 
Trânsito Brasileiro.  
4)Deverão ser anexados a este requerimento a copia do RG, CPF, Comprovante de 
Residência e o croqui da localização do evento.  
5) No caso de material de sinalização cedido pela SMTT, fica o responsável pelo evento a 
guarda e zelo do material e devolução no prazo de 48 horas após o evento. Em caso de 
extravio e dano fica o mesmo responsável pela reposição do material. 
6) Fica Isento do pagamento da taxa de cobrança DAM, em casos de eventos Religiosos e 
Beneficentes, de acordo com a Lei Municipal nº 1.581/2016. 
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Declaro estar ciente: 

 
 De respeitar os dispositivos legais que regem a concessão de uso das vias 
públicas para realização dos eventos nos logradouros públicos do município de 

penedo, conforme PORTARIA N° 010/2017- SMTT e o cumprimento de normas e 
critérios estabelecidos no DECRETO MUNICIPAL Nº556/2017. 
 

  
 De acordo com as providências cabíveis que deverão ser adotadas com outros 
órgãos competentes, anexado com o formulário as cópias dos requerimentos (quando 
solicitado) de solicitação da Polícia Militar de Alagoas, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Civil, Juizado da Infância e Adolescência, Promotoria do Estado de Alagoas, a critério 
do Departamento de Fiscalização e Postura Urbana da SEDEICMACT (Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia), junto a outros órgãos públicos municipais responsáveis por 
especificas liberações, quando necessárias, dentre as quais precise de fiscalização 
como: Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar, SAMU, Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Coordenadoria de 
Tributos e demais órgãos envolvidos. Certifico e dou fé. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 

Penedo – AL,___ de ________________ de __________. 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Efraim Vasconcelos Dias 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Matrícula nº 4146 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Joanilson S. C. Júnior 

Superintendente de Tranporte e Trânsito 

Portaria n° 11.650/2021. 

 

 

 

 


