
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

FO949/SET/18 - ANEXO I - SEPLURB - ALTERADO FEV/18 - SET/18 - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210 x 297 mm) IMPRESSO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - RAMAL: 0845 / 0446

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA ALVARÁ DE EVENTO - 
CIRCO

(DECRETO Nº 17.313 DE 02 DE MAIO DE 2011, Seção IV, Art. 15, Inc. IV)

a) Todos os documentos comuns constantes no formulário ;FO949

b)   , Laudo atestando  as  condições de estabilidade  e  segurança  das  arquibancadas  e tendas (FO1134)das estruturas  metálicas
    acompanhado  da  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART  -  ou  Registro  de  Responsabilidade Técnica  -  RRT  -   do 
    profissional habilitado (engenheiro civil / arquiteto);

c) ,   acompanhado  da  Anotação  de   Responsabilidade  Técnica   -  ART  -  ou  Registro  de Laudo  das   instalações  elétricas
    Responsabilidade Técnica - RRT - do profissional habilitado (engenheiro / arquiteto);

d)  Declaração de que  a  instalação será feita  à distancia mínima  de 10,00m  (dez metros)  de qualquer edificação e num raio de 
    50,00m (cinquenta metros) de  imóveis residenciais, medido da divisa  mais próxima do terreno onde se instalarem, nos termos 
    do Art. 16 da , de 13 de novembro de 2013;Lei nº 11.749

e)  Comprovante de propriedade  (cópia do espelho de IPTU onde conste o nome do proprietário ou cópia da matrícula do  imóvel 
    no Cartório de Registro de Imóveis ou da escritura) OU autorização de uso do imóvel emitida pelo proprietário, instruída com  o 
    comprovante de propriedade;

f) Declaração de que não serão utilizados animais conforme vedação prevista no Art. 100 da ,  de  28 de Lei Municipal nº 15.449
    junho de 2017.

(SLU - CSU / DECON / PMC - 2011)

http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO949E.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1134E.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1135E.pdf
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/92819
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/131365
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