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MUNICÍPIO DE RESTINGA – SP 
 

DECRETO  Nº. 119 - A DE 10  DE JULHO DE 2017 
 
“DISPÕE ACERCA DA REGULAMENTAÇÃO DOS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DE 
ALVARÁS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO 
MUNICÍPIO DE RESTINGA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
 

 
  AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal 
de Restinga, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e, 
 
 
   DECRETA: 
 
 
 Art. 1º - Fica estabelecido que para a liberação de alvarás 
para a realização de eventos no Município de Restinga, deverão ser 
apresentados ao Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal os 
documentos abaixo mencionados. 
 
 a) Requerimento assinado e com firma reconhecida dirigido 
a Prefeitura Municipal, com 30 (trinta) dias de antecedência da data de 
realização do evento, solicitando o Alvará, oportunidade em que deverão ser 
informados todos os dados necessários, tais como datas, local, horário de início 
e término do evento, pessoa física ou jurídica responsável e etc. 
 
 b) Cópia de contrato de aluguel do espaço onde será 
realizado o evento; 
 c) Cópia de contrato firmado com empresa de segurança e 
brigadistas, com todas as partes devidamente qualificadas e relacionadas, 
devendo constar nome, RG, CPF ou CNPJ;  
 
 d) Cópia de requerimentos direcionados às Polícias Civil, 
Militar e Rodoviária (se houver uso contínuo de rodovias) e Conselho Tutelar do 
Município, informando acerca da realização do evento; 
 
 e) Croqui (mapa) da localização da instalação do evento; 
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 f) Atestado de capacidade técnica do engenheiro 
(responsável) referente à instalação de estruturas metálicas, tendas, palcos e 
outros equipamentos que vierem a ser instalados no local; 
 
 g) Laudo técnico do engenheiro (responsável) descrevendo 
a capacidade dos equipamentos instalados; 
 
 h) A.R.T. (recolhida) dos equipamentos usados e instalados 
(tendas, estruturas metálicas, palcos e etc.); 
 
 i) A.R.T. (recolhida) de ligações provisórias de energia 
elétrica, obedecendo todos os critérios de segurança, bem como, ligações de 
segurança; 
 j) Laudo técnico e liberação do engenheiro do Departamento 
de Fiscalização e Engenharia da Prefeitura Municipal de Restinga, descrevendo 
as regularidades ou apontando as irregularidades das instalações e 
equipamentos instalados no local; 
 
 k) AVCB (Corpo de Bombeiros); 
 
 l) O responsável pelo cumprimento das exigências oriundas 
do presente Decreto fica obrigado a realizar a montagem de toda a estrutura 
(tendas, estruturas metálicas, palcos e etc.) no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas antes da data de realização do evento, a fim de que possa haver 
tempo hábil para a realização de todas as vistorias pelos órgãos competentes, 
para que possam deliberar acerca das licenças específicas;  
 
 m) Na falta de qualquer um dos documentos solicitados, a 
Prefeitura Municipal de Restinga fica desobrigada a emitir a Licença (Alvará) 
para a realização do evento; 
 
 Art. 2º - Para a emissão da Licença (Alvará), além dos 
documentos mencionados, será necessário o recolhimento da TAXA (ISSQN) no 
importe de 5% (cinco por cento) determinada pela Lei Complementar 01 de 13 
de dezembro de 2004. 
 
 I - Para a cobrança da taxa a que se refere o caput deste 
artigo, será designado fiscal municipal para acompanhamento da bilheteria, o 
qual posteriormente irá lacrar a urna dos ingressos na presença do responsável 
pelo evento e trazê-la para a sede da Prefeitura Municipal, a fim de que no 
próximo dia útil subseqüente possa ser aberta, também na presença do 
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responsável, e os ingressos contados e feitos os cálculos da porcentagem a ser 
recolhida aos cofres municipais imediatamente. 
 
 II – Quando se tratar de cobrança por estimativa, a licença 
(Alvará) da Prefeitura Municipal, somente será emitida com o recolhimento da 
TAXA (ISSQN) que, deverá ser recolhida em até 72 (setenta duas) horas que 
antecede a data de realização do evento. 
 
 Parágrafo Único – A opção pelas modalidades de cobrança 
referidas nos incisos anteriores está adstrita à livre conveniência do Poder 
Executivo Municipal.  
  
 Art. 3º - Fica estabelecido que o horário para a realização de 
eventos será das 22:00 horas às 04:00 horas da amanhã seguinte, sendo 
proibido qualquer ato que venha a exceder o horário previsto, podendo as 
autoridades tomar as providências necessárias para obstrução da continuidade 
dos respectivo evento.  
  
 Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 
 

Prefeitura Municipal de Restinga 
Em, 10 de Julho de 2017 
 

 

 

Amarildo Tomás do Nascimento 

Prefeito Municipal 


