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Esta orientação destina-se aos promotores de eventos a 
serem desenvolvidos em bens públicos ou privados, tais como 
centros de convenções, arena multiuso, ginásios, praças e 
logradouros, entre outros. Aqui estão as disposições contidas 
no Código de Posturas Municipal, observando as legislações 
estadual e federal.
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Que tipo de evento
será realizado?

Onde será?

Qual é a estimativa
de público?



VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Para evitar contratempos ligados à Vigilância Sanitária é fundamental o 
maior rigor possível na hora de verificar cada detalhe de um evento, 
desde a inspeção dos estabelecimentos até os serviços de distribuição 
de alimentos.

Em geral, os principais fatores a serem considerados são:

Controle de alimentos;
Serviços e produtos ligados à saúde das pessoas presentes;
Educação sanitária;
Saúde dos trabalhadores;
Controle de zoonozes (entre outros elementos).

ALIMENTAÇÃO

Os cuidados com alimentação exigem 
g randes  e s fo r ço s ,  uma  vez  que  a 
responsabilidade é do organizador.

É indispensável ter controle sanitário dos 
alimentos.

As condições de armazenamento de 
alimentos estão regulamentadas pela portaria da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS) nº 326, de 30 
de julho de 1997, e pela Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (RDC Anvisa) n° 275, de 21 de 
outubro de 2001. Estas legislações federais também regulamentam o 
transporte de alimentos industrializados.
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Na organização do evento é
 importante saber quais são as

 principais leis a serem cumpridas,
 incluindo aí as legislações

 federais e estaduais.



LEGISLAÇÃO

 A realização de eventos em áreas públicas e 
privadas, além de estabelecimentos fechados, 
requer que os produtores entrem em contato com 
a Prefeitura. O licenciamento respeita a Lei 
11.197/2007 Decreto 9.117, regulamentada pelo  
(Código de Posturas Municipal).

A  - de 30 de julho de 2013, VEDA o uso Lei 12.829
de fogos de artifício e a realização de shows 
pirotécnicos nos locais que menciona, e 
estabelece algumas normas para sua utilização.

O  da referida lei proíbe no município de Juiz de Fora o uso de Art. 1º
fogos de artifício, sinalizadores e show pirotécnico com produtos 
inflamáveis ou com fogos e similares em boates, bares, teatros, 
auditórios, clubes e locais fechados destinados a eventos.

Em alguns casos será permitida a utilização de 
fogos de artifício no interior, desde que seja 
executada por empresa dev idamente 
registrada. A aprovação dependerá de 
licenciamento do Corpo de Bombeiros.
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Lei municipal 11.825/09 

Di spõe  sob re  a  ob r i gato r i edade  de 
manutenção, em locais públicos e privados onde 
há concentração de elevado número de 
pessoas, de aparelho desfibrilador automático 
externo (DAE) e dá outras providências. 

O serviço de atendimento pré-hospitalar se 
caracteriza como “médico” e está sujeito a 
fiscalização do Conselho Regional de Medicina, 
conforme  e Lei 6.839/1980 Resolução 
1.980/2011, do Conselho Federal de Medicina 
(CFM). Assim, o serviço de ambulância e o posto 
médico deverão ser de responsabilidade de 
empresa devidamente registrada no conselho.

É importante saber:

Os eventos, de qualquer natureza, com acesso público, no município de 
Juiz de Fora, somente poderão ser realizados após a obtenção de 
licença específica por parte da Secretaria de Atividades Urbanas.

Para fins de licenciamento, os eventos são classificados conforme o 
local onde serão realizados, se em área pública ou particular.

Por outro lado, não é necessária licença da Prefeitura para reuniões de 
qualquer natureza, sem entrada paga, realizadas nas sedes de clubes, 
entidades profissionais ou beneficentes, bem como em residências 
particulares ou condomínios.
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Responsabilidades do produtor de eventos

a. Independentemente da sua classificação, 
caberá a ele a adoção de todas as exigências 
previstas nesta cartilha, devendo contratar 
serviços técnicos profissionais específicos e 
garantir sua efetiva atuação durante o evento, 
s o b  p e n a  d e  i n co r r e r  n a s  s a n ç õ e s 
administrativas previstas nas legislações 
estadual e federal.

b. Deverá planejar o evento com antecedência 
suficiente que permita sua regularização nos 
órgãos responsáveis.

c. Deverá contar com equipe de socorristas 
apta para tratar eventuais emergências.  

d. Respeitar o limite máximo de público 
estabelecido.

e. Havendo interdição do evento, caberá ao 
seu organizador providenciar divulgação 
sobre sua não realização, em tempo hábil, 
para evitar aglomeração de pessoas próximas 
ao local.
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f. Lei do Direito  É importante atentar-se para a 
Autoral, e o recolhimento do Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) 
(www.ecad.org.br).  

g. Para os eventos com cobrança de ingressos 
deverá o promotor efetuar requerimento junto 
à Subsecretaria de Receita de Fazenda do 
Município, indicando a quantidade de 
ingressos, acompanhando a relação dos tipos 
de entradas e respectivos valores de venda ao 
público.

h. Havendo diferenciação do valor de venda dos 
ingressos ao longo do tempo, o cálculo do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) será pela média dos preços.

i. Para a classificação do evento, o 
promotor deverá solicitar definição junto à 
Vara da Infância e da Juventude.
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

1. Cópia do contrato de prestação de serviço de segurança particular 
regularmente autorizado pelo Departamento de Polícia Federal, que 
será comprovado através de certidão emitida pelo referido órgão;

2. Cópia do “Alvará de Localização” ou do “Comprovante de Inscrição 
Municipal”, conforme o caso, do promotor do evento ;

3. Cópia do contrato de locação ou comodato do local onde se pretende 
realizar o evento, se for o caso;

4. Comprovante do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), no caso de venda de ingresso;

5. Exemplar do material de divulgação do evento;

6. Autorização da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), no caso 
de fechamento de área de domínio público, modificação do trânsito, 
interdição de via pública ou quando o evento vier a se constituir em polo 
gerador de tráfego;

7. Cópia do contrato de seguro referente ao evento a ser realizado, 
contendo cláusula que garanta o ressarcimento integral aos 
consumidores do valor do ingresso pago, em caso de eventual não 
realização.

Realização de eventos em área particular
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a. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB);

b. Alvará de Localização, compatível com a 
realização de evento;

c. Adequação acústica, quando for o caso, 
comprovada através da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), junto ao 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura 
e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG, 
devidamente quitada, do responsável técnico 
pela execução do projeto);

O local do evento deverá possuir:

d.  Cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica junto ao CREA-MG (ART-CREA/MG) 
devidamente quitada, do responsável pelos 
equipamentos instalados, se for o caso.

A ausência de qualquer destes quesitos 
acarretará no indeferimento do requerimento, 
independentemente de outras formalidades.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - CARTILHA DE ORIENTAÇÃO

1. Solicitação à Sociedade Pró-melhoramentos 
(SPM) do bairro. Se a região não tiver sua 
entidade, será necessário abaixo-assinado dos 
moradores, com apresentação de documento 
com foto e comprovante de residência;

2. Cópia do documento de identidade, com 
foto, do solicitante;

3. Informações sobre local ou trecho da via 
pública a ser interditado, motivo do evento, 
equipamentos a serem utilizados ou instalados 
no local (palcos, barracas, banheiros químicos, 
trios elétricos e etc.) e o croqui;

Realização de eventos 
em área de domínio público

4. Flyer, panfleto ou cartaz de divulgação do evento (caso não haja 
material de propaganda, informar as atrações);

5. Ofício de solicitação de apoio, protocolado junto à Polícia Militar 
(PM);

6. Termo de compromisso firmado junto à Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF);

7. Outros documentos e informações solicitados pelo setor, no decorrer 
da fase de análise do requerimento.
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1. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa 
solicitante ou do documento de identificação, com foto do solicitante; 

2. Termo de Compromisso e Responsabilidade firmado entre a 
Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) e o realizador do evento, 
assinado no ato da concessão da licença; 

3. Fornecer dados, de maneira pormenorizada, sobre o evento, as 
instalações e os equipamentos que serão utilizados, com todas suas 
dimensões; 

4. Croquis da área pretendida, onde deverão estar indicados todos os 
equipamentos a serem utilizados.

Ter conhecimento da Lei 11.899, de 23.12.2009, e de sua aplicação e 
responsabilidades.

Realização de eventos em área de
patrimônio tombado e/ou no seu entorno

1. Cópia do documento de identidade, com 
foto, do solicitante;

2. Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), com registro no Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia (Crea), 
do ( s )  equ ipamento(s ) ,  fornec ida  por 
engenheiro;

Instalação de circos ou 
parques de diversões 
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3. Cópia do Auto de Vistoria (AVCB) ou Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado junto ao Corpo de Bombeiros (CB), devendo ser 
observados os procedimentos constantes na Instruções Técnicas 33 do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (IT 33 CBM-MG);

4. Comprovante de pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN);

5. Cópia do contrato de locação ou comodato do local onde será 
instalado;

6. Outros documentos e informações solicitadas pelo setor, no 
decorrer da fase da análise do requerimento.

Ter conhecimento da Lei 11.899, de 23.12.2009, e de sua aplicação e 
responsabilidades.

O CB deverá ser consultado para definição da necessidade, ou não, de 
apresentação do projeto técnico para obtenção do AVCB.
 
Os projetos deverão ser protocolados no setor responsável do CBM-
MG com, no mínimo, dez dias úteis de antecedência para o evento (a 
classificação dos eventos pode ser encontrada na IT 33 – CBM-MG).

Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB)
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Os eventos em área particular deverão possuir 
segurança feita por empresas devidamente 
registradas junto à Polícia Federal.

(PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012)

“Art. 1º... § 1º As atividades de segurança privada 
serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo 
Departamento de Polícia Federal - DPF e serão 
complementares às atividades de segurança pública 
nos termos da legislação específica.”

SEGURANÇA

 Acessibilidade a pessoas com deficiência

Os eventos em área pública dependerão da confirmação de 
policiamento em nível suficiente para garantir a segurança pela Polícia 
Militar de Minas Gerais (PMMG), obtida através do preenchimento do 
ofício de solicitação de policiamento.

Os aspectos referentes à acessibilidade e mobilidade deverão ser 
respeitados e seguidos:

Lei Federal nº 10.098/00, regulamentada pelo Decreto 5.296/04, com 
instruções para realização de eventos com garantias de acessibilidade 
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Lei 11.197/07 - Código de Posturas de Juiz de Fora.
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O organizador do evento deverá fixar tabela em lugar visível e 
destacado, contendo os preços fixos de inteira e meia entrada dos 
ingressos, sendo obrigado a cumprir as legislações municipal, estadual e 
federal referentes à meia entrada para estudantes, idosos e demais 
beneficiários.

 Meia entrada

 Transporte e trânsito

Possíveis alterações no trânsito, no intuito de assegurar a mobilidade e 
segurança do público, veículos e pedestres, deverão ser analisadas pela 
Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). 

Deverá também ser encaminhada à Settra a solicitação para 
atendimento especial do transporte coletivo urbano, considerando a 
estimativa de público presente. 

 Uso de energia elétrica

Reforços na iluminação e na energia elétrica 
nos eventos em logradouros e áreas públicas 
deverão ser solicitados ao Pró-Energia (setor 
da Secretaria de Obras), para avaliação e 
execução do serviço e instalação dos meios 
necessários.
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Compete ao produtor a limpeza de locais 
públicos após a realização de eventos, no prazo 
de 24 horas, contado do término do evento, 
podendo ser estendido até 48 horas, em 
situações especiais, desde que comprovada a 
necessidade junto à autoridade fiscalizadora 
municipal.

A destinação dos resíduos produzidos deverá 
estar em conformidade com as normas de 
salubridade pública.

Limpeza Urbana

Para realização de shows, espetáculos artístico-musicais, bailes ou 
festas e congêneres com acesso público, deverá ser apresentada, por 
parte de seus promotores, solicitação para realização de eventos, 
respeitado o prazo mínimo de 30 dias de antecedência; 

O interessado em realizar eventos no município deverá preencher 
formulário específico e o termo de compromisso, que podem ser 
encontrados no site: 

http://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/scs/espaco_cidadao/formularios.php

PROCEDIMENTO PARA PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE EVENTOS
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O requerente deverá juntar toda documentação exigida, conforme o 
tipo de evento, ao formulário devidamente preenchido, e entregar no 
Espaço Cidadão (Av. Rio Branco, 2.234 - Centro/Parque Halfeld);

A documentação será protocolada e o requerente receberá um cartão, 
contendo o número de protocolo correspondente ao pedido;

A documentação será encaminhada ao Departamento de 
Licenciamento de Atividades Urbanas, onde a solicitação será analisada.

O requerimento será distribuído para todos os setores envolvidos na 
liberação do evento, que responderão à demanda e devolverão o 
documento ao Departamento de Licenciamento com as respectivas 
respostas;

Caso não haja impedimentos e a solicitação seja deferida, o promotor 
do evento deverá comparecer à Secretaria de Fazenda (Av. Brasil, 2.001, 
2º andar, Centro) para cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e emissão do Documento de Arrecadação Municipal 
(DAM), se houver venda de ingressos;

Após receber a guia para o pagamento do ISSQN, o requerente deverá 
quitá-la e poderá retirar autorização, junto à Secretaria de Atividades 
Urbanas, portando o comprovante de pagamento e o cartão de 
protocolo; 

Caso haja presença de menores no evento, o requerente deverá 
comparecer à Vara da Infância e Juventude, para procedimentos 
específicos relativos à classificação etária.
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Links de interesse

ECAD
www.ecad.org.br/

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO*
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm

MEIA ENTRADA
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12933.htm

ACESSIBILIDADE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm

* O organizador/promotor deverá observar o  do Código de Art. 95
Trânsito Brasileiro (CTB), que determina apresentação de projeto de 
circulação viária, com toda sinalização a ser implantada, em casos de 
desvio e/ou interdição do trânsito, devendo ser previamente analisado 
pela Secretaria de Transporte e Trânsito, que apresentará possíveis 
correções. O material utilizado na sinalização viária será de 
responsabilidade do organizador/promotor do evento. 
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Licenciamento de eventos em área de
domínio público - Juiz de Fora

SETTRA
(fechamento de rua)

Contato com a
PMMG 

Protocolo do
formulário e

documentação
(30 dias antes

do evento)   

JF 
Informação

SAU 
Análise de

documentação
e da complexidade

do Evento

Eventos com público
superior a 3000 
pessoas deverão

possuir AVCB 

SAU 
Recolhimento das 

respostas
(SETTRA E PM)

(CBM)

Entrega da 
autorização

SAU 

Arquivamento
SAAD 
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Licenciamento de eventos em área
particular - Juiz de Fora

Protocolo do 
formulário e

documentação
(30 dias antes

do evento)  

JF Informação
(internet)

SAU 
Análise de

documentação
e da complexidade

do evento

SECRETARIA DE
FAZENDA

Contato com a
PMMG 

PROCON 

SETTRA
(Fechamento de rua,
alteração do trânsito,
agentes ou ônibus)

DISTRIBUIÇÃO
PARA OS
SETORES

ENVOLVIDOS   

Arquivamento
SAAD 

Recolhimento das 
respostas

SAU 
Entrega da documentação 
complementar (se houver)

entrega da autorização

SAU 
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Espaço Cidadão
3690-8151

 Secretaria de Atividades Urbanas - SAU
3690-7089

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo - SEDETTUR

3690-8462

 Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA
3690-8218

 PROCON
3690-7610 / 3690-7611

 Secretaria de Fazenda - SF
3690-7338

              
Funalfa

3690-7033 

Departamentos e Contatos
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