
 

Central de Atendimento/Departamento de Fiscalização de Posturas  –  Pç. Dr. Garcia Coutinho, 17, Centro  –  Pouso Alegre (MG)  –  CEP: 37.550-036 

 

 
 
 

Solicito ao Departamento de Fiscalização de Posturas autorização para a ocupação do espaço público com mesas, cadeiras e 
similares, em conformidade com a legislação municipal, conforme informações abaixo: 
 

DADOS DO REQUERENTE (EMPRESA/CONTRIBUINTE) 

 

NOME: ________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF: ___________________________________________ TELEFONE: (________)_______________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________________________ 

BAIRRO: _____________________________________________ CIDADE/UF:_______________________________________ 

ATIVIDADE: ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

PERÍODO, TIPO DE OCUPAÇÃO E MEDIDAS 

 

DIA(S) PRETENDIDO(S):  (     ) SEGUNDA A SEXTA     (     ) SÁBADO     (     ) DOMINGO    (     ) FERIADOS     (     ) TODOS OS DIAS 

HORÁRIO PRETENDIDO (início): ________________________ HORÁRIO PRETENDIDO (final): _________________________ 

MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUANTIDADE: _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

LARGURA DA CALÇADA (m): ________________________ CUMPRIMENTO DA CALÇADA (m): _________________________ 

LARGURA A SER OCUPADA (m): ______________________ CUMPRIMENTO A SER OCUPADO (m): _____________________ 

 

 

OBS: __________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Declaro que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na 
prestação das informações sujeitará o interessado, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às 
penalidades previstas na legislação civil e criminal. 

 

Pouso Alegre, MG, _______ de __________________ de ________ 

 
 

_________________________________ 
ASSINATURA DO REQUERENTE 

CPF DO REQUERENTE 

 
ORIENTAÇÕES (Art. 64 – Lei 6.543/2021): I - Preencher corretamente o formulário/requerimento; II – Anexar cópia do Alvará de Localização 
e Funcionamento do estabelecimento ou Cadastro Fiscal; III – Anexar planta baixa do local ou croqui indicando a testada do 
estabelecimento, a largura do passeio, o número e a disposição pretendida para as mesas, cadeiras, complementos e similares; e, IV – 
Anexar Autorização dos demais proprietários da edificação ou cópia de ata de assembleia ou convenção do condomínio favorável ao uso, 
exceto quando se tratar de edificação de uso exclusivo. ATENÇÃO: A ocupação não autorizada do espaço público constitui infração a Lei 
6.543/2021, Art. 63, punível com multa de 25 UFM por mesa ou similar e apreensão do mobiliário. 

REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DA 
CALÇADA COM MESAS, CADEIRAS E SIMILARES 

 


