
 

 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE  
VIA PÚBLICA PARA EVENTO 

 
 
Observações importantes: 

1. O prazo de solicitação e entrega do requerimento ao IMMU é de 10 (dez) dias corridos antes da 
data de realização do evento. 

2. O requerimento deverá ser protocolado com este formulário devidamente preenchido e anexado ao 
comprovante de pagamento da taxa de expedida por este Órgão; 

3. As vias solicitadas não podem ser interditadas em horário comercial, como também não podem ser 
vias arteriais (principais), situadas próximas a hospitais ou similares, delegacias, instituições 
prisionais e/ou que possuam tráfego de transporte coletivo urbano, salvo se houver condições 
viárias de desvio, as quais devem ser apresentadas pelo requerente para posterior análise técnica e 
aprovação do IMMU; 

4. Somente o responsável pelo evento poderá RETIRAR a Autorização de Interdição de Via, 
apresentando documento de identidade com foto. Não sendo o responsável, apresentar procuração 
autenticada em cartório. 

 
Ao Ilmo. Sr. Diretor Presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana-IMMU 

Venho por meio deste solicitar autorização para interdição de via, para execução de evento, conforme 
dados abaixo: 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL                                                                                                             
 
Respons.:____________________________________________________Telefone:(___) ______________   

CPF:__________________ RG: _____________________ e-mail:_________________________________ 

 
DADOS DO EVENTO 
 
Local da interdição: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Entre a Rua ____________________________________________________________________________ 

E a Rua ________________________________________________ Bairro: _________________________ 

Motivo: ________________________________________________________________________________ 

Início em: ____ / ____ / ____   Horário: ____ : ____     Término em: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____ 

Há tráfego de Transporte Coletivo Urbano:   (___) SIM      (___) NÃO 

ANEXOS 
1. Abaixo Assinado (original e cópia) com pelos 60 % (sessenta por cento) das assinaturas dos 

moradores (nome, nº da residência e RG somente de um representante de cada residência). No 
caso haja empesa, incluir assinatura do represente e o nº de CNPJ; 

2. Croqui do local, em mapa com visualização legível das vias e trecho que será interditado, assim 
como sugestão de desvio de transporte público quando necessário; 

3. Cópia do RG do responsável; 
4. Cópia do Comprovante de Residência (atual) do responsável. 

 
___________________________________________         Data: ___ / ___ / ___. 
                                 Assinatura Legível 
 
  (___) Declaro, serem verdadeiras todas as informações prestadas. 


