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Protocolo de Interdição de Via 
 

Venho por meio desta, solicitar permissão de interdição de via para realização de evento, 
conforme dados abaixo: 

Dados do Responsável pelo Evento: 

Responsável:                 

CNPJ:         CPF:         

Endereço:                 

Bairro         Telefone:       

Dados do Evento: 

Motivo:                   

Endereço da interdição:               

Trecho entre os números:   e     Bairro:     

Número aproximado de participantes:             

 

Dia da Interdição 
Horários  O local é itinerário de ônibus? 

Início Término  Sim   Não   

           

       Tipo de Interdição 

       Meia Pista   Total   

 
Observações importantes: 
 

1. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, 
somente permissão para interdição das vias, cuja análise restringe-se a avaliação 
do impacto no trânsito. 

2. A autorização fornecida será somente para a interdição da via, cabendo ao 
requerente providenciar as demais autorizações necessárias dos órgãos 
competentes quando for o caso (Bombeiros, Departamento de Posturas, Vigilância 
Sanitária, etc). 

3. Após devidamente preenchida, a solicitação deverá ser entregue na Secretaria de 
Transporte e Mobilidade Urbana no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis de 
antecedência. 

4. O local deverá ser sinalizado com dispositivos permitidos pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei nº 9.503/97 e resolução nº 561/80 §1º do artigo 95. 

5. Manter no local do eventos a respectiva autorização emitida pela Secretaria de 
Transporte e Mobilidade Urbana, o qual se restringe ao uso ou ocupação da via. 

 
Suzano, ____ de ___________ de ______ 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

http://www.suzano.sp.gov.br/
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Abaixo Assinado 
 
Moradores da rua: _________________________________________ estão de acordo com 

a solicitação de interdição da referida rua no dia _____ / ______/ ________. 

 

Nº da 
casa 

Nome Completo CPF Telefone Assinatura 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

          
*Caso os campos disponibilizados não sejam suficientes para o preenchimento das informações solicitadas, 
utilize folhas adicionais juntando-as a este protocolo. 
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