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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 10/2009 

ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

A exploração de toda e qualquer atividade econômica implica atender exigências legais. Para uma empresa funcionar é 

preciso constituí-la através de documento formal 

(Declaração de firma Individual/Contrato Soci-

al), é preciso registrar o ato na Junta Comercial 

do Estado, no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) da Secretaria da Receita Fede-

ral, na Secretaria da Fazenda Estadual (inscrição 

estadual), assim como é necessário alvará do 

corpo de bombeiros, da vigilância sanitária e da 

municipalidade, conforme o tipo de atividade 

econômica e legislação de cada município, den-

tre outras exigências. 
 

Em Florianópolis a realização de eventos, como 

não poderia deixar de ser, também exige alvará 

específico, cuja concessão depende das seguin-

tes providências, dentre outras: 
 

1) ser atividade cuja exploração esteja expres-

samente prevista no contrato social (ou de-

claração de firma individual), no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria 

da Receita Federal (CNPJ) e outros órgãos a 

que porventura a empresa tenha que subme-

ter seu funcionamento, inclusive perante a 

municipalidade; 
 

2) vistoria específica do Corpo de Bombeiros 

para atestar condições de segurança para a 

realização do evento, inclusive relativa ao 

número de pessoas que o ambiente compor-

ta, adequação das vias de acesso, vias de fu-

ga e evacuação em casos de emergência, sis-

tema de prevenção e combate a incêndios e 

outros acidentes; 
 

3) vistoria da vigilância sanitária com vistas à 

prevenção de contágio e propagação de  pato- 

 
DECR. Nº 4888/2007, DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
Regulamenta a concessão de alvará sanitário temporário para atividade de evento. 

 

Art. 1º Para efeito do presente regulamento, os termos expressões são assim definidos:  
I - alvará Sanitário Temporário - Documento fornecido pela autoridade de saúde, que autoriza a 

ocupação e uso de imóveis para realização de eventos, por tempo determinado, após vistoria prévia 
das condições físico-sanitárias do mesmo. 

II - evento - Acontecimento, festa de qualquer natureza, aglomeração temporária de pessoas, 
exposição de bens e serviços, atividade de lazer e cultura com lapso temporal determinado. 

III - salubridade do local - Características referentes à iluminação e ventilação. Os eventos de 
proteção e conservação dos produtos, os revestimentos de elementos estruturais dos equipamentos, 
da capacidade e vestimentas dos funcionários, da necessidade de uso de água e sua qualidade, da 
destinação de resíduos e quanto ao saneamento ambiental. 

 

Art. 2º Para fins de concessão do Alvará Sanitário Temporário para eventos toda pessoa proprie-
tária ou responsável por Eventos de qualquer natureza deve tomar as providências para que todas as 
atividades desenvolvidas atendam a Legislação Sanitária pertinente, respeitando as especificidades. 

 

Art. 3º Os eventos somente poderão ocorrer em locais que assegurem o desempenho das ativi-
dades, a salubridade, a proteção da saúde de terceiros e do meio ambiente. 

 

Art. 4º Os locais utilizados para a realização de Eventos, suas instalações e equipamentos, es-
tão sujeitos a avaliação físico-funcional da Vigilância Sanitária. 

  

Art. 5º A solicitação de concessão de Alvará Sanitário Temporário de Eventos deverá ser reque-
rida junto ao Pró-Cidadão/PMF e dirigida para o órgão de Vigilância Sanitária com, no mínimo, 30 ( 
trinta ) dias de antecedência, contados da data de início do Evento. 

 

Art. 6º A solicitação deve estar acompanhada de documento contendo minimamente a quantifi-
cação e qualificação das atividades, a descrição dos processos, quando houver, da quantificação e 
qualificação de pessoal e equipamentos, ambulâncias para evento, turnos de trabalho e demais 
informações que auxiliem na análise e compreensão da totalidade do Evento Temporário: 

I - todos os documentos deverão estar assinados pelos responsáveis técnicos e pelo responsá-
vel do evento. 

II - em função de peculiaridades do Evento Temporário é facultado à Autoridade Sanitária, sem-
pre que julgar necessário, exigir outros documentos, informações complementares e esclarecimentos 
para melhor compreensão da proposta. 

  

Art. 7º O responsável pelo evento, deverá comunicar os serviços de emergência, o SAMU do 
município através de ofício a data e o período da realização do evento. 

 

Art. 8º Na avaliação do Evento serão observados o cumprimento da normas técnicas específicas 
aplicáveis às atividades desenvolvidas, incluídas a procedência e qualidade dos produtos, no que se 
refere à Saúde.  

 

Art. 9º A condição de conformidade às normas gerais referentes à salubridade de Eventos Tem-
porários é de responsabilidade do proprietário ou de quem tenha legalmente esta prerrogativa e do 
responsável técnico pelo mesmo. 

 

Art. 10 Caso seja verificado, em inspeção in loco que as condições declaradas na solicitação de 
concessão de Alvará Sanitário Temporário não contemplam a legislação sanitária a respeito das 
atividades, contrariando as declarações do proprietário e do responsável técnico pelo Evento, será 
indeferida a solicitação e o mesmo estará sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária, 
sem prejuízo de outras providências cabíveis. 

 

Art. 11 Compete à Vigilância Sanitária Municipal fiscalizar o cumprimento deste decreto.  
 

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Florianópolis, 25 de maio de 2007. 
 

DÁRIO ELIAS BERGER - PREFEITO MUNICIPAL 
L 

logias em geral, especialmente as epidêmicas 

e pandêmicas, como é o caso mais recente da chamada Gripe A (Vírus Influenza A – H1N1); 
 

4) vistoria específica pelos agentes controladores do trânsito da municipalidade para verificar a existência de vagas de 

estacionamento suficientes e adequadas, bem como serem adequadas as vias de acesso para veículos de pequeno, 

médio e grande porte, conforme o tipo e local do evento. 

  
Com base no Decreto nº 4.888/2007 (v. quadro) a Vigilância Sanitária Municipal vem intensificando a fiscalização dos 

eventos, exigindo para sua realização o alvará específico. As empresas que realizam eventos devem, pois, atentar para 

tais exigências legais e adotar as providências necessárias, inclusive requerendo o alvará temporário para cada evento, 

na forma da lei, se não for possível obter alvará em caráter permanente. 

 
 

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O SINDICATO, 
ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DA CATEGORIA 

Constituição Federal, artigo 8º, inciso III 


