MUN
NICÍPIO DE
E SÃO LOU
URENÇO DO
O OESTE - SC
SECRET
TARIA DE PLANEJAM
MENTO
E DESE
ENVOLVIM
MENTO UR
RBANO

DOCUMENTO
OS NECES
SSÁRIOS PARA EL
LABORAÇ
ÇÃO DOS
S TERMOS
S DE USO
O DO CEN
NTRO
DE EVENTOS GO
OVERNAD
DOR LUIZ
Z HENRIQ
QUE DA SILVEIRA
PESSO
OA JURÍDICA:
- cópia d
do Estatuto, Co
ontrato Social ou requerimen
nto de empresá
ário (que també
ém conste a se
ede/endereço da
d empresa/enttidade solicitan
nte);
- Ata de
e eleição do Pre
esidente, Porta
aria ou outro do
ocumento que comprove a le
egitimidade do representante legal da empre
esa (no caso de
empresas aparece no contrato socia
al o nome do ad
dministrador);
- Qualifiicação (nome, nacionalidade, estado civil, p
profissão, ende
ereço do repres
sentante legal da
d empresa/en
ntidade);
- Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representan
nte da empresa
a/entidade);
- Certidã
ão Negativa de
e Débitos Muniicipais;
- Reque
erimento com a
as informações
s acerca da perrmissão (eventto, data, horário
o da utilização)) com telefone para contato.
FÍSICA:
- Qualifiicação (nome, nacionalidade, estado civil, p
profissão, domiicílio);
- Cópia do RG, CPF e comprovante de residência;
ão Negativa de
e Débitos Muniicipais;
- Certidã
- Reque
erimento com a
as informações
s acerca da perrmissão (eventto, data, horário
o da utilização)) com telefone para contato.
Lembra
ando que em c
caso de reque
erimento de is
senção do valo
or da permissão de uso, alé
ém desses documentos, se
e faz necessário
juntar o
os documento
os constantes no art. 13 da Lei nº 2.219/2
2015, depende
endo do tipo de entidade.
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