
ANEXO A (frente) 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA BLOCO CARNAVALESCO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO 

Nome do bloco: 

Início: __/__/____  Horário: ___:___h  Encerramento: __/__/___ Horário: ___:___h  

Local de concentração: 

End.: (Rua, Av.)  Nº: Referência: 

Bairro: Cidade: 

Local de dispersão: 

End.: (Rua, Av.)  Nº: Referência: 

Bairro: Cidade: 

2. INFORMAÇÕES DO BLOCO  

Considera-se bloco carnavalesco a manifestação cultural de especial interesse público, 

com aglomeração de pessoas em determinada via pública, com finalidade festiva de 

carnaval, de caráter momentâneo, estacionário ou itinerante, inclusive aquelas ocorridas 

em períodos diversos ao calendário oficial, entretanto, apresentarem as características 

de similaridade, que atendam às seguintes condicionantes: 

 

1) Não haja a delimitação por barreiras que impeçam o trânsito livre de pessoas; 

2) Não haja previsão de público sobre estruturas provisórias como arquibancadas, 

camarotes e similares; 

3) Não haja estruturas provisórias para comercialização, como barracas, tendas e 

similares, salvo as provenientes de vendedores ambulantes ou food truck; 

4) Não haja espetáculo pirotécnico ou utilização de brinquedos mecânicos; 

5) Não haja público sob tendas com área total superior a 150 metros quadrados; 

6) Não haja a utilização de palcos com comprimento frontal superior a 5 metros, incluindo 

áreas de apoio e sonorização.  

 

O BLOCO ATENDE OS REQUISTOS ACIMA.            SIM 
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ANEXO A (verso) 

3. OBSERVAÇÕES:  

(Citar aqui informações importantes para conhecimento do CBMMG como estimativa de 

público, quantidade de trios elétricos, carros de apoio ou similares, itinerário do bloco 

etc.). 

 

 

 

4. ANEXOS 

4.1 - Croqui, foto aérea, planta baixa ou outro documento. 

4.2 - Outros: 

5. ORGANIZADOR DO BLOCO 

Nome: RG: 

Endereço:                                         Número: Bairro: 

Cidade: CPF/CNPJ: 

E-mail: Telefones: 

Declaro que não haverá concentração, deslocamento e dispersão do bloco nas 

seguintes áreas: 

 

a) áreas hospitalares, todo perímetro e vias de acesso;  

b) áreas de segurança militar;  

c) áreas sujeitas a inundações. 

d) nas marginais de córregos, rios, lagos e lagoas, ressalvada a exceção prevista 

em norma. 

Informo ainda, ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos 

apresentados sujeitará a organização às penas previstas em lei. Também estou ciente 

que a não apresentação do PSCIP não exime os responsáveis da adoção das medidas 

previstas na legislação mineira. 

 

 

Assinatura: Data: 

 


