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crianças e adolescentes nos desfiles e ensaios das
dos seguintes documentos: alvará de funcionamento do
local expedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo,
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o local,
Formulário de Segurança contra Incêndio de Projeto
Específico para o evento, contratação de serviços
médicos, contratação de serviços de vigilância/segurança
desarmada e contratação de serviços de bombeiro
profissional civil, presença de efetivo da Polícia Militar e da
Guarda Civil Metropolitana.
Art. 5º - Requerimento para AVCB e ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO ESPECÍFICOS PARA O EVENTO.
DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS
DESFILES
Art. 6º - Nos desfiles das escolas de samba, durante o
Carnaval de 2022, é permitida somente a participação de
adolescentes a partir de 12 anos desde que utilizem,
durante todo período de permanência, máscara de
proteção contra COVID-19 e apresentem passaporte
vacinal completo.
Art. 7º - As agremiações deverão cuidar para que carros
alegóricos, alegorias e fantasias não contenham objetos,
complementos ou adereços capazes de oferecer riscos à
saúde ou à integridade física do adolescente.
Art. 8º - Cópias dos documentos dos adolescentes que
vão participar dos desfiles e da autorização dos pais
deverão ficar arquivados com o responsável pela
agremiação durante os desfiles.
Art. 9º - A participação de adolescentes em carros
alegóricos deverá constar, expressamente, do pedido de
alvará com menção à altura do solo.
Art. 10º - Durante a concentração e dispersão das escolas
de samba deverão ser observados todos os procedimentos
de segurança quanto ao trato de adolescentes, cuidandose para que sejam evitados abusos e possíveis lesões
assim como para que seja mantido distanciamento
possível em razão das restrições sanitárias.
DO ALVARÁ JUDICIAL
Art. 11 - A participação de adolescentes nos desfiles
dependerá de alvará autorizativo deste Juízo, requerido,
através de advogado, pela Liga das Escolas de Samba ou
por cada agremiação participante, com ANTECEDÊNCIA
MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS da data do primeiro desfile.
Parágrafo único  O requerimento de alvará autorizativo
deve ser instruído com os seguintes documentos:
I  Procuração para o advogado.
II  requerimento de alvará nos seguintes termos:
a) Nomes das agremiações requerentes com
a qualificação completa de seus presidentes.
b) Local, data e horário previstos para o
desfile.
c) Nome do responsável pela agremiação
presente no local.
d) Declaração de participação ou não de
adolescente em carros alegóricos com referência à
altura do solo.
e) Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) dos carros alegóricos, no caso de
participação/presença de adolescentes ou declaração
de sua apresentação posterior, antes da data do desfile.
f) Lista nominal dos adolescentes
participantes, com indicação da data de nascimento.
g) Cópia do RG ou certidão de nascimento e
autorização dos pais/responsável para participação no
evento com menção sobre a permanência em carro
alegórico.
h) Cópia do passaporte vacinal completo
(duas doses).
i) Declaração de ciência desta Portaria bem
como que suas normas reguladoras serão aplicáveis no
decorrer do desfile, concentração e dispersão.
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 12  Poderão ser realizadas fiscalizações
periódicas nos ensaios técnicos e desfiles.
Art. 13  Aplicam-se aos ensaios, no que couber, as
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