PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A CUMPRIMENTO DAS NORMAS
ESTADUAIS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
Declaro estar ciente da obrigação de providenciar as diligências necessárias para adequar a
realização do evento às normas de segurança contra incêndio e pânico previstas no Decreto
Estadual nº 42, de 17 de dezembro de 2018, e em quaisquer Notas Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que regulem ou contenham dispositivos relativos a
reuniões de público e eventos, assim como às normas gerais de segurança previstas na
Resolução Conjunta da Secretaria de Estado de Segurança (SESEG) e da Secretaria de
Estado de Defesa Civil (SEDEC) nº 135, de 20 de fevereiro de 2014.
Declaro estar ciente de que o evento, mesmo se autorizado pelo Município por meio de
outorga de Alvará de Autorização Transitória, somente poderá ser realizado após a obtenção
do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
(CBMERJ), Autorização para Evento do CBMERJ ou outro documento de certificação ou
autorização expedido por órgão competente, nos casos sujeitos ao atendimento desse
requisito por parte da legislação.
Declaro estar ciente, especialmente, de que o evento atenderá, dentre outras, a todas as
condições e restrições concernentes a construções permanentes e temporárias; instalação,
segurança e manutenção de equipamentos; construção, segurança e manutenção de
arquibancadas permanentes ou provisórias; observância de capacidade máxima de público;
número, localização e dimensionamento de acessos e ambientes internos; criação,
sinalização, acessibilidade e desobstrução de saídas de emergência; colocação de barreiras e
barricadas protetivas; espaçamentos entre fileiras e assentos; alturas e inclinações diversas;
instalação e segurança de corrimãos; adequação de público, fluxos e acessos disponíveis a
tempos máximos de saída e a distâncias máximas de percurso; instalação de extintores de
incêndios; planos de abandono e de emergência contra incêndio e pânico; organização de
brigadas de incêndio.
Declaro também estar ciente de que a informação proveniente de órgão estadual de
segurança acerca de qualquer irregularidade poderá ensejar, conforme os danos, os riscos ou
a gravidade, a imposição de limitações especiais à realização do evento, a suspensão da
atividade ou o cancelamento do Alvará de Autorização Transitória, ainda que já tenham sido
efetuadas providências ou aplicadas sanções pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro ou outro órgão competente.
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