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ANEXO I 

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E 

COMPROVAÇÕES APRESENTADAS 

 
Declaro que são verdadeiras e exatas as informações relativas à identificação, endereço e 

registros do requerente, conforme inseridas na Consulta Prévia de Evento constante do 

Búzios Eventos. 

 
Declaro também que são verdadeiras e exatas as cópias de quaisquer comprovações 

inseridas no Búzios Eventos. 

 
Declaro ainda estar ciente de que declaração falsa constitui crime de falsidade ideológica 

(art. 299 do Código Penal) e estará sujeita a sanções penais, sem prejuízo de penalidades 

e medidas administrativas pertinentes.  
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ANEXO II 

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A LIMPEZA DE ÁREA PÚBLICA E REMOÇÃO 

DE LIXO 

 
Declaro estar ciente da obrigação de providenciar, em todo o período de realização do 

evento e ao término das atividades, a adequada coleta, manuseio e retirada do lixo e 

resíduos gerados tanto no interior quanto no exterior imediato da área pública ocupada. 

 

Declaro, por fim, estar ciente de que o descumprimento das obrigações assinaladas 

estará sujeito às sanções previstas, sem prejuízo de outras penalidades e providências 

pertinentes, notadamente a suspensão do evento e o cancelamento da autorização. 
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ANEXO III 

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS 
 

 
Declaro que serão instalados, distribuídos e sinalizados adequadamente banheiros 

químicos para uso do público, observados os quantitativos mínimos de 1 (um) módulo 

destinado a uso masculino e 1 (um) módulo destinado a uso feminino para cada 150 

pessoas. 

 
Declaro que pelo menos 10% do total de módulos serão adaptados às necessidades de 

pessoas que usarem cadeira de rodas ou apresentarem mobilidade reduzida, em 

conformidade com a Lei Estadual nº 5.705, de 27 de abril de 2010. 

 
Declaro ainda que os materiais e características dos banheiros, assim como os 

distanciamentos entre módulos e entre a entrada de cada módulo e o início da fila de 

espera, protegerão a privacidade dos usuários. 

 
Declaro, por fim, que o descumprimento da presente obrigação acarretará a aplicação das 

sanções pertinentes, sem prejuízo da imediata suspensão da atividade e do 

cancelamento do evento.  
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ANEXO IV 

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTADUAIS 

DE SEGURANÇA 

 
Declaro estar ciente da obrigação de providenciar as diligências necessárias para 

adequar a realização do evento às normas de segurança previstas no Decreto Estadual nº 

44.617, de 20 de fevereiro de 2014, e 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 também estar ciente de que a notícia 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 da autorização. 
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ANEXO V 

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A USO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
 
 
Declaro que o evento fará uso de serviço de segurança caracterizado como vigilância 

patrimonial, a ser prestado por empresa autorizada pelo Departamento de Polícia Federal 

do Ministério da Justiça, observados os requisitos da legislação federal, notadamente os 

previstos na Portaria da Diretoria Geral do Departamento de Polícia Federal (DG-DPF) nº 

3.233, de 10 de dezembro de 2012. 

 
Declaro ainda que, solicitados a qualquer tempo, inclusive no decorrer do evento, serão no 

mesmo instante informados aos órgãos fiscalizadores do Município a identidade, a 

denominação, a qualificação e os dados de registro de todas as pessoas físicas e 

jurídicas envolvidas na prestação dos serviços. 

 
Declaro, por fim, estar ciente de que o descumprimento da obrigação ora assumida ou a 

constatação de qualquer irregularidade referente aos serviços de segurança ensejará as 

providências cabíveis, especialmente a aplicação de sanções previstas na Lei Municipal 

nº 1.890, de 25 de agosto de 1992, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, inclusive 

a imposição de limitações especiais à realização do evento, a suspensão da atividade, o 

cancelamento da autorização e, se for o caso, a responsabilização penal e civil dos 

infratores. 

 


