
CHECK LIST ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 

ITEM 
DOCUMENTOS PEQ. 

1.000 
MÉDIO 
1.001 
10 Mil 

GRANDE 
10.001 
30.mil 

ESPECIAL 
+ 30.000 

1 
ADM

Requerimento Padrão devidamente preenchido    (Anexo II) [P, M, G, E] (     ) (     ) (     ) (     ) 

2 Oficio protocolado na Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF [P, M, G, E],  (     ) (     ) (     ) (     ) 

3 Oficio protocolado na Vara da Infância e da Juventude do DF [P, M, G, E] (     ) (     ) (     ) (     ) 

4 
ADM

Autorização para utilização da área, se for o caso, ou documento que comprove posse ou propriedade do 
local do evento (AUTORIZAÇÃO do LOCAL E TAXA DO LOCAL/ISENÇÃO)                 M² ? [P, M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

5 
Cópia do contrato social registrado na respectiva Junta Comercial ou Estatuto com a Ata [Pessoa 
Jurídica] 

(     )          (     ) (     ) (     ) 

6 Certidão da. Receita Federal -  INTERNET [P, M, G, E] (     )   (     ) (     ) (     ) 
1

7 

Certidão da Secretaria de Fazenda – INTERNET [P, M, G, E] (    )    (     ) (     ) (     ) 

8 CNPJ - INTERNET [Pessoa Jurídica] (     )   (     ) (     ) (     ) 

9 AGEFIS - Nada Consta da AGEFIS [P, M, G, E] (     )   (     ) (     ) (     ) 

10 AGEFIS - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento [P, M, G, E] (     ) (     ) (     ) (     ) 

11 CPF, RG e comprovante de residência autenticado [Pessoa Física] (     ) (     ) (     ) (     ) 

12 
ADM

Declaração de que tem condições de manter a segurança do evento, área interna e perímetro afetado 
pelo evento, de acordo com o público estimado e termo de responsabilidade firmado pela pessoa física 
ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela realização do evento, conforme Anexo III 
[SSP] [P, M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

13 
ADM

Memorial descritivo de eventos, conforme orientação contida no anexo VIII [P, M, G, E] (     ) (     ) (     ) (     ) 

14 
ADM 

Croqui do local do evento indicando dimensões gerais, área total a ser utilizada, palco, sanitários e outros 
equipamentos a serem instalados, constando a existência de cerceamento e a localização de estruturas 
e/ou setores instalados ou montados [SSP] [P, M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

15 
ADM 

Termo de declaração de responsabilidade, conforme modelos constantes dos Anexos VI [P] ou Anexo 
VII [M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

16 
ADM

Termo de declaração de responsabilidade, conforme modelos constantes dos 
Anexos IV [P, M, G , E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

17 
ADM

Comprovante de disponibilidade grupo gerador [M, G, E] [Todos que tiverem gerador] (     ) (     ) (     ) (     ) 

18 

Contrato de prestação de serviços médicos de urgência e emergência, constando no mínimo um posto de 
atendimento médico, uma ambulância, um médico e um enfermeiro, ou em quantidades suficientes para 
atender ao público do evento [M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

19 

CONTRATO DE BRIGADA PARTICULAR de Incêndio, em conformidade com Norma Técnica específica 
do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (Consultar norma técnica 009/2002 – CBMDF) (Em 
atenção ao item 20 dessa lista)  [P,M,G,E]      

(    ) (     ) (     ) (     ) 

20 

Credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CRD), da empresa que 
fornecerá os brigadistas para o evento e certificados dos brigadistas (não pode ser apenas socorrista) [P, 
M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

21 CONTRATO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARTICULAR, em quantidade suficiente para atender o 
público do evento (Em atenção ao item 23 dessa lista) [M, G, E]      

(     )  (     )  (     )  (     ) 

22 Relação do efetivo de segurança privada que irá trabalhar no evento, contendo (NOME COMPLETO   RG 
TELEFONE E ENDEREÇO RESIDENCIAL)      

(     ) (     ) (     ) (     ) 

23 Credenciamento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, da empresa que 
fornecerá a segurança privada para o evento - NUCAE 

(     ) (     )  (     ) (     ) 

24 

Anotação de responsabilidade técnica - ART, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA ou de registro de responsabilidade técnica – RRT registrado no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, de serviços, de segurança Contra Incêndio e de 
todas as estruturas, móveis ou temporárias executadas ou montadas no evento, constando em cada uma 
a capacidade máxima de público [M, G, E] [Todos que tiverem estrutura]  Gerador? (   )        Palco? (   ) 
Trio elétrico? (   )    Tendas? (   )    Aterramento? (   )     Instalações elétricas? (   )     Arquibancadas? (   ) 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

25 Contrato de aluguel, cessão ou aquisição de banheiros químicos em quantidade suficiente para atender 
ao público do evento [M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

26 Memoriais Descritos de estruturas com projeto de instalação [Todos que tiverem instalações elétricas] (     ) (     ) (     ) (     ) 

27 Informações relativas a cada etapa do gerenciamento dos resíduos sólidos, mediante preenchimento de 
formulário eletrônico padronizado disponibilizado pelo SLU. Contrato com empresas credenciadas pelo 
SLU (identificando os prestadores de serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos do evento) 
ou apresentação de comprovante de pagamento de preço público quando prestado serviço pelo Serviço de 
Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU-DF [P, M, G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

28 Documento deferido pelo SLU após cadastramento no site do contrato da empresa responsável pelo manejo 
de resíduos sólidos.  

(     ) (     ) (     ) (     ) 

29 
ADM

Declaração de custo operacional, nos termos do Anexo V – art. 14, § 2º [G, E] (     ) (     ) (     ) (     ) 

30 Caução, em espécie ou por meio de fiança bancária de cinco por cento dos custos operacionais apurados 
[Em área pública] [G, E] 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

31 
ADM

Requerimento para licença de licença de funcionamento de eventos. [P,M,G,E] (     ) (     ) (     ) (     ) 

32 Informar o tamanho da Área Pública e o tamanho da Área Privada utilizada no evento (     ) (     ) (     ) (     ) 

33 Procuração (Reconhecido Firma) (     ) (     ) (     ) (     ) 

34 RG do Procurador (     ) (     ) (     ) (     ) 

35 Extintores [Se tiver gerador, GLP, fiação elétrica e afins] (Consultar norma técnica 03/2015 e a 02/2016 – 
CBMDF) 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

36 Laudo de Inflamabilidade da lona (     ) (     ) (     ) (     ) 

37 Autorização do DETRAN 



NORMA TÉCNICA 09/2002 

DECRETO 35816/2014 
Art. 8º Os organizadores, promotores ou responsáveis, deverão cadastrar, com antecedência mínima de 30 dias, por meio de ofíc io protocolado na Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Distrito Federal, os eventos a serem realizados em áreas públicas ou privadas, informando o local, a data, o período de duração do evento, público estimado 
e as medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico adotadas. 
Art. 12. A dispensa de apresentação de projeto das medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico nos eventos realizados em local aberto, sem cercamento ou 
qualquer tipo de fechamento e sem montagem de estrutura para acomodação do público não alcança as estruturas que se pretenda montar para a realização do evento. 

Art. 14. Para o licenciamento de eventos classificados como médio, grande e especial com público estimado acima de dez mil pessoas, o interessado deve providenciar: 
III – montagem de estrutura de verificação e controle de entrada de público por meio de roletas, catracas ou outro dispositivo que ateste com exatidão o quantitativo de público 
presente no local. 
Art. 17. (...) o interessado deverá providenciar a montagem das estruturas para a vistoria dos órgãos de fiscalização e controle com no mínimo 24 horas de antecedência de sua 

realização. 
Art. 19. A Licença para Eventos deve ser afixada em local visível ou disponibilizada à autoridade competente que o exigir, nos casos em que não seja possível a afixação. 
Art. 20. O evento deverá funcionar integralmente conforme declarado no Requerimento de Licença para Eventos, não podendo haver nenhuma alteração das condições 
declaradas durante a sua realização. 

Art. 21. A estrutura montada em área pública para a realização de evento deve ser desmontada no prazo máximo de 48 horas após o fim do evento. 
Art. 25. Os organizadores, promotores ou responsáveis pelo evento deverão deixar exposto, em todas as entradas, a indicação da capacidade máxima de público aprovada pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 
Art. 26. Os organizadores, promotores ou responsáveis pelo evento ficam obrigados a deixar exposta em todas as entradas a informação “Lotação Esgotada”, nos casos em que 

atingir o público máximo aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 
Art. 30. Caso não tenham sido implementadas as medidas de segurança declaradas no requerimento, ou sejam consideradas insufic ientes, os órgãos ou entidades de fiscalização 
e controle, segurança pública ou prevenção contra incêndio e pânico, resguardadas as devidas competências, exigirão as medidas corretivas, podendo impedir a realização ou a 
continuidade do evento. 

Parágrafo único. Existindo medidas a serem implementadas, o responsável técnico pelo evento acompanhará in loco a sua execução. 
Art. 32. A qualquer tempo, não tendo sido consideradas suficientes as medidas indicadas nos Laudos Técnicos, os órgãos de fiscalização e controle da Administração Pública 
Direta e Indireta do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas competências, exigirão as medidas julgadas necessárias para a correção das irregularidades detectadas.  
Art. 33. Em caso de eventos fechados, é obrigatória a revista pessoal do público ou a utilização de detectores de metais. 

Art. 35. Quando o evento ocorrer em área pública, a limpeza da área delimitada para a realização do evento deve ocorrer imediatamente após o seu término. 
§ 1º Em se tratando de eventos com mais de um dia de duração, a manutenção da limpeza deve ocorrer durante e ao final de cada período;
§ 2º Os responsáveis pela promoção do evento devem realizar a segregação na origem dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares nos termos das normas legais,
regulamentares e contratuais;  

§ 3º Os resíduos gerados nos eventos devem ser encaminhados, pelos responsáveis pela promoção do evento, para a disposição final quando não passíveis de reciclagem e à 
triagem quando passíveis de reciclagem;  
§ 4º A prestação de serviços pelo SLU dar-se-á mediante pagamento de preço público fixado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF – ADASA.
Art. 36. O responsável pelo evento apresentará caução, em espécie ou por meio de fiança bancária, que ficará sob a guarda da Administração Regional competente e será 

devolvido ao interessado após a vistoria do espaço, desde que não seja constatado dano ao patrimônio público. 
NORMA TÉCNICA 02/2016 

Estruturas provisórias (Arquibancadas, palanques, palcos e tendas) são classificadas como alto risco (C-1) pela tabela 2: “classificação do risco de incêndio de acordo com as 
ocupações e usos”, 

NORMA TÉCNICA 09/2002 

ATENÇÃO: 

 Os anexos II, VI e VII necessitam da assinatura de um responsável pelo evento que tenha CREA ou CAU.

 Caso você tenha gerador é necessário que ele seja cercado. 

 Caso suas tendas tenham cabos que ajude na fixação é necessário que eles sejam protegidos na altura do pedestre. 

 Certifique-se que existam rotas de fugas suficientes no seu evento, e que todas estejam desobstruídas.

 Para emissão da licença é necessário entregar TODOS os documentos exigidos pela administração devidamente preenchidos.

 O ECAD não é exigência para a emissão de licença, mas recomendamos que você se certifique que seu evento está em dia com todas as taxas do
ECAD. 

 Certifique-se que as suas ART’s/RRT’s/TRT’s são de execução e não apenas de montagem ou laudo.

 Caso em um único evento exista mais de uma estrutura do mesmo tipo certifique-se que na ART/RRT/TRT o responsável técnico especifique o número 
de estruturas, por exemplo, caso o evento tenha três tendas deve constar nas observações que aquela ART/RRT/TRT é para três tendas.

 Certifique-se que na ART/RRT/TRT do evento está especificado o endereço do evento.

Eu, ___________________________________________________________________________________________________________________________, 
de CPF____________________________________________ declaro que fui informado(a) no dia ____/____/_______ de todos os documentos necessários 
para a realização do evento ________________________________________________________________________________________________________. 
Estou ciente que devo entregar todos os documentos que me foram solicitados, de acordo com o tamanho do evento, para receber a licença de eventuais. Me 
comprometo a entregar toda a documentação solicitada com antecedência de cinco dias uteis. Estou ciente que devo entregar todos os documentos em formato 
PDF. 

Brasília, ______ de ________________________ de 2019. 

__________________________________________________________ 
 Nome: 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
COORDENADORIA DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 

 REQUERIMENTO PARA EVENTOS  - ANEXO II 

O interessado a seguir qualificado REQUER: Nº do Requerimento: 

Id
e
n

ti
fi

ca
ç
ã

o
 1. Nome/Razão Social 2. CPF/CNPJ

3. Endereço ou coordenada 4. Telefones p/ contato

Fixo: 

Celular: 

5. Local de Realização do Evento:

6. E-mail:

7. Dias de realização do evento:

(  ) Domingo ( )Segunda (  )Terça 
(  )Quarta( ) Quinta(  ) Sexta (  )Sábado 

8. Tipo do evento:

(   )Único (  )Semanal 
(   )Todos 

9. Data inicial:

Data final:

10. Observações

Existência de Grupo Gerador? 

Existência de Posto de Atendimento Médico? 

Fará uso de líquidos inflamáveis/combustíveis e/ou pólvora? 

Fará uso de maca, procedimentos médicos de internação e/ou sedação? 
 Uso de instalações elétricas provisórias? 
Quantidade de segurança particular contratada para o 
evento?  

(    ) Sim  (  ) Não 

(    ) Sim  (  ) Não 

(    ) Sim  (  ) Não 

(    ) Sim  (  ) Não 

(    ) Sim  (  ) Não 

11. Horário de Funcionamento: 12. Público Máximo Estimado:

13. Responsável Técnico pela segurança q u e   acompanhará  as

vistorias e executará as medidas corretivas determinadas pelo órgão ou 
entidade competente 

14. Nº CREA ou CAU:

15. Contato:

16. Data/hora    de    início    da

montagem de estrutura: 

17. Data/hora de término da

montagem de estrutura: 

18. Data/hora de início de

desmontagem: 

17. Outras informações:

18. Data:

Assinatura 
Parecer: POLICIA CIVIL 

As condições de segurança de funcionamento do estabelecimento estão de acordo com as normas em vigor. 

Horário Especial 

As condições de segurança e de funcionamento do estabelecimento estão de acordo com as normas em vigor, devendo 
satisfazer as seguintes exigências: 

Data:  _/_  / Assinatura 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
COORDENADORIA DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 

 

Termo de Declaração de Responsabilidade - ANEXO VI 

PEQUENO PORTE – ATÉ MIL PESSOAS 

 

Número do processo na respectiva Administração Regional      . 

Nome do Evento:       .  

Endereço do Evento:       .  

Dias de Funcionamento do Evento:    a      .  

Horário de Funcionamento do Evento:    a      .  

Turno de Funcionamento:       MATUTINO      VESPERTINO      NOTURNO. (PODE SER MAIS DE UMA OPÇÃO) 

Público máximo para 

o evento: 

 

(     ) até 200 (duzentas) pessoas 

 
(     ) até 1.000 (mil) pessoas.       

Nº de pessoas que trabalharão no evento:  Nº de seguranças contratados:  

Empresa de Brigada Particular contratada:   

CRD da empresa de brigadistas:   Número de brigadistas contratados:      -  (“zero” ou “três”) 

CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO  

O local fará uso de GLP? 
 

SIM Caso positivo: 
 

Central de GLP 
 

P13  
 NÃO 

USARÁ  

O local fará uso de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e/ou pólvora?   SIM  NÃO 

Haverá uso de lona, como material de acabamento, no evento?   SIM  NÃO 

Haverá algum tipo de cercamento no local do evento?   SIM  NÃO 

Haverá uso de gerador no evento?   SIM  NÃO 

Haverá instalações elétricas provisórias no local do evento:   SIM  NÃO 

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DO EVENTO 

Tendas/Barracas/Lonas em Geral   
NÃO 

 
SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Palcos   NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Arquibancadas   NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Pórticos ou Grids   NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Brinquedos eletromecânicos   
NÃO 

 
SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Camarotes/Palanques  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Parte elétrica provisória  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Geradores  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Brinquedos Infláveis ou montados in loco  
NÃO 

 
SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO DO EVENTO  

Nome Completo:  

Título do profissional:  Nº CREA ou CAU:  

Endereço do Profissional:   CPF do profissional:   

___________________________________________________  
Rubrica do Responsável Técnico. 

OBS: Anexar as ART´s de cada estrutura do projeto. 
 

 

 

 

 

ID
E
N
TI
FI
C
A
Ç
Ã

O 



 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

DECLARO estar ciente das exigências relativas aos sistemas e procedimentos de segurança contra incêndio e 

pânico abaixo relacionados e ASSUMO a responsabilidade TÉCNICA, CIVIL E CRIMINAL, ampla e irrestrita, pelas 

ocorrências que envolvam ou sejam decorrentes da não instalação, ou da instalação em desconformidade com a 

legislação em vigor dos sistemas e procedimentos executados, alterados, modificados, retirados ou acrescentados 

em descumprimento ao estabelecido e verificado após a prévia vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal para a expedição de Licença para Eventos, nos termos da Lei nº 5.281/2013 e sua regulamentação.  

Atesto ainda que a execução dos sistemas de Segurança de Segurança Contra Incêndio e Pânico, no momento  

de realização do evento, estarão conforme os itens abaixo, sendo que o evento em sua totalidade cumpre os requisitos 

técnicos da Norma Técnica n.º 09/2002 do CBMDF.  

11. Sistema de proteção contra incêndio por aparelhos extintores nas seguintes condições:  

• Atendendo requisitos técnicos da Norma Técnica nº 03 – CBMDF e da NBR 12693 da ABNT e NBR 12692 da 

ABNT; 

• Extintores dentro da validade, com manutenção realizada, instalados em local de fácil acesso e nunca obstruídos, 

obedecendo a distância máxima a percorrer até alcançá-los, de acordo com NBR 12693/2010 da ABNT.  

12. Sinalização básica de emergência nas seguintes condições:  

• Atendendo requisitos técnicos da NBR 13434-1 da ABNT e na NBR 13434-2 da ABNT;  

• Placas sinalizando corretamente o sentido e rotas de fuga, em especial a saída de emergência do evento;  

• A sinalização de orientação de rotas de saída deve ser instalada de modo que a distância de percurso de 

qualquer ponto da rota de saída a sinalização seja no máximo 7,50m. Adicionalmente, essa também deve ser 

instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, 

distanciado entre si no máximo 15m.  

• Sinalização(ões) da(s) Saída(s) de Emergência localizadas imediatamente acima das portas de saída de 

emergência, em local facilmente visualizável pelo público, devendo a altura de fixação ser compreendida entre 

2,10 m (dois metros e dez centímetros) e 4,00 m (quatro metros). E respectivas placas possuindo altura e largura 

mínimas de 1,00 m (um metro) e 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros), respectivamente, devendo 

sempre ser mantida a proporção de 1:1,25  

13. Iluminação de emergência nas seguintes condições:  

• Atendendo os requisitos técnicos da NBR 10898 da ABNT;  

• As luminárias de emergência funcionando e iluminando adequadamente os locais de concentração de público e 

saídas de emergência, de acordo com o item 8.1.17 da NBR 10898/99 da ABNT.  

14. Saídas de emergência nas seguintes condições:  

• Atendendo os requisitos técnicos da NBR 9077 da ABNT;  

• Saídas de emergência dimensionadas considerando a proporção de uma porta de 1,00 m de largura para cada 

grupo de 200 pessoas ou fração, sendo a distância máxima de percurso até a saída de emergência mais próxima 

deverá ser de 45,00 m quando houver apenas uma saída, ou 55,00 m quando houver mais de uma saída.  

• O evento possui, no mínimo, uma saída de emergência, devendo esta ser distinta da entrada de público.  

• As rotas de fuga e saídas de emergência do evento estão permanentes desobstruídas e livres de quaisquer 

obstáculos;  

15. Não utilização de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou utilização de no máximo 3 (três) botijões de 13 

(treze) quilos nas seguintes condições:  

• Os botijões estarão localizados no térreo e sendo a edificação de risco isolado;  

• Não estarão interligados;  

• Possuirão mangueiras dentro da validade revestidas em aço, com o comprimento máximo de 80 (oitenta) cm; 

• Utilizarão válvula redutora de pressão;  

• Os botijões estarão localizados em áreas com boa ventilação e que não possibilitem o acúmulo de gás em caso 

de vazamento.  

16. Instalações elétricas executadas conforme a NBR 5410:2004, ou versão que vier a substituí-la; sendo 

que o evento não possuirá, em nenhuma situação, fiação exposta e/ou desprotegida.  

17. Todas as massas metálicas existentes em palcos e arquibancadas estarão eletricamente aterradas.  

18. O gerador ou grupo gerador será instalado aterrado e cercado de acordo com a norma ABNT NBR 

5410 e 5419 e guia de montagem e instalação em vigor e durante todo funcionamento do evento estará 

presente um técnico em funcionamento e operação.  

19. Os elementos da Brigada de Incêndio estarão portando os certificados homologados pelo CBMDF, 

dentro da validade, além de estarem usando uniforme aprovado no CBMDF e com bolsa de primeiros 

socorros. 

20. Apresento anexo o croqui do evento com a disposição, localização e dimensões das estruturas, palcos, 

arquibancadas, camarotes ou similares, bem como saídas de emergência e das instalações de combate a 

incêndio. 

21. Número de pessoas que trabalharão no evento em quantidade suficiente para atender o público máximo 

estimado. 
DECLARO QUE O EVENTO FUNCIONARÁ INTEGRALMENTE CONFORME AS INFORMAÇÕES ACIMAS 

DESCRITAS, NÃO PODENDO HAVER NENHUMA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ACIMA DECLARADAS. 

Brasília, DF       de                                 de              . 

____________________________________________________  

Assinatura do Responsável Técnico.  



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
COORDENADORIA DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 

 

Termo de Declaração de Responsabilidade - ANEXO VII 

MÉDIO, GRANDE E ESPECIAL – ACIMA DE MIL PESSOAS 

(art.6°, § 1,III, a, Lei n° 5.281/2013) 

 

Número do processo na respectiva Administração Regional      . 

Nome do Evento:       .  

Endereço do Evento:       .  

Dias de Funcionamento do Evento:       a      .  

Horário de Funcionamento do Evento:    a      .  

Turno de Funcionamento:       MATUTINO      VESPERTINO      NOTURNO. (PODE SER MAIS DE UMA OPÇÃO) 

Público máximo para o evento: (        ) pessoas 

 

Empresa de Brigada Particular contratada: 

Nº de pessoas que trabalharão no evento:  Nº de seguranças contratados:  

CRD da empresa de brigadistas:   Número de brigadistas contratados:   -  (não menor que 3 

brigadistas) 

CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO  

O local fará uso de GLP? 
 

SIM Caso positivo: 
 

Central de GLP 
 

P13  
 NÃO 

USARÁ  

O local fará uso de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e/ou pólvora?   SIM  NÃO 

Haverá uso de lona, como material de acabamento, no evento?   SIM  NÃO 

Haverá algum tipo de cercamento no local do evento?   SIM  NÃO 

Haverá uso de gerador no evento?   SIM  NÃO 

Haverá instalações elétricas provisórias no local do evento?   SIM  NÃO 

Número de pessoas que trabalharão na segurança do evento em quantidade suficiente para 

atender o público máximo estimado? 
 SIM  NÃO 

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DO EVENTO 

Tendas/Barracas/Lonas em Geral   
NÃO 

 
SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Palcos   NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Arquibancadas   NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Pórticos ou Grids   NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Brinquedos eletromecânicos   
NÃO 

 
SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Camarotes/Palanques  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Parte elétrica provisória  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Geradores  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

Brinquedos Infláveis ou montados in loco  
NÃO 

 
SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

  NÃO  SIM Caso positivo, cite a quantidade:   unidades.  

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO DO EVENTO  

Nome Completo:  

Título do profissional:  Nº CREA ou CAU:  

Endereço do Profissional:   CPF do profissional:   

___________________________________________________  
Rubrica do Responsável Técnico. 

OBS: Anexar as ART´s de cada estrutura do projeto. 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

DECLARO estar ciente das exigências relativas aos sistemas e procedimentos de segurança contra incêndio e 

pânico abaixo relacionados e ASSUMO a responsabilidade TÉCNICA, CIVIL E CRIMINAL, ampla e irrestrita, pelas 

ocorrências que envolvam ou sejam decorrentes da não instalação, ou da instalação em desconformidade com a 

legislação em vigor dos sistemas e procedimentos executados, alterados, modificados, retirados ou acrescentados 

em descumprimento ao estabelecido e verificado após a prévia vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal para a expedição de Licença para Eventos, nos termos da Lei nº 5.281/2013 e sua regulamentação.  

Atesto ainda que a execução dos sistemas de Segurança de Segurança Contra Incêndio e Pânico, no momento  

de realização do evento, estarão conforme os itens abaixo, sendo que o evento em sua totalidade cumpre os requisitos 

técnicos da Norma Técnica n.º 09/2002 do CBMDF.  

11. Sistema de proteção contra incêndio por aparelhos extintores nas seguintes condições:  

• Atendendo requisitos técnicos da Norma Técnica nº 03 – CBMDF e da NBR 12693 da ABNT e NBR 12692 da 

ABNT; 

• Extintores dentro da validade, com manutenção realizada, instalados em local de fácil acesso e nunca obstruídos, 

obedecendo a distância máxima a percorrer até alcançá-los, de acordo com NBR 12693/2010 da ABNT.  

12. Sinalização básica de emergência nas seguintes condições:  

• Atendendo requisitos técnicos da NBR 13434-1 da ABNT e na NBR 13434-2 da ABNT;  

• Placas sinalizando corretamente o sentido e rotas de fuga, em especial a saída de emergência do evento;  

• A sinalização de orientação de rotas de saída deve ser instalada de modo que a distância de percurso de 

qualquer ponto da rota de saída a sinalização seja no máximo 7,50m. Adicionalmente, essa também deve ser 

instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, 

distanciado entre si no máximo 15m.  

• Sinalização(ões) da(s) Saída(s) de Emergência localizadas imediatamente acima das portas de saída de 

emergência, em local facilmente visualizável pelo público, devendo a altura de fixação ser compreendida entre 

2,10 m (dois metros e dez centímetros) e 4,00 m (quatro metros). E respectivas placas possuindo altura e largura 

mínimas de 1,00 m (um metro) e 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros), respectivamente, devendo 

sempre ser mantida a proporção de 1:1,25  

13. Iluminação de emergência nas seguintes condições:  

• Atendendo os requisitos técnicos da NBR 10898 da ABNT;  

• As luminárias de emergência funcionando e iluminando adequadamente os locais de concentração de público e 

saídas de emergência, de acordo com o item 8.1.17 da NBR 10898/99 da ABNT.  

14. Saídas de emergência nas seguintes condições:  

• Atendendo os requisitos técnicos da NBR 9077 da ABNT;  

• Saídas de emergência dimensionadas considerando a proporção de uma porta de 1,00 m de largura para cada 

grupo de 200 pessoas ou fração, sendo a distância máxima de percurso até a saída de emergência mais próxima 

deverá ser de 45,00 m quando houver apenas uma saída, ou 55,00 m quando houver mais de uma saída.  

• O evento possui, no mínimo, uma saída de emergência, devendo esta ser distinta da entrada de público.  

• As rotas de fuga e saídas de emergência do evento estão permanentes desobstruídas e livres de quaisquer 

obstáculos;  

15. Não utilização de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou utilização de no máximo 3 (três) botijões de 13 

(treze) quilos nas seguintes condições:  

• Os botijões estarão localizados no térreo e sendo a edificação de risco isolado;  

• Não estarão interligados;  

• Possuirão mangueiras dentro da validade revestidas em aço, com o comprimento máximo de 80 (oitenta) cm; 

• Utilizarão válvula redutora de pressão;  

• Os botijões estarão localizados em áreas com boa ventilação e que não possibilitem o acúmulo de gás em caso 

de vazamento.  

22. Instalações elétricas executadas conforme a NBR 5410:2004, ou versão que vier a substituí-la; sendo 

que o evento não possuirá, em nenhuma situação, fiação exposta e/ou desprotegida.  

23. Todas as massas metálicas existentes em palcos e arquibancadas estarão eletricamente aterradas.  

24. O gerador ou grupo gerador será instalado aterrado e cercado de acordo com a norma ABNT NBR 

5410 e 5419 e guia de montagem e instalação em vigor e durante todo funcionamento do evento estará 

presente um técnico em funcionamento e operação.  

25. Os elementos da Brigada de Incêndio estarão portando os certificados homologados pelo CBMDF, 

dentro da validade, além de estarem usando uniforme aprovado no CBMDF e com bolsa de primeiros 

socorros. 

26. Apresento anexo o croqui do evento com a disposição, localização e dimensões das estruturas, palcos, 

arquibancadas, camarotes ou similares, bem como saídas de emergência e das instalações de combate a 

incêndio. 

27. Número de pessoas que trabalharão no evento em quantidade suficiente para atender o público máximo 

estimado. 
DECLARO QUE O EVENTO FUNCIONARÁ INTEGRALMENTE CONFORME AS INFORMAÇÕES ACIMAS 

DESCRITAS, NÃO PODENDO HAVER NENHUMA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ACIMA DECLARADAS. 

Brasília, DF       de                                 de              . 

____________________________________________________  

Assinatura do Responsável Técnico.  



 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
COORDENADORIA DAS CIDADES 
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Anexo 

VIII 

 

 

                           MEMORIAL DESCRITIVO DE EVENTOS 

                                  Instrutivo para Elaboração 
 

 

O Memorial Descritivo deve expor, de maneira sucinta e organizada, a destinação do EVENTO 
e como ele está estruturado para atingir seus objetivos. 
Devem constar do Memorial os seguintes capítulos: 
 

1. Identificação organizador do evento:  razão  social,  CPF/CNPJ,  nome  de  
fantasia, endereço, telefone, fax, e-mail, Licença Sanitária e Autorizações Especiais, caso 
haja. 

 

2.     Identificação do Evento: 

       Natureza do Evento (ex.: religioso, esportivo, artístico entre outros). 

       Tempo de duração do Evento e data. 

       Atores envolvidos em sua produção e realização (organizadores, trabalhadores 
contratados e/ou voluntários, imprensa, etc...) 

       População envolvida 

- número de público estimado total e diário, grupo etário, características culturais e outras. 

       Local do evento: 
- Endereço. 
- Características do local e da estrutura onde o evento será realizado. 
 

3.     Prestação de serviços com relação de contratos: 

       Produtos ou serviços pretendidos (alimentação para trabalhador do evento, 
alimentação para o público, serviços de interesse à saúde, etc). 

       Serviços de assistência à saúde previstos 

       Produtos e serviços terceirizados. 
 

4.     Plano de destinação de Resíduos, e quando for o caso, os dados da empresa 
contratada para o manejo, com cópia do contrato de prestação desse serviço. 
 

5.     Instalações sanitárias, 
 

6.     Localização das Redes de água e Esgoto 

 

7.      Assinatura do responsável legal ou organizador. 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE - ANEXO IV 

 

 

 

Nome/Razão Social: ________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________________ 

Representante Legal: _______________________________________________________ 

_ 

RG:_________________   Org. Exp.: _____________    Data Expedição: _____________ 

CPF/CNPJ: _______________________________ 

 

DECLARO: 

 

1. Estar ciente das condições para a realização do evento, constantes na lei, em sua regulamentação e na 

Licença para Eventos, atestando o seu fiel cumprimento. 

2. Estar ciente de que declaração diversa da realidade e/ou descumprimento da lei, de sua regulamentação e 

dos demais instrumentos legais pertinentes sujeita a imposição de sanção penal, civil e administrativa, bem 

como a aplicação de multa e interdição estabelecimento e/ou revogação da licença ou autorização. 

 

 

 

 

Brasília,_    /_        /             . 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
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DECLARAÇÃO  
ANEXO III-  

 

 

Eu, ______________________________________, responsável pelo  Evento 

_____________________________________________  a ser realizado  em, no 

______________________________________________ dia _______________, declaro para fins de 

comprovação junto à Administração Regional do Cruzeiro  ter condições de manter a segurança do evento, de 

acordo com o público máximo estimado, me responsabilizando pela limpeza da área pública utilizada, 

observância dos limites sonoros, das normas ambientais, sanitárias e da defesa civil e pela realização do 

evento conforme a legislação em vigor. 

 

 

Brasília - DF    /      /
 

 

_____________________________
 

 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEBIDO 

Núcleo de Eventos da Subsecretaria 

de Integração e Operações da 

Secretaria de Estado de Segurança 

Pública do Distrito Federal 

___/___/20___ ___H____MIN 

RECEBIDO 

 

Vara da Infância e da Juventude do 

Distrito Federal 

 

 

___/___/20___ ___H____MIN 

 



 

 

  

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
COORDENADORIA DAS CIDADES 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO – CUSTO OPERACIONAL 

GRANDE E ESPECIAL – ACIMA DE DEZ MIL PESSOAS 

 

 

 

 

Eu,  , responsável   pelo   Evento 

  , a ser realizado em 

  ,  ,  no  dia 

 , declaro para fins de comprovação junto à Administração 

Regional que o valo do custo operacional referente à estrutura para realização de evento é de R$  

   

 

 

 

 

 

Brasília-DF,  de  de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAM, Bloco “B”, 1º andar – Edifício Sede do CIOSP/SSP - Brasília/DF  
Cep – 70.620-000 - Fones: (61) 3441-8695 – Email: SOSP.NUEV@GMAIL.COM  

  

PROCURAÇÃO  

 

Por meio do presente instrumento particular de mandado, este 

 

OUTORGANTE: 

Brasileiro(a), Estado Civil, _____________________________________________________ 

Profissão:__________________________________________________________________ 

RG n° _______________________CPF ou CNPJ n° ________________________________ 

Residente (s): _______________________________________________________________ 

Estado:___________Cidade:_______________________________CEP:________________ 

 

outorga ao Senhor(a) abaixo qualificado amplos poderes para em seu nome dar entrada e 

assinar os documentos (CLTO e TERMO DE RESPONSABILIDADE) referentes ao evento. 

 

OUTORGADO: 

Brasileiro(a), Estado Civil, _____________________________________________________ 

Profissão:__________________________________________________________________ 

RG n° _______________________CPF ou CNPJ n° ________________________________ 

Residente (s): _______________________________________________________________ 

Estado:___________Cidade:_______________________________CEP:________________ 

 

 

Brasília, ______de____________________de 20________ 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO OUTORGANTE 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO OUTORGADO 



 

SAM, Bloco “B”, 1º andar – Edifício Sede do CIOSP/SSP - Brasília/DF  
CEP – 70.620-000 - Fones: (61) 3441-8696 – Email: SOSP.NUEV@GMAIL.COM  

  

CROQUI –ÁREA PÚBLICA E ESTRUTURAS 

 

INFORMAÇÕES 

Nome do evento:   

Local (endereço):  

Data:   Hora:          Público: 

Informações adicionais:___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brasília DF, em _____ de _____________ de 20______.  

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do responsável (conforme RG) 



SAM, Bloco “B”, 1º andar – Edifício Sede do CIOSP/SSP - Brasília/DF  
CEP – 70.620-000 - Fones: (61) 3441-8696 – Email: SOSP.NUEV@GMAIL.COM  

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS 
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE EVENTOS AO PÚBLICO 
NÚCLEO DE CONTROLE DE EVENTOS 

 

 
                    REQUERIMENTO PARA CADASTRO DE EVENTO 

CONTROLE DE LEVANTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL – CLTO 
 

01  INFORMAÇÕES DO EVENTO  

Nome do evento:   

E-mail e/ou site de divulgação:  

Local (endereço):  

Data de início:   Data de término:  

Hora de início:          Hora de término:              

Público máximo:  Idade Mínima:  

Venda de Ingressos:                   (    )  Não                 (    ) Sim                       Quantidade:_______________ 

Anexo: (    ) Ofício  (    ) Croqui  (    ) Programação  (    ) Mapa de Percurso  (    ) Outro:_______________  

Informações adicionais:___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
  

02  NATUREZA DO EVENTO  

(   ) Esportivo               (   ) Social           (   ) Religioso               (   ) Cultural               
  

03  CARACTERÍSTICAS DO LOCAL   

INTERNO EXTERNO 

(    ) Auditório                        
(    ) Estádio  
(    ) Estacionamento privado    
(    ) Galpão               
(    ) Ginásio                       
(    ) Salão                 
(    ) Outro:_____________________________________ 
______________________________________________ 
  

(    ) Área verde   
(    ) Autódromo / kartódromo        
(    ) Estacionamento público  
(    ) Praça                                   
(    ) Quadra de esportes  
(    ) Rodovia   
(    ) Via urbana  
(    ) Outro:______________________________________  
                                                     

  

04  ESTRUTURAS PROVISÓRIAS                                                      (    ) SIM             (    ) NÃO  

(   ) Alambrado  
(   ) Arquibancada  
(   ) Banheiro  
(   ) Barraca  
(   ) Barreira antipânico         

(   ) Brinquedo eletromecânico  
(   ) Brinquedo inflável  
(   ) Carro de som              
(   ) Grade  
(   ) Grupo gerador    

(   ) Iluminação  
(   ) Palco  
(   ) Pórtico / grid  
(   ) Tablado  
(   ) Tapume  

(   ) Tenda  
(   ) Trio elétrico  
(   ) Torre 
(   ) Outro:_______________  
________________________ 

  

05   ESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO / QUANTIDADE                (    ) SIM             (    ) NÃO  

 (   ) Ambulante    ___________                 
 (   ) Barraca  _______________                

  (   ) Food truck    ___________      
  (   ) Tenda  ________________        

 (   ) Quiosque _________________  
 (   ) Outro: ____________________  

 

 06   PROGRAMAÇÃO MUSICAL                                                        (    ) SIM             (    ) NÃO  

Estilo:   Atração principal:  

Execução: (   ) Ao vivo                                    (  ) Mecânica                                         (   ) Automotiva                     
  

 



SAM, Bloco “B”, 1º andar – Edifício Sede do CIOSP/SSP - Brasília/DF  

CEP – 70.620-000 - Fones: (61) 3441-8696 – Email: SOSP.NUEV@GMAIL.COM  

  

07  PRESENÇA DE AUTORIDADE                                                    (    ) SIM             (    ) NÃO  

(    ) Internacional                                   (   ) Federal                                           (   ) Distrital           
     

Nome:__________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

 

08  QUEIMA DE FOGOS                                                                     (    ) SIM             (    ) NÃO  

Responsável:  CNPJ:  

Empresa:  CPF:  

Endereço:  Telefone:  
  

09  SEGURANÇA PRIVADA                                                                (    ) SIM             (    ) NÃO  

Empresa contratada:  Quantidade:  

CNPJ:  Telefone:  

Endereço:  
  

10  BRIGADISTA                                                                                  (    ) SIM             (    ) NÃO  

Empresa contratada:  Quantidade:  

CNPJ:  Telefone:  

Endereço:  
  

11  SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR                                                        

Ambulância       (    ) SIM  Qtd ______  (    ) NÃO  Posto Médico  (    ) SIM  Qtd ______  (    ) NÃO 

Empresa contratada:  

CNPJ:  Telefone:  

Endereço:   
  

12   RESPONSÁVEL PELO EVENTO  

Nome (pessoa física/ jurídica):   

CPF:   CNPJ:  

E-mail:  Tel:  Cel:  

Endereço:  

Procurador do evento:  

CPF:  CNPJ:  

Endereço:  Tel:  Cel:  

    
Brasília-DF, ____ de __________________ de 20_______  

 
__________________________________________                  _________________________________________ 
       Promotor do evento ou representante legal                                                      Núcleo de Eventos / SIOSP  

 

                     (Conforme identidade)                                                                                      
(Servidor(a))   
APROVADO: (    ) SIM       (    ) NÃO      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

____________________________________  
Nome / matrícula  

PENDÊNCIAS: _____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 



 

SAM, Bloco “B”, 1º andar – Edifício Sede do CIOSP/SSP - Brasília/DF  
Cep – 70.620-000 - Fones: (61) 3441-8695 – Email: SOSP.NUEV@GMAIL.COM  

  

OFÍCIO  

 

Ofício nº 

À Subsecretaria de Operações Integradas – SIOSP 

Anexo: Croqui do evento   

 

   Senhor Subsecretário, 

 

   Eu, ____________________________________________________________, 

telefone ______________________ portador(a) do CPF nº _________________________, 

residente e domiciliado(a) à ____________________________________________________ 

_____________, venho informar a realização do evento _____________________________ 

_____________________________________, previsto para ocorrer no dia ____________, 

conforme descrito no CONTROLE DE LEVANTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL – CLTO. 

    

    

 

   Atenciosamente, 

Brasília – DF em, _____/___________/_________ 

 

______________________________________________ 

Nome e RG 

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social 

Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal 
 

Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal - Coordenação de Operações 
SIA Trecho 06, Lotes 25/35 – SIA – CEP 71.205-060 

Fone - (61) 3362-1938 / 3362-1909 

www.defesacivil.df.gov.br / defesacivil.df@gmail.com / defesa.civil@ssp.df.gov.br 

TERMO DE AJUSTE TÉCNICO 
Consulta Prévia - Palcos, Arquibancadas, Tendas, Gerador, Elétrica e Outros 

 

Nome / Razão Social:   

Telefones:   

Nome Evento:   

Data / Horário do Evento:   

Proprietário ou Representante Legal:   

Telefones:   

Assinatura:   

 

1 - Fica(m) ciente(s) o proprietário ou o seu representante legal e o(s) responsável(eis) técnico(s) que a 

documentação e procedimentos para realização de vistoria da Defesa Civil com presença de estruturas de 

entretenimento, para fins de atividade considerada de risco estão prescritas na Lei n.º 5.281/2014, 

regulamentada pelo Decreto n.º 35.816/2014 e na Instrução Técnica n.º 01/20 13 - SEDEC/DF; 

 

2 - A equipe técnica da Defesa Civil NÃO FARÁ vistoria a partir de solicitação com prazo intempestivo ou 

o não cumprimento da apresentação da documentação exigida; 

 

3 - A aprovação do evento pela Defesa Civil não isenta o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de sua total 

responsabilidade quanto a erros ou acidentes que possam, porventura, ocorrer. 

 

Responsável Técnico 01  

Registro Técnico:  Telefone:  Empresa:  Telefone:  

Assinatura:   

 

Responsável Técnico 02  

Registro Técnico:  Telefone:  Empresa:  Telefone:  

Assinatura:   

 

Responsável Técnico 03  

Registro Técnico:  Telefone:  Empresa:  Telefone:  

Assinatura:   

 

Responsável Técnico 04  

Registro Técnico:  Telefone:  Empresa:  Telefone:  

Assinatura:   

 

Responsável Técnico 05  

Registro Técnico:  Telefone:  Empresa:  Telefone:  

Assinatura:   

 

Responsável Técnico 06  

Registro Técnico:  Telefone:  Empresa:  Telefone:  

Assinatura:   

 

http://www.defesacivil.df.gov.br/
mailto:defesacivil.df@gmail.com


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social 

Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal 
 

Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal - Coordenação de Operações 
SIA Trecho 06, Lotes 25/35 – SIA – CEP 71.205-060 

Fone - (61) 3362-1938 / 3362-1909 
www.defesacivil.df.gov.br / defesacivil.df@gmail.com / defesa.civil@ssp.df.gov.br 

 

 

DECLARAÇÃO DE GERADOR. 

 

Eu, _____________________________________________, Responsável Técnico CPF: 

_____________________, Registro CREA/CAU: _____________________,  Declaro que durante o 

evento  _______________________________________, que será realizado na(s) data(s) de 

____/____/____  à  ____/____/____, o gerador ou grupo gerador será devidamente instalado, aterrado, 

cercado e protegido por extintor de incêndio de acordo com a norma ABNT NBR 5410 e 5419 e guia 

de montagem e instalação em vigor e que durante todo o seu  funcionamento estará presente um técnico 

em funcionamento e operação. 

 

N°. ART: __________________________ 

 

OBS: Caso a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil constate que as normas de montagem e 

segurança não foram seguidas corretamente, será feito de imediato o desligamento do gerador e 

interdição do evento. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura 

 

http://www.defesacivil.df.gov.br/
mailto:defesacivil.df@gmail.com


 

SAM, Bloco “B”, 1º andar – Edifício Sede do CIOSP/SSP - Brasília/DF  
CEP – 70.620-000 - Fones: (61) 3441-8696 – Email: SOSP.NUEV@GMAIL.COM  

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS 
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE EVENTOS AO PÚBLICO 
NÚCLEO DE CONTROLE DE EVENTOS 

 

 

                    TERMO DE RESPONSABILIDADE  
  

EU (PESSOA FÍSICA/JURÍDICA) ___________________________________________________, 

portador(a) do CNPJ/CPF nº: __________________, domiciliado(a) na _________________________ 

_________________________, promotor(a) do evento ______________________________________.  

  

  ASSUMO A RESPONSABILIDADE de:  

1. Comunicar formalmente ao NUEV/SIOSP/SSPDF, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis que 

antecedem a realização do evento, o cancelamento, mudança de horário, mudança de local, alteração 

de data, programação, estimativa de público, dentre outros dados informados no requerimento;  

2. Assumir as sanções de caráter administrativo, civil e penal em caso de ocorrência(s) que implique(m) 

prejuízo/dano por ação ou omissão na medida de sua culpabilidade;  

3. Cumprir a legislação vigente no que se refere à obtenção da LICENÇA EVENTUAL ou a 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ESPAÇO PÚBLICO junto à Administração Regional da 

responsável pela área onde se pretende realizar o evento, e apresentar o documento oficial a quem o 

requerer legalmente;  

4. Proibir a venda, consumo, guarda, fornecimento e manuseio de bebida alcoólica por pessoas menores 

de 18 anos;  

5. Proibir o comércio de bebidas em vasilhames de vidro e a entrada de instrumentos ou artefatos que 

possam comprometer a segurança das pessoas;  

6. Não se omitir diante de fatos que possam atingir a integridade física das pessoas, a moral e os bons 

costumes;  

7. Não promover a queima de fogos de artifício sem a autorização dos órgãos competentes;  

8. Cumprir todas as exigências legais que regem a realização de eventos no Distrito Federal;  

9. Acatar, por medida de segurança ou por descumprimento dos requisitos legais, a decisão de 

intervenção, suspensão e/ou cancelamento do evento por parte dos órgãos do sistema de segurança 

pública do Distrito Federal, bem como pelos responsáveis pela emissão de alvarás e fiscalizações, 

conforme DECRETO 35.816/2014 - DF.    

            Por ser verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade, sob as penas da lei.   

 

Brasília DF, em _____ de _____________ de 20______.  

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do responsável (conforme RG) 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO 

REQUERIMENTO PARA VISTORIA DE EVENTOS (RVE) 

A presente licença é o documento que autoriza a realização de eventos no âmbito do Distrito Federal nos termos da Lei Nº 5.281, de 24 de dezembro de 2013 e o Decreto n° 35.816, de 16 de setembro de 2014. 

Razão Social, Permissionário, Representante Legal ou Responsável Técnico pelo evento 

 
E-mail Telefone Celular do representante do evento 

 
Telefone celular do responsável pelo evento 
 
 

Nome do Evento: 

 
Local de realização do evento (descreva por completo e com detalhes) 

 
Classificação do Evento 
(    ) evento de pequeno porte: até 1.000 pessoas; 
(   ) evento de médio porte: até 10.000 pessoas;  
(   ) evento de grande porte: acima de 10.000 pessoas até 30.000 pessoas; 
(   ) evento especial: acima de 30.000 pessoas.  

Público Máximo Solicitado: 
(não poderá em nenhuma hipótese ultrapassar esse valor) 

 

      

Horário de Funcionamento 

 
RG/CFDF  
  

CPF/CNPJ  
 

Dias de realização: 
(   )Domingo (  )Segunda (  )Terça (  )Quarta   
(   ) Quinta (  ) Sexta ( )Sábado 

Tipo do evento:  
(  )Único (   )Semanal  (  )Todos os dias 

Período do Evento: 
Data inicial:  
Data final:  

Data/hora de início da montagem de estrutura:  Data/hora de término da montagem de estrutura: Data/hora de início de desmontagem do evento: 

   

CONDIÇÕES DO EVENTO 
Haverá queima de fogos/espetáculo pirotécnico no evento?   NÃO  SIM Quantidade (escrever número por extenso) 

O evento será cercado?   NÃO  SIM  saídas de emergências 

Haverá uso de lonas com uma dimensão maior que 5 metros  NÃO  SIM  lonas 

Haverá posto de atendimento médico?   NÃO  SIM  postos médicos 

O local fará uso de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e/ou pólvora?   NÃO  SIM  quilos de  

Haverá segurança privada para atender no evento?   NÃO  SIM  seguranças 

Haverá médicos e enfermeiros para atender o evento?   NÃO  SIM  médicos/enfermeiros 

Haverá Grupo Gerador?   NÃO  SIM  geradores 

O local fará uso de GLP (gás para cozinhar)?   NÃO  SIM  

           Caso positivo, será por Central de Gás   NÃO  SIM  

           Caso positivo, será por botijão doméstico (P13)   NÃO  SIM  botijões 

Haverá ambulâncias para atender o evento?   NÃO  SIM  ambulâncias 

Brigadistas (não pode possuir apenas certificado de socorrista)  NÃO  SIM  Brigadistas 

Brinquedos infláveis (pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador etc)  NÃO  SIM   

Brinquedos eletrônicos (touro mecânico, roda gigante, etc)  NÃO  SIM   

Haverá manipulação de alimentos?   NÃO  SIM   

Haverá venda de alimentos?  NÃO  SIM   

Haverá tatuadores no evento?  NÃO  SIM   

Área do evento  Dados da Responsabilidade Técnica                     
Área Privativo:           m²    
Área Pública:             m² 
Área Total:                 m²         

 

Observações complementares:  

 

Brasília, DF ___ de ___________ de _________. 

 
 
 

assinatura do solicitante  

PROTOCOLO DA ADM. REGIONAL (favor não preencher aqui – campo exclusivo para preenchimento pelo servidor da Administração Regional 

PARECER DO ÓRGÃO  (   ) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (     ) OUTRO: _________________________ 

 EVENTO REPROVADO  EVENTO APROVADO  EVENTO APROVADO COM AS RESTRINÇÕES ABAIXO 

Condições do evento): 

 

 

 

Nome e Matrícula/Credencial do Agente Fiscalizador: 

 
assinatura e carimbo do Agente Fiscalizador Brasília, DF ____ de ______________de 201_____. 

 



DECLARAÇÃO DE FOOD TRUCK 
 

 

Eu,    

declaro         para         os         devidos         fins         legais         que         o         evento 

  ,   a   ser   realizado em 

  ,  no  endereço 

   , com a 

presença de  food trucks, atende aos requisitos dispostos nos 

artigos 5º, 6º e 16 da Lei nº 5.627, de 15 de março de 2016. 

 

 
Art. 5º Nos locais de estacionamento dos food truck, devem 

ser respeitadas as seguintes condições: 

I - garantir a mobilidade e a acessibilidade de pessoas e 

veículos, de acordo com a legislação vigente; 

II - observar a existência de espaço físico adequado para 

receber o equipamento e os consumidores, sem prejuízo das 

atividades desenvolvidas no local; 

III - observar as sinalizações de visibilidade em intersecção 

viária; 

IV - manter afastamento mínimo permitido da central de 

gás liquefeito de petróleo - GLP ou de gás natural, 

conforme as especificações estabelecidas na respectiva 

regulamentação. 

 

Art. 6º É proibido o  exercício  da  atividade  de food  truck 

nos seguintes locais: 

I - ao longo de vias de trânsito rápido e rodovias; 

II - em áreas estritamente residenciais; 

III - próximo a instituições hospitalares; 

IV - próximo a comércio estabelecido onde sejam exercidas 

atividades econômicas de restaurante e lanchonete; 

V - no interior das superquadras do Plano Piloto; 

VI - aqueles previstos no art. 181 do Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB; 

VII - o canteiro central e as vias N1 e S1 do Eixo 

Monumental, no trecho compreendido entre a Praça dos 

Três Poderes, a Esplanada e a Torre de TV; 

VIII - na Praça dos Três Poderes. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no inciso II as praças 

localizadas nas imediações das áreas residenciais. 

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso IV o funcionamento 

de food truck em horário diferente do comércio 

estabelecido ou quando houver acordo entre as partes. 

§ 3º Excetuam-se do disposto no inciso VII os bolsões de 

estacionamento da fonte luminosa. 



§ 4º A proximidade prevista nos incisos III e IV deve ser 

definida em regulamentação. 

§ 5º Excetuam-se ao disposto neste artigo as atividades  de 

food truck em eventos, que dependem de autorização 

específica regida pela Lei nº 5.281 , de 24 de dezembro de 

2013, e legislação superveniente. 

 

Art. 16. Somente é concedida permissão de uso para 

solicitante cujo veículo esteja: 

I - cadastrado na vigilância sanitária; 

II - devidamente licenciado para exercício, sem débitos de 

multa de trânsito vencida; 

III - com o Imposto sobre a Propriedade de Veículo 

Automotores - IPVA, o licenciamento e o seguro de trânsito 

pagos e com inspeção realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília,  de  de 2019. 

 

 

 

Assinatura do Responsável 



Administração Regional do Cruzeiro 

Endereço: Área Especial H Lote 08 – Cruzeiro Velho 

CAP: 70.673.858/0001-57 

Tel:34628348 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Administração Regional do Cruzeiro 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE METRAGEM E ESTIMATIVA DE PÚBLICO 

 
 
 

 

Eu____________________________________________________________________ inscrito 

no CPF OU CNPJ N°________________________e RG N°_____________________ 

Venho por meio desta, informar a área utilizada para a realização do evento ________ 

__________________________________, que estará situado no ___________ 

_________________________________, no(s),dia(s) __________________ das 

 às  horas. 

 

 

Declaro que a área pública à ser utilizada pelo EVENTO é de  ___m²  

Declaro que a área privada à ser utilizada pelo EVENTO é de  ___m²  

Declaro que a estimativa de público é de _________ pessoas.  

 
 

Brasília  de  de 2019 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Administração Regional do Cruzeiro 

Endereço: Área Especial H Lote 08 – Cruzeiro Velho 

CAP: 70.673.858/0001-57 

Tel:34628348 

 
 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Administração Regional Do Cruzeiro 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE RESPEITO À LEI DO SILÊNCIO 

 
 
 
 
 
 
 

À Administração Regional do Cruzeiro, 
 

Declaro para os devidos fins que o evento objeto do Processo SEI 

nº 0139.  ______  /2019-___,   que acontecerá entre no(s),dia(s)_______________ 

das _______hrs às________hrs, no endereço abaixo 

 

 

respeitará o limite estabelecido de 55 D.B, conforme Lei nº 4.092/2008 de 30/01/08. 

 

 

Brasília,  de  de 2019 
 
 
 
 
 
 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


