
 

PREFEITURA DE SÃO PAULO - PMSP  

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO – SEL 

COORDENADORIA DE CONTROLE E USO DE IMÓVEIS – CONTRU 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADES 

 

1. DADOS DA EMPRESA PROMOTORA/REQUERENTE 

Nome da Empresa Promotora / Requerente 

 

 

CNPJ / CPF       

 

Nome do Responsável pelo Evento 

 

 

Documento de Identificação        (   ) RG     (   ) CPF 

 

2. DADOS DO EVENTO 

Nome do Evento 

 

 

Data(s) de realização ou período 

                                                       

 

Horário de realização                                                                        

 Início: Término:  

 

Local do evento 

 

 

Lotação Máxima:  pessoas. 

 

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome do Profissional 

 

 

CREA/CAU do profissional                      ART / RRT da Responsabilidade Técnica perante o evento 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

PREFEITURA DE SÃO PAULO - PMSP  

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO – SEL 

COORDENADORIA DE CONTROLE E USO DE IMÓVEIS – CONTRU 

 
 

Para a realização do evento _______________________________________________, DECLARAMOS: 

  

1. Que o presente evento se classifica como sendo de BAIXO risco, conforme avaliação descrita no Anexo I – 

Escala de Graduação de Risco de Evento Temporário; 

2. Que o Sistema de Segurança contra Incêndio da Edificação Permanente ou Provisória atende à Lei 

10.205/1986, Lei 16.642/2017, Lei 16.402/2016, Decreto 57.776/2016, Decreto Estadual 63.911/2019 e 

Decreto 49.969/2008, bem como as Normas Técnicas da ABNT; 

3. Que as condições de Acessibilidade no local do evento atendam à Lei 11.345/1993, bem como a Norma 

NBR 9050 da ABNT; 

4. Que as Estruturas Provisórias a serem montadas e os Permanentes (caso existam), estão de acordo com as 

Normas Técnicas competentes e COE em vigência; 

5. As rotas de fuga, saídas e acesso aos equipamentos de combate a incêndio serão mantidos desobstruídos 

e devidamente sinalizados, sendo que as saídas destinadas ao escoamento abrirão no sentido da saída, de 

acordo com a Norma técnica pertinente e Código de Obras e Edificações em vigência; 

6. Que o material empregado na decoração e revestimento dos ambientes e aquele armazenado em função 

da própria utilização da edificação deverá conter tratamento de ignifugação; 

7. Que a lotação máxima será monitorada através de contador manual e disponibilizada conforme legislação 

municipal em vigor; 

8. As instalações elétricas serão executadas / instaladas de acordo com a Norma NBR 5410 da ABNT; 

9. Os sistemas de aterramento das estruturas e das instalações elétricas serão executados / instaladas de 

acordo com as normas NBR 5410 e NBR 5419, ambas da ABNT; 

10. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, abrangendo toda edificação será executado e 

instalado de acordo com a norma NBR 5419 da ABNT; 

11. Os guarda-corpos, corrimãos e degraus atendem o COE e a norma NBR 9050 da ABNT; 

12. Que serão atendidos os Níveis de Ruído para o zoneamento na qual será realizado o evento, respeitando 

os níveis estabelecidos pela Lei 16.402/2016 – Quadro 4 e/ou norma NBR 10.151 da ABNT; 

 

E por ser a expressão da verdade, assinamos o presente, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

 

São Paulo, ________ de ________________________ de __________. 

 

Responsável pelo Uso 

 

________________________________ 
Nome: 

Responsável Técnico 

 

_____________________________ 
Nome: 

 


