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COMUNICADO DE EVENTO 

 
 

 

  Av. Sete de setembro, 744 – Bairro: Centro -  
  Porto Velho (RO) - Fone(fax): 3901-3038 

  

À Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ)   

Assunto: Comunicação de Evento 

Ref.: Realização de evento temporário dispensado de licenciamento 

 

Senhor (a) Secretário (a), 

 

Considerando o disposto no § 2º do Art. 8º da Lei Complementar nº 741/2019, venho por este 

instrumento, comunicar a realização do evento abaixo especificado, bem como declarar que as 

suas características estão em consonância com os requisitos estabelecidos na referida legislação, 

notadamente quanto à capacidade de público permitida e outros relativos à ordem e segurança 

pública.  

Estou ciente que se forem constatados, em fiscalização, irregularidades, fatos omissos ou 

controversos aos informados, ou não apresentação da documentação solicitada, poderão ser 

aplicadas às penalidades civil, criminal e administrativa, podendo culminar na interdição sumária 

do evento. 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

Nome do Evento: 

Local: 

Data do Evento: Horário: 

Início: Término: 

Público Estimado:   Porte do Evento: 

ENQUADRAMENTO DA DISPENSA 
 

(   ) evento realizado em estabelecimento licenciado para esse fim. 

(   ) evento promovido por iniciativa da Administração Pública.        

Evento com interdição de via pública:  (   ) SIM      (    ) NÃO 

Estrutura montada: (   ) SIM      (    ) NÃO 
 

Obs.: Nos termos do Art. 6º, §1º, III, alínea “b” do Decreto nº 15.931/2019, estrutura montada compreende a instalação de: 
palcos, barracas, geradores, arquibancadas, ou similares.  

Nome promotor/responsável pelo evento: 

 

E-mail: 

CPF: 

 

CNPJ:   Fone: 

Declaro que a veracidade das informações prestadas é de minha inteira responsabilidade. 

 

_________________________________ 

(Ass. Do Responsável pelo Evento)   

 

 

Recebido em ___/___ /______, às ____:____ h  por:  ______________________ . 
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I - Documentos necessários (de caráter geral): 
a) projeto do evento contendo nome do evento, data, horário, local, e descrição do mesmo, com a indicação de 

produtos ofertados e serviços realizados, indicando as opções para estacionamento, de modo a não atrapalhar a 

trafegabilidade das vias públicas, bem como a sua capacidade de estacionamento; 

b) cópia do contrato de prestação de serviços de emergência médica, ambulância (quando o público estimado ou a 

capacidade do local se referir a um quantitativo a partir de 1000 (mil) pessoas, nos termos da Lei Estadual nº 

2995, de 12 de Março de 2013); 

c) cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa promotora de eventos e Bombeiro Civil, (em 

conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pelo CBMRO, e na falta destas, aplicar as normas 

estabelecidas pela ABNT, em especial a NBR 14608:2000); 

d) Contrato de Prestação de Serviços firmados com artistas ou outras atrações congêneres, se houver, 

preferencialmente com firma reconhecida. 

  
II – Para estabelecimento licenciado para a atividade de evento, além dos documentos  

contidos no item I, apresentar ainda : 

 
a) atos constitutivos da instituição promotora do evento, compostos de contrato ou estatuto social e última alteração 

ou ainda, contrato consolidado, registrados no órgão competente; 

b) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ; 

c) Alvará da Licença de Localização e Funcionamento; 

d) cópia do documento de identificação oficial com foto do representante legal do promotor de evento; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais, atualizada, do promotor de evento - CNPJ; 

f) cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa promotora e empresa especializada (não 

inferior a 1% (um por cento) do público estimado); 

g) cópia do contrato de locação, termo de anuência, termo de autorização ou documento equivalente, firmado pelo 

proprietário ou possuidor do imóvel ou espaço onde o evento será realizado; 

h) cópia de termo de cessão ou de permissão de uso, ou de autorização do respectivo Poder Público cedente, quando 

se tratar de espaços públicos. 

 

III – Para evento promovido pela Administração Pública, além dos documentos  contidos no 

item I, apresentar ainda : 

 

a) Lei de Criação; 

b) cópia do ato de nomeação ou procuração com poderes de representação, e documento de identificação oficial com 

foto do representante legal; 

c) cróqui da área ou local do evento dispondo, quando for o caso, sobre a estrutura a ser montada: palco, gerador, 

barracas, sanitários químicos, dentre outros; 

d) protocolo do pedido de Auto de Vistoria contra Incêndio e Pânico (AVCIP) expedido pelo CBMRO, dentro do 

prazo de validade, referente à edificação ou a estrutura temporária montada, se houver; 

e) Autorização Administrativa de Interdição de Via Pública da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e 

Transportes (SEMTRAN), quando for o caso; 

f) cópia do pedido formulado junto à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, 

solicitando policiamento ostensivo para a data do evento, se evento autorizado em logradouro público. 

 

 


