TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA QUADRILHAS E FESTAS JUNINAS
DA ENTIDADE OU RESPONSÁVEL PELO EVENTO
Razão Social/Nome:___________________________ CNPJ/RG:_________________
Endereço:__________________________________ Cidade:__________________
Através deste documento informamos a realização de Festa junina e/ou quadrilha
junina no endereço citado abaixo, onde assumimos toda responsabilidade relativa à montagem
e execução do evento e todo e qualquer sinistro de incêndio ou acidentes a terceiros referente
ao evento.
DO EVENTO
Nome do Evento:_____________________________________
Endereço:________________________________________ Cidade:______________
Data:____/_____/_____
Horário: ___________
1. Haverá queima de fogos?
Sim ___ Não ___
1.1 A Queima de fogos está autorizada pelo CBMCE?
Sim ___ Não ___
2. Haverá Palco e/ou arquibancada?
Sim ___ Não ___
2.2 O projeto de palco e/ou arquibancada está autorizado pelo CBMCE? Sim ___ Não ___
3. Qual a estimativa de público? Número de pessoas ______
4. Haverá fogueira?
Sim ___ Não ___
5. Haverá gás de cozinha?
Sim ___ Não ___
5.1 O gás de cozinha estará devidamente isolado do público e arejado? Sim ___ Não ___
OBS: É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE BALÕES DE QUALQUER TIPO.
MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIO

TIPO
QUANTIDADE

TIPO E CAPACIDADE EXTINTORA
CO2
PQS

ÁGUA

RESPONSÁVEL PELO EVENTO
Responsável pelo evento: ________________________________________________
RG :_________________CPF: ________________
Observações:
1. Apresentar croqui no verso.
2. Apresentar este documento em três vias autenticadas.
3. Anexar certificado de aprovação de projeto pelo CBMCE se houver
4. Anexar copia da autorização de queima de fogos pelo CBMCE (termo de responsabilidade
de queima de fogos devidamente carimbada e assinada) se houver
4. A empresa contratada deverá trazer cópia da nota fiscal da recarga ou compra dos
extintores a serem utilizados no evento.
5. Havendo palco e/ou arquibancada, anexar cópia da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) da referida montagem da estrutura.
Fortaleza, ____ de ________________ de __________

______________________________________
RESPONSÁVEL PELO EVENTO

O CROQUI DEVE OBSERVAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Detalhamento gráfico da disposição dos fogos;
Distância de quaisquer áreas que possam ser sensíveis à ação dos fogos de artifício;
O mesmo deve vir assinado pelo encarregado de fogo;
Distância de segurança dos dispositivos de solo;
Estimar a quantidade de público;
Localização dos extintores;
Direção do Vento no Local;

_______________________________
ENCARREGADO TÉCNICO

