Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ 17.947.581/0001-76
Nome completo:
RG:
Endereço:
Bairro:
Email:
Telefone Fixo:
Nome do evento:
Data e hora propostas para realização:
Local proposto para realização:

CPF/CNPJ:
CEP:
Celular:

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURANÇA
Eu, promotor do evento acima identificado, declaro que o mesmo fará uso de serviço de
segurança a ser prestado por empresa registrada junto à Polícia Federal, observados os
requisitos legais, notadamente os previstos na Portaria da Diretoria Geral do Departamento de
Polícia Federal (DG-DPF) n.º 3.233, de 10 de dezembro de 2012, e suas alterações, e o art. 16,
alínea e, da Lei Complementar n.º 5.728.
Declaro, ainda, que solicitados a qualquer tempo, inclusive no decorrer do evento, serão
imediatamente informados aos órgãos fiscalizadores do Município, à Polícia Civil e à Polícia
Militar, 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 das sanções previstas na Lei Complementar n.º
5.728, de 22 de agosto de 2018, 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.

Muriaé, ___ de ______________ de ______.

___________________________________
Assinatura do Promotor do Evento
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AUTODECLARAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS
QUÍMICOS E HIDRÁULICOS
Eu, promotor do evento acima identificado, declaro que serão adequadamente
contratados, instalados, distribuídos e sinalizados banheiros químicos e hidráulicos para uso do
público, observados os quantitativos mínimos de 01 (um) módulo para cada 150 (cento e
cinquenta) pessoas, conforme disposição do art. 16, alínea f, da Lei Complementar n.º 5.728.
Declaro que, pelo menos, 10% (dez por cento) do total de módulos serão adaptados às
necessidades de pessoas que usarem cadeira de rodas ou apresentarem mobilidade reduzida.
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. Ademais, solicitados a qualquer tempo, inclusive no
decorrer do evento, serão imediatamente 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 do serviço.
Declaro, por fim, estar ciente de que o descumprimento da obrigação ora assumida, ou a
constatação de qualquer irregularidade referente à instalação e ao funcionamento dos banheiros
químicos e hidráulicos, ensejará as providências cabíveis, especialmente a aplicação das sanções
previstas na Lei Complementar n.º 5.728, de 22 de agosto de 2018, 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.

Muriaé, ___ de ______________ de ______.
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AUTODECLARAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
Eu, promotor do evento acima identificado, declaro que o mesmo fará uso de serviço de
atendimento pré-hospitalar a ser prestado por equipe registrada junto ao Conselho Regional de
Medicina, observados os requisitos legais, notadamente os previstos na Resolução do Conselho
Federal de Medicina n.º 2.110/2014, de 25 de setembro de 2014, e suas alterações, e o art. 16,
alínea g, da Lei Complementar n.º 5.728.
Declaro, ainda, que solicitados a qualquer tempo, inclusive no decorrer do evento, serão
imediatamente informados aos órgãos fiscalizadores do Município, à Polícia Civil e à Polícia
Militar, 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 atendimento à saúde, ensejará
as providências cabíveis, especialmente a aplicação das sanções previstas na Lei Complementar
n.º 5.728, de 22 de agosto de 2018, 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.

Muriaé, ___ de ______________ de ______.
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AUTODECLARAÇÃO REFERENTE À VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E
COMPROVAÇÕES APRESENTADAS
Eu, promotor do evento acima identificado, declaro que são verdadeiras e exatas as
informações relativas à identificação, endereço e registros do requerente, conforme inseridas no
formulário de requerimento de autorização para realização de eventos no Município de Muriaé.
Declaro, também, que são verdadeiras e exatas as cópias de quaisquer documentos e
comprovações inseridas no curso processo de autorização.
Declaro, ainda, estar ciente de que qualquer declaração falsa constitui crime de
falsidade ideológica, conforme dispõe o art. 299 do Código Penal, e estará sujeita às sanções
penais, sem prejuízo de penalidades e medidas administrativas pertinentes.
Declaro, por fim, estar ciente de que verificada a falsidade de quaisquer declaração
prestada ou documentação apresentada, ensejará as providências cabíveis, especialmente a
aplicação das sanções previstas na Lei Complementar n.º 5.728, de 22 de agosto de 2018, 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.

Muriaé, ___ de ______________ de ______.
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