Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Polícia Militar

DOCUMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO

Eventos em Locais Abertos
São exigidos para a realização de eventos em locais fechados, sob a administração pública
ou

privada,

com

ou

sem

cobrança

de

ingresso,

os

seguintes

documentos:

I - Eventos de Pequeno Porte:
a) requerimento firmado pelo promotor, organizador ou responsável pelo evento contendo
as seguintes informações: identificação do promotor do evento, data, local, horário de
início/término, capacidade de lotação do local, número de ingressos/convites, gratuitos ou
pagos, tipo de show, público alvo, classificação da faixa etária e termo de responsabilidade
pelas informações prestadas;
b) cópia do documento de identificação e do CPF do requerente ou do seu representante
legal, nas hipóteses de pessoas jurídicas; e
c) deverá constar expressamente nos requerimentos de eventos em que houver a
participação de crianças e adolescentes, a adoção das providências para o cumprimento das
exigências e requisitos específicos na Portaria nº 14, de 05.11.2004, da 1ª Vara da Infância
e da Juventude da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ou em outro ato
normativo que dispuser sobre o assunto.

II - Eventos de Médio e Grande Porte:
a) requerimento firmado pelo promotor, organizador ou responsável pelo evento contendo
as seguintes informações: identificação do promotor do evento, data, local, horário de
início/término, capacidade de lotação do local, número de ingressos/convites, gratuitos ou
pagos, tipo de show, público alvo, classificação da faixa etária e termo de responsabilidade
pelas informações prestadas;

b) cópia do documento de identificação e do CPF do requerente ou do seu representante
legal, nas hipóteses de pessoas jurídicas;
c) plano de incremento de transportes de massa que possam ser potencialmente usados no
evento que se deseja, para possibilitar a chegada e escoamento de pessoas;
d) delimitação de áreas de estacionamento no local e/ou áreas limítrofes para veículos
particulares e ônibus de turismo, visando impedir a ação de guardadores não autorizados,
bem como a ação de vândalos;
e) instalação de posto móvel, em vias públicas, em locais estrategicamente selecionados,
visando a permanência do policiamento ostensivo na área do evento;
f) compromisso de criação de Posto de Comando e Controle Integrado (PCCI) onde os
responsáveis, promotores do evento e órgãos públicos trabalharão de forma integrada
visando soluções em conjunto dos possíveis óbices que surgirão;
g) cópia da solicitação de Implantação pelo órgão técnico de um corredor viário que
possibilite o deslocamento de viaturas de serviço, ambulâncias, policiais e outras
instituições autorizadas;
h) cópia do plano de isolamento de pontos, considerados estratégicos, dentro do ambiente
do evento, visando a mobilidade do policiamento;
i) compromisso de implantação de plataforma de observação pelos promotores do evento,
após análise e indicação da PMERJ objetivando maior controle do público e impedimento
de possíveis ações delituosas;
j) cópia do projeto de instalação de câmeras para gravação de imagens do evento, se
previsto pelo promotor do evento, que deverão permanecer guardadas pelo prazo de 90
(noventa) dias;
k) deverá constar expressamente nos requerimentos de eventos em que houver a
participação de crianças e adolescentes, a adoção das providências para o cumprimento das
exigências e requisitos específicos na Portaria nº 14, de 05.11.2004, da 1ª Vara da Infância
e da Juventude da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ou em outro ato
normativo que dispuser sobre o assunto.

Dos Eventos em Locais Fechados
I - Eventos de Pequeno Porte:
a) requerimento firmado pelo promotor, organizador ou responsável pelo evento contendo
as seguintes informações: identificação do promotor do evento, data, local, horário de
início/término, capacidade de lotação do local, número de ingressos/convites, gratuitos ou

pagos, tipo de show, público alvo, classificação da faixa etária e termo de responsabilidade
pelas informações prestadas;
b) cópia do documento de identificação e do CPF do requerente ou do seu representante
legal, nas hipóteses de pessoas jurídicas; e
c) deverá constar expressamente nos requerimentos de eventos em que houver a
participação de crianças e adolescentes, a adoção das providências para o cumprimento das
exigências e requisitos específicos na Portaria nº 14, de 05.11.2004, da 1ª Vara da Infância
e da Juventude da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ou em outro ato
normativo que dispuser sobre o assunto.

II - Eventos de Médio e Grande Porte:
a) requerimento firmado pelo promotor, organizador ou responsável pelo evento contendo
as seguintes informações: identificação do promotor do evento, data, local, horário de
início/término, capacidade de lotação do local, número de ingressos/convites, gratuitos ou
pagos, tipo de show, público alvo, classificação da faixa etária e termo de responsabilidade
pelas informações prestadas;
b) cópia do documento de identificação e do CPF do requerente ou do seu representante
legal, nas hipóteses de pessoas jurídicas;
c) plano de incremento de transportes de massa que possam ser potencialmente usados no
evento que se deseja, para possibilitar a chegada e escoamento de pessoas;
d) delimitação de áreas de estacionamento no local e/ou áreas limítrofes para veículos
particulares e ônibus de turismo, visando impedir a ação de guardadores não autorizados,
bem como a ação de vândalos; e
e) deverá constar, expressamente, nos requerimentos de eventos em que houver a
participação

de

crianças

e

adolescentes,

a

adoção

das

providências

para o cumprimento das exigências e requisitos específicos na Portaria nº 14, de
05.11.2004, da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro ou em outro ato normativo que dispuser sobre o assunto.

