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DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA ALVARÁ DE EVENTO - 
PARQUE DE DIVERSÕES

(DECRETO Nº 17.313 DE 02 DE MAIO DE 2011, Seção IV, Art. 15, Inc. III)

b) Laudo atestando as condições de estabilidade e segurança dos brinquedos,  com a relação e denominação dos brinquedos e 
    croqui de sua  localização, emitido por profissional habilitado  (Engenheiro Mecânico),  acompanhado da respectiva Anotação 
    de Responsabilidade Técnica ART;

c)  dos brinquedos, emitido por profissional habilitado (Engenheiro Eletricista), acompanhado Laudo atestando as instalações elétricas
    da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ART;

d) Declaração  de  que o parque está  à  distância mínima de 10,00m  (dez  metros)  de qualquer edificação e num raio de 50,00m 
    (cinquenta metros) de imóveis residenciais, medido da divisa mais próxima do terreno onde será instalado o parque, nos termos 
    do Art. 16 da , de 13 de novembro de 2013.Lei nº 11.749

e) Comprovante de propriedade (cópia do espelho de IPTU onde conste o nome do proprietário ou cópia da matrícula do imóvel 
    no Cartório de Registro de Imóveis ou da escritura) OU autorização de uso do imóvel emitida pelo proprietário,  instruída com 
    o comprovante de propriedade;

f) Declaração constando que os  seguranças trabalharão com identificação através de crachás em  local visível  OU  Declaração 
    de que não haverá segurança contratado no local;

g) Cópia  do  Livro  de  Ocorrências  com  termo  de  abertura  lavrado  pelo  CREA, de responsabilidade técnica do Engenheiro 
     Mecânico ou outros, conforme Decisão Normativa 52/94 CONFEA;

(SLU – CSU / DECON / PMC – 2011)

a) Todos os documentos comuns constantes no formulário ;FO949

http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO949E.pdf
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/92819
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