Relação de documentos para realização de eventos no Expominas BH
Os documentos devem ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis antes da montagem.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano de Incentivo ao Transporte Coletivo (PITC). Por orientação da BHTrans, órgão da Prefeitura de BH, um
PITC poderá ou não ser solicitado para a realização da atividade. O responsável técnico pelo evento deverá
verificar a necessidade junto à Gerência de Ação Regional Barreiro-Oeste (GARBO). Somente após a avaliação,
o Documento Operacional de Trânsito - DOT será apresentado à GARBO. Ressalta-se que o produtor do evento
deverá sempre entrar em contato na BHTrans, com antecedência, para verificar a necessidade do PITC.
Questionário de detalhamento do evento (Enviado pela área operacional do Expominas BH).
DOT (BHTrans)
Projeto de prevenção de incêndio e ARTs
Laudo técnico do engenheiro responsável atestando que a montagem está de acordo com o Projeto. (O
documento deverá ser entregue assim que finalizada a montagem do evento).
Projeto arquitetônico, contendo tudo o que for relacionado ao evento (estruturas, áreas ocupadas, logística
de montagem, detalhamento das cozinhas, botijões de gás, ambientes, disposição de mesas, cadeiras, balcões,
lanchonetes, etc...)
Apólice de seguro de responsabilidade civil contemplando todo o período do evento.
Comprovante de pagamento do ECAD
Comprovante de contratação de Brigadista. (Apresentar certificados de treinamento).
Comprovante de contratação de serviços de Limpeza
Comprovante de contratação de serviços de Ambulância
Comprovante de contratação de serviços de Segurança. (A empresa contratada deverá apresentar o
Certificado da Polícia Federal).

Documentos necessários exigidos pela área de Segurança do trabalho
•
•
•
•
•
•

Ficha de Registro ou contrato de trabalho
ASO
Treinamento de NR 6 - Equipamento de proteção individual
Ficha de EPI
Treinamento de NR 35 - trabalho em altura. (Para profissionais que realizarão atividades em altura igual ou
superior a 2 metros).
Treinamento de NR 12 - Máquinas e equipamentos. (Plataforma elevatória).
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