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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2020 
Certificação temporária de edificações e áreas de risco para utilização 
em Eventos na modalidade Drive-in. 
 

 
1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações quanto à emissão de Certificado de Conformidade no Processo Técnico para 
Ocupações Temporárias para solicitações de utilização em eventos na modalidade Drive-in. 

 
2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se a todas as solicitações de certificação para ocupação temporária em 
instalações permanentes ou instalações provisórias para realização de Eventos na modalidade Drive-in, de acordo 
com o item 6.3 da Norma Técnica 01/2020 e respectivos subitens. 

 
3. REFERÊNCIAS 

3.1   Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás; 

3.2  Norma Técnica 01/2020 – Procedimentos Administrativos; 

3.3   Practical Fire Safety Guidance for Places of Entertainment and Assembly – Scottish Government’s Police and 
Community Safety Directorate 

 
4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Área de risco: ambiente externo à edificação construída ou área descampada que pode concorrer para 
pânico e desastres, tais como balneários, áreas de diversão e entretenimento, lagos, rios, mata virgem, área 
rural ou outras que contenham, ou possam vir a conter, produtos inflamáveis, combustíveis e gases tóxicos. 

4.1 Local de reunião de público: Espaço destinado ao agrupamento de pessoas, em imóvel de uso 
coletivo, público ou não, com capacidade superior a 100 pessoas, tais como estádios, auditórios, ginásios, 
escolas, clubes, teatros, cinemas, parques de diversão, hospitais, supermercados, cultos religiosos e salões 
de uso diversos. 

4.2 Evento na Modalidade Drive-in: Para aplicação desta Orientação Técnica serão considerados Eventos na 
modalidade Drive-in o local de reunião de público destinado a entretenimento áudio visual onde os 
espectadores (plateia) estão localizados no interior de veículos automotores. 

4.3 Ocupações temporárias em instalações permanentes: atividade desenvolvida em caráter temporário e 
transitório em local com características construtivas permanentes, certificado para outra divisão. 

4.4 Ocupação temporária em instalações provisórias: atividade desenvolvida de caráter temporário e 
transitório em local que não possui característica construtiva de caráter permanente. 
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5. ORIENTAÇÕES 
 
5.1 As solicitações de adaptações em pátios, parques ou estacionamentos com a finalidade de realização de 
Eventos no formato Drive-in (Cinemas, Shows, etc...) devem ser tratadas como Ocupações temporárias em 
instalações permanentes, e regularizadas através do Processo Técnico para Ocupações Temporárias, sendo 
necessários os procedimentos de inspeção e aprovação de projetos com as exigências e adaptações 
pertinentes à Divisão F-7 – Eventos Temporários, além de atender os seguintes requisitos: 
 

a) As áreas de espectadores (locais destinados aos veículos automotores) serão consideradas como área 
de risco para determinação de taxas e dimensionamentos; 

b) Será considerada a população de cinco (5) pessoas por veículo, sendo aceito o layout definido pelas 
vagas no projeto, para dimensionamento de lotação e das saídas de emergência. Serão aceitas lotações 
inferiores ao quantitativo de cinco pessoas por veículo, desde que a lotação máxima esteja especificada 
no projeto e seja apresentado o Anexo N da NT-01 devidamente preenchido e assinado. 

c) As rotas de fuga deverão ser definidas no projeto, sem a necessidade de demarcação física de solo no 
local do evento, sendo considerada a distância máxima a percorrer de 120 m, podendo ser aceito o 
caminhamento direto do público entre as vagas de estacionamento, de acordo com o item 5.5.2.2.2 da 
NT-11. 

d) Deverão ser previstos extintores nas áreas de apoio (palcos, salas técnicas, cancelas, telas de projeções, 
etc...) conforme definições da NT-21;  

e) Deverão ser retiradas gramíneas e qualquer vegetação seca do solo na área de espectadores; 
 
 

5.1.1 O CERCON da realização Eventos e Ocupações Temporárias terá validade para o período de realização 
destes, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 6 meses, sendo válido para o endereço onde foi efetuada 
a inspeção." 

5.1.2 Deverá ser informado no campo “OBSERVAÇÕES” do CERCON o caráter excepcional da Certificação 
Temporária da edificação em questão, o número do CERCON original (caso já possua) conforme item 5.1.3 e a 
quantidade de carros permitida para o evento. 

5.1.3 Para ocupações temporárias realizadas em instalações permanentes, deve ser apresentada uma cópia do 
CERCON da edificação como documentação complementar no ato da análise de projeto, quando este for 
necessário, ou no ato da solicitação da inspeção. 

5.1.4 Caso o evento temporário seja realizado em área externa da edificação, não será obrigatória a apresentação 
do CERCON desta, desde que seja apresentado projeto de toda estrutura temporária do evento e este não 
dependa dos sistemas preventivos da instalação permanente. 

5.2 As solicitações para realização de Eventos no formato Drive-in como Ocupações temporárias em 
instalações provisórias também deverão ser regularizadas conforme item 5.1 desta Orientação Técnica. 
 
5.3 Para os eventos tipo Drive-in realizados em áreas públicas abertas lateralmente (praças, parques, etc.) será 
necessário somente o procedimento de inspeção, não sendo exigida a aprovação de projeto nestes casos. 

5.4 Os casos não especificados nesta Orientação Técnica deverão ser tratados através de parecer de Comissão 
Técnica, conforme procedimentos previstos na NT-01/20, com a devida solicitação a ser protocolada por parte do 
interessado.  

 

Comando de Atividades Técnicas - CAT, em Goiânia-GO, 28 de agosto de 2020. 
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