RESPOSTA DO FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO
19º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Protocolo FAT.:

260951-3/2019

Projeto Técnico Nº.:

228440/3537107/2018

Endereço:

RUA MIGUEL SARKIS Nº 00

Bairro:

PARQUE INDUSTRIAL

Ocupação:

Centro esportivo e de exibição

Data Resposta:

27/09/2019 13:51

Situação:

Deferido

Município:

PEDREIRA

Solicitação do Formulário de Atendimento Técnico: O presente FAT tem por objetivo solicitar as seguintes alterações no PT N.º
228440/3537107/2018, tendo em vista a não construção de parte da arquibancada descoberta (referente as escadas de saída de
emergência) e a desativação da arquibancada descoberta existente (atualmente fechada por alambrados e sem acesso ao público). 1)
Redução de área de 724,63 m², passando de 2.581,88m² para 1.857,28m² de área construída. A redução de área é referente a
arquibancada descoberta (áreas não construídas e desativadas fechadas com alambrados, sem acesso ao público), conforme plantas
em anexo. 2) Apresentação do novo Memorial de Cálculo Populacional, referente apenas a arquibancada coberta, reduzindo a
capacidade de público em 1161 pessoas , onde consta agora um público total de apenas de 1.564 pessoas, sendo TIME DA CASA: 824
pessoas e TIME VISITANTE: 740 pessoas, ressalto que cada torcida possuirá saídas independentes conforme previsto na ITCB N.º
12/19 e que as saídas de emergência atenderão com folga ao previsto calculado. 3) Apresentação do novo leiaute da arquibancada
coberta e suas respectivas saídas de emergência, incluindo a separação das torcidas por alambrado. 4) Ressalto que as alterações não
se enquadram nos item 6.2.8.1 da ITCB 01/19, uma vez que não houve adoção de nova medida de segurança contra incêndio e nem
redimensionamento do sistema hidráulico.
Informo a Vossa Senhoria o parecer referente ao FAT acima referenciado: Defiro.

____________________________________
1. TEN PM RAFAEL AUGUSTO BLANCO RANGEL TORRES - Analista de FAT

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa
Humana".

