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Até o dia 1º de fevereiro de 2019, TODOS os AVCBs 

de repúblicas que estiverem em desconformidade 

com relação à classificação da edificação quanto à 

ocupação serão retificados, constando, ainda, o 

seguinte texto no campo “OBSERVAÇÕES”: 

 

A edificação é destinada a Habitação Coletiva (A-3) 

com no máximo 16 leitos e, durante a realização de 

Evento (F-6), a quantidade máxima permitida no 

local de diversão é de XXX pessoas. 



IMPASSE NO PERÍODO DE CARNAVAL 

• As repúblicas participantes do Carnaval mudam 

sua ocupação quando hospedam mais de 16 

pessoas; 

• As medidas de segurança contra incêndio e pânico 

são outras quando se modifica a ocupação; 

• Não há previsão normativa de AVCB temporário; 

• Não há Instrução Técnica (IT) específica para a 

realidade das repúblicas de Ouro Preto; 

• As casas de apoio que forem hospedar pessoas 

durante o carnaval deverão possuir o AVCB. 

 



SOLUÇÃO ENCONTRADA JUNTO AO MPMG 

• As repúblicas e casas de apoio participantes do 

Carnaval terão brigadistas, conforme IT 12; 

• O CBMMG capacitará os estudantes das repúblicas 

federais como brigadistas, até o limite de 160, se 

for o caso, no período de 28/01 a 22/02; 

• Todas as repúblicas e casas de apoio apresentarão 

ao CBMMG até o dia 18/01 um documento 

descritivo contendo  medidas de segurança contra 

incêndio e pânico adicionais que serão 

implementadas nas edificações para o Carnaval; 

 



SOLUÇÃO ENCONTRADA JUNTO AO MPMG 

• O CBMMG analisará os documentos apresentados 

pelas repúblicas até o dia 25/01, os quais deverão 

ser executados pelas repúblicas até o dia 1º/02; 

• O CBMMG realizará vistorias complementares em 

todas as repúblicas e casas de apoio participantes 

do Carnaval 2019 até o dia 15/02, com remessa de 

um relatório à receita municipal e UFOP, com 

cópia ao MPMG, das repúblicas e casas de apoio 

aptas a realizarem o carnaval no dia 18/02; 



SOLUÇÃO ENCONTRADA JUNTO AO MPMG 

• As repúblicas e casas de apoio que não 

apresentarem os documentos ou não executarem 

integralmente o proposto nos prazos fixados não 

poderão realizar o Carnaval no ano de 2019; 

• A solução definitiva do problema em questão será 

tratada pelos interessados já a partir de março de 

2019. 

 As medidas propostas pelo CBMMG e 

compromissos decorrentes foram aceitos por todos 

os presentes em reunião presidida pelo MPMG. 



MEDIDA ADICIONAL OBRIGATÓRIA –  
BRIGADA DE INCÊNDIO 

• Conforme analogia da IT-12; 

• Para as repúblicas que fazem evento, todos os 

estudantes moradores fixos devem possuir o 

treinamento de brigada de incêndio; 

• Para as repúblicas e casas de apoio que servirão 

apenas como hospedagem, o cálculo de 

brigadistas necessários será feito considerando-se 

a quantidade total de pessoas que irão se 

hospedar durante o carnaval. 



MEDIDA ADICIONAL OBRIGATÓRIA –  
BRIGADA DE INCÊNDIO 

• Para as repúblicas e casas de apoio que servirão 

apenas como hospedagem: 

• Até 10 pessoas:  nº pessoas x 50%. 

Exemplo: casa de apoio hospedando 10 pessoas 

(total), 5 pessoas devem ser brigadistas. 

• Acima de 10 pessoas: (10 pessoas x 50%) + ((Total 

de pessoas – 10) x 10%)). 

Exemplo: república hospedando 100 pessoas (total), 

14 pessoas devem ser brigadistas. 

(10 pessoas x 50%) + (90 x 10%) = 5+9 = 14. 

  



OUTRAS MEDIDAS ADICIONAIS 

• Confecção de panfletos com orientações a serem 

disponibilizadas aos turistas; 

• Aumento da quantidade de extintores (ABC); 

• Novas saídas de emergência; 

• Novas rotas de fuga; 

• Incremento da sinalização de emergência; 

• Novas iluminações de emergência; 

• Colchões com retardantes / incombustíveis; 

• Controle de materiais de acabamento e de 

revestimento; 

•  Sistemas de alarmes de incêndio, entre outros. 



PRIMEIRO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR 
 

SEGUNDA COMPANHIA OPERACIONAL 
OURO PRETO - MARIANA 

Em caso de dúvidas, acesse: 

1) Legislação de Segurança Contra Incêndio e Pânico: 

http://www.bombeiros.mg.gov.br/legislacao.html 

2) Relação de empresas credenciadas pelo CBMMG para 

atuarem na formação de brigadas de incêndio: 

http://www.bombeiros.mg.gov.br/2018-09-28-19-50-25.html 

Obrigado pela atenção! 
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