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INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO AOS BLOCOS QUE POSSUEM ESTRUTURA  
FIXA OU MÓVEL,  NOS TERMOS DO ART. 1°, PARÁGRAFOS 2° E 3° DO  
DECRETO 44617 DE 2014, MODIFICADO PELO DECRETO 45553 DE 2016. 
 
OS DEMAIS BLOCOS ESTÃO DISPENSADOS DAS AUTORIZAÇÕES DAS 
AUTORIDADES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO (PMERJ, PCERJ e CBMERJ), 
PODENDO FAZER O DOWNLOAD DE SEU DCE (DOCUMENTO DE CADASTRO 
EFETIVADO) NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO, A PARTIR DE 22 DE NOVEMBRO. 
 
CBMERJ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
A Diretoria de Diversões Públicas (DDP) do CBMERJ disponibilizou instruções 
individualizadas,  no rodapé dos DCPs, considerando três diferentes grupos de desfiles: 
 
O primeiro grupo é formado por Blocos que estão dispensados de procurar o CBMERJ por 
não apresentarem estrutura, fixa ou móvel, de acordo com o artigo 1°, parágrafos 2° e 3°, do 
Decreto 44617 de 2014. 
 
O segundo grupo é formado por Blocos que possuem estrutura fixa (palcos, tablados, toldos 
etc) ou móvel (trio elétrico ou carros de som de diversos tipos) e desfilam com público 
inferior a 1.000 pessoas.  
O representante deverá procurar somente o DDP, na sede da Rua do Senado. 
 
Por fim, o terceiro grupo que é formado por Blocos que possuem estrutura fixa (palcos, 
tablados, toldos etc) ou móvel (trio elétrico ou carros de som de diversos tipos) e desfilam 
com público superior a 1.000 pessoas. Nesse caso, o representante deverá proceder em 
duas etapas: Contato com DSE e contado posterior com o DDP, já que precisará de CART e 
FARE. 
 
1) O ATENDIMENTO 
 
O Representante do Bloco deverá comparecer na Sede da DDP, na Rua do Senado n o 122 
- Centro - RJ - das 8h às 11h e de 13h às 17h, a fim de solicitar a autorização do CBMERJ. 
 
2) O REQUERIMENTO 
a) Blocos do segundo grupo - que possuem estrutura e público inferior a 1.000 pessoas. 
O requerimento é eletrônico e está disponível através do link: 
http://www.cbmerj.rj.gov.br/pdfs/gse/fare_carnaval.pdf 
 
b) Blocos do terceiro grupo - que possuem estrutura e público superior a 1.000 pessoas. 
O requerimento está disponível através do link: 
www.cbmerj.rj.gov.br/pdfs/gse/novo_fare_03vias.pdf 
 
O FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO EM EVENTOS DO CARNAVAL deve ser 
preenchido e entregue no Protocolo do DGPC, acompanhado da cópia do DCP (Documento 
de Cadastro Preliminar), com antecedência mínima de: 

- 40 (quarenta) dias, para eventos de pequeno porte, ou seja, com público até 2.000 
pessoas; 
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- 50 (cinquenta) dias, para eventos de médio porte, ou seja, com público entre 2001 a 

20.000 pessoas e 
 

- 70 (setenta) dias, para eventos de grande porte, ou seja público a partir de - 20.001 
pessoas. 

 
3) INSTRUÇÕES AOS BLOCOS DO TERCEIRO GRUPO 
a - O Representante do Bloco deverá dar entrada na Diretoria de Socorro de Emergência 
(DSE), situada à Praça São Salvador, 04, 3º andar, Divisão de Operações, Catete, Rio de 
Janeiro, no Formulário de Avaliação de Risco em Eventos do Carnaval (Resolução SEDEC 
131, de 15 de Fevereiro de 2019), contida na Home Page desta Diretoria: 
http://www.cbmerj.rj.gov.br/69-1-gse com antecedência de 15 dias úteis para o evento. 
Juntamente com o Formulário preenchido, deverá estar uma Carta ao hospital de Referência 
informando sobre o evento, onde deverá conter o Carimbo, Nome e Matrícula do funcionário 
que o recebeu. Hospital de Referência é a unidade hospitalar, pública ou privada, prestadora 
de serviços de urgência/emergência médica, para a qual os pacientes poderão ser 
removidos. 
 
b - O despacho da DSE, indicará acerca da necessidade ou não de FARE. Em caso de 
dispensa de FARE, o próprio formulário será encaminhado ao DDP. 
Em caso da necessidade de FARE, o representante do bloco deverá seguir os seguintes 
passos: 
- A solicitação da aprovação do Projeto de Atendimento Médico, junto a DSE, deverá ser 
efetuada por representante devidamente credenciado da empresa de assistência médica 
prestadora do serviço. 
- Após o preenchimento da FARE e confecção do Projeto de Atendimento Médico em 04 
(quatro) vias originais, o solicitante dará entrada na sede da DSE na solicitação de análise e 
de liberação da FARE. Não poderá haver rasura. Deverá constar croqui do local do evento, 
com localização do planejamento médico e rotas de fuga. E pagamento das taxas ou 
emolumentos previstos – DAEM 931- 935, dependendo do público previsto 
(http://emolumentos.funesbom.rj.gov.br/cbmerj/preencherDaem). 
- Este procedimento deverá ser realizado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
de segunda a quinta-feira no horário das 08:00h às 11:30 e das 13:00 às 16h e as sextas-
feiras, no horário de 08h às 11:30h. 
- A 1º via da FARE ficará arquivada na DSE. 
- A 2º via deste documento será levada ao CREMERJ pelo Representante do 
Bloco, para a emissão da CART, lá ficando arquivada. 
- A 3º via deste documento será levada pelo Representante do Bloco à Diretoria de 
Diversões Públicas (DDP) do CBMERJ junto com a CART emitida pelo CREMERJ, quando 
da solicitação do nada a opor do Corpo de Bombeiros. 
- A 4º via ficará de posse do representante do Bloco. 
- A liberação do projeto de atendimento médico pela DSE só terá valor com a CART emitida 
pelo CREMERJ e pela Autorização pela DDP-CBMERJ. 
 
4) AUTORIZAÇÃO 
No ato do protocolo do requerimento, o Bloco será informado sobre a data de retorno, que 
deve ocorrer em até oito dias úteis, quando então receberá a autorização. 
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5) DCP e DCE 
O CBMERJ, que faz parte da Comissão de Avaliação, tem acesso ao sistema de 
cadastramento de desfiles, portanto, tem conhecimento do status de cada desfile. 
Somente após a Autorização do CBMERJ o bloco estará apto a receber seu 
DCE (Documento de Cadastro Efetivado). 
O Representante do Bloco deverá fazer o upload dos documentos no sistema, através do 
qual, também poderá fazer o download do DCE. 


