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REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Em atendimento ao estabelecido no Decreto Estadual nº 56.819/11 – “Regulamento de segurança
contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo”, é obrigatório aos expositores,
montadores e prestadores de serviço o cumprimento das seguintes Medidas de Segurança Contra
Incêndio durante todas as fases do evento incluindo montagem e desmontagem:
1. Manter desobstruídas as Saídas de Emergência dos pavilhões (portões e portas que dão acesso
a área externa);
2. Providenciar os extintores necessários para as áreas dos estandes de acordo com a Instrução
Técnica IT 21 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo;
3. Manter desobstruídos todos os hidrantes existentes nos pavilhões.
Os hidrantes, botoeiras e a nova sinalização luminosa devem permanecer visíveis e não poderão ser
enclausurados ou obstruídos por qualquer tipo de montagem.
4. Manter as Rotas de Fuga oficiais dos pavilhões totalmente desobstruídas e livres de qualquer tipo
de material ou equipamento em toda sua extensão durante a montagem, evento e desmontagem.
Somente durante a montagem e a desmontagem será permitida a utilização das Ruas Secundárias
(excluindo-se as Rotas de Fuga oficiais) para a acomodação de material em caráter temporário,
mantendo-se obrigatoriamente um corredor livre de no mínimo 1,20 metros de largura em toda sua
extensão.
5. Em caso de Emergência que implique na necessidade do abandono da edificação será acionado
o “Plano de Abandono de local” que tem como objetivo a remoção rápida, de maneira ordenada
e segura de toda a população da edificação.
Neste caso, ao ouvir o alarme ou a mensagem de abandono pelo sistema de som dos pavilhões, os
Expositores e Montadores deverão conduzir seus clientes, visitantes e funcionários até a saída mais
próxima com calma e de forma ordenada, seguindo os seguintes procedimentos:
PROCEDIMENTOS GERAIS:
1. Pegue seus pertences pessoais;
2. Desligue todos os equipamentos elétricos;
3. Caso esteja recebendo visitas ou clientes, leve-os com você, orientando-os a respeito do abandono
(eles serão de sua responsabilidade);
4. Certifique-se que não ficou ninguém dentro do estande;
5. Utilizando as Rotas de Fuga, dirija-se à saída mais próxima (veja o mapa anexo);
6. Mantenha a calma evitando tumultos e pânico;
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7. Nunca use os elevadores;
8. Não ria e nem fume;
9. Não interrompa o percurso até a saída, por nenhum motivo;
10. Nunca retorne ao local sinistrado;
11. Obedeça às orientações dos componentes da Brigada de Abandono identificados por um boné
vermelho e/ou colete;
12. Ande em ordem, não corra;
13. Evite fazer barulho desnecessário;
14. Não tire as roupas do corpo;
15. Ao chegar ao pátio externo encaminhe-se para o Ponto de Reunião pré-determinado (veja mapa
anexado);
16. Mantenha-se em silêncio e aguarde a conferência (rápida e visual) do Brigadista no local.
OBSERVAÇÃO: O responsável de cada Estande (gerente ou encarregado) deverá apresentar-se ao
Componente da Brigada de Abandono e relatar qualquer novidade relevante, de imediato.
Durante o período de visitação do evento, os Expositores deverão dispor de dois funcionários para
assumirem a função do Puxa Fila e Cerra Fila:
Ao ouvir o alarme de abandono ou mensagem específica pelo sistema de som;
O PUXA FILA DEVE:
• Orientar os clientes e visitantes a pegarem seus pertences pessoais e iniciarem a saída de forma
organizada;
• Determinar uma velocidade de saída segura, sem correria;
• Ajudar a manter a calma e ordem do seu grupo;
• Dar atenção especial para a remoção de pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais,
gestantes e crianças;
• Conduzir seus clientes e visitantes ao ponto de reunião mais próximo, conforme orientações dos
Brigadistas de Abandono identificados por um boné vermelho e/ou colete.
O CERRA FILA DEVE:
• Ajudar na conferência do pessoal, auxiliando o Puxa Fila;
• Auxiliar na organização para evitar tumultos;
• Verificar se não permaneceu nenhuma pessoa no seu estande (copa, depósito, mezanino, etc.);
• Fechar as portas que ficarem para trás durante o abandono;
• Não deve permitir brincadeiras, conversas em demasia ou retardar a saída;
• Auxiliar às pessoas em caso de acidentes ou mal súbito;
• Chegando ao ponto de reunião, deverá informar ao Brigadista que se encontra no local como foi o
abandono (com ou sem novidades).
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Abaixo está a planta com o layout do evento e a indicação das Rotas de Fuga, Saídas de Emergência
e Pontos de Reunião de acordo com a planta oficial do Expo Center.

Informamos ainda que em caso de dúvidas, durante qualquer fase do evento, deverão ser consultados
os Bombeiros do Expo Center Norte ou a equipe de Bombeiros/Fiscais contratados pelo promotor que
poderão esclarecer dúvidas sobre as Rotas de Fuga oficiais, Ruas Secundárias e os procedimentos
de Segurança e Abandono.
Atenciosamente,
Departamento de Engenharia e Operações | Expo Center Norte
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