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1. INTRODUCAO

O presente documento elaborado pela Federagdo Paranaense de Futebol - FPF 

visa atender as determinagoes da Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003 (Dispoe sabre o 

Estatuto de Defesa do Torcedor); e da Lei n° 12.299, de 27 de julho de 2010 (Dispoe 

sabre Medidas de Prevengao e Repressdo aos Fenomenos e Violencia par Ocasiao de 

Competigoes Esportivas) aplicaveis aos jogos do Campeonato Paranaense de Futebol 

Profissional - 3a Divisao de 2021.

1.1 Embasamento Legal:

Leis n° 10.671, de 15 de maio de 2003, que institui a EDI - Estatuto de Defesa do 

Torcedor, e n° 12.299, de 27 de julho de 2010, que dispoe sobre Medidas de 

Prevengao e Repressdo aos Fenomenos e Violencia por Ocasiao de Competigoes 

Esportivas, destacando-se os artigos abaixo:

Lei n° 10.671. de 15 de maio de 2003

Art. 1°-A - A prevengao da violencia nos esportes e de responsabilidade do 

poder publico, das confederagoes, federagdes, ligas, clubes, associagdes ou 

entidades esportivas, entidades recreativas e associagdes de torcedores, 

inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer 

forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos evenfos 

esportivas.

Art. 14. Sem prejuizo do disposto nos arts. 12 a 14 da Lei n° 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. a responsabilidade pela seguranga do torcedor em evento 

esportivo e da entidade de prdtica desportiva detentora do mando de jogo e 

de seus dirigentes, que deverao:
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I - solicitor ao Poder Publico competente a presenga de agentes publicos de 

seguranga, devidamente identificados, responsaveis pela seguranga dos 

torcedores dentro e fora dos estadios e demais locais de realizagao de eventos 

esportivos;

II - informar imediatamente apos a decisdo acerca da realizagao da partida, 

dentre outros, aos orgdos publicos de seguranga, transporte e higiene, os dados 

necessaries d seguranga da partida, especialmente:

a) a local;

b) o hordrio de abertura do estddio;

c) a capacidade de publico do estddio; e

d) a expectativa de publico;

III - colocar d disposigdo do torcedor, orientadores e servigo de atendimento 

para que aquele encaminhe suas reclamagdes no momento da partida, em 

local:

a) amplamente divulgado e de fdcil acesso; e

b) situado no estddio.

§ E dever da entidade de prdtica desportiva detentora do mando de jogo 

solucionar imediatamente, sempre que possivel, as reclamagdes dirigidas ao 

servigo de atendimento referido no inciso III, bem como reportd-las ao Ouvidor 

da Competigdo e, nos casos relacionados d violagdo de direitos e interesses de 

consumidores, aos orgdos de defesa e protegdo do consumidor.
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Art. 17 - E direito do torcedor a implementagdo de pianos de apdo referentes a 

seguranpa, transporte e contingencias que possam ocorrer durante a realizapdo 

de eventos esportivos.

§ 1° - Os pianos de apdo de que trata o caput serdo elaborados pela entidade 

responsdvel pela organizapdo da competipdo, com a participapdo das 

entidades de prdtica desportiva que a disputardo e dos orgdos responsaveis 

pela seguranpa publica, transporte e demais contingencias que possam ocorrer, 

das localidades em que se realizardo as partidas da competipdo.

§ 2° - Pianos de apdo especiais poderdo ser apresentados em relapdo a eventos 

esportivos com excepcional expectativa de publico.

§ 3° - Os pianos de apdo serdo divulgados no sftio dedicado d competipdo de 

que trata o pardgrafo unico do art. 5° no mesmo prazo de publicapdo do 

regulamento definitive da competipdo.

Lei n° 12.299. de 27 de iulho de 2010

Art. 1° - E dever de toda pessoa fisica ou juridica colaborar na prevenpdo aos 

atos ilicitos e de violencia praticados por ocasido de competipdes esportivos, 

especialmente os atos de violencia entre torcedores e torcida.

1.2 Abranaencia:

Em funpdo da amplitude, das peculiaridades legais e do fato da seguranpa 

publica ser uma atribuipdo de responsabilidade dos governos estaduais e, por outro 

lado, ser o Plano de Apdo um instrumento com vigencia em todo o territorio nacional, 

registra-se a impossibilidade material de se prever, no presente documento, todos os 

detalhes e minucias especificos relatives d seguranpa, transposes e contingencias, de 

cada cidade e de cada estddio.
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2. ADMINISTRACAO

O Campeonato Paranaense de Futebol Profissional 3a Divisao - Temporada 2021 

e administrado pelo Departamento de Competigoes (DCO), tendo todo o suporte do 

corpo dirigente da FPF representado pelo Presidente, ao qual competird a 

administragdo geral do evento.

O DCO sera auxiliado, no que couberem pelos demais Departamentos da FPF. 

Os interessados poderdo consultar o DCO da FPF:

Gerente de Competigoes: Orlando Colago Vaz 

Email: competicoes@federacaopr.com.br 

Tel. (41) 3071 -3277 - Fax: (41) 3071-3251

Enderego: Rua Herbert Neal, 148

Santa Quiteria, Curitiba - PR, CEP 80.310.330

Site da FPF: www.federacaopr.com.br
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3. OUVIDORIA

A Ouvidoria da Competigdo, estabelecida pelo EDI - Estatuto de Defesa do 

Torcedor, tem as seguintes identificapdes e atribuigoes (reproduzindo o texto do EDT):

Art. 6° - A entidade responsavel pela organizagdo da competigdo, previamente 

ao seu inicio, designard a Ouvidor da Competigao, fornecendo-lhe os meios de 

comunicagdo necessaries ao ample acesso das torcedores.

§ 1° - Sdo deveres do Ouvidor da Competigdo recolher as sugestdes, propostas 

e reclamagdes que receber dos torcedores, examind-las e propor d respective 

entidade medidas necessdrias ao aperfeigoamento da competigdo e ao 

beneficio do torcedor.

§ 2° - E assegurado ao torcedor:

I - o ample acesso ao Ouvidor da Competigdo, mediante comunicagdo postal 

ou mensagem eletrdnica; e

II - o direito de receber do Ouvidor da Competigdo as respostas as sugestdes, 

propostas e reclamagdes, que encaminhou, no prazo de trinta dias.

§ 3° - Na hipdtese de que trata o inciso II do § 2°, o Ouvidor da Competigdo 

utilizard, prioritariamente, o mesmo meio de comunicagdo utilizado pelo 

torcedor para o encaminhamento de sua mensagem.

§ 4° - O sitio da internet em que forem publicadas as informagdes de que trata o 

§ 1° do art. 5° conterd, tambem, as manifestagdes e propostas do Ouvidor da 

Competigdo.

§ 5° - A fungdo de Ouvidor da Competigdo poderd ser remunerada pelas 

entidades de prdtica desportiva participantes da competigdo.
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Para dirimir eventuais duvidas, sugestoes, propostas de melhorias e reclamagoes 

e outras ocasides pertinentes, ndo mencionadas no presente Plano de Agao, deverd 

dirigir-se ao OUVIDOR da Competigao designado pelo Presidente da FPF:

Ouvidor: Acef Said

Email: ouvidoria@federacaoDr.com.br 

Tel. (41) 3071-3277 - Fax: (41) 3071-3251

Enderego: Rua Herbert Neal, 148

Santa Quiteria, Curitiba - PR, CEP 80.310.330

# Implementacdo da Acdo:

1. No dmbito de assuntos aerais:

Recolhimento das duvidas, sugestoes, propostas de melhorias e reclamagoes 

e outras ocasides pertinentes, examina-las, responder e proper d entidade 

medidas correspondentes d melhoria da competigao em prol do torcedor.

Encaminhar num prazo de 30 (trinta) dias as respostas e agdes 

tragadas.

Responsdvel: Ouvidor e FPF.

1.1

2. No asoecto Reaulamento:

Estabelecer um relatdrio de andlise incluindo as principais propostas e 

sugestoes referentes ao Regulamento Provisdrio da Competigao.

2.1 Encaminhar num prazo de 72 (setenta e suas) haras. 

Responsdvel: Ouvidor.
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4. SINTESE DAS ACOES

Referencia d 
Lei n°

10.671/2003

Agdo
Planejada Implementagdo da A?do Responsabilidade

| CONTINGENCIAS:

Solucionar reclamagoes dirigidas ao Servigo 

de Atendimento aos Torcedores - 

(quando possivel) reportd-las a Ouvidoria.

SAT
01 ClubesArt. 14, §1°

Contratar seguro de acidente pessoal para a 

Torcedor.

Comentario: vide Regulamento da Competigdo.
FPF02Art. 16, II

Disponibilizar um medico e dais enfermeiros 

para cada grupo de 10 mil pessoas presentes 

ao estddio.
Clubes03Art. 16, III

Disponibilizar uma ambuldncia para previsdo 

de cada grupo de 10 mil pessoas presentes 

ao estddio.
Clubes04Art. 16, IV

Comunicar previamente os jogos d 

autoridade de saude.

Comentario: solicitam-se as federagoes o envio da 

tabela da competigdo (jogos local's) a secretaria 

Estaduai da Saude.

FPF05Art. 16, V

Utilizar sistemas eletronicos para fiscalizagdo e 

controle da quantidade de publico; acesso 

ao estddio; movimento financeiro da partida; 

e de emissdo de ingressos.

Clubes06Art. 22, §2°

^------- 8
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SAUDE:
Da alimentagao e da higiene__________

Assegurar ao torcedor condigoes de

qualidade e de higiene na manipulagdo e 

venda dos alimentos, alem das instalagoes 

ffsicas dos estddios.

Clubes / 

Poder Publico
07Art. 28

Solicitor fiscalizagdo da Vigildncia Sanitaria 

para alimentos fornecidos nos estddios.Art. 28, §1° 08 Clubes

Assegurar sanitdrios em condigoes de 

limpeza e uso, e em numero compatfvel 

com a capacidade do estddio.
09 ClubesArt. 29

SEGURANCA:
Garantir a seguranga do torcedor nos

estddios antes, durante e apds as partidas. 

Comentario: a seguranga dos torcedores, atletas, 

dirigentes, imprensa, pessoas a servigo e outros, e 

de responsabilidade da Entidade de Pratica 

Desportiva e do Poder Publico Estadual, ao qual 

compete o planejamento e a agao das Policias 

Militares, da Policia Civil, da Polfcia de Transito, 

do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

FPF / Clubes / 

Poder Publico
10Art. 13 e Art. 14

Assegurar acesso e soldo as pessoas 

portadoras de deficiencias ffsicas e 

necessidades especiais.

FPF / Clubes / 

Poder Publico

Art. 13, §unico 

e Art. 44
11

Solicitor policiamento dentro e fora dos 

estddios para seguranga dos torcedores. 

Comentario: Em eventos que envolvam duas 

entidades desportivas da Capital, nas semifinals

Clubes12Art. 14,1
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e finals do referido campeonato, a proporgao de 

segurangas particulares deverd ser de 1 (hum) 

Steward para cada 100 torcedores. Em eventos 

com menor quantitative de torcida, assim coma 

aqueles que ndo possuem historico de confrontos 

entre torcidas, a proporgao de segurangas 

particulares, deverd ser de 1 (hum) Steward para 

cada 200 torcedores (E00011/2019).

Informar horario e local da partida, horario 

de abertura dos portoes, capacidade do 

estadio e expectativa de publico, aos 

orgdos publicos de seguranga transporte e 

higiene.

Comentario: Solicita-se que os clubes mandantes 

enviem tais informagoes quinzenalmente, de 

conformidade com a tabela da Competigao as 

Secretarias Estaduais de Seguranga, Transporte e 

Saude.

Clubes13Art. 14, II

Disponibilizar, no estadio, orientadores e o 

SAT para recebimento de reclamagoes e 

sugestoes.

Comentario: sugere-se que os orientadores sejam 

selecionados em colegios ou universidades, 

proporcionalmente a expectativa de publico do 

jogo e que todos estejam vestindo uma camiseta 

ou colete de cor destacdvel para facil 

identificagao.

Clubes14Art. 14, III
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Instalar o SAT no estadio, em local 

amplamente divulgado e de fdcil acesso. 

Comentario: sugere-se que o SAT seja instalado 

nas proximidades da principal entrada do 

estadio, desejavelmente ocupando uma tenda 

desmontavel, quiosque ou em area coberta do 

estadio.

Os Ctubes devem anexar aos Laudos Tecnicos e 

as devidas fotos demonstrativas da instalapao do 

SAT.

Clubes15Art. 14, III

Elaborar, aprovar e estabelecer, em 

conjunto com os clubes com mando de 

campo, os pianos de apdo relatives d 

seguranga / transporte / contingencia.

FRF / ClubesArt. 17, §1° 16

Implantar pianos estaduais especiais de 

apdo para jogos de excepcional 

expectativa de publico - no prazo de 72 

horas antes da partida.

Comentario: recomenda-se que a Torcida do 

ctube mandante, seja liberada para sair do 

interior do Estadio apos 01 (uma) hora do termino 

da partida. Sera avaiiado no decorrer do evento, 

que seja flexibilizada a inversdo de liberapao dos 

torcedores, con forme as particularidades de 

cada partida.

FRF / Clubes / 

Poder Publico
17Art. 17, §2°

Apresentar previamente o piano de apdo 

aos orgdos de seguranpa publica das 

localidades das partidas.

Comentario: os departamentos de seguranpa 

dos Clubes devem repassar a FPF, em prazo

FRF / Clubes18Art. 17, §3°
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razoavel - considerando a publicagao que deve 

ocorrer no prazo de 60 diets antes da 

Competipao - as parficularidades, no quesito 

seguranga, de cada regiao onde esta 

estabelecido para a devida analise dos orgdos 

competentes.

Publicar o piano de agao no site da 

Competigao, em prazo de ate 60 dias da 

Competigao.
19 FPFArt. 17, §3°

Em estddios com capacidade superior a 

10.000 pessoas, instalar sistema eletronico de 

monitoramento por imagem do publico 

presente.

Clubes20Art. 18

Promover o levantamento das possiveis 

situagoes de risco para a seguranga do 

torcedor, bem como apresentar solugoes as 

falhas de Seguranga dos estddios. 

Comentario: solicita-se que os clubes mandantes 

apoiados pela FPF busquem empresas de 

engenharia (especializadas em avaliapoes de 

risco) e orgdos da Defesa Civil, para as 

avaliapoes de risco. Analisar e estabelecer nessas 

avaliagdes as rotas de fuga dos Estddios e os 

devidos treinamentos dos orientadores.

Art. 13; Art. 13- 

A; Art. 14; Art. 

16; Art. 17; Art. 

18; Art. 19; Art. 

23; Art. 25; Art. 

26; Art. 27 e 

Art. 31

FPF / Clubes / 

Poder Publico
21

Apresentar ao Ministerio Publico do Estado o 

Laudo Tecnico de Seguranga, o CVCB e 

CLCB do Corpo de Bombeiros, incluindo a 

capacidade real dos estddios, emitido por 

orgdos e autoridades competentes.

FPF22Art. 23, §1°
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Instalar sistema de monitoramento por 

imagem das catracas de acesso do publico 

ao estadio e assegurar o backup deste 

sistema.

Comentario: Estadios com capacidade superior 

a 10.000 pessoas.

23Art. 25 Clubes

Assegurar ao torcedor a qualidade das 

instalagoes ffsicas do estadio.

Comentario: As instalagoes fisicas dos estadios 

devem ser avaliadas pelas autoridades 

competentes.

FRF / Clubes / 

Ouvidoria / 

Rader Publico

24Art. 28

Solicitor, na emissdo do Laudo Tecnico de 

Seguranga e do CVCB e CLCB, a aferigao 

do numero de sanitdrios utilizaveis e sua 

compatibilidade com a capacidade do 

estadio.

Comentario: os Clubes devem assegurar a 

condipao minima de uso e de higiene desses 

sanitdrios a os usudrios.

FRF / Clubes25Art. 29, §unico

Solicitor policiamento para a seguranga da 

arbitragem antes, durante e apos a partida, 

conforme protocolo da PMPR.

Comentario: os drbitros devem usufruir de 

ambiente seguro para desempenho de suas 

funpoes.

Clubes / 

Rader Publico
26Art. 31

Torcida organizada.

Comentario: o SAT deve center todo o apoio dos 

envolvidos para a criapao dos juizados especiais 

criminals nos Estadios da Competipdo.

Art. 39-A, Art. 

39-B, Art. 40, 

Art. 41 e

FRF / Clubes / 

TJD / Ouvidoria / 

Rader Publico

27

Art. 41-A
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Recomenda-se que em torno do Estadio a 

iluminagao e principalmente a identificagao dos 

acessos seja destacados e de facil visualizagao.

TRANSPORTES: ________________
Acionar o poder publico para assegurar aos

torcedores acesso e condipoes de uso do 

transporte privado e publico (que deverd ser 

limpo, seguro e organizado).

Comentario: mediante convenio o Clube 

mandante deve adotar todas as medidas 

necessarias e suficientes para garantir a 

aplicagao deste dispositive legal, buscando 

assegurar atendimento adequado para o 

transporte municipal e intermunicipal, 

comunicando tais providencias ao Orgao de 

Controle.

Suaestdes as autoridades das areas do transito:

a) Colocagao de patrulhas especiais do 

Batalhao de Transito, em pontos estrategicos, 

para prevenir acidentes de transitos e organizar o 

fluxo preferencial dos veiculos que se dirigem ou 

retornam dos estadios.

Clubes / 

Poder Publico
28Art. 26,1, II e III

b) Colocagao de policiamento ostensivo para 

acompanhar veiculos da rede de transporte 

publico.

c) Colocagao de pontos de parada e itinerarios 

especiais nos dias de jogos, em locals de facil 

acesso aos estadios, com iluminagao e 

sinalizagao adequadas.

d) Definigao de criterios para operagdo, tarifas e 

estacionamento de veiculos de transposes
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alternativos (tipo vans, kombis e moto-taxis).

ej Definigao de prioridades de acesso e 

estacionamento para taxis, motocicletas e 

bicicletas.

f) Definigoes de prioridades de Acesso e 

estacionamento para vefculos adaptados e/ou 

que transportem portadores de deficiencias 

fisicas e/ou necessidades especiais.

g) Definigao de propriedades de acesso e 

estacionamento para vefculos dos profissionais e 

orgaos credenciados de imprensa.

h) Definigao de prioridade de acesso (entrada e 

safda) e estacionamento de vefculos dos arbitros, 

dos dirigentes das Federagoes, das Ligas, da CBF 

e das delegagoes das equipes de futebol que 

disputarao os j'ogos.

i) Definigao de prioridade de acesso (entrada e 

safda) e estacionamento de vefculos dos 

agentes de seguranga, medicos, enfermeiros e 

ambulancias.

j) A torcida visitante devera comunicar o 

comando local responsdvel pela partida, 

informando-o seu itinerdrio ao estddio.

Acionar o Poder Publico para divulgar as 

providencias para acesso dos torcedores ao 

Estddio.

Comentario: os clubes mandantes e autoridades

Clubes / 

Poder Publico
29Art. 26, II
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publicas deverao divulgar todas as agoes 

planejadas e medidas adotadas no site da FPF 

na internet, (piano de agdo especial)

O clube com mando de campo deve 

acionar os agentes da Policia Militar para 

viabilizar fluxo rdpido e seguro nos acessos 

aos estddios e aos transportes publicos (nos 

locals de embarque e desembarque e na 

chegada e na safda dos estddios).

Clubes / 

Poder Publico
30Art. 26, III

Firmar convenio com o Poder Publico para 

irmplantagao de servigos de 

estacionamento.

Clubes / 

Poder Publico
31Art. 27,1

Firmar convenio com o Poder Publico para o 

transporte de idosos, criangas e portadores 

de necessidades especiais.

Clubes / 

Poder Publico
32Art. 27, II

Curitiba, 02 de Agosto de 2021.

ACEF SAIDORLANDO COLAQO VA1

Gerente de Competigoes Fi Ouvidor FPF

Presidente FPF
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