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Aos  

Clubes da 1ª, 2ª e 3ª divisões do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional, 

Campeonatos Paranaense de Base, Feminino e Copas 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

ANEXO A 

Critérios Técnicos para Comissão Técnica – CTCT 

 

ANEXO B 

 Critérios Técnicos para Praças Desportivas – CTPD 

  

Prezados Senhores, 

 Servimo-nos deste ofício para comunicar a todos sobre a gradação dos critérios 

técnicos para Comissão Técnica – CTCT e para as Praças Desportivas – CTPD para a 

temporada de 2019 e seguintes.  

O referido detalhamento acompanha este instrumento como anexo A e anexo B. 

O documento deverá ser rigorosamente observado pelos clubes para habilitar seus 

membros de Comissão Técnica e para obtenção da liberação da Praça Desportiva 

(independentemente dos Laudos Técnicos estabelecidos por Lei) para próxima 

temporada dos Campeonatos Paranaenses de Futebol Profissional da 1ª, 2ª e 3ª divisões, 

Categorias de Base, Feminino e Copas.  

  

 

ANEXO A 

GRADAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA COMISSÃO TÉCNICA 

 

1- Equipe principal: 

1.1 - Todos os treinadores da Primeira e Segunda Divisão deverão 

apresentar em seus registros o curso de Aperfeiçoamento de Treinador 

de Futebol  Nível II, emitida pela Universidade Conveniada, até o ano 

de 2021, ou Certificado de Conclusão da Licença A da CBF; 

1.2 - Todos os treinadores da Terceira Divisão e Taça FPF deverão 

apresentar em seus registros o curso de Aperfeiçoamento de Treinador 

de Futebol  Nível I, emitida pela Universidade Conveniada, até o ano de 

2020, ou Certificado de Conclusão da Licença B da CBF; 

1.3 - Todos os clubes da 1ª Divisão devem indicar um médico para ser o 

responsável pelo seu Departamento Médico, pela assessoria médica da 

equipe principal e pela política de prevenção de doping do clube.  
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1.4 - Todos os Preparadores Físicos da Primeira, Segunda e Terceira  

Divisão deverão apresentar em seus registros o credenciamento no 

Conselho Regional de Educação Física – CREF, até o ano de 2019.   

 

2- Categorias de Base, feminino e Copas: 

2.1 - Todos os treinadores das Categorias de Base, Feminino e Copas 

deverão apresentar em seus registros o curso de Aperfeiçoamento de 

Treinador de Futebol  Nível I, emitida pela FPF, até o ano de 2020, ou 

Certificado de Conclusão da Licença C da CBF; 

2.2 - Todos os Preparadores Físicos das Categorias de Base e Copas 

deverão apresentar em seus registros o credenciamento no Conselho 

Regional de Educação Física – CREF, até o ano de 2019.   

 

Pré-Requisito Nível I 

 Profissionais de Educação Física e/ou Esporte (Licenciatura ou 

Bacharelado) ou; 

 Acadêmicos de Educação Física e/ou Esporte que estejam cursando o 

último ano (Licenciatura ou Bacharelado) ou; 

 Ex-atletas de futebol profissional com Ensino Médio Completo e com 

pelo menos 7 anos (7 temporadas completas) de carreira comprovada 

em atividade ou; 

 Treinadores/professores de escolas de futebol com Ensino Médio 

Completo e com pelo menos 5 anos (5 temporadas completas) de 

experiência comprovada. 

Pré-Requisito Nível II 

 Certificado de conclusão do Nível I da Universidade Conveniada ou; 

 Ensino Médio Completo e no mínimo 5 anos (5 temporadas completas) 

de experiência como treinador principal de equipe profissional. 

Obs.: Será considerado para a contagem de tempo a atuação como treinador 

principal em competições estaduais ou nacionais (FPF ou CBF). Em 
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competições internacionais, os currículos serão analisados de forma 

personalizada.  Os auxiliares-técnicos e preparadores físicos com o 

mínimo de 10 anos (10 temporadas completas) atuando em equipes 

profissionais poderão pleitear o ingresso no Nível II, após análise 

técnica de currículo personalizado. 

 

 

ANEXO B 

GRADAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA LIBERAÇÃO DAS PRAÇAS 

DESPORTIVAS 

TEMPORADA DE 2019 E SEGUINTES – EQUIPE PROFISSIONAL, BASE, 

FEMININO E COPAS 

 

1ª DIVISÃO – CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 

PROFISSIONAL 

 

1 - Estádio: 

1.1 Todos os estádios deverão manter válidos durante toda a temporada os 

seus respectivos laudos técnicos (Laudo de Segurança,  Laudo de Vistoria de 

Engenharia Acessibilidade e Conforto, Laudo de Prevenção e Combate de 

Incêndio e Pânico e Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene), em estrita 

conformidade com as disposições do Estatuto de Defesa do Torcedor e da 

Portaria n° 290/2015 do Ministério do Esporte. 

1.2  Além disso, segue abaixo a relação dos requisitos mínimos para estádios 

que deverão ser adotados para a temporada 2019: 

 

I. Gramados:  todos os estádios indicados pelos clubes da 1ª Divisão 

deverão apresentar e manter em perfeitas condições o gramado. 

As dimensões do campo de jogo deverão ser de 105m X 68m. 

II. Bancos de reservas:  os bancos de reservas deverão contar com o 

mínimo de dezenove assentos, dispostos com cobertura, para os 

jogadores e equipe técnica. 

III. Banco para o delegado partida: os clubes deverão providenciar 

um local fixo e permanente, com pelo menos, uma mesa e três 

assentos, dispostos com cobertura, localizados em posição central 

ao campo de jogo, para uso por parte do delegado da partida e sua 

respectiva equipe. 

IV. Banco para a equipe antidoping:  os clubes deverão providenciar, 

pelo menos, três assentos, localizados em posição próxima ao 

gramado, para uso por parte da equipe antidoping.  
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V. Vestiários das equipes mandante e visitante:  os dois vestiários 

das equipes deverão atender minimamente aos seguintes 

requisitos: os dois vestiários deverão ter área mínima de 80m², 

incluindo área úmida, contar com armários próprios ou locais 

reservados para, ao menos, dezenove atletas, oito a dez chuveiros 

quentes, vasos sanitários, lavatórios com torneiras, lixeira com 

pedal, ao menos quatro tomadas de energia, ar condicionado ou 

ventiladores, iluminação funcionando, pelo menos uma maca de 

massagem. O túnel de acesso deve estar seco, sem infiltrações, 

com piso antiderrapante e escadas uniformes. O acesso ao 

gramado e vestiário deve se dar sem contato com a torcida. 

VI. Vestiários para a equipe de arbitragem:  o vestiário da equipe de 

arbitragem deve contar minimamente com os seguintes itens: 

cinco cadeiras, uma geladeira ou frigobar, ar condicionado ou 

ventiladores, iluminação funcionando, dois chuveiros quentes, um 

vaso sanitário e um lavatório com torneira. Deverá ser assegurada 

área reservada e com a devida privacidade para a arbitragem 

feminina. O acesso ao gramado deve se dar sem contato com a 

torcida. No estacionamento interno do estádio deve haver vaga 

exclusiva à arbitragem. 

VII. Sala antidoping: a sala para realização de exames antidoping deve 

ser instalada em área próxima ao campo de jogo, sem contato com 

a torcida. A sala deverá conter minimamente: uma sala de espera 

com mesa e cadeiras, uma geladeira ou frigobar, banheiro com 

vaso sanitário, um lavatório com torneira e um chuveiro quente, 

tomadas e iluminação de emergência, ar condicionado ou 

ventiladores, iluminação funcionando. No estacionamento interno 

do estádio deverá haver vaga exclusiva à equipe antidoping. 

VIII. Placar e sistema de som: os estádios devem manter placar 

eletrônico ou manual e sistema de som em perfeito 

funcionamento, para comunicação sobre o público presente e a 

renda das partidas de forma clara e visível. Poderão ser utilizados 

equipamentos próprios ou alugados, mas as instalações devem ser 

definitivas. 

IX. Setor para a torcida visitante: os estádios devem contar com 

sanitários em quantidade suficiente par atender exclusivamente à 

torcida visitante presente às partidas, com uma bilheteria 

exclusiva e bares e lanchonetes para atendimento ao setor 

funcionando em conformidade com a licença expedida pela 

Vigilância Sanitária. 
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X. Catracas: os estádios devem manter suas catracas em perfeito 

estado de funcionamento e em quantidade suficiente durante a 

realização das partidas. 

XI. Bares e lanchonetes: os estádios devem contar ao menos um bar 

ou lanchonete em cada um dos seus setores, todos eles 

funcionando em conformidade com licença expedida pela 

Vigilância Sanitária. O atendimento e o número de unidades de 

bares e lanchonetes devem ser planejados de maneira 

independente para cada setor. 

XII. Imprensa, rádios,  e cabines de televisão: os estádios devem 

prover bancada para a imprensa, com postos de trabalho para os 

profissionais do rádio, sendo ao menos cinco posições para cada 

veículo, bem como, no mínimo, uma cabine de televisão gravada, 

com capacidade para quatro câmeras e, pelo menos uma cabine de 

televisão para transmissão ao vivo,  devidamente provida de ar 

condicionado ou ventiladores, iluminação e tomadas de energia 

em perfeito funcionamento. Espaço reservado para imprensa 

escrita com pelo menos cinco lugares. 

XIII. Circuito fechado de TV, CFTV ou CCTV: os estádios com 

capacidade superior a dez mil pessoas, devem manter seus 

sistemas de circuito fechado de TV em funcionamento, 

permitindo a gravação e impressão de fotos conectados a 

monitores coloridos na sala de controle, em todos os dias de 

partidas, fazendo uso de equipamentos próprios, incluindo a 

cobertura de áreas externas (fachadas), acessos (catracas),  

corredores de circulação interna e arquibancadas. 

XIV. Gerador de emergência: os estádios devem contar com sistema de 

gerador de emergência, próprio ou alugado, em partidas 

televisionadas, a fim de dar continuidade ao jogo e assegurar o 

funcionamento das instalações na ausência de energia. O sistema 

de gerador deverá fornecer energia total necessária para o sistema 

de iluminação do campo e de emergência (circuitos de vigilância, 

bombas hidráulicas, etc.). 

XV. Sinalização interna e externa: os estádios devem utilizar 

sinalização atualizada e em perfeito estado de conservação, com 

materiais resistentes às intempéries, a fim de informar 

adequadamente sobre todos os setores dos estádios, incluindo, 

exemplificativamente, a localização dos assentos (setores, blocos 

e fileiras), acessos a portões, bilheterias, fluxos de público (local e 
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visitante), sanitários, bares, áreas médicas, saídas de emergência, 

etc. 

XVI. Iluminação: em relação aos sistemas de iluminação, os estádios 

deverão adotar como referência mínima o seguinte parâmetro: 

nível mínimo de 800 lux na horizontal com uniformidade 0,6. 

XVII. Banco de reservas: a partir da temporada de 2019, todos os 

bancos de reservas deverão estar localizados no mesmo lado da 

faixa lateral, de maneira próxima ao campo de jogo.  

XVIII. Capacidade de público mínimo sentado: Torcida mandante – 

1.800 pessoas e torcida visitante – 200 pessoas. 

 

2ª DIVISÃO – CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 

PROFISSIONAL 

 

1 - Estádio: 

2.1 -  Todos os estádios deverão manter válidos durante toda a temporada os 

seus respectivos laudos técnicos (Laudo de Segurança,  Laudo de Vistoria de 

Engenharia Acessibilidade e Conforto, Laudo de Prevenção e Combate de 

Incêndio e Pânico e Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene), em estrita 

conformidade com as disposições do Estatuto de Defesa do Torcedor e da 

Portaria n° 290/2015 do Ministério do Esporte. 

2.2 -  Além disso, segue abaixo a relação dos requisitos mínimos para estádios 

que deverão ser adotados para a temporada 2019: 

 

I. Gramados:  todos os estádios indicados pelos clubes da 2ª Divisão 

deverão apresentar e manter seus gramados em boas condições de 

jogo, demarcações com tinta específica e com as seguintes 

dimensões: mínima de 90m X 60m e máxima de 105m X 68m. 

II. Bancos de reservas:  os bancos de reservas deverão contar com no 

mínimo dezesseis assentos, dispostos com cobertura, para os 

jogadores e equipe técnica. 

III. Banco para o delegado partida: os clubes deverão providenciar 

um local fixo e permanente, com pelo menos,  uma mesa e três 

assentos, dispostos com cobertura, localizados em posição central 

ao campo de jogo, para uso por parte do delegado da partida e sua 

respectiva equipe. 

IV. Vestiários das equipes mandante e visitante:  os dois vestiários 

das equipes deverão atender minimamente aos seguintes 

requisitos: os dois vestiários deverão ter as dimensões mínimas de 

60m², incluindo área úmida, contar com locais reservados para, ao 

menos, dezesseis atletas, seis a oito chuveiros quentes, vasos 
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sanitários, lavatórios com torneiras, ao menos três tomadas de 

energia, ar condicionado ou ventiladores, iluminação 

funcionando, pelo menos uma maca de massagem. O túnel de 

acesso deve estar seco, sem infiltrações, com piso antiderrapante 

e escadas uniformes. O acesso ao gramado e vestiário deve se dar 

sem contato com a torcida. 

V. Vestiários para a equipe de arbitragem:  o vestiário da equipe de 

arbitragem deve contar minimamente com os seguintes itens: 

cinco cadeiras, uma geladeira ou frigobar, ar condicionado ou 

ventiladores, iluminação funcionando, dois chuveiros quentes, um 

vaso sanitário e um lavatório com torneira. Deverá ser assegurada 

área reservada e com a devida privacidade para a arbitragem 

feminina. O acesso ao gramado deve se dar sem contato com a 

torcida. No estacionamento interno do estádio deve haver vaga 

exclusiva à arbitragem. 

VI. Placar e sistema de som: os estádios devem manter placar 

eletrônico ou manual e sistema de som em perfeito 

funcionamento, para comunicação sobre o público presente e a 

renda das partidas de forma clara e visível. Poderão ser utilizados 

equipamentos próprios ou alugados, mas as instalações devem ser 

definitivas. 

VII. Setor para a torcida visitante: os estádios devem contar com 

sanitários em quantidade suficiente par atender exclusivamente à 

torcida visitante presente às partidas, com uma bilheteria 

exclusiva e bares e lanchonetes para atendimento ao setor 

funcionando em conformidade com a licença expedida pela 

Vigilância Sanitária. Espaço exclusivo, seguro e com separação 

entre as torcidas. 

VIII. Catracas: os estádios devem manter suas catracas em perfeito 

estado de funcionamento e em quantidade suficiente durante a 

realização das partidas. 

IX. Bares e lanchonetes: os estádios devem contar ao menos com um 

bar ou lanchonete para o setor da torcida mandante e outro para a  

torcida visitante, todos eles funcionando em conformidade com 

licença expedida pela Vigilância Sanitária. O atendimento e o 

número de unidades de bares e lanchonetes devem ser planejados 

de maneira independente para cada setor. 

X. Imprensa, rádios,  e cabines de televisão: os estádios devem 

prover bancada para a imprensa ou postos de trabalho para os 

profissionais do rádio, sendo ao menos duas posições de trabalho 
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para cada veículo, bem como, no mínimo, uma cabine de 

televisão com capacidade para três pessoas, devidamente provida 

de ar condicionado ou ventiladores, iluminação e tomadas de 

energia em perfeito funcionamento. 

XI. Sinalização interna e externa: os estádios devem utilizar 

sinalização atualizada e em perfeito estado de conservação, com 

materiais resistentes às intempéries, a fim de informar 

adequadamente sobre todos os setores dos estádios, incluindo, 

exemplificativamente, a localização dos assentos (setores, blocos 

e fileiras), acessos a portões, bilheterias, fluxos de público (local e 

visitante), sanitários, bares, áreas médicas, saídas de emergência, 

etc. 

XII. Banco de reservas: a partir da temporada de 2019, todos os 

bancos de reservas deverão estar localizados na faixa lateral, de 

maneira próxima ao campo de jogo.  

XIII. Capacidade de público mínimo sentado: Torcida mandante – 900 

pessoas e torcida visitante – 100 pessoas. 

 

 

3ª DIVISÃO – CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 

PROFISSIONAL 

2 - Estádio: 

3.1 Todos os estádios deverão manter válidos durante toda a temporada os 

seus respectivos laudos técnicos (Laudo de Segurança,  Laudo de Vistoria de 

Engenharia Acessibilidade e Conforto, Laudo de Prevenção e Combate de 

Incêndio e Pânico e Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene), em estrita 

conformidade com as disposições do Estatuto de Defesa do Torcedor e da 

Portaria n° 290/2015 do Ministério do Esporte. 

3.2  Além disso, segue abaixo a relação dos requisitos mínimos para estádios 

que deverão ser adotados para a temporada 2019: 

 

I. Gramados:  todos os estádios indicados pelos clubes da 3ª Divisão 

deverão apresentar e manter seus gramados em boas condições de 

jogo, demarcações com tinta específica e com as seguintes 

dimensões: mínima de 90m X 60m e máxima de 105m X 68m. 

II. Bancos de reservas:  os bancos de reservas deverão estar 

dispostos no mesmo lado da faixa lateral, com cobertura, para os 

jogadores e equipe técnica. 

III. Banco para o delegado partida: os clubes deverão providenciar 

um local fixo e permanente, com pelo menos,  uma mesa e três 

assentos, dispostos com cobertura, localizados em posição central 
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ao campo de jogo, para uso por parte do delegado da partida e sua 

respectiva equipe. 

IV. Vestiários das equipes mandante e visitante:  os dois vestiários 

das equipes deverão atender minimamente aos seguintes 

requisitos: os dois vestiários deverão ter área úmida, contar com 

locais reservados para, ao menos, dezesseis atletas, quatro a seis 

chuveiros quentes, vasos sanitários, lavatórios com torneiras, ao 

menos duas tomadas de energia, ar condicionado ou ventiladores, 

iluminação funcionando, pelo menos uma maca de massagem. O 

túnel de acesso deve estar seco, sem infiltrações, com piso 

antiderrapante e escadas uniformes. O acesso ao gramado e 

vestiário deve se dar sem contato com a torcida. 

V. Vestiários para a equipe de arbitragem:  o vestiário da equipe de 

arbitragem deve contar minimamente com os seguintes itens: 

cinco cadeiras, ao menos um isopor, ar condicionado ou 

ventilador, iluminação funcionando, dois chuveiros quentes, um 

vaso sanitário e um lavatório com torneira. Deverá ser assegurada 

área reservada e com a devida privacidade para a arbitragem 

feminina. O acesso ao gramado deve se dar sem contato com a 

torcida. No estacionamento interno do estádio deve haver vaga 

exclusiva à arbitragem. 

VI. Placar e sistema de som: os estádios devem manter placar 

eletrônico ou manual e sistema de som em perfeito 

funcionamento, para comunicação sobre o público presente e a 

renda das partidas de forma clara e visível. Poderão ser utilizados 

equipamentos próprios ou alugados, mas as instalações devem ser 

definitivas. 

VII. Setor para a torcida visitante: os estádios devem contar com 

sanitários em quantidade suficiente par atender exclusivamente à 

torcida visitante presente às partidas, com uma bilheteria 

exclusiva, espaço exclusivo, seguro e com separação entre as 

torcidas. 

VIII. Catracas: os estádios devem manter suas catracas em perfeito 

estado de funcionamento e em quantidade suficiente durante a 

realização das partidas. 

IX. Imprensa e rádios: os estádios devem prover no mínimo um posto 

de trabalho para os profissionais do rádio e TV, com iluminação e 

tomadas de energia em perfeito funcionamento. 

X. Sinalização interna e externa: os estádios devem utilizar 

sinalização atualizada e em perfeito estado de conservação, com 
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materiais resistentes às intempéries, a fim de informar 

adequadamente sobre todos os setores dos estádios, incluindo, 

exemplificativamente, a localização dos assentos (setores, blocos 

e fileiras), acessos a portões, bilheterias, fluxos de público (local e 

visitante), sanitários, bares, áreas médicas, saídas de emergência, 

etc. 

XI. Banco de reservas: a partir da temporada de 2019, todos os 

bancos de reservas deverão estar localizados no mesmo lado na 

faixa lateral, de maneira próxima ao campo de jogo.  

XII. Capacidade de público mínimo sentado: Torcida mandante – 450 

pessoas e torcida visitante – 50 pessoas. 

 

 

CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL DE BASE SUB 15, SUB 17, 

SUB 19, FEMININO E COPAS 

 

I. Gramados:  todos os estádios indicados pelos clubes de Base e 

Copas deverão apresentar e manter seus gramados em boas 

condições de jogo, demarcações com tinta específica e com as 

seguintes dimensões: mínima de 90m X 60m e máxima de 105m 

X 68m ou o determinado pelo REC. 

II. Bancos de reservas:  os bancos de reservas deverão estar 

dispostos com cobertura, para os jogadores e equipe técnica. 

III. Banco para o delegado partida: os clubes deverão providenciar, 

pelo menos,  uma mesa com ao menos um assento, dispostos com 

cobertura, localizados em posição central ao campo de jogo, para 

uso por parte do delegado da partida e sua respectiva equipe. 

IV. Vestiários das equipes mandante e visitante:  os dois vestiários 

das equipes deverão atender minimamente aos seguintes 

requisitos: os dois vestiários deverão ter área úmida, contar com 

locais reservados para, ao menos, dezesseis atletas, dois chuveiros 

quentes, um vaso sanitário, um lavatório com torneira, ao menos 

uma tomada de energia, iluminação funcionando, lixeira e papel 

higiênico. O túnel de acesso deve estar seco, sem infiltrações, 

com escadas uniformes. O acesso ao gramado e vestiário deve se 

dar sem contato com a torcida. 

V. Vestiários para a equipe de arbitragem:  o vestiário da equipe de 

arbitragem deve contar minimamente com os seguintes itens: três 

cadeiras, ao menos um isopor, iluminação funcionando, uma 

tomada de energia, um chuveiro quente, um vaso sanitário, 
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lixeira, papel higiênico e um lavatório com torneira. O acesso ao 

gramado deve se dar sem contato com a torcida.  

VI. Setor para a torcida: os estádios devem contar com ao menos um 

sanitário masculino e um feminino, em bom estado de higiene, 

limpeza e conservação, com ao menos um vaso sanitário, uma pia 

com torneira, iluminação funcionando. 

VII. Alambrados: os campos deverão estar completamente cercados 

por alambrados em perfeitas condições de uso, com no mínimo, 

dois metros e vinte de altura. 

 

Taxas de vistorias para novas filiações, indicações de novos estádios e retorno por 

solicitação do clube: 

 Curitiba e região metropolitana: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

 Demais cidades: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) para cada 

quilômetro rodado, computado ida e volta. 

 

 

Curitiba, 17 de dezembro de 2018 

 

 

 

HÉLIO PEREIRA CURY 

Presidente 

 

 

 

MARCIUS KOEHLER                                  JOÃO MAZUR 

                                    Gerente de Competições                   Sup. de Vistorias de Estádios 
 


