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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Estádio Municipal José Garbelini, mais conhecido como Estádio “da Curva”, tem por
objetivo sediar os jogos do Clube Atlético de Cambé (CAC). Sua estrutura é antiga, sendo
necessárias determinadas melhorias para que tenha condições de segurança e comodidade
àqueles que porventura venham ao estabelecimento. No tocante à violência, o Estádio não
apresenta  histórico  de  grandes  rivalidades  entre  os  torcedores.  O  plano  de  ação  é  de

responsabilidade dos órgãos de segurança pública, conforme Art. 17, §1o, da Lei 10.671/03

(Estatuto do Torcedor) alterado pela Lei n.o 12.299/03.

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO:

A elaboração do laudo de segurança parte da verificação da aderência da situação
identificada in loco, com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada na análise da
documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de
futebol, e aplicação do instrumento de verificação de segurança. Aplicado o instrumento,
elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 ESTRUTURA LEGAL

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações
da Lei nº 10.671 de 15 de maio de 2003 – Estatuto do Torcedor com alterações da Lei
12.299/2010 e no decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o Art. 23 do
Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para realização de
laudos técnicos a serem definidos por meio de Portaria ministerial, conforme Portaria nº 290
de 27 de outubro de 2015 (consolida os requisitos mínimos a serem contemplados nos
laudos técnicos previstos no Decreto nº 6795/2009).



2.2 ANÁLISE FÍSICA DO ESTÁDIO

a) Área     Externa     ao Estádio  :

a.1) Estacionamento de Veículos:

Há local específico para estacionamento de veículos apenas para os funcionários do
jogo. Os torcedores precisam estacionar seus veículos em via pública.

a.2) Muro:

O estádio possui muro com altura razoável, dificultando o acesso de pessoas
mediante escalada. Porém, em alguns pontos, com vegetação, torna-se fácil  a escalada
para acessar o interior do estádio clandestinamente.

b) Área     de     Circulação:  

b.1) Venda de Ambulantes:

Existe  apenas  um  espaço  para  funcionamento  de  tal  tipo  de  estabelecimento,
localizado na área da torcida local. Suas condições, porém, não são boas, favorecendo
aglomeração de pessoas em mesmo ponto. A mescla entre torcedores de clubes distintos
pode favorecer atos de violência, portanto, é necessária existência de bares diferentes para
atender a torcida local e a torcida visitante, havendo barreiras físicas entre ambas torcidas.
O referido ponto possui uma cozinha, porém,  suas  condições  estão  precárias,  sendo
necessária  a  devida  liberação  da  Vigilância Sanitária  para  o  correto  funcionamento  do
recinto.  Vide Anexo I.  Atualmente,  conforme legislação vigente,  é autorizada a venda e
consumo de bebida alcoólica no interior do estádio. Para tanto, o Estádio informou que, haja
vista as condições da lanchonete e a existência de apenas uma delas, na torcida local, o
estabelecimento será desativado para evitar aglomerações.

b.2) Estacionamento Interno:

Há um local  onde costumeiramente  veículos  de segurança e  ambulâncias  ficam,
próximo à entrada do alambrado que dá acesso ao gramado. Que tal ponto não possui
nenhuma diferenciação ou espaço reservado previamente determinado, apenas é um ponto
convencionado. Vide Anexo II. Há, também, no interior do estádio, espaço destinado aos
veículos credenciados, em um ponto de chão batido, atrás da estrutura da arquibancada,
acessado pelo portão de veículos do fundo.

b.3) Bilheterias:

Existem três bilheterias no estádio. Duas ficam na entrada principal deste, em ambos
seus lados, mas são cômodos extremamente pequenos, com manutenção precária e
apenas uma porta como forma de segurança, sendo barreira simples contra ações
atentatórias à segurança no local. Já a terceira bilheteria é apenas uma abertura em um
muro próximo a um portão que dá acesso à entrada da torcida visitante. Neste caso, não há
nenhuma barreira física para facilitar a segurança, apenas o muro. O estádio possui duas
catracas móveis, porém usam apenas uma, mas o referido equipamento não foi visualizado
pela equipe que foi vistoriar o estádio. Vide Anexo III.



b.4) Limpeza:

É  realizada  a  limpeza  do  recinto,  mas  ainda  existem cômodos  com acúmulo  de
detritos e lixo, que podem ser usados como arma imprópria em caso de atrito entre
torcedores.

b.5) Instalações Elétricas:
O estádio possui iluminação artificial, porém este é específico apenas a pista de atletismo
possui. Devido a tal fato, não são marcados jogos em período noturno, apenas treinos. Há
sistema de som, composto de microfone e caixa de som de 15” com 600W de potência,
com possibilidade de transmitir avisos importantes aos torcedores. Vide Anexo IV. Por fim,
não há nenhuma câmera de monitoramento que possa auxiliar as forças de segurança
pública a elucidar práticas criminosas que venham a ocorrer durante o evento.

b.6) Sanitários:

Há um sanitário masculino e um sanitário feminino, apenas, que ficam próximos à
torcida local; Para a torcida visitante, apenas um sanitário. O espaço é inadequado para
atender um jogo com público considerável, pelo tamanho deste sanitário, por haver apenas
um mictório de aproximadamente um metro e meio e duas louças sanitárias no banheiro
masculino da torcida local. Destas louças uma conta com acessibilidade para pessoas com

necessidades especiais estando de acordo com o estipulado pelos Art. 28, §1o, §2o, bem
como Art. 29 e seu parágrafo único da Lei nº 10.671 de 15 de maio de 2003. Há, também,
espaço de Sanitário para a Torcida Visitante, também possuindo acessibilidade para
pessoas com necessidades especiais, estando de acordo com o preconizado no Art. Citado
acima. Vide Anexo V. Porém, a capacidade de sanitários do Estádio não supre sua
capacidade plena de 600 (seiscentos) torcedores,  gerando tumulto e aglomeração caso
diversas pessoas queiram ir ao banheiro em mesmo tempo.

b.7) Barreira Entre Torcida e Gramado:

Existe um alambrado que divide os torcedores e os jogadores no interior do gramado.
Como única barreira, sem existência de forro nem diferença de elevação entre torcedores e
gramado, acaba prejudicando a segurança no evento, especialmente se não houver
seguranças que impeçam a invasão do gramado. Vide Anexo VI. A organização do Estádio
se prontificou a guarnecer o alambrado com Segurança Privada para evitar invasões.

b.8) Divisão de Torcidas:

Tal divisão é apenas uma cerca com arame farpado, com amarração em árvores no
interior do estádio. Apesar de precária, foi feita também uma divisão de mesma forma na
torcida local, criando uma larga zona tampão que divide as torcidas, evitando proximidade
entre estas. Vide Anexo VII.

c) Recintos:  

c.1) Vestiários:

Existe  vestiários  para  a  equipe local,  equipe visitante  e  comissão de arbitragem.
Ambos são acessados via  entrada no gramado,  dando acesso ao subsolo.  Ocorre que
ambos também dão acesso à área externa do estádio (via pública), dividido apenas por
uma porta de ferro, e janelas, com grades. Estas formas de acesso prejudicam a
segurança, uma vez que público em área externa do Estádio podem romper tais barreiras
facilmente,  especialmente utilizando objetos que podem golpear e arremessar contra as



estruturas, já que o acesso dá diretamente para via pública. Ademais, o acesso via
gramado se dá um do lado do outro, podendo permitir contato e atrito entre time local, time
visitante e trio de arbitragem. Vide Anexo VIII. Para suprir a lacuna de segurança, a
Organização do Estádio se prontificou a destacar Segurança Privada nas portas dos
vestiários que dão acesso à Rua, de forma a evitar invasões e arremessos de objetos
contra os presentes.

c.2) Controle de Credenciais no Interior do Gramado:

Caso haja seguranças privados no evento, o controle de credenciados no interior do
gramado pode ser feito sem dificuldades, através de portas existentes no alambrado que
separa torcedores e gramado.

c.3) Banco de Reservas:

Existem bancos destinados para reservas dos times, hoje, com cobertura de acrílico,
que servem como proteção contra arremesso de objetos. A proteção estende-se na parte
superior, lateral e traseira dos bancos. Vide Anexo IX.

c.4) Banco Para Policiamento no Interior do Gramado:

O art. 31 da Lei n.o  10.671/03 prevê a presença de agentes públicos de segurança
para garantir a integridade física do arbitro e seus auxiliares. Os bancos foram cobertos
com proteção de acrílico em suas laterais, parte traseira e parte superior. Vide Anexo X.

c.5) Recinto para Instituições de Segurança Pública:

O estádio não possui recinto adequado para permanência de forças de segurança
pública. O local onde ficaria acondicionada a PMPR é uma sala que, anteriormente, era

utilizada por equipe de radialistas. Para tanto, não possui cela para permanência de
indivíduo detido em caso de prática criminal. Não possui nenhum sistema de refrigeração.
Não possui, ainda, nenhum cofre, armário ou compartimento que possa acondicionar
equipamentos utilizados pela PMPR em caso de jogos de futebol. Vide Anexo XI.

d) Local     Destinado     ao     Torcedor:  

Conforme Laudo  Emitido  por  Corpo  de  Bombeiros,  a  capacidade  de  público  do
Estádio é de 600 pessoas. Não se considera espaço adequado para público aquele que não
proporciona condições deste sentar, como escadarias, área de circulação, bem como área
de grama.  Vide  Anexo XII.  A  Organização do Estádio  numerou as  arquibancadas,  que
totalizam 1.082 espaços para a torcida local e 107 vagas para a torcida visitante



2.4. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR
1.1 A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada
em eventos em Praças Desportivas?

SIM NÃO

X

Observações: a 11a  CIPM possui uma equipe ROTAM, porém, sem efetivo suficiente
para uma atuação como Tropa de Controle de Distúrbios Civis reduzida. Seu efetivo
proporciona apenas uma atuação de Choque Ligeiro, o que não é o adequado para um
evento futebolístico profissional.
1.2 A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento
das demandas relacionadas ao futebol?

SIM NÃO

X

Observações: Não há nem mesmo uma sala reservada para a Polícia Civil no interior do
estádio.
1.3 O estádio possui  u m responsável  pela Segurança (
Gerente de Segurança de Estádio)?

SIM NÃO

X

Observações: A gestão de segurança em dias de jogos é feita por uma empresa de 
Segurança Privada: Empresa Protejus Segurança Patrimonial Eireli – ME.
1.4 Existem profissionais civis (Monitores/ Orientadores/ Stewards)
capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em
dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros,
mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de
dispositivos de emergência)?

SIM NÃO

X

1.4.1 Observações: conforme responsável pelo CAC, a distribuição de funcionários de
segurança se dá da seguinte forma: dois seguranças para o lado da torcida local, na
parte de fora, evitando que entrem no portão, e um segurança para o lado da torcida
visitante. Além disso, ficam uma segurança feminina e outro masculino na entrada do
Estádio para realizarem as buscas naqueles que adentram ao recinto. Em jogos onde
há presença de público pleno ou de existência de torcida visitante, tal número pode
acabar comprometendo a segurança do evento, haja vista existir um total de 5
funcionários de empresa privada, nesta disposição, para fornecer a segurança.

1.4.2. Haja vista o efetivo da 11a CIPM, há possibilidade de emprego apenas de uma 
equipe policial para os eventos futebolísticos.

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor? SIM NÃO

X

Observações: O valor do seguro fica embutido nos eventos em que são cobrados 
ingressos.
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos 
de violência ou para a denúncia destes?

SIM NÃO

X

Observações: Apenas a PMPR presente no jogo é responsável pelo registro de casos
de violência. Não há sala destinada para confecção de Boletins de Ocorrência nem 
acesso à Sistema que permita confecção de tal documentação in loco.
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos
de violência ocorridos no interior e nas imediações do
estádio que foram registrados em Órgão Policial da
circunscrição?

SIM NÃO

X

Observações: Todo tipo de violência ou manifestação é administrada pela PMPR.
1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano
permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras
de segurança).

SIM NÃO

X

1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada 
evento?

SIM NÃO

X



Observações:  Para cada  jogo  há planejamento  prévio  realizado pela  P/3  da  OPM,
porém, as condições de efetivo da 11a CIPM permitem o emprego de apenas uma
equipe policial-militar no evento, de forma a não prejudicar pela metade ou totalmente o
policiamento ordinário na cidade de Cambé/PR.
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o 
público?

SIM NÃO

X
1.10.1. No site da Federação X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas X
1.10.3. Em jornais de grande circulação X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo X
1.10.5. No site de ambos os Clubes X
1.10.6. D i s p o n i b i l i z a d o  n o  e s p a ç o  d o  S A T
( S e r v i ç o  d e Atendimento ao Torcedor) do Estádio

X

1.11. A capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros é de 600 
(seiscentas) pessoas.
1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?
500 (quinhentas) pessoas, divididas em 450 para a torcida local e 50 para a torcida 
visitante.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:
Atendido
Atendido com restrições X
Não atendido



2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de 
torcedores?

SIM NÃO

Simples X
Eletrônicas X
Removíveis X
Próprias X
As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos 
torcedores que acessam o estádio?

X

Observações: No momento do laudo as catracas encontravam-se guardadas.
2.2. Existem entradas distintas para torcidas? SIM NÃO

X
Observações: Existem portões diferentes, mas próximos entre si, aproximadamente 70
metros. A organização do Estádio comprometeu-se a, em dias de jogos com torcida
local e visitante, liberar o acesso ao Estádio da torcida local por trás, ficando do outro
lado do acesso da torcida visitante, para evitar conflito entra as duas durante a
entrada.
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros? SIM NÃO

X
Observações: Os árbitros adentram pelo mesmo portão que adentram os jogadores.

2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e 
reservado com acesso protegido?

SIM NÃO

X

Observações: porém, a entrada se dá logo ao lado da entrada do time visitante e time
local, tendo contato aproximado. Além disso, há uma porta no vestiário da equipe de
arbitragem que dá acesso direto para a via pública, prejudicando muito a segurança da
equipe. A Organização do Estádio comprometeu-se a colocar empresa de segurança
privada no acesso dos vestiários para a via pública.
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local 
e visitante?

SIM NÃO

X

Observações: Não há acesso diverso, ambos entrando em seu vestiário pela via 
pública, com portas de acesso uma ao lado da outra.
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e 
reservado com acesso protegido?

SIM NÃO

X

Observações: Os vestiários, além de com entradas próximas entre si, possuem portas 
de acesso direto para a via pública, prejudicando a segurança.
2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, 
imprensa e personalidades VIP?

SIM NÃO

X
2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro? SIM NÃO

X
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...) X
2.8.2. Proteção móvel (tubo em PVC) X

Observações: O acesso se dá através de escadaria subterrânea, e a área do gramado 
fica separada dos torcedores por alambrado.

2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), 
comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?

SIM NÃO

X

Observações: O banco para Reservas e equipe policial possui proteção de acrílico na 
parte superior, traseira e lateral.
2.10.  Possui  mecanismos  de controle de  acesso  que  impeçam o
ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no
estádio?

SIM NÃO

X

2.10.1. Revista manual X
2.10.2. Detector de metais fixo X



2.10.3. Detector de metais portátil X
2.10.4. Raio X X
2.10.5. Reconhecimento facial X
2.10.6. Relação nominal dos vetados X
2.11.  As vias  de acesso  ao  estádio  permitem que os  Órgãos de
segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas
de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?

SIM NÃO

X

Observação: Existem grades que permitem a formação de filas no portão de entrada,
porém, estas são pequenas, havendo aglomeração caso o público presente seja
numeroso. Vide Anexo XI.
2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de 
torcedores sem bilhete?

SIM NÃO

X
Observação: O muro que circunda o estádio possui altura que dificulta a invasão 
através de escalada.

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de
objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas,
alimentação, rojões, explosivos, etc.)?

SIM NÃO

X

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:
Atendido
Atendido com restrições X
Não atendido



3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO
Observações: Não existem câmeras de monitoramento no estádio.

3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de 
Comando e Controle?

SIM NÃO

X
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica,
com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do 
público para a Central?

X

3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras 
CFTV – Circuito Fechado de TV)?

X

3.2.1. Baixa resolução - -
3.2.2. Alta resolução - -
3.2.3. Grava e arquiva as imagens - -
3.2.4. Possibilita impressão de fotos - -
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros - -
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial - -
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento - -
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento - -
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone - -
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de 
imagem de toda a arquibancada

- -

3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local - -
3.2.12. Monitora a área do evento (campo) - -
3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários - -
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante - -
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante - -
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores - -
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a 
perspectiva da parte interna e externa do estádio)

- -

3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas - -
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores - -
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do 
estádio)

- -

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando, controle e do 
sistema de monitoramento:

Atendido
Atendido com restrições
Não atendido X



4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS 
USUÁRIOS

4.1 Os assentos são numerados?
SIM NÃO PARCIAL

X

Observações:

4.2. O estádio possui estacionamento interno?
SIM NÃO

X
4.2.1 Para carros de torcedores X
4.2.2 Para carros de parte dos sócios X
4.2.3 Para ônibus de torcidas X
4.2.4 Com espaço reservado para os árbitros X
4.2.5 Com espaço reservado para veículos de membros da equipe
local

X

4.2.6 Com espaço reservado para veículos da equipe visitante X
4.2.7 Com espaço reservado para autoridades X
4.2.8 Com espaço reservado para imprensa X
4.2.9 Com espaço reservado para serviços de emergências e 
segurança

X

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores? SIM NÃO
X

Observações: é protegido apenas por um alambrado, não havendo fosso nem
diferença de elevação entre gramado e espaço para torcedores. A organização do
Estádio comprometeu-se a empregar segurança privada em torno do alambrado para
evitar invasões.

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para 
separação de torcedores?

SIM NÃO
X

Observações: a divisão se faz com cerca existente tanto na torcida local como na 
torcida visitante, criando uma zona tampão, onde uma torcida não tem contato com a
outra.
4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante? SIM NÃO

X
4.5.1. Banheiros Masculinos X
4.5.2. Banheiros Femininos X

4.5.3. Banheiros para PCd X
4.5.4. Bares / lanchonetes X
4.5.5. Bilheteria X
Observação: Há sanitários em ambas torcidas, mas, não em quantidade suficiente para
jogos com grande público. O bar do estádio foi desativado, haja vista suas condições,
bem como existência de um único, o que causaria grande aglomeração de pessoas
caso todas desejassem ir até ele para consumir algo.
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos 
acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes

SIM NÃO

X
4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de 
segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?

SIM NÃO

X
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada? SIM NÃO

X
4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada 
do time mandante?

SIM NÃO

- -
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam 
ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?

SIM NÃO

X
4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da 
ambulância ao campo?

SIM NÃO

X
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência 
adequado para eventos noturnos?

SIM NÃO

X



4.11. Quantas bilheterias existem por setores quantos guichês 
existem em cada bilheteria?

SIM NÃO

- -

Observações: existem 2 bilheterias para a torcida local e 1 para a torcida visitante, mas 
seu espaço é precário.
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado? SIM NÃO

X

Conclusão quanto à infra-estrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:

Atendido
Atendido com restrições X
Não atendido



5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E 
AFINS
ESPAÇO ADEQUADO: O ambiente destinado à PMPR no interior do Estádio é apenas
uma sala destinada originalmente para membros de imprensa, hoje, utilizado pela
empresa de segurança do estádio. Não possui cela, espaço para armazenar
equipamentos, acondicionar alimentação.
5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja 
utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM NÃO

X
5.1.1. Adequado SIM NÃO

X
5.1.2. Possui salas de confinamento coercitivo com capacidade
adequado ao tamanho do estádio?

SIM NÃO

X
5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das
atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?

SIM NÃO

X
5.2.1. Adequado - -
5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja 
utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM NÃO

X
5.3.1. Adequado - -

Observações: existem as salas para imprensa ou locutores que está desativada
5.4. O estádio possui um espaço
Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)

para o Serviço de SIM NÃO

X

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido
Atendido com restrições
Não atendido X



6. DIAGNOSTICO E PARECER
6.1. Há não-conformidades encontradas? SIM NÃO

X

Restrição:

 Estruturação de instalações de refletores para o devido funcionamento
quando houver baixa luminosidade;

 Prazo: 45 dias;
 Estruturação de ampliação do número de Sanitários, de forma a evitar

aglomerações, adequando-se à Cartilha de Encargos do Campeonato
Paranaense, nos itens 3a Divisão e Jogos Sub 15, Sub 17, Sub 19, Feminino
e Copas;

 Prazo: 90 dias;
 Estruturação das salas destinadas às forças de segurança pública,

proporcionando local para os presentes acomodarem-se quando possível,
com acesso à Sistemas para confecção de BOU quando acionados, bem
como com compartimento para manter isolado (cela) aqueles que
praticarem infrações criminais no evento até deslocamento de viatura.
Ademais, se faz necessário armários ou compartimentos que permitam à
PMPR armazenar equipamentos;

 Prazo: 45 dias;
 Estruturação de sinalização interna e externa, com perfeito estado de

conservação (preferência tinta resistente à água e intempéries climáticas),
informando os setores do estádio, localização de assentos, acessos a
portões,  bilheterias,  fluxos  de  público,  sanitários,  bares,  áreas  médicas,
saídas de emergência, adequando-se à Cartilha de Encargos do
Campeonato Paranaense, nos itens 3a Divisão e Jogos Sub 15, Sub 17, Sub
19, Feminino e Copas;

 Prazo: 45 dias;
 Possibilidade de alteração dos locais de entrada de torcida local e torcida

visitante, de forma a adentrarem no Estádio por portões diferentes e mais
distantes;

 Prazo: 45 dias.

Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:
Aprovado
Aprovado com restrições X
Reprovado

 
Diante o verificado, pela existência de diversas restrições impeditivas constantes
no estatuto do torcedor e outras legislações esparsas,  bem como diversos dos
itens,  embora  existentes,  são  extremamente  precários,  mas  considerando  o
histórico de não beligerância da torcida do Clube Atlético de Cambé e a exigência
constante no caderno de encargos da FPF, é liberado em caráter excepcional o
público de 450 pessoas para a torcida mandante e 50 pessoas para a torcida
visitante,  totalizando  500  expectadores,  CONDICIONADO  A  JOGOS  COM
MANDANTE O CLUBE ATLÉTICO DE CAMBÉ, ONDE PARA MANDO DE JOGO
DE OUTROS CLUBES PERMANECE A VEDAÇÃO DE PÚBLICO CONSTANTE
AO LAUDO Nº 001/2022.

Ainda colocamos a restrição à realização de jogos em período noturno, visto a
ausência de iluminação, devendo os jogos serem encerrados antes do anoitecer e



iniciados após a aurora.

 Responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME POSTO FUNÇÃO

Marcelo Israel da Costa
Vieira

Cap. QOPM Comandante da 11a CIPM.

Paulo Eduard Antonio Lemes Cap. QOPM Subcomandante da 11a CIPM.

Data de emissão do laudo: 05/09/2022

Prazo de validade do laudo: 05/03/2023

P.O.

Cap. QOPM Marcelo Israel da Costa Vieira,
Comandante da 11a CIPM.

Cap. QOPM Paulo Eduard Antonio Lemes,

Subcomandante da 11a CIPM.
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ANEXO II – Estacionamento Veículos de Segurança



ANEXO III – Bilheterias



ANEXO IV – Sistema de Som



ANEXO V – Entrada dos Sanitários





ANEXO VI – Separação Entre Torcida e Gramado



ANEXO VII – Divisão de Torcidas





ANEXO VIII – Vestiários







ANEXO IX – Banco de Reservas e Policiamento





ANEXO X – Espaço da PMPR





ANEXO XI – Espaço Para Torcedores





ANEXO XII – Entrada do Estádio
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