
LAUDO DE SEGURANÇA 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 

 

 
 

Nome do estádio: Estádio Joaquim Portugal 

Apelido do estádio: Athletic Club  

Endereço completo do estádio: Rua João Hallak,s/n bairro Matosinhos  

Cidade: São João del-Rei  

Estado: MG CEP: 36.305-034 

Site: - Telefone: (32) 3371-5050 
  

Proprietário: Athletic Club 

E-mail: athleticclubfutebol@gmail.com Telefone: (32) 3371- 5050 
 

Gestor do estádio: Fábio Ernesto Lima de Campos 

E-mail: fabiocampos_nem@hotmail.com Telefone: (032) 99911-2752 

Qualificação profissional do Responsável: Gerente de Futebol 
 

Clube responsável pelo uso: Athletic Club 

E-mail: athleticclubfutebol@gmail.com Telefone: (32) 3371- 5050 

Site:  

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 
 

 
 

Nome: Fábio Ernesto Lima de Campos Telefone: (32) 9 9911-2752 

E-mail: fabiocampos_nem@hotmail.com 

CPF: 09526347676 

Função no Estádio: Gestor de futebol 
 

DATA E HORA DA VISTORIA 
 

Hora: 10 horas Data: 04/01/2023 

mailto:athleticclubfutebol@gmail.com
mailto:fabiocampos_nem@hotmail.com
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO 

 

 
O estádio possui um acesso principal para a torcida do Athletic Club, onde fica fácil 

realizar o controle de acesso e também identificar qualquer autor de delito dentro daquele 

espaço. Além disso, existe outra entrada para a torcida do time adversário, o que contribui 

significativamente com a segurança do local. 

As torcidas do time da casa e do time adversário são isoladas de modo que um local 

não fornece acesso ao outro. 

No ano passado o local foi utilizado para jogos da série B do campeonato mineiro, 

sendo respeitadas a capacidade máxima do local e as normas estabelecidas pelo Corpo de 

Bombeiros, não havendo assim nenhuma ocorrência policial. 

 

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 consiste na 

análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos 

estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o 

instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer. 

 
 

2.1 Arcabouço 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 a realização de 

a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial. 



2.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos 

listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e 

avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. 

Os documentos estão classificados sobre dois critérios: 

a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção; 

b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem 

inviabilizar a emissão do laudo. 

 
 

DOCUMENTO APRESENTADO DENTRO DA 

VALIDADE 

CARÁTER DA 

DOCUMENTAÇÃO 

Liberação do Corpo de Bombeiros para 

o funcionamento que conste informação 

sobre a capacidade máxima do estádio 

SIM ( x ) NÃO (  )  SIM ( x ) NÃO (  ) ALVARÁ 

Nome: Daniel Luiz Rodrigues Guimarães 

CPF: 

Patente: 1º Tenente 

Cargo: Comandante do 2º Pelotão BM 

Plano de Segurança do estádio SIM ( x ) NÃO (  ) SIM ( x ) NÃO (  )  

03 (três) últimos 

elaborados 

planos de ação SIM ( x ) NÃO (  ) SIM ( x ) NÃO (  ) MANDATÓRIO 

03 (três) últimas apólices de seguro 

obrigatório 

SIM ( x ) NÃO (  ) SIM ( x ) NÃO (  ) AUXILIAR 

Contrato da utilização de profissionais 

orientadores de público para cada evento 

esportivo, como previsto no Inc. III do 

art. 14 do Estatuto do Torcedor, na 

proporção mínima de 01 (um) 

profissional para cada 250 (duzentos e 

cinquenta) torcedores 

SIM ( x ) NÃO (  )  SIM ( x ) NÃO (  ) AUXILIAR 

Documento comprobatório do vínculo do 

Gerente de Segurança e seu Curriculum 

Vitae, bem como os diplomas 

comprobatórios dos cursos específicos na 

área de Segurança de Estádio 

SIM ( x ) NÃO (  ) SIM ( x ) NÃO (  ) MANDATÓRIO 

 

 

Considerações relevantes sobre os documentos: 



 



2.3 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: Existe na cidade a 303ª Cia PM Tático Móvel 

1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das 
demandas relacionadas ao futebol? 

SIM NÃO 

 X 
Observações: Não há na região. 

1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de 

Segurança de Estádio)? 

SIM NÃO 

X  

Observações: Conforme recomendação legal, o clube possui como gerente de segurança. 

1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função? 
Curso profissionalizante. 

1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de 
estádios? 

SIM NÃO 

X  

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 

 

Observações: Os funcionários do Clube que fizeram curso de brigadista. 

1.4.1. Quantos? 10 (Considerando a capacidade máxima do estádio) 
 

1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 
1 agente para cada 250 torcedores. 

Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente): 185,2 



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

 X 
Observações: O seguro existente é o que vem incluso no ingresso por parte da FMF. 

1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência 

ou para a denúncia destes? 

SIM NÃO 

x  

Observações: Pode-se afirmar que a presença da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros será efetiva 
em dias de eventos. Quanto aos demais órgãos: Poder Judiciário, Polícia Civil e Ministério 
Público, além de setores específicos da Prefeitura Municipal e segurança privada, todos serão 
convocados. 

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: O gerente de segurança possui essa atribuição. 

1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados 

na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos 

entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, 

incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes 

Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais 

(Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio 

(Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos). 

SIM NÃO 

  
X 

Observações: Não houve nenhuma ocorrência. 

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: 

(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos) 

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. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao 
Torcedor) do Estádio 

 X 

Observações: Plano foi confeccionado recentemente e será disponibilizado pela diretoria àqueles 
que deverão ter conhecimento. 

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de 
Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório. 

SIM NÃO 
  

Observações: 2303 pessoas. 

1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar? 2303 pessoas. 
 

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma: 

Portões: Lotação do Setor: Catracas: Proporção: 
    

Portões: Lotação do Setor: Catracas: Proporção: 
    

Portões: Lotação do Setor: Catracas: Proporção: 
    

Portões: Lotação do Setor: Catracas: Proporção: 
    

Total de Portões Lotação Total Total de Catracas Proporção Final 
02 2303 03 1 / 3 

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso. 

 
Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados: 

 

 
Atendido  ( X ) 

         Atendido com Restrições   (   ) 

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 

X  

2.1.1. Elas são:   

2.1.1.1. Simples X  

2.1.1.2. Eletrônicas  X 
2.1.1.3. Removíveis X  

2.1.1.4. Próprias X  

2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e 
permitem a contagem dos torcedores que acessam o 
estádio? 

X 
 

Observações: 

2.2. Existem entradas distintas para torcidas? SIM NÃO 

X  

Observações: Cada torcida tem acesso por um portão. 

2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos 
árbitros? 

SIM NÃO 

X  

Observações: Os árbitros entram por um acesso em específico. 

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

SIM NÃO 

X  

Observações: O acesso dos vestiários é feito por dentro do gramado cujo acesso é restrito ou por 
outras dependências mais reservadas do estádio. 

2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das 

equipes local e visitante? 

SIM NÃO 

X  

Observações:  

2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente 
seguro e reservado com acesso protegido? 

SIM NÃO 

X  

Observações: O acesso dos vestiários é feito por dentro do gramado cujo acesso é restrito. 



 

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de 

autoridades, imprensa e personalidades VIP? 

SIM NÃO 

X  

Observações: É realizado por entrada separada. 

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 ao campo é realizado por uma parte do estádio onde não há torcida no 
entorno. 

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

SIM NÃO 

X  

2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que 
impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou 
objetos ilícitos no estádio? 

SIM NÃO 

X  

2.11.1. Revista manual X  

2.11.2. Detector de metais fixo  X 
2.11.3. Detector de metais portátil X  

2.11.4. Raio X  X 
2.11.5. Reconhecimento facial  X 
2.11.6. 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 
 

Observações: existem gradis de balizamento. 



2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o 

acesso de torcedores sem o bilhete? 

SIM NÃO 

 X 
Observações: O muro é alto e possui proteção. 

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a 
entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, 

drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)? 

SIM PARCIA
LMENTE 

NÃO 

  X 

Observações:  

 

 

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados: 

 

 

 
Atendido  ( X ) 

         Atendido com Restrições   (   ) 

Não Atendido (  ) 



3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO 

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? 

SIM NÃO 

X  

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

SIM NÃO 

X  

3.2.1. Baixa resolução  x 
3.2.2. Alta resolução x  

3.2.3. Grava e arquiva as imagens x  

3.2.4. Possibilita impressão de fotos x  

3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros x  

3.2.6. Possibilita reconhecimento facial  x 
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de 
Monitoramento 

x  

3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de 
Monitoramento 

x  

3.2.9. Possui sistema de internet e telefone x  

3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de 
aproximação de imagem de toda a arquibancada 

x  

3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local x  

3.2.12. Monitora a área do evento (campo) x  

3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários x  

3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time 
Mandante 

x  

3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time 
Visitante 

x  

3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os 
Torcedores 

x  

3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas 
(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do 
estádio) 

x  

3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e 
Bebidas 

x  

3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos 
Torcedores 

x  

3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte 
externa do estádio) 

x  

 

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de 

monitoramento: 

 
                                                                                     Atendido: (x) 
 

Atendido com Restrições 

 
                                                                  Não Atendido 

 



4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS 

USUÁRIOS 

4.1. Os assentos são numerados? SIM NÃO Parcialmente 

 X  

Observações: Assentos de concreto sem numeração 

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual: SIM NÃO 
  

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: Toda arquibancada é isolada por alambrado. 



 

 

 

 

 

 

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

SIM NÃO 

X  

Observações: A divisão é feita com duas grades de aço.   

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 PNE  X 

4.5.4. Bares / lanchonetes 
X  

4.5.5. Bilheteria 
X  

4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos 
estádios para proteção das torcidas visitantes? 

SIM NÃO 

 X 

Observações: 

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

SIM NÃO 

X 
 

Observações: As grades que separam as torcidas são boas e resistentes e o emprego de segurança 
privado entre elas facilita o emprego da força policial não havendo necessidade de emprego 
massivo por parte da Polícia Militar. 

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

 X 

Observações: Não há. 



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

Observações: Não existe torcida organizada 

4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser 

utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? 
 

(restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de 

alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, 
madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, 
dentre outros). 

SIM NÃO 

  
X 

Observações: 

4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância 

ao campo? 

SIM NÃO 

X  

Observações: Local reservado para ambulância. 

4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para 

eventos noturnos? 

SIM NÃO 

 X 
Observações: Existe Iluminação de emergência e a iluminação para períodos noturnos está 
sendo instalada. 

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

SIM NÃO 
X  

Observações: Existem duas bilheterias no clube cada uma com três guichês. 

4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado? SIM NÃO 

X  

4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio? SIM NÃO 

X  

Observações: Segundo os dirigentes do clube, será priorizada a venda antecipada em locais a 
serem definidos juntamente com os patrocinadores. 

4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d’água, torres de 
eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) 
protegida(s) do acesso de torcedores? 

SIM NÃO 

X 
 

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de 

monitoramento: 

 
                                                                               Atendido:   (x) 
 

                                                                      Atendido com Restrições 

 
                                                     Não Atendido 

 



5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E 

AFINS 

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que 

comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, 
BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de 
fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio. 

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para 
atendimento do torcedor em dias de jogo? 

SIM NÃO 

5.1.1. Adequado (Anexar foto) X  

5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado 
ao tamanho do estádio? (Anexar foto) 

 X 

Observações: O espaço é adaptado e possui acesso a bebedouro, telefone porém não possui as salas 
de confinamento coercitivo em caso de prisões, os conduzidos serão encaminhados a Delegacia 
de Polícia local. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.2. O Estádio possui sala reservada para o 

exercício das atividades do Juizado Especial 
Criminal (JECRIM) 

SIM NÃO 

 X 

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

SIM NÃO 

 X 

5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de 
Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)  

SIM NÃO 

 X  

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de 

monitoramento: 

 
                                                                          Atendido:   (x) 
 

                                                                Atendido com Restrições 

 
                                              Não Atendido 

 
 



3 - DIAGNÓSTICO E PARECER 

  
Parecer: 

 

 

Todo o conjunto analisado demonstra que o estádio possuirá condições de sediar os 

jogos com as condições de segurança necessárias. 

 

Em análise a cada ponto, portanto, apontado como gerador da restrição temos: 

Por derradeiro, realizada toda a vistoria técnica por estes militares que compõem 

a comissão, restou verificado que: 

 

1- No tema planejamento da segurança do usuário do estádio: 

 Está de acordo com as normas estabelecidas. 

 

2- No tema sistema para controle de acesso de pessoas e objetos:  

Está de acordo com as normas estabelecidas. 

 

3- No tema central de comando e controle e sistema de monitoramento:  

Está de acordo com as normas estabelecidas. 

 

 

4- No tema infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários: 

 Está de acordo com as normas estabelecidas. 

 

Condições de funcionamento do estádio: 

 

 

Aprovado        |    x   |    
    

               Aprovado com Restrição   |           | 

 

           Reprovado      |           |       

       

 

 

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados. 



5- No tema espaços adequados para atuação de órgãos de segurança e afins: 

Está de acordo com as normas estabelecidas. 

 

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo: 
 

 
 

 

Data de emissão do laudo: 04/01/2023 

Prazo de validade do laudo: 1 ANO 

 

 

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer 

tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do  estádio.  


