RELATÓRIO COMPLEMENTAR LAUDO DE SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Apelido do estádio: "Helenão"
Endereço: Avenida Eugênio Nascimento,n° 10, bairro
Dom Orione
Cidade: Juiz de Fora
Estado: Minas Gerais

Site: www.pif.mg.gov.br

Proprietário: Prefeitura de Juiz de Fora

E-mail: secretariasel@pif.mg.gov.br

CEP: 36.038-330
Telefone: (32) 3690-7382

Telefone: (32) 3690-7818

Gestor do estádio: Fernando Luiz SeixasTelefone:
Faria de Carvalho
CPF:601.790.156-72
(32) 98822-3606
E-mail:fcculturacorporal@gmail.com
Qualificação profissional do Responsável:

Professor de Educação Fisica e Mestre em Educação
Clube responsável pelo uso:Telefone:
E-mail:-Site:.

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 18/08/2022

Hora: 1Oh0omin

INTRODUÇÃO
O presente RelatórioVistoria Complementar ao Laudo de Segurança foi realizado, no

dia 17 de Agosto de 2022., por determinaçâo do Sr. Cel Comandante da 4* RPM, após

solicitação da Prefeitura de Juiz de Fora, a fim de verificar se as Reprovações elou

restrições consignadas

2

no

Laudo foram sanadas

ALTERAÇÕES ENCONTRADAS NO RELATÓRIO E PROVIDENCIAS
REALIZADAS:

RESTRIÇÕES
RESTRIÇÃO 1:
Todas as catracas fixas do Estádio vistoriado estão em mau estado de

Conservação. As

catracas não são aferidas por

órgão competente capaz

de

elaborar laudo sobre a confiabilidade das catracas segundo nomas técnicas e

instrumentos de medida.
Não há a possibilidade de "zerar" ou reiniciar as catracas antes de cada jogo, de

forma que não é possível auditar as catracas.

Não é possível comprovar a quantidade de público pagante apenas pela
contabilização das catracas, podendo haver, neste caso, "fraudese outras práticas

que contribuam para a evasão da receita decorrente do evento esportivo",

conforme salienta o Art. 21 do Estatuto de Defesa do Torcedor, dispositivo legal
detentora do mando de jogo a implementar
que obriga à entidade desportiva
sistema de segurança que impeça tal prática.

PROVIDÊNCIAS: A administração do Estádio fez a aquisição de 06 (seis) catracas
novas, moderna e em pleno funcionamentos nos eventos realizados naquela praça

esportiva, conforme fotos do ANEXO A.
EVENTO QUE GEROU A

RESTRIÇÃO

FOI SANADO:

Sim (X)

Não ()
e 2.13 e fotografias anexas
RESTRIÇÃO 2: Conforme demonstrado nos itens 2.12
entrada de pessoas sem
da
a
existe
possibilidade
do laudo de Vistoria Inicial,
no
estádio (armas, drogas,
autorizados
não
bilhete e também a entrada de objetos
em
alguns pontos do muro a
etc.), pois
bebidas, alimentação, rojões, explosivos,
sua transposição, assim como também é
altura deste não é suficiente para evitar
tacilidade e, como demonstrado em
certa
com
possivel arremessar objetos

fotografias anexas.

PROVIDENGIAS: Com a atualização do Plano de Segurança, na sua versao 1.4
2022, foi feita a alocação de sequrancas extras no entorno do estadio0, em dias de

eventos esportivos para evitarque pessoas acessemo estádio sem bilhete ou que

arremessem objetos não autorizados para o interior do estádio.

Tal sugestão foi acrescida no Plano de Segurança versão 1.4-2022 (ANEXO B).
EVENTO QUE GEROU A RESTRIÇÃO FOI SANADO:
Sim (X)

Não ()
RESTRIÇAO 3: Falta de sistema de monitoramento por imagens

PROVIDENCIAS: Segundo a administração do estádio, foi instalada toda a
estrutura para monitoramento por câmeras, contudo devido ao alto Custo e

possibilidade de depredação e furto das câmeras, o sistema fica inativo e em caso
de possibilidade de público superior a dez mil torcedores a empresa é acionada

para instaiar as câmeras (segundo a administração

do estádioo cabeamento ja

fica fixo no local) e realizar os ajustes para o funcionamento durante o evento.

EVENTO QUE GEROUA RESTRIÇÃO FOI SANADO:
Sim (X)

Não ()

-

RESTRIÇÃO 4: Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser
numerados. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM

RESTRIÇÃO.
PROVIDENCIAS: Na presente vistoria, foi identificado que a gravação da
numeração nas arquibancadas segue em andamento, inclusive haviam
trabalhadores realizando a mesma no momento da vistoria.

Pode-se observar que aproximadamente 60% das arquibancadasjá foram
pintadas, sendo a totalidade dos setores Verde e Azul, restando apenas o setor
Vermelho.
Segundo a administração, a mesma já tem os recursos humanos e logísticos
suficientes para finalizar os trabalhos, solicitando apenas da dilação do prazo.
Será dessa forma, estendido o prazo, desde que não sejam comercializados
ingressos para o Setor Vermelho.

EVENTO QUE GEROU A RESTRIÇÃO FOI SANADO:

Sim()
Nao (X)
PRAZO: 90

(noventa) dias

para

a

regularização da pendência.

RESTRIGAO 5: Ausência do contrato da utilização de
orierntadores d
público para cada evento esportivo, como previsto no profissionais
II do art. 14 do Estatut
Inc.
do 1orcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 260
(duzentos e cinquenta) torcedores.

PROVIDENCIAS: O referido contrato iá foi apresentado pela Administraçao do
Estádio a esta comissão, e segue no ANEXO E.
EVENTO QUE GEROU A

RESTRIÇÃO FOI SANADO:

Sim (X)

Não ()

3.2. Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado0
Aprovado com Restrição: X

Reprovado

3. OBSERVAÇÕESE CONSIDERAÇPES FINAIS:
O presente RelatórioNistoria Complementar ao Laudo de Segurança foi realizado, no
Agosto de 2022, por determinação do Sr. Cel Comandante da 4° RPM, após
solicitação da Prefeitura de Juiz de Fora, a fim de verificar se as Reprovações e/ou

restrições consignadas

no

Laudo foram sanadas.

Do que foi apurado, das 05 (cinco) restrições observadas no laudo de vistoria inicial,

apenas uma delas ainda não foi sanada pela Administraçáo do Estádio, sendo a
identificação numérica dos lugares, sendo as demais restrições definitivamente
sanadas.
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Obras da restriçao pendente segue em
andamento, inclusive haviam trabalhadores
a
mesma
no
realizando
momento da vistoria. Pode-se observar
AG

60% das arquibancadas já foram pintadas, sendo

que

a

aproximadamente

totalidade dos setores Verde

e

Azul, restando apenas o setor Vermelho.

Segundo a administração, a mesma já tem os recursos humanos e logisticos

suficientes para finalizar os trabalhos, solicitando apenas da dilação do prazo. Sera
dessa forma, estendido o prazo, desde que näo sejam comercializados ingressos para

o Setor Vermelho.

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

NOME

POSTO

FUNÇÃO

ASSINATURA

Chefe de

Bruno Gustavo Lisboa da Silva 1° Ten PMMG
Tainam Menini José

|10 Ten PMMG

Victor Bressan Couto

1 Ten PMMG

Seção
Comandante
de Pelotão

Comandante
de Pelotão

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo,
aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

ANEXOS:

ANEXO A- Fotos das catracas novas adquiridas pela administração do Estádio.
ANEXO B- Plano de Segurança Versão 1.4 2022.

ANEXO C - Oficio n 054/22

GABISEL., que trata da pintura da numeração nas

arquibancadas.

ANEXO D- Fotos das numerações gravadas nas arquibancadas.

ANEXO E-Contrato da utilização de profissionais orientadores de público

4. HOMOLOGAÇAO DO PARECER
) PELA HOMOLOGAÇÃO

PELA HOMOLOGAÇÃO COM RESTRIÇO
() NÃO HOMOLOGAÇÃO

CONFOuS DHoNSA

4

Juiz de

WALLACE CAETANO
Comandante

5

4

de

déosTo

de

2022.

PIO, TEN CEL PM
Cia PM Ind PE

RPM

PARECER DO CMTE DA 4

PELA

da

Fora,

HOMOLOGAÇÃO

PELA HOMOLOGAÇÃO COM

RESTRIÇÃO

O NÃO HOMOLOGAÇÃO

Juiz de Fora, _ d e a g o a

RENATO SALGADO CINTRA GIL, CEL PM
Comandante da 4a RPM

de 2022.

