SEI/GOVMG - 53573382 - Anexo

1 of 22

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais
15ª Região da Polícia Militar
Anexo nº LAUDO DE SEGURANÇA ESTÁDIO DE FUTEBOL/PMMG/15RPM/2022
PROCESSO Nº 1250.01.0009801/2022-30
LAUDO DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO
Nome do estádio: Estádio de Futebol Nassari Ma�ar
Apelido do estádio: Campo do América
Endereço completo do estádio: Rua Benedito Oliveira, nº 334, Bairro Grão-Pará
Cidade: Teóﬁlo Otoni
Estado: Minas Gerais

CEP: 39801-127

Site:

Telefone: (33) 98885-0013

Proprietário: América Futebol Clube (CNPJ: 25.114.679/0001-70)
E-mail: america-to@fmf.com.br

Telefone: (33) 98885-0013

Gestor do estádio: João Gabriel Fassbender Barreto Prates
E-mail: joaogabrielprates@gmail.com

Telefone: (33) 98885-0013

Qualiﬁcação proﬁssional do Responsável:
Clube responsável pelo uso: América Futebol Clube
E-mail: america-to@fmf.com.br

Telefone: (33) 98885-0013

Site:

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: João Gabriel Fassbender Barreto Prates

Telefone: (33) 98885-0013

E-mail: joaogabrielprates@gmail.com
CPF: 144.323.447-84
Função no Estádio: Presidente do Clube

DATA E HORA DA VISTORIA
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Hora: 11 horas

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO
O Estádio de Futebol Nassari Mattar está localizado no Bairro Jardim Iracema, na cidade de Teófilo Otoni/MG, e possui
vias de acessos calçadas e asfaltadas. A infraestrutura é modesta, todavia o estádio é todo murado, não havendo quaisquer
registros relacionados a tentativa de invasão por parte de torcedores ao campo.
O Estádio é pequeno e a capacidade atual é de 3.000 torcedores. Na maioria dos jogos o público presente é composto
basicamente pela torcida local. Ainda assim, quando a torcida visitante se faz presente os jogos ocorrem tranquilamente.
Deste modo, até o presente momento não há nenhum registro de Evento de Defesa Social relacionado a conflitos de
torcedores, nem tampouco casos de violência ou situações de emergência que tenham demandado evacuação imediata do
Estádio.
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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:
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 NÃO
(x)()

SIM NÃO
(x)()

MANDATÓRIO

Plano de Segurança do estádio

SIM NÃO
(X)()

SIM NÃO
(X)( )

AUXILIAR

03 (três) úl�mos planos de ação elaborados

SIM NÃO
( )(X)

SIM NÃO
( )(X)

MANDATÓRIO

03 (três) úl�mas apólices de seguro obrigatório

SIM NÃO
( )(X)

SIM NÃO
( )(X)

AUXILIAR

SIM NÃO
( )(X)

AUXILIAR

SIM NÃO
(X)( )

MANDATÓRIO

Nome: Lauriano Sousa Campos
CPF: 002.545.206-18
Patente: 2º Ten BM
Cargo: Comandante do 1º Pel/2ª Cia BM

Contrato da u�lização de proﬁssionais orientadores de público para cada
evento espor�vo, 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
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 NÃO
( )(X)

SIM NÃO
(X)( )

Considerações relevantes sobre os documentos:
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O plano de segurança encontra-se desatualizado, principalmente em virtude das alterações de capacidade de lotação e
reestruturação do acesso ao estádio.
Os seguranças particulares são também os responsáveis por orientar o público em cada evento esportivo.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR
SIM

NÃO

1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Despor�vas?
X
Observações:
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das
demandas relacionadas ao futebol?

SIM

NÃO
X

Observações:
SIM

NÃO

1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?
X
Observações: Responsável é o Sr. Rodrigo Souza Morais Contato: (33) 3523-7394 Cel: (33) 8839-8219 (33) 9149-2001
1.3.1. Qual a sua qualiﬁcação proﬁssional para exercício da função?

• Curso de Formação de Vigilante;
• Curso de Extensão em Transporte de Valores;
• Curso de Extensão em Escolta Armada.
SIM

NÃO

1.3.2. Este proﬁssional possui curso especíﬁco focado em segurança de estádios?
X
Observações:
(Cer�ﬁcados Anexos)
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 disposi�vos de emergência)?

SIM

NÃO

X

Observações: Os seguranças par�culares são também os responsáveis por orientar o público em cada evento espor�vo.
1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)
- 26 agentes orientadores
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 automá�co ou calculado manualmente):

3000/26 = 115,38
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SIM

NÃO

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?
X
Observações: Não foi possível juntar cópia das apólices, pois segundo a diretoria do clube a contratação do seguro ﬁca a cargo
da Federação Mineira de Futebol, sendo inclusive o número da apólice constada no próprio bilhete que é comercializado
durante os eventos. Todavia foi disponibilizado Bole�m Financeiro do jogo realizado no dia 03/09/2022, constando o valor de
R$ 63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos), referente ao seguro do público presente naquela data.
Anexar comprovantes
(apólice das 03 (três) úl�mas par�das)

SIM

NÃO

1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?
X
Observações: Os proﬁssionais do clube são orientados a colher qualquer denúncia e repassar a diretoria do clube. Nos casos de
violência que se traduzam em delitos a competência do registro ﬁca a cargo do órgão policial presente no estádio.
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: Importante acrescentar que até a presente data não se tem no�cia de nenhum evento de violência no estádio.
1.7.1. Indicar em quan�dade de ocorrências os seguintes fatos registrados na úl�ma 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 há registros de eventos dessa natureza no estádio.
1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preven�vas e mi�gadoras de
segurança).

SIM

NÃO

X

Observações: O plano de segurança encontra-se desatualizado, principalmente em virtude das alterações de capacidade de
lotação e reestruturação do acesso ao estádio
(Se sim, obrigatório anexar)
SIM

NÃO

1.9. É elaborado um Plano de Ação especíﬁco para cada evento?
X
Observações:
(Se sim, anexar cópia dos 3 úl�mos)
SIM

NÃO

1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?
1.10.1. No site da Federação
1.10.2. Encaminhado para as torcidas
1.10.3. Em jornais de grande circulação
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo
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1.10.5. No site de ambos os Clubes
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao
Torcedor) do Estádio
Observações: Não há plano de ação conforme assinalado no item anterior.
1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de
Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.

SIM

NÃO

X

Observações: 3.000 ( três mil ) torcedores.
1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?
A Polícia Militar segue o laudo expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar.
1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:
Portões:

Lotação do Setor:

Catracas:

Proporção:

3

600

1

600

Portões:

Lotação do Setor:

Catracas:

Proporção:

6

600

1

600

Portões:

Lotação do Setor:

Catracas:

Proporção:

7

600

1

600

Portões:

Lotação do Setor:

Catracas:

Proporção:

9

600

1

600

Portões:

Lotação do Setor:

Catracas:

Proporção:

11

600

1

600

Total de Portões

Lotação Total

Total de Catracas

Proporção Final

5

3000

5

600

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.
Observações: Existem ainda outras duas catracas reservas para serem u�lizadas em caso de necessidade
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Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

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

SIM

NÃO
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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:

SIM

NÃO

2.2. Existem entradas dis�ntas para torcidas?
X
Observações: Os torcedores visitantes entram pelo portão da Rua José Roberto Ramos.
SIM

NÃO

2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?
X
Observações: Árbitros entram pelo portão da Rua Benedito de Oliveira, próximo ao Portão 01.
SIM

NÃO

2.4. O ves�ário dos árbitros está localizado em Ambiente seguro e reservado com acesso protegido?
X
Observações:
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das
equipes local e visitante?

SIM

NÃO

X

Observações: As equipes local e visitantes, bem como os árbitros, entram pelo portão da Rua Benedito de Oliveira.
2.6. O ves�ário das equipes está localizado em ambiente
seguro e reservado com acesso protegido?

SIM

X

Observações: o acesso é realizado por entradas individuais e protegidas por seguranças.
SIM

NÃO

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de Autoridades, imprensa e personalidades VIP?
X
Observações:

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é
seguro?
2.8.1. Proteção ﬁxa (túnel, muro...)

SIM

NÃO

X
X
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2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)

X

Observações:
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 (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro): Local é seguro, está localizado no interior do
campo, próximo ao gramado.
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos
ilícitos no estádio?
2.11.1. Revista manual

SIM

NÃO

X
X

2.11.2. Detector de metais ﬁxo

X

2.11.3. Detector de metais portá�l

X

2.11.4. Raio X

X

2.11.5. Reconhecimento facial

X

2.11.6. Relação nominal dos vetados

X

Observações: Importante ressaltar que se trata de estádio com capacidade para 3.000 pessoas.
2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as u�lizem em dias de evento para a
realização de linhas de vistorias e balizamento (u�lização de gradis) adequado?

SIM

NÃO

X

Observações:
SIM

NÃO

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?
x

Observações:

(Se sim, anexar foto)

(Se sim, anexar foto)

(Se sim, anexar foto)

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

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

Observações:

(Se não ou parcial, anexar foto)

(Se não ou parcial, anexar foto)

(Se não ou parcial, anexar
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foto)

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

Atendido com Restrições

Não Atendido
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3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO
SIM

NÃO

3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?
X
Observações: O estádio possui sala disponível para Central de Comando e Controle, porém não possui sistema de
monitoramento por câmeras, sendo que esta exigência se faz necessária apenas para estádios com capacidade de público
superior a 10.000 mil pessoas, conforme a previsão do Art. 18 da Lei 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor).
SIM

NÃO

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

Observações: idem a observação acima.

(Se não ou parcial, anexar foto)

(Se não ou parcial, anexar foto)

(Se não
ou
parcial,
anexar
foto)
SIM

NÃO

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 ves�ário 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)
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3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários
3.2.14. Monitora o acesso ao ves�ário do �me
mandante
3.2.15. Monitora o acesso ao ves�ário do �me
visitante
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os
torcedores
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspec�va 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)
Detalhar as especiﬁcações das câmeras e suas localizações:

(Anexar foto)

(Anexar foto)

(Anexar foto)

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

Atendido com Restrições

Não Atendido
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4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS
4.1. Os assentos são numerados?

SIM

NÃO

Parcialmente

X

Observações: A numeração está na própria arquibancada, possui o estádio não possui assentos, �po cadeiras. O Corpo de
Bombeiros Militar exigia a numeração quando a capacidade do estádio era para 3.970 pessoas. A capacidade do estádio foi
reduzida, atualmente, para 3.000.

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:

SIM

NÃO

Observações:
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(Se não ou parcial, anexar
foto)

4.2. O estádio possui estacionamento interno?

(Se não ou parcial, anexar foto)

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: O estacionamento interno possui poucas vagas e são des�nadas para autoridades, arbitragem, ambulâncias,
veículos oﬁciais da Polícia Militar e Bombeiro Militar.

(Se não, anexar foto)

(Se não, anexar foto)
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(Se não, anexar foto)

SIM

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

NÃO
X

Observações: A barreira é realizada pelos próprios seguranças/monitores.
SIM

4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?

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
SIM

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

NÃO
X

Observações:

• A venda de ingressos é feita de forma antecipada por meio de contato direto entre as diretorias dos clubes;
• A venda de alimentos é realizada nos bares localizados no interior do estádio.
4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança

SIM

que dispensem o emprego massivo de força policial?

NÃO

X

Observações:
SIM

4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?

NÃO

X

Observações:
SIM

NÃO

4.7.2. Este local é distante do local des�nado a torcida organizada do �me mandante?
X
Observações:

4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser u�lizados
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:
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SIM

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

NÃO

X

Observações:
SIM

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

NÃO
X

Observações: Não há a previsão de ocorrer jogos no período nortuno, sendo essa trata�va alinhada com a Federação Mineira
de Esporte.
SIM

NÃO

4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?
X
Observações: Existe uma bilheteria, com 3 guiches. São o suﬁciente para atender a demanda do estádio.
SIM

NÃO

4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?
X
Observações:
4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?

SIM

NÃO

X

Observações: A venda antecipada é efetuada na “Sorveteria Central” e na loja “Max Copy”, situadas na área central de Teóﬁlo
Otoni.

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

Observações:
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Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:
Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido
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5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS
ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, banheiro nas proximidades, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de
atendimento. Necessita de mobiliário. Local de fácil acesso para o torcedor e sinalizado/iden�ﬁcado no interior do estádio.
5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja u�lizado para atendimento do torcedor em
dias de jogo?

SIM

NÃO

X
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 local não possui ar refrigerado, nos casos de pessoas presas a condução é realizada de imediato para a
delegacia mais próxima, tendo em vista que a polícia judiciária não disponibiliza servidores para con�nuidade dos trabalhos
nos dias de jogos no estádio.

5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das a�vidades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)

SIM

NÃO
X

5.2.1. Adequado

X

Observações:
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(Anexar foto)

(Anexar foto)

(Anexar foto)

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

SIM

NÃO
X

5.3.1. Adequado (Anexar foto)

X

Observações: O JECRIM e a Polícia Civil não enviam servidores.

(Anexar foto)

(Anexar foto)

(Anexar foto)

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

SIM

NÃO
X

Observações:

(Anexar foto)

(Anexar foto)

(Anexar foto)

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

Atendido com Restrições
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Não Atendido

6- DIAGNÓSTICO E PARECER
6.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas
Restrição 1: Conforme norma, o estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações preven�vas e de
segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato;

O plano de segurança apresentado encontra-se desatualilzado, principalmente em virtude das alterações de capacidade
de lotação e reestruturação do acesso ao estádio.
Sendo assim, o item referente a Instrumento de Verificação de Segurança foi atendido com restrição.

Providências: Foi estabelecido prazo para a regularização da pendência.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Parecer:
Condições de funcionamento do estádio:
Aprovado

Aprovado com Restrições

Não Aprovado

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

Observações e Considerações Finais:
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O muro que cerca o estádio em frente a Rua João Leonardo Hollerbach, intercessão com a Rua José Roberto Ramos, foi
reformado recentemente, sendo que ao término da obra algumas pontas das colunas de sustentação do muro ficaram
expostas. Por zelo, foi orientado que as referidas barras de ferro das colunas fossem serradas.

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

POSTO

FUNÇÃO

ASSINATURA

Pablo Azevedo da Silva

CAP PM

Presidente da Comissão

Wanner Mar�ns Matos

1º TEN PM

Vice-Presidente
Comissão

Gisuel Oliveira Guimarães

2º TEN PM

Escrivão

da

Data de emissão do laudo:

20/09/2022

Prazo de validade do laudo:

20/09/2023

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o
funcionamento do estádio.
HOMOLOGAÇÃO
O Comandante da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), diante das informações apresentadas no presente Laudo de
Segurança, RESOLVE:

(X) CONCORDAR com o parecer da Comissão de Vistoria, homologando o presente Laudo de Segurança
( ) DISCORDAR do parecer da Comissão de Vistoria, determinando as seguintes providências:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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SANDRO HELENO GOMES FERREIRA, CORONEL PM
COMANDANTE DA 15ª RPM

Documento assinado eletronicamente por Pablo Azevedo da Silva, Capitão, em 26/09/2022, às 12:23, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Wanner Mar�ns Matos, 1° Tenente, em 26/09/2022, às 12:29,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Gisuel Oliveira Guimarães, 2° Tenente, em 26/09/2022, às 12:30,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Rafael Duarte Muniz, Tenente Coronel, em 26/09/2022, às 13:50,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Sandro Heleno Gomes Ferreira, Coronel, em 26/09/2022, às 16:41,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 53573382 e o código CRC 7517DFD4.
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