
Laudos Técnicos dos Estádios de Futebol 

CONSIDERANDO no que tange o assunto laudos técnicos de 
estádios, temos atendido ao longo desses anos o que determina o Artigo 23 da 
Lei Federal nº 10.671/2003 – Estatuto de Defesa do Torcedor; o Decreto 
Federal nº 6.795/2009, da Presidência da República; e da Portaria nº 
238/2010 do Ministério do Esporte com seus respectivos anexos; 

  CONSIDERANDO, no entanto, em 27 de outubro de 2015, o 
Ministério do Esporte publicou em Diário Oficial da União a Portaria nº 290/15 
cujo conteúdo altera por completo os modelos seguidos até então, e 
estabelece exigibilidade para novos laudos a partir de 01/01/16; 

CONSIDERANDO, dessa maneira, todos aqueles laudos com 
data de emissão a partir do dia 01/01/16 deverão atender aos novos modelos;  

CONSIDERANDO a necessidade de orientar e auxiliar os 
administradores dos estádios e presidentes de clubes acerca das medidas 
pertinentes para a obtenção dos laudos técnicos, dentro dos prazos legais.  

A Federação Paulista de Futebol celebra neste ano seus 75 anos 
de idade apresentando uma nova fase para melhorar as condições dos clubes 
e contribuir para uma evolução significativa colocando à disposição dos 
interessados o “INFORMATIVO DE PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO 
DE VISTORIAS E OBTENÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DOS ESTÁDIOS DE 
FUTEBOL”, cujo objetivo é o de fornecer subsídios e facilitar a ações para o 
atendimento das exigências legais com relação à regularização e liberação da 
presença dos torcedores nos estádios de futebol utilizados nas competições 
profissionais. 

                      

                     

  

Reinaldo Carneiro Bastos 

            Presidente 

  



Padronização dos laudos técnicos dos estádios para o ano de 2017 

• A administração do clube deverá oficiar às Unidades da PM e do Corpo 
de Bombeiro da área, solicitando a realização de vistoria no estádio a 
ser utilizado na competição, a fim de que os laudos sejam realizados de 
01Out16 a 31Out16, ainda que o laudo atual esteja dentro do prazo de 
validade. 

Gerente de Segurança do Estádio 

• Todos os CLUBES deverão enviar ao  DEPARTAMENTO DE 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO  a cópia do Currículo do GERENTE 
DE SEGURANÇA DO ESTÁDIO, sem exceção. 

• O PRAZO LIMITE PARA O ENVIO DO CURRICULO  É ATÉ  15 DE 
OUTUBRO DO CORRENTE. 

Laudos técnicos a serem enviados da F.P.F. 

Os novos modelos de laudos técnicos para estádios de futebol que 
serão exigidos pelo Estatuto do Torcedor a partir de janeiro de 2016, que 
atestarão a real capacidade de público dos estádios, bem como suas 
condições de segurança, serão os seguintes:  

-I- LAUDO DE SEGURANÇA; 
-II- LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE E 

CONFORTO; 
-III- LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO; 
-IV- LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE. 



Competência para vistoria e confecção de Laudos Técnicos: 

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO E 
PÂNICO; e o AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE 
BOMBEIROS. (AVCB) = Serão expedidos pelo CORPO DE 
BOMBEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, na respectiva área de competência. 

 
LAUDO DE SEGURANÇA.=  Será expedido pelo COMANDO 
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, na 
respectiva área de competência. 

LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE.  = 
Será expedido pela AUTORIDADE DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIO do município. 

L A U D O D E V I S T O R I A D E E N G E N H A R I A E 
ACESSIBILIDADE E CONFORTO. =   Será expedido por 
Profissionais Engenheiros e Arquitetos, legalmente 
habilitados pelos conselhos regionais de Engenharia, 
Arquitetos e Agronomia -  CREAS de acordo com a lei 
Federal n°5.194, DE 21/12/66, E RESOLUÇÕES DO 

CONFEA, com conhecimentos específicos obtidos em cursos e 
treinamentos especializados.  
  



Prazo de Validade dos Laudos Técnicos 
  

  

Não sendo encontrado nenhum impedimento ou outro qualquer que o 
vistoriador julgue digno de nota e medidas cabíveis, os Laudos Técnicos 
APROVADOS, poderão constar prazos de validade diferentes aos acima 
expostos.  

Os Laudos Técnicos APROVADOS COM RESTRIÇÕES poderão 
constar prazos de validade condicionados à solução das restrições indicadas. 

 

Laudos   

Técnicos
Prazo Obs:

Prevenção e Combate 
de Incêndio e Pânico 1 ano

A contar da data da 
assinatura do 

respectivo laudo.

Segurança 1 ano

A contar da data da 
assinatura do 

respectivo laudo.

Vistoria de 
Engenharia e 
Acessibilidade e 
conforto

2 anos

A contar da data da 
assinatura do 

respectivo laudo.

Condições Sanitárias 
e de Higiene

1 ano

A contar da data da 
assinatura do 

respectivo laudo.



Para que consigamos manter niveladas e atualizadas as mudanças 
realizadas nos Novos Modelos de Laudos Técnicos para Estádios de 
Futebol e compartilhar informações sobre a segurança nos Estádios de 
Futebol, para todos os filiados interessados e envolvidos. 

SOLICITAMOS QUE ATENTEM PARA AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS 
DURANTE A VISTORIA: 

➢ Acompanhamento da vistoria por parte do administrador do local e o 
gerente de segurança (pessoas com poder de decisão e que 
respondam legalmente perante o proprietário do estádio). 

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, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar 
que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a 
legislação estadual. 

-I- LAUDO DE SEGURANÇA; 

DOCUMENTO

Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste 
informação sobre a capacidade máxima do estádio

Plano de Segurança do estádio

03 (três) últimos planos de ação elaborados

03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório

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

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



A coleta de dados está organizada em cinco temas-alvo, a saber: 

1.   PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO; 

2.   SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS 
3.   CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE  

MONITORAMENTO; 

4.   INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO 

E DEMAIS USUÁRIOS; 

5.   ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE 

SEGURANÇA E AFINS. 

Condições que são consideradas como sensíveis e recomenda a 
reprovação do estádio: 

a) O estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas, 
evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de 
torcedores. Caso contrário, poderá ser REPROVADO. 

b) O estádio  deve  possuir  barreiras  físicas  que  separem  os  torcedores  do  
campo (alambrado, grades, fosso, etc.). Caso contrário, o estádio poderá ser 
REPROVADO. 

c) O estádio deve possuir uma área especifica, separada por barreira física, 
previamente designada para abrigar a torcida visitante com banheiros, 
lanchonete (ou ambulantes), bilheteria própria e acesso independente que evite 
o encontro com as torcidas locais e ofereça segurança que dispense o 
emprego massivo de força policial. Caso contrário, o estádio poderá ser 
REPROVADO. 

d) O estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes 
(banco de reservas). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO. 

e) O estádio deve possuir um documento oficial válido, emitido pelo Corpo de 
Bombeiros Estadual, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o 
estádio poderá ser REPROVADO. 

f) O Estádio que possuir qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores 
(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) poderá ser REPROVADO. 

g) O Estádio que não possuir catracas em perfeito funcionamento, que 
permitam controlar o número de acessos ao interior do mesmo, poderá ser 
REPROVADO. Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas no 
dia do evento esportivo, a aprovação do laudo poderá ficar condicionada à 
vistoria in loco a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do 
Policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 
(uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas 
para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá 
solucionar o problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do 
evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos 
ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida. 

h) O Estádio deve possuir estrutura que permita o acesso rápido da 
ambulância ao campo. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO. 

i) Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d’água e outros pontos 
estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, o estádio poderá ser 
REPROVADO. 

Condições em que recomenda-se a aprovação com restrições do estádio, 
sendo obrigatório o esclarecimento das não conformidades, medidas cabíveis 
que deverão ser adotadas e o estabelecimento de prazos para resolução das 
pendências: 

a) O estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações 
preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. 
Caso não possua, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, com 
o estabelecimento de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a 
regularização da pendência. 

b) O Estádio deve possuir um Gerente de Segurança. Na sua inexistência, o 
estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 
15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve 
ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser 
anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos 
relacionados à área de segurança, experiência profissional e/ou possua 
qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá buscar cumprir os 
requisitos ou ser substituído no prazo de 60 (sessenta) dias. 

c) O estádio que não possuir Central de Comando, equipada com um sistema 
ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de 
Monitoramento, para operações de segurança e emergência, pode ser 
APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e 
vinte) dias para a regularização da pendência. 
d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local 
estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser 



APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) 
dias para regularização da pendência. 

e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que 
garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, as áreas de 
circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno 
imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 10.000 (dez mil) 
torcedores, como previsto nos art. 18 e art. 25 do Estatuto do Torcedor. Caso 
as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa 
qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de 
imagens, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a 
limitação de público indefinidamente. 

f) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os diferentes setores 
do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso, contrário, o 
estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta. 

g) Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem 
o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso, contrário, o estádio 
poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 
(cento e vinte) dias para a regularização da pendência. 

h) O estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço 
para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o 
estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta. 

i) Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso 
contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido 
um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência. 

j) Os documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores 
de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do 
Estatuto do Torcedor. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados 
deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso 
contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO. 

Condições recomenda-se em que o estádio deverá ser aprovado: 

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos ou outro qualquer 
que o vistoriado julgue digno de nota e medidas cabíveis, o estádio será 
considerado aprovado. 



-II- LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE E 
CONFORTO; 

Os documentos a serem fornecidos e analisados na vistoria de 

engenharia dos estádios: 

DOCUMENTO

Projeto aprovado pela Prefeitura ou “as built” ou Projeto básico 

Alvará de funcionamento

Quadro com a capacidade do estádio por setor (expectadores e em serviço)

Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico

Último AVCB (atestado de vistoria do corpo de bombeiros) ou similar

PPRA (programa de prevenção de riscos ambientais)

AVS (atestado de vistoria de segurança) Último laudo do estádio

Arquivo em Autocad (DWG) da planta atualizada do estádio ou plantas impressas

Atestados relativos à NR-10

Manual de uso, operação e manutenção do estádio.

Plano de manutenção do estádio

Laudo de manutenção das subestações

Relatório de ensaios e exames em transformadores

Projeto de SPDA.

Relatório de inspeção ôhmica, de continuidade elétrica e Relatório de inspeção de 
para-raios.

Relatório de manutenção de geradores, caso haja geradores.

Projetos de instalações elétricas e diagramas unifilares.

Projeto estrutural

Contas de energia elétrica

Contas de fornecimento de água

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás.



Abaixo segue a lista de normas e outros documentos técnicos 

recomendados a inspeção predial: 

1. Norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE. 

2. Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP e seus anexos. 

3. Glossário de Terminologia do IBAPE/SP. 

4. ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos. 

5. ABNT NBR 13.752 – Perícias de Engenharia na Construção Civil. 

6. ABNT NBR 15.575 – Edifício habitacional até 5 pavimentos – Partes 1 a 5. 

7. ABNT NBR 9.050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 

8. Lei Federal no 10.671, de 15/03/05, Estatuto do Torcedor. 

9. Manual de Uso, Manutenção e Operação. 

10. Plano de Manutenção. 

11. Código de Obras do Município ou Similar. 

12. Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Município. 

13. Todas as normas prescritivas pertinentes a cada sistema da ABNT. 

14. NR-99, NR-10, NR-12, NR-13 e NR-17. 

15. Norma sobre iluminância em áreas externas (nacional ou internacional). 

16. Regulamentos gerais das concessionárias de água e luz. 

17. Legislação específica do município. 

Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, vibrações mecânicas, etc. 
(restritivo para aqueles estádios com capacidade de público igual ou acima de 40000 
lugares).

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos, tais 
como: ar condicionado (PMOC), motores, antenas, bombas, CFTV, etc.

Laudo de estabilidade estrutural (para estádios com histórico de mudanças das 
características estruturais ou de carregamento, e para aqueles com capacidade 
autorizada igual o superior a 40.000 espectadores).



-III- LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO; 

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: 

Condições que são consideradas como sensíveis e é recomenda a 
Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação do estádio: 

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade 
dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de 
Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação 
com restrições.  

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequações, 
conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, 
adaptando-se exigências, principalmente quanto à lotação do espaço. 

1) Da Aprovação 

a) Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuírem os 
requisitos mínimos para funcionamento. 

2) Da Aprovação com Restrição 

A APROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange a incêndio e pânico, 
poderá ser aplicada todas as vezes que algum item vistoriado, não esteja 
adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação: 

Em até 5 dias para: 

• Desobstrução de SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

DOCUMENTO

Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste 
informação sobre a capacidade máxima do estádio.

Alvará de funcionamento da prefeitura.

Projeto arquitetônico.

Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado pelo órgão competente



Em até 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos: 

• Extintores de incêndio; 
• SPDA; 
• Adequação para o abastecimento de gás combustível e outros 

inflamáveis; 
• Brigada de incêndio; 
• Sistema de alerta/alarme e comunicação; 
• Sinalização e orientação para o público; 
• Moto-gerador; 
• Acessibilidade de veículos de emergência; 
• Postos de saúde e atendimento pré-hospitalar. 

Em até 120 dias para: 

• Produção de planos de contingências; 
• Inexistência de Projeto Arquitetônico 
• Obra estrutural como troca de pisos por antiderrapantes; 
• Retirada de material combustível estocado;  
• Dispositivos preventivos fixos, que geram restrição de áreas ou de 

público; 
• Saída de emergência inadequada; 
• Canalização e rede preventiva; 
• Não setorização dos espaços.  
• Adequações de projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com a 

realidade. 

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, 
poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que 
não apresentem documentação aprobatória expedida pelo Corpo de 
Bombeiros, bem com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura local, 
desde que possuam processos de legalização em andamento. 

3) Da Reprovação 



Os Estádios poderão ser considerados REPROVADOS caso 
apresentem as seguintes incongruências: 

• Caso seja apresentado projeto arquitetônico, aprovado ou não, 

incompatível em mais de 30% com a realidade, ou ainda, com 

comprometimento de saída de emergência ou que permitam propagação 

de chamas ou fumaça. 
• Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível 

com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos 

órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 

dias. 
• Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não 

atendidas, comprometendo vias de saída de emergência; 
• Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não 

atendidas, comprometendo vias de saída de emergência; 
• Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de 

restabelecimento em até 5 dias; 
• Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à 

capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação. 

-IV- LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE 

Os documentos a serem fornecidos e analisados na vistoria dos 

estádios: 

DOCUMENTO

Plano de Limpeza e conservação  

Certificado de Empresa contratada para controle de Pragas Urbanas. 

Evidência de treinamento ou capacitação dos manipuladores de alimentos. 



Tópicos a serem observados na área de Instalações Sanitárias e Efluentes 

• Quantidade de sanitários, lavatórios e mictórios; 
• Condições de limpeza dos banheiros; 
• Presença de sanitários destinados a deficientes físicos; 
• Lixeiras; 
• Equipamentos e instalações para materiais de higiene; 
• Tipo de tratamento de efluente; 
• Caixas de passagem, gordura e esgoto; 
• Presença de ventilação. 

• Nos sanitários masculino e feminino não pode ser mais aceito o 
conhecido “banheiro turco” figura 1, devendo ser substituído conforme 
figura 2 e 3. 

! Figura 1– Banheiro Turco não deve mais ser usado 

Conta de água e esgoto. 

Certificado de Limpeza do reservatório de água potável. 

Outorga e laudo de potabilidade.  

Alvará do Posto Médico emitido pela VISA.  

CRM do médico responsável pelo posto médico.  

Contrato e licença da empresa de resíduos infectantes. 

Contrato com empresa prestadora de serviços de saúde. 

Contrato com empresa de ambulâncias ou ofício com Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência municipal. 



! Figura 2 - Tipo de vaso sanitário que pode ser autorizado 
por não haver históricos de violência ou em razão das características do setor. 

! Figura 3 - Modelo de sanitário com reforço nas 
estruturas (alvenaria). “ATENTAR” para que o cano não esteja exposto o 
que viabiliza a fácil danificação 

• As barras de auxílio instaladas nos sanitários, destinados aos deficientes 
físicos, devem estar bem fixadas; 

• Nos banheiros (ou outras instalações) em que houver janelas de vidro, 
deve ser providenciada tela protetora para impedir que o público quebre 
e utilize o vidro para atos de violência.  

! Janela com proteção de Tela (figura) 

• As torneiras: utilização de um tipo que esteja acoplada à parede e com 
acionamento automático. 

! Figura 4 - Modelo de Torneira que dificulta a retirada 
por parte dos Torcedores. “ATENTAR” para que o cano não esteja exposto o 
que viabiliza a fácil danificação 



! Figura 5 - Modelo de Mictório cujo o sistema de 
emissão de água dificulta a retirada de equipamentos para uso indevido por 
parte dos Torcedores. 

Tópicos a serem observados na área de Condições das Instalações 
Prediais e Circulações e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

• Condições de limpeza do estádio; 
• Condições de limpeza e conservação dos condicionadores de ar; 
• Local para disposição dos resíduos sólidos do estádio que aguardam 

coleta. 

Tópicos a serem observados na área de Instalações e Higiene das Áreas 
de Venda e Manipulação de Alimentos 

• Condições de limpeza nas cozinhas, bares, quiosques e / ou 

lanchonetes; 
• Utensílios e equipamentos; 
• Presença de caixa de gordura ou de esgoto; 
• Lixeiras; 
• Geladeiras, frízeres e estufas; 
• Revestimento de pisos, paredes e teto; 
• Ralos; 
• Iluminação e luminárias; 
• Presença de telas e ventilação; 
• Lavatório com equipamento de higiene; 
• Superfície do mobiliário; 
• Área de armazenamento dos alimentos; 
• Vedação das Portas; 



• Vestiários para manipuladores. 

Tópicos a serem observados na área de Produção e Manipulação de 
Alimentos 

• Processos de limpeza e desinfecção de verduras e legumes; 
• Capacitação dos manipuladores; 
• Destinação dos resíduos de cozinha; 
• Armazenamento dos produtos; 
• Local de exposição para a venda; 
• Presença do manual de boas práticas e procedimentos padronizados; 
• Armazenamento de utensílios de cozinha. 
• As lanchonetes devem ter grades para evitar o acesso de público e 

consequente uso indevido de utensílios. 

! Figura 6 - Modelo de Lanchonete com grade. 

! Figura 7 -  Lanchonete com grade. 

Tópicos a serem observados na área de Água Potável 
• Tipo de Sistema de Armazenamento; 
• Reservatórios de água potável (capacidade e condições estruturais); 
• Presença de bebedouros e sua higienização. 
• Laudo de potabilidade e outorga; 

Tópicos a serem observados na área de Saúde 
• Local do atendimento médico 



• Tamanho do posto médico; 
• Quantidade de postos de atendimento; 
• Luzes de emergência, ventilação, pias bebedouros e acesso ao telefone; 
• Acessibilidade ao posto pelos torcedores (sinalização e facilidade de 

chegar); 
• Condições de limpeza do local; 
• Medicamentos e materiais essenciais (presença e armazenamento); 
• Desfibriladores (presença, condições e operador capacitado); 
• Plano de procedimentos; 
• Histórico de ocorrências; 
• Acesso de ambulâncias; 
• Coletores para resíduos infectantes e para perfurantes (identificação); 
• Quantidade de ambulâncias do tipo UTI. 

Tópicos a serem observados na área de Vestiários 

• Vestiários para atletas e equipe técnica (Pisos, tetos, paredes, mobiliário 

e ventilação); 
• Vestiários para árbitros (Pisos, tetos, paredes, mobiliário e ventilação); 

Acreditamos que o sucesso desta nova sistemática será obtido se 
conseguirmos envolver e motivar os principais representantes das áreas envolvidos do 
setor. É uma oportunidade para fortalecermos a segurança dos torcedores no Estado 
de São Paulo e consolidar uma política de desenvolvimento do Futebol para o país. 



Consultas dos Laudos Técnicos dos Estádios de Futebol no Site da 
Federação Paulista de Futebol (www.futebolpaulista.com.br). 

A FPF disponibiliza em seu site cópias dos Laudos Técnicos dos Estádios 
relacionados na respectiva série da competição, com todas as informações 
sobre validade e situação de utilização do local para os jogos ali programados.  

➢ Na página sobre os ESTÁDIOS, as informações, abaixo 
relacionadas, poderão ser visualizadas e impressas pelos 
interessados.    

http://www.futebolpaulista.com.br


!  

!  



Informativos e modelos de laudos 

➢ Lei Nº 10.671, de 15/05/2003- Estatuto de Defesa do Torcedor - 

atualizado; Decreto Nº 6.795, de 16/03/09- Regulamenta o art.23 da Lei 

10.671, de 15/05/03, que dispõe sobre o controle das condições de 

segurança dos estádios desportivos; 

➢ Decreto Nº 56.819, de 10/03/11- Institui o Regulamento de Segurança 

contra incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São 

Paulo e estabelece outras providências; 

➢ Portaria Nº 290, de 27/10/15- Consolida os requisitos mínimos a serem 

contemplados nos Laudos Técnicos previstos no Decreto n°6.795/09; 

➢ Instrução Técnica nºCCB-012/2004- Dimensionamento de lotação e 

saídas de emergência em centros esportivos e de exibição; 

➢ Instrução Técnica nºCCB-012/2011- Centros esportivos e de exibição - 

requisitos de segurança contra incêndio; 

➢ Consulta Técnica nºCCB-004/600/12- Plano de emergência para 

eventos temporários; 

➢ Consulta Técnica nºCCB-005/600/12- Prazo do AVCB para edificações 

http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Informativo.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Informativo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/portariaN238_Laudos_Tecnicos_Vistoria.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/portariaN238_Laudos_Tecnicos_Vistoria.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Instrucao_Tecnica_Corpo_de_Bombeiro.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Instrucao_Tecnica_Corpo_de_Bombeiro.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Instrucao_Tecnica_Corpo_de_Bombeiro.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Instrucao_Tecnica_Corpo_de_Bombeiro.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Adequacao-dos-Centros-Esportivos-exibicao.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Adequacao-dos-Centros-Esportivos-exibicao.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Adequacao-dos-Centros-Esportivos-exibicao.pdf


com diversos usos; 

➢ Consulta Técnica nºCCB-016/600/12- Adequações dos centros 

esportivos e de exibição; 

➢ Norma Brasileira -  ABNT - NBR-9050 - 30/06/2004 - Acessibilidade - 

Pessoa Portadora de Deficiência; 

➢ Laudo engenharia I; 

➢  Laudo engenharia II; 

➢ Laudo prevenção e combate de incêndio; 

➢ Laudo de condições sanitárias e de higiene; 

➢ Laudo de segurança. 

Documentos a serem apresentados e anexados aos Laudos Técnicos 

PRINCIPAIS ARTs E DOCUMENTOS 
   

➢ Alvará de Funcionamento da edificação (órgão municipal). 

➢ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) das instalações elétricas 

(deverá ser assinada por um Engenheiro Elétrico); 

➢ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

➢ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) estrutural conclusiva 

(estabilidade); 

➢ Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB); 

➢ Foto aérea do Estádio (pode ser do Google); 

http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Adequacao-dos-Centros-Esportivos-exibicao.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Adequacao-dos-Centros-Esportivos-exibicao.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Adequacao-dos-Centros-Esportivos-exibicao.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/arq_222_Laudo_Engenharia_I.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Laudo_Engenharia_II.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/arq_225_Laudo_Prevencao.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/arq_226_Laudo_Sanitaria.pdf
http://www.futebolpaulista.com.br/arquivos/Laudo_seguranca.pdf


 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro  - AVCB 

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
(AVCB) é o documento emitido pelo Corpo 
de Bombeiros da Policia Militar do Estado de 
São Paulo, certificando que, durante a 
vistoria, a edificação possuía as condições 
de segurança contra incêndio, prevista pela 
legislação e constantes no projeto técnico de 
proteção contra incêndio, estabelecendo um 
período de validação. 

Ressaltando que o AVCB não substitui o 
Laudo de Prevenção e Combate de 
Incêndio e Pânico (previsto no Decreto 
F e d e r a l 6 . 7 9 5 / 2 0 0 9 ) , e s i m é u m 
complemento do referido Laudo.  

  

Se houver termo de responsabilidade de qualquer item do laudo, 
ou outro documento (abaixo relacionados) solicitado pelo Oficial 
vistoriador, este também deve ser anexado ao laudo.  

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da Estrutura Metálica da 
Cabine de Imprensa (se for o caso); 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Central de Sistema (GLP—
Central e Tubulação); 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Estabilidade das 
Arquibancadas Metálicas (se for o Caso); 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Estabilidade do Solo (se for 
o caso); 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Manutenção dos Sistemas 
de Proteção Contra Incêndio; 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Grupo Motogerador; 

Atestado de formação de Brigada de Incêndio; 



Currículo do Gerente de Segurança; 

Laudo de Vistoria Engenharia; 

Laudo do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

Memorial de Calculo de Dimensionamento de Lotação e Saídas de 
Emergência; 

Plano de Abandono; 

Plano de Manutenção do Sistema de Iluminação de Emergência;  

Plano de Manutenção do Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA); 

Plano de Manutenção dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio 

Termo de compromisso de locação de sistema de som durante eventos; 

Termo de compromisso de locação do grupo motogerador; 

Termo de Compromisso de Portas Abertas; 

Termo de compromisso quanto a realização de eventos somente durante o 
dia (se for o caso); 

 OBSERVAÇÕES GERAIS DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

*(As  Instruções Técnicas (IT) e as Consultas Técnicas abaixo referenciadas, 
estão disponíveis no Site da FPF). 

➢ Para edificações existentes (Consulta Técnica Nº 016/600/12):  

➢ Referente a altura e largura dos patamares (itens 5.2.4 e 5.2.5 da 
IT-12/11), manter exigências anteriores (IT-12/04). Orientar o 
responsável pela edificação que a adaptação à IT-12/11 será necessária 
somente quando houver reforma estrutural na arquibancada. 

➢ Referente à inclinação da arquibancada para público sentado (item 
5.3.1 da IT-12/11), manter exigências anteriores (IT-12/04). Adaptar-se 
na próxima reforma estrutural da arquibancada. Porém, para inclinações 
superiores a 32° deve-se orientar a colocação de guarda-corpos para o 
próximo laudo, conforme a IT-12/11.  



➢ Referente ao comprimento máximo dos patamares das arquibancadas 
(item 5.2.2 da IT-12/11), manter exigências anteriores (IT-12/04). 
Orientar o responsável pela edificação que a adaptação à IT-12/11 será 
necessária somente quando houver reforma estrutural na arquibancada. 

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA 
   
  

ROBERTO CICIVIZZO JÚNIOR 
DIRETOR 

    
Rua Federação Paulista de Futebol,55 
Barra Funda  -  São Paulo/SP.  CEP: 01141-040 
Fone: 2189-7000 / 2189-7025 / 2189-7027. 
Site: www.futebolpaulista.com.br  

 E-mail: cicivizzojr@uol.com.br 
              mario.sergio@fpf.org.br  


