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LAUDO DE SEGURANÇA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 

Nome do estádio: HUDSON BUCK FERREIRA 

Apelido do estádio: Campo da Matonense - SEMA (Sociedade Esportiva Matonense) 

Endereço completo do estádio: Av. XV de novembro, 480 

Cidade: Matão  

Estado: São Paulo CEP: 15990-630 

Site: Telefone: (16)3382-3485 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Matão (comodato) 

E-mail: j Telefone: 

Gestor do estádio: Aparecido Antônio Gaspar 

E-mail: 1 Telefone: 

Qualificação profissional do Responsável: 

Clube responsável pelo uso: Sociedade Esportiva Matonense 

E-mail: Telefone: 3382 2277 

Site: 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

Nome: Aparecido Antônio Gaspar Telefone: 

E-mail: 

CPF: 161.938.148-61 

Função no Estádio: Presidente da Matonense 

DATA E HORA DA VISTORIA  

Data: 1410612021 	 Hora: lObOOmin  



1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO 

Para caracterização do estádio é necessário que seja descrito seu histórico recente de 

conflitos entre torcidas, as medidas atualizadas para a contenção da violência e suas principais 

características fisicas, positivas e negativas, que influenciam na segurança dos usuários. 

Nos últimos anos aconteceram algumas ocorrências envolvendo torcidas, e entre algumas 

torcidas e a Polícia Militar, entre elas: apedrejamento de ônibus de torcida visitante, na entrada da 

cidade (2014); ônibus de torcida visitante utilizou fogo de artificio (rojão) disparando contra 

veículo dentro da cidade (2014); 

As medidas adotadas para a contenção da violência foram o reforço na escolta e busca 

pessoal no interior de ônibus das torcidas visitantes. 

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO 

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação 

identificada iii 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 

n° 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.29912010 e no 

Decreto n° 6.795. de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torc r' 

exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a se 

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 APRESL%TADO DENIRO DA I'AUDAVE CARÁTER DA 
f)OC1JME%TAÇÃ0 

Liberação do Corpo de Bombeiros para o SIM ® xÃoO $IM Ø %ÃOQ MANDA IÓRIO 

funcionamento 	que 	conste 	informação 
sobre a capacidade máxima do estádio 

Nome: GUSTAVO DOMINGOS SOARES DA SILVA 

CPF: 

Patente: l°Ten PM 

Cargo: Oficial Vistoriador 

Plano de Segurança do estádio sim 0 NÃOO SIM 0 SIlVO AUXILIAR 

03 (três) últimos planos de ação elaborados sim 	sÃo 0 SIMO NÃO 0 MANDA TORtO 

03 (três) últimas apólices de seguro SLYQ NÃO 0 siSO NÃO  0 At,XIL lAR 

obrigatório 

Contrato 	da 	utilização 	de 	profissionais SIMO NÃO (è sní () vlo ® 
AUXiLIAR 

orientadores de público para cada evento 
esportivo, como previsto no Inc. III do ai. 
14 do Estatuto do Torcedor, na proporção 
mínima de 01 (um) profissional para cada 
250 (duzentos e cinquenta) torcedores 

Documento comprobatório do vínculo do SIM Ø NÃO  O SIM Ø NÃOO .tf4.%L)A1ó 

Gerente de Segurança e seu Curriculum 
Viiae. 	bem 	como 	os 	diplomas 
comprobatórios dos cursos específicos na 
área de Segurança de Estádio 

2.3. Considerações relevantes sobre os documentos: 

Entre os anos de 2020 e 2021 houve uma renovação na diretoria do time usuário do estádio 
municipal lludson Buck Ferreira, sendo que a diretoria que saiu das suas atividades, não deixou a 



disposição para a atual comissão os documentos referentes aos planos de ação, realizados para cada 
evento e as apólices de seguro dos anos anteriores. 

Quanto aos planos de ação, a nova diretoria foi orientada quando a confecção e 
disponibilização de tais planos para os próximos eventos, para que tal situação possa ser regularizada. Já 
quanto as apólices de seguros, devido à baixa quantidade de torcedores presentes nos jogos, e durante o 
período de pandemia, a impossibilidade de torcedores, é contratado o próprio seguro referente a 
Federação Paulista de Futebol, que já vem descontado em seus ingressos vendidos. Sendo também 
orientados para que durante os próximos jogos deixem a disposição as documentações necessárias. 

Quando ao contrato dos orientadores, só ocorreram jogos de pequenas proporções, sendo a 
contratação realizada a cada jogo, se alocando a necessidade e público da data, ficando cientes do 
previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, (proporção mínima de 01 (um) profissional para 
cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores) e posteriormente o encaminhamento de tal documento para 
a Cia PM. 

2.4. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANCA 
1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR  

1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada eml 
eventos em Praças Desportivas? 

SIM NÃO 

Observações: O 13 1  BPM/I é um Batalhão de policiamento, e não possui unidade especializada para eventos 
esportivos e demais eventos, somente Cia de Força Tática. 

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

SIM NÃO 
X 

Observações: nada para ser observado. 

13.0 estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança dei 
Estádio)? 

NÃO 

1x  
Observações: Gerente de segurança se trata do Sr. Givanildo Aparecido Gonçalves, RG 40.371.925-2 

1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função? 
Observações: Curso de Vigilante, conforme currículo vime em anexo. 
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de 
estádios? 

SIM NÃO 

Observações: Não possui. 

(Anexar certificado) 

ç iA 
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1.4. 	Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / S:ewardi) SIM NÃO 
capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos X 
(informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos 
conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)? 

Observações: Quando ao contrato dos orientadores, só ocorreram jogos de pequenas proporções 

endo a contratação realizada a cada jogo, se alocando a necessidade e público da data, ficando cientes d 

revisto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, (proporção mínima de 01 (um) profissional para 

ada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores) e posteriormente o encaminhamento de tal documento para 

Ma PM. 

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

Não foram contratados. 

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): 	20 agentes 

13. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor? SIM NÃO 
X 

Observações: Segundo o Presidente do Clube, Sr Aparecido Antônio Gaspar, não é contratado seguro ao torcedor, 
declarando que o próprio ingresso da FPFjá o faz. 

Anexar comprovantes 
(Apólice das 03 (três) últimas partidas colocadas 
em anexo). 

1.6.0 estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou paral NÃO 
X a denúncia destes? 

Observações: nada para ser observado. 

1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência SIM NÃO 
ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em 
Órgão Policial da circunscrição?  x 
Observações: nada para ser observado. 

1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na SIM NÃO 
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) X 
Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra 
o Patrimônio (Furtos).  

Observações: Tumultos entre Torcidas (brigas): 0— nenhuma. 
Demais ocorrências: O - nenhuma. 

1.8.0 estádio possui plano de segurança? (Plano permanente norteador de ações 	SIM 	NÂ9" 
preventivas e mitigadoras de segurança). 	 X  
Observações: Anexado posteriormente neste laudo. 

(Se sim, obrigatório anexar) 

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

x 



Observações: Entre os anos de 2020 e 2021 houve uma renovação na diretoria do time usuário do estádio 
municipal "Jiudson Buck Ferreira ", sendo que a diretoria que saiu das suas atividades, não deixou a 
disposição para a atual comissão os documentos referentes aos planos de ação, realizados para cada 
evento e as apólices de seguro dos anos anteriores. 
A nova diretoria foi orientada quando a confecção e disponibilização de tais planos para os próximos 
eventos, para que tal situação possa ser regularizada. 
O 130  BPM/I possui uma Nota de Instrução n °  0011030114 que norteia o emprego do efetivo da Polícia 
Militar em todos os eventos pertinentes aos estádios pertencentes ao 130 BPM/I. 
1.10.0 Plano de Ação elaborado é divulgado para o público? 	 1 	SIM 	1 	NÃO 

x 
l.l0.l.NositedaFederação 	X 
1.10.2. Encaminhado para as torcidas 	X 
1.103. 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 	 X 
Torcedoà do Estádio 

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de 	SIM 	NÃO 
Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório. 	 1 	X 
Observações 01: Conforme AVCB no 451232 a lotação total é de 4.796 pessoas conforme projeto aprovado, 
sendo o controle de acesso de público da edificação é de total responsabilidade do responsável de uso. 
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1.1 1.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Policia Militar? 

4.300 (quatro mil e trezentas) pessoas. 

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

Portões: Lotação do Setor Catracas: Proporção: 

Principal (setor 3.810 torcedores 6 catracas 635 torcedores/catracas 

_e 01,02%,_2133)  

Portão 03 (setor 490 torcedores 1 catraca 490 torcedores/catracas 
03A)  

Total de Portões Lotação Total Total de Catracas Proporção Final 

02 4.300 torcedores 7 615 pessoas/catracas 

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

Observações: Na entrada principal foram determinadas 06 (sete) catracas, possibilitando o acesso ao setor 01,02, 
2, 2B E 3, sendo todos de acesso a torcida local. Já na entrada lateral, pelo portão 3, está disponibilizada 01 
(uma) catraca para setor 03A. de acesso a torcida visitante. 
Cabe salientar que o AVCB prevê a entrada de 4.796, porém para jogos fica estabelecido que o duas partes do 
setor 3 (406 + 90=496) não recebem público por ser divisão de torcida em jogos pequenos 
OBS: Oualauer alteracão para jo2os médios e 2randes deve ser avaliada nelo comandante do Policiamento 
do evento. 

Então a capacidade de venda de ingressos para jogos pequenos é de 490 para torcedores visitantes (setor 31)  e 
3.810 para torcedor local. 

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor- 

Atendido 

Atendido com Restrições 	x 

No atendido 

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS 

2.1.0 estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores? SIM NÂO 

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 cafracas são regularmente aferidas e permitem a 
contagem dos torcedores que acessam o estádio? 

X 

Observações: Não há. 

.1 



2.2. Existem entradas distintas para torcidas? SIM NÃO 

x 
Observações: A entrada da torcida mandante é feita pelo portão 2, localizado na Av XV de novembro, enquanto a 
entrada da torcida visitante se faz pelo portão 3 pela Avenida 28 de Agosto. 

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

x 
Observações: A entrada é feita pela Ai'. 28 de Agosto. 

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

SIM NÃO 

x 
Observações: A entrada é feita pela Ai'. 28 de Agosto. 

2.5.0 estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e 
visitante? 

SIM 	 NÃO 

X 

Observações: A entrada é feita pela Ai'. 28 de Agosto. 

2.6.0 vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e 
reservado com acesso protegido? 

SIM NÃO 

X 

Observações: nada para ser observado. 

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, 
imprensa e personalidades VIP? 

SIM NÃO 

X 

Observações: Esta entrada é realizada pelo portão 01, que fica ao lado do portão de entrada 
principal da torcida local, acesso utilizado para entrada de viaturas também. 

2.8.0 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: não há. 

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

SIM NÃO 

Observações (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro): 

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.l. Revista manual X 

2.Il.2.Deteccorde metais fixo  X 

2.1l3.Detectorde metais ~til  X 

2.11.4. Raio X  X 

2.11.5. Reconhecimento facial  X 

2.11.6. Relação nominal dos vetados X 

Observações: Em relação ao item 2.11.6. O controle do acesso é realizado pela Polícia Militar £xistindo 
controle de objetos ilícitos, bem como nos casos judiciais e administrativos (Federação Paulista de Futebol), 
quando notificados à PM, há o controle de pessoas desautorizadas. 
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2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de SIM NÃO 
segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de 
vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado? 1 	x  
Observações: A área do estádio é mista, com comércios e residências, com vias de tráfego normais, no 
entanto, devido ao tamanho/proporção dos eventos (pequenos), as vias se tornam adequadas. 

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de SIM NÃO 
torcedores sem o bilhete? x 
Observações: Parcialmente, pois todo o estádio é cercado por muro de alvenaria com cerca de 2 metros e 
meio, já sendo notificados sobre as mudanças que devem ser feitas nos portões e nos muros para evitar tais 
eventos. 

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

Observações: Parcialmente, pois como já dito no item anterior, todo o Estádio é cercado por muro de 
alvenaria com cerca de 2 metros e meio, já sendo notificados sobre as mudanças que devem ser feitas nos 
portões e nos muros para evitar tais eventos. 

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 / MOMTORAMENTO 
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informaçôesli SIM NÃO 
Central de Comando e Controle? x 
Observações: 

Mão existe Central Técnica de Informações! Central de Comando estabelecida. O contato entre os 
responsáveis pelos diversos setores, durante a realização dos eventos, se dá via equipamento de 

rádio comunicação e contato pessoal. Foi indicada, pelos gestores do estádio, uma das salas ao ldq 

ia cabine de imprensa para funcionar como Central de Comando em jogos de grande portk e 

grande público, entretanto ela não está aparelhada para tal. 

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

Observações: Não existe Central Técnica de Informações/ Central de Comando. Somente foi 

indicada, pelos gestores do estádio, uma sala para funcionar como Central de Comando quando de 

logos de grande porte e grande público, entretanto, ela não está aparelhada para tal. 

.1 
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5.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por 	SIM 

7,  

- 	NÃO 

ânieras(CFrV— Circuito Fechado deTV)?  X 

5.2.1. Baixa resolução  X 

3.22. Alta resolução  X 

Grava e arquiva as imagens  X 
. Possibilita impressão de fotos  X 

. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros X 

6. Possibilita reconhecimento lhcial  X 

7. Possui sistema de som integrado à central de X 

itoramento 

[

2.3

8

. 

. Possui sistema de telão integrado à central de X 

itoramento 

9. Possui sistema de internet e telefone X 

10. Possui 	câmera 	móvel 	com 	capacidade 	de X 
ximação de imagem de toda a arquibancada 

11. Monitora os setores da torcida visitante e local X 

3.2.12. Monitora a área do evento (campo)  X 

5.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários  X 

3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante X 

3.2. IS. 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 tocais de controle de catracas  X 
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(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do X 

estádio)  

3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas X 

3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos X 

torcedores  

3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato X 

(parte externa do estádio)  

Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações: Não possui, e o estádio esta com a capacidade 

liberada de 4.600 pessoas (abaixo de 10.000). 

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

Atendido 	1 
Atendido com restrições 	1 	X 

Não atendida 

4. IMRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS 
usuÁRlos 

4.1. Os assentos são numerados? SIM NÃO Parcialmente 

F x 
Observações: Os assentos são numerados, porém não há cadeiras, somente a numeração da arquibancada, 
somente na parte da área VIP. ________ 

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual: todos os acentos são numerados. SIM NÃO 

x 
Observações: nada para ser observado. 

4.2.0 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 

4.23. 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  ____ 

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 ____ 



Fls.fl4 

Observações: A estrutura física que limita o acesso de torcedores ao campo é um alinhamento 
alambrados em tomo de todo o gramado. 

As arquibancadas têm setores com barreiras lisicas para separação_SIM 
torcedores? 

x 
Observações: Foram instaladas barreiras para separação entre os setores de torcidas, as 
foram instaladas entro o setor 3 e 3A, sendo determinado que o setor 03 permaneça fechado 
manter um espaço entre ambas as torcidas, o que representa uma economia de efetivo e x 
segurança para os torcedores. 

a 	---- a- - 
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1.5.0 Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante? SIM 	 NÃO 

1.5.1. Banheiros Masculinos X 

1.5.2. Banheiros Femininos X 

t.5.3. Banheiros para PNE  X 

15.4. Bares / lanchonetes -  X  
1.5.5. Bilheteria X 

1.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos 

dos estádios para proteção das torcidas visitantes? 

SIM NÃO 

Observações: Os banheiros da torcida visitante encontram-se em obras, sendo informando que serão 

disponibilizados banheiros químicos que atendam a todos os públicos (feminino, masculino e PNE), 

sendo informado ao Gerente do estádio da necessidade da existência desses banheiros para a realização i 

setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de 	 SIM 
	

N 

nça que dispensem o emprego massivo de força policial? 	 - 

x 
Observações: Foram instaladas barreiras físicas para a divisão de torcida, e solicitado para que o setor 

do estádio permaneça sem torcedores para evitar o emprego massivo de tropa e a melhor segurança i 
torcedores. 

7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada? 	 - 	SIM 

Observações: Devido ao formato do estádio não existe a possibilidade das duas torcidas ficaram atrás do 

gol, conforme lei, porém foi determinado que a torcida organizada do time mandante permaneça no setor 

01 e a torcida visitante pelo setor.?, ficando o mais distantes possível, evitando possíveis confrontos. 

4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do 	 SIM 	 NÃ 
time mandante? 	 x 
Observações: Não há espaço reservado, porém determinado para que flque no setor 01 em seu lado 

esquerdo, próximo ao bar.  

4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados cml SIM 1 
tumultos e confrontos de torcedores? 

s de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes. 	X 
de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados. corrimãos. 

guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros). 

Observações: O estádio ainda possui alguns materiais perigosos devidos as obras, porém já orientados 

a retirada desses materiais (pois atualmente não está ocorrendo nenhum campeonato). 

4.9.0 estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo? 	sim 
x 

Observações: Existe acesso da ambulância pelo portão 1 (localizado na Av. XV de Novembro) e outro 

portão 5 (localizado na Av. 28 de agosto), atendendo o setor mandante e o setor visitante. 

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

Observações: nada para ser observado. 

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

x 
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Observações: Existem duas bilheterias, uma bilheteria com oito guichês situados na Avenida XV de 
novembro, próximo ao cruzamento com a R Pedro Perches de Aguiar a qual será utilizada pela 
torcida local; e outra bilheteria com cinco guichês situados na Avenida 28 de agosto com entrada 
pela R Vicente Mastropietro, que é utilizada pela torcida visitante. 

4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado? SIM NÃO 

X 
Observações: nada para ser observado. 

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

Observações: não há. 

4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade el 

P municações. e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de 
cedores? 

SIM 1 	NÃO 

x 
10 

	nada para ser observado. 

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

Atendido 

Atendido com Restrições 	X 

Não atendido 

S. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E 
AFINS 

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a 
guantição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE INTERNET. BEBEDOURO, sala de espe,n 02 
(duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PÃO, de fácil acesso para o torcedor e bem 
sinalizadoliden4/icado no interior do estádio.  

S.I. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do SIM NÃO 
X torcedor em dias de jogo? 

5.1.1. Adequado (Anexar foto)  X 
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do 
estádio? (Anexar fino)  
Observações: o local não se configura como adequado para tal finalidade, pois não há uma sala para 
confinamento coercitivo, adequada, não tem internet, telefone, ar condicionado, sendo que já foi 
orientado o responsável pelo Estádio. 

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

5.2.1. Adequado 
à 	.1 

(ÁJ 
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Observações: nada para ser obsenado. 

5.3. A Policia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor SIM 	NÃO 
em dias de jogo?  	x 
53.1. Adequado (Anexar foto) 

Observações: nada para ser observado. 

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

Observações: O posto de Comando não atende nenhuma necessidade do policiamento no local, 
sendo necessário adequação do local destinado ao Posto de Comando no Estádio. 

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

Atendido 

Atendido com Reslnçõcs r 	X 

Nâo atendido [ 

3-DIAGNÓSTICO E PARECER 

3.1. Quadro síntese das não conformidades encontradas 

1 Restricio 1: Manutenclo e reforma do nosto de comando da Policia Militar. 
Providências: Quando realizada a vistoria, já haviam reformas no sentido de melhorias 

do posto de comando, sendo já criada uma sala anexa com melhores condições para os 

policiais militares. Porém foram orientados para melhorias quanto as instalações, como 

melhoras nos sanitários utilizados pelos policiais militares, trocas das janelas, pois 

possuem materiais perigosos que podem ser utilizados como armas contra os agentes de 

segurança (vidros e fenos), deixar a disposição dospoliciais, móveis (mesas, cadeiras, 

refrigerador, etc.) que auxiliem a estada e o sen iço durante o decorra dos jogos. 

Instalação de Ventiladores ou ar condicionado no posto de comando.  



Prazo: 90 dias. 

/ 
-4 
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Restricão 2: Construcão denredada oróximo a torcedores. 

Providências: Há uma construção totalmente depredada pelo local de acesso dos 
torcedores. sendo determinado para realizará correta manutenção da construção ou sua 
retirada do local, derrubando e retirando os escombros. Foi informado pelos 
representantes do estádio de que o local será reformado e construído um bar para venda 
de bebidas e alimentos em dias de jogos. 

PRAZO: 90 Dias 
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Restrição 04: Isolamento dos locais sensíveis de energia. 
Providências: Deverão ser feitos os corretos isolamentos das áreas sensíveis de 
energias. Em contato com os representantes do estádio, informaram que os dois locais 
estão desativados e que não há transmissão de energia em ambos, porém, mesmo assim, 
foi orientado a realizar o isolamento dos locais com cadeados e cercas, no intuito de 
possíveis torcedores não terem acessos aos fios. 

PRAZO: 30 dias. 
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1 Restrição 05: Manutenção das barras ante esmagamento. 
Providências: No momento da vistoria, não foram encontradas inconsistências nas 
barras ante esmagamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para o estádio. Porém há 
um risco em potencial de que a não manutenção de tais barras possam causar uma 
facilidade de remoção por parte dos torcedores e assim serem usadas como armas contra 
os policiais e segurança dos jogos. Com  isso foram orientados quando a correta e 
continua manutenção de tais peças para evitar danos futuros. 

PRAZO: Indeterminado. 
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Parecer: 

ndições de funcionamento do estádio: 

Atendidol_________ 

Atendido com Restrições 	X 	1 
Não atendido j_______ 

Se aprovado com restrição, proceder às correções nos prazos 

determinados. 

Observações e considerações finais: 

Tabela com a relação dos p 
	

rcsponsi eis pela elaboração do laudo: 

POSTO 1 FUNÇÃO 

SERGIO 
	

TEN CEL PM 1 Cmt de BTL 

$I'IOO$)RIOPE 	 S 	 CapPM 	Presidente 

AEL DE . V EIRA PIGOSSI 	 10 Ten PM 	Vistoriador 

Assinatura 

Data de emissão do laudo: 	 0110712021 

Prazo dev alidade dolaudo: 	 ' 	 1110612022 

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

outros laudos necessários para o funcionamento do estádio, ficando sua validade 

restrita a data da validade do AVCB vigente. 



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Ifli 	CORPO DE BOMBEIROS 
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 

.: I 3 3 J 

AVCB No 519033 
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÕNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, 

PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

Projeto N' 2248071352930212014 

Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO 
	

N9: O 

Complemento: 	 Bairro-CENTRO 

Município: MATAO 

Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PúBLICO-F3- ESTADIO DE FUTEBOL E CASA DO ATLETA 

Proprietário: SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE 

Responsável pelo Uso: SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE 

Responsável Técnico: SERGIO LUIZ IUCATELLI 

CREA/CAU: 5069940919-SP 	 ART/RRT: 28027230210743659 

Área Total (m 2): 5321.95 	 Área Aprovada (m9:5321,95 

Validade: 1110612022 

Vistoriador: CAP PM FERNANDO ROBERTO 

Homologação: MAJ PM RODRIGO MOREIRA LEAL 

OBSERVAÇÕES: LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA= 4796 PESSOAS/PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA 
EDIFICAÇÃO/O CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO USO DA 
EDIFICAÇÃO/PARA MELHOR CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA, RECOMENDA-SE OBSERVAR O CONTIDO NO DECRETO N9 64862, DE 
13 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO N°64.864, DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

NOTAS: 1) O AVCB deve se' afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao púbhco. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo 

uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, 

providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades crns e criminais. 

Matao 17 de Junho de 2021 

Documento emitido eletronicamerte pelo S:sterrta Via Fácil Bombeiros Para verificar sua 

L:7ti

ade acosse a página do Corpo de Bombeiros www.corpoøebombeiros.sp.govbr - ou 

:dai utilize o aplicativa para dispositivos móveis Bombeiros SP 
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CURRICULUM 
	

E FLS 

Nome: Givanildo Aparecido Gonçalves 

Endereço: Av. Pedro Bernava, 540 / Vila Sta. Cruz / Matão - SP 

/ Cep 15.990-385 

Estado Civil: Solteiro 

Fones: (16) 99757-2566 

CNH: A/B 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Experiência Profissional: 

Empresa: Sociedade Esportiva Matonense 

Cargo: Segurança 

Período: 14/11/2017 a 10/12/2020 

Empresa: Doce & Festa Distribuidora 

Cargo: Vigilante 

Período: 0110812014 a 26/0512016 

Empresa: Citrolife Produção e Comércio de Bebidas 

Cargo: Operador de Máquina 

Período: 27/06/2011 a 11112/2013 

Cursos: 

Engefort - Curso de Vigilante 

Objetivo 

Atuar de forma responsável o cargo a que for designado, 

sempre com e objetivo de chegar ao melhor pdssível, para que 

meu trabalho e esforço alcancem o desejado pela empresa. 



FIGUEIRA DE ALMEIDA 
FORMAÇAO DE VIGILANTES LTDA 

Matriz: Passeio das Quaresmeiras, 191 -ParqueFaber São Cai os - SP - Fone:}ax: (16)2101-4400- CHPJ: O1.322.393!0001-12 
Filial: Rua ManianaJunqueira, 931 . Cenlro Ribeirão Prelo . SP Foneifax: (16)3515-2300- CNPJ: 01.322.393;0002•O1 	0  ' ~> k 
FiiaI: Avenida Washington Luiz,202-8 -Jardim Emilia - Sorocaba - SP Fone/Fax: (15) 3388-2100 CNPJ: 01.322,3930003-84 
Filial: Aven4a Maria Antonia Camaro de Oiyeira, 1037- Centro - War3qu8l2 SP - Fone:Fat (16)2109-4400- CNPJ: 01.322.39310004-65  

Filial: Avenida Dois, 1348 Jardim darei Rio Claro - SP - Fone!Fax: (19) 2111-7414- CNPJ: 01.322.39310005-46  

FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA, 01,322.39310004-65, confere o presente 

CERTIFICADO 

a GIVANILDO APARECIDO GONCALVES, CPF n°319.403778-11, Registro na Polícia Federal n° SP-114257412017, pela 
conclusão do Curso de RECICLAGEM DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES, ministrado no período de 2411112020 a 2811112020, 

com carga horária de 50 horas. 

ARARAQUARA, 14 de Dezembro de 2020 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sue da Policia Federal ou por meio do código acima. 
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PLANO DE SEGURANÇA 

SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE 

1. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO 

1.1. 	Identificação da Edificação: Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira e 

anexo Casa do Atleta. 

1.2. Localização: Avenida 15 de Novembro s/nQ e 480, Nova Matão, Matão, SP. 

1.3. 	Estrutura: Arquibancadas e Edificações nas dependências da Sociedade 

Esportiva Matonense, construídos em concreto armado e alvenaria. 

1.4. 	Dimensões: A área da edificação é de 5.321,95 m2. 

1.5. 	Ocupação: Estádio de Futebol e Casado Atleta. 

1.6. 	População: A capacidade atual da população foi fixada em 4.796 pessoas, com 

10% reservado para a torcida visitante em caso de jogos oficiais. Os brigadistas e 

seguranças serão contratados a cada evento e no mínimo de 10 profissionais. 

1.7. Característicjs de Funcionamento: Os jogos serão disputados aos sábados e 

domingos, de 09:00 às 17:00 h e às quartas de 15:00 às 17:30 h. 

1.8. 	Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais: Para as pessoas portadoras de 

deficiência física ou necessidades especiais, será reservado local em piso nivelado, 

dotado de rampas de acesso onde necessário, bem como sanitários para PNE. 

1.9. 	Riscos Específicos Inerentes à Atividade: Não há riscos específicos 

1.20. Recursos Humanos: A Brigada Contra Incêndio é composta pela população 

física em número mínimo de 10 brigadistas. 

1.21. Sistema de Segurança Contra Incêndio: O local possui sistema de iluminação 

de emergência, extintores e som para caso de emergência, inclusive com a instalação 

de um moto gerador no caso de problemas com o fornecimento de energia elétrica. 

1.22. Rotas de Fuga: As rotas de fuga são sinalizadas visando proporcionar a 

evacuação do local e direcionar o público para as vias públicas. 

2. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA. 

2.1. 	Alerta: O alerta é feito com acionarnento do sistema de som para avisar o 

público que há uma emergência e que o local deve ser evacuado, sendo que a 

comunicação com o Corpo de Bombeiros de Matão deve ser feita através do 

telefone de emergência 193. 

2.2. 	Análise da Situação: a Brigada contra Incêndio é responsável pela análise da 

situação e adoção das demais providências para solucionar a emergência. 

2.3. Apoio Externo: O apoio externo será solicitado pela Brigada de Incêndio após a 

análise da situação e serão fornecidos os seguintes dados para o atendimento do 

Corpo de Bombeiros: 

a) Nome e número do telefone utilizado 	 f1 7. 

b) Endereço Completo da Planta 

1 



c) Pontos de Referência 

d) Características do Incêndio ou Acidente 

e) Quantidade e estados das eventuais vítimas. 

	

2.4. 	Primeiros Socorros: Os primeiros socorros serão prestados inicialmente pela 

Brigada de Incêndio e pela Equipe de Saúde contratada para cada evento; 

posteriormente, pelo Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de 

Bombeiros ou do SAMLJ, que ficarão encarregados de dar continuidade ao socorro 

até a entrada no Hospital carlos Fernando Malzoni. 

	

2.5. 	Eliminar Riscos: O responsável por desligar a rede elétrica será o eletricista 

contratado pelo clube. 

2.6. Abandono da Área: O abandono da área será desencadeado com o 

acionamento do sistema de som, quando os ocupantes deverão seguir as 

sinalizações de saída e chegarão a um ponto de segurança, para acesso da via 

pública. 

	

2.7. 	Isolamento da Área: O isolamento da área será delimitado por fitas, através 

dos brigadistas. 

2.8. Confinamento do Incêndio: O confinamento será feito com o uso do sistema 

de extintores. 

2.9. Combate ao Incêndio: O combate ao incêndio será feito inicialmente com o uso 

de extintores. 

2.10. Investigação: Encerrada a emergência, quando a situação retornar à 

normalidade, a brigada fará uma análise da situação para identificar a causa do 

problema e orientar pela sua imediata solução. 

2.11. Responsável pelo Plano de Segurança: O responsável pelo plano é o Chefe de 

Segurança da agremiação. 

Matão, 14 de junho de 2021. 

sportuvd Matonense 

Gta1jdo &o&Cp( V 7  
Givanildo Gonçalves 

Segurança 


