
ANEXO I 
 

CHECK LIST 
Jogos de futebol oficiais na área do CPMC 

 

 

Dados do Cmt do policiamento:  

 

Nome completo:  

Nome de guerra:  

RG: 

  SIM  NÃO Observações 

1 - Existe nas Dependências do Estádio algum(uns) material(ais) que possa(m) oferecer risco ao público em geral? 

       

2 - Existem pelo menos quatro agentes de segurança particular munidos com detectores de metal para cada portão 

de acesso, a fim de que estes façam as buscas pessoais ao público que adentra ao Estádio?        

3 - Os portões de acesso estão lacrados?  

       

4 - Existe(m) alguma(s) pessoa(s) nas arquibancadas antes da liberação do acesso dos torcedores? 

       

5 - Existe nas dependência do Estádio equipe da EMSURB para fiscalização do comércio de bebidas e comidas? 

       

6 - Existe ambulância com equipe médica no interior do Estádio? 

       

7 - Existe um médico na equipe que compões a ambulância? 

       

8 - Existem dois enfermeiros na equipe que compõe a ambulância?  

       

9 - (Para verificação nos minutos finais do jogo) Os portões de acesso permaneceram fechados restringido o acesso 

ao Estádio apenas ao público com ingresso/convite até o final da partida?       

Orientações: Se a resposta ao Item 1 for sim, deverá ser registrado no campo obs. se o problema foi sanado por algum represante da FSF e que horas se deu a solução. / Se a resposta ao Item 

2 for não, deverá ser registrado no campo obs. a quantidade de agentes existente. / Se a resposta ao Item 4 for sim, deverá ser registrado no campo obs. quantas pessoas aproximadamente 

existiam no interior do Estádio (excetuam-se dessa contagem os profissionais em serviço: repórteres, radialistas, seguranças...) / Se a resposta ao Item 6 for não, deverá ser registrado no 

campo obs. que horas a mesma chegou. / Para os Itens 7 e 8 deverá ser registrado no campo obs. o nome e o nº de Registro no CRM/SE e COREN/SE, respectivamente. 

 

Obs.:____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Assinatura do Cmt do Policiamento  


