
AANNEEXXOO  IIII  
DDIIRREETTRRIIZZEESS  BBÁÁSSIICCAASS  PPAARRAA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  LLAAUUDDOO  DDEE  VVIISSTTOORRIIAA  DDEE  EENNGGEENNHHAARRIIAA  

EEMM  EESSTTÁÁDDIIOOSS  DDEE  FFUUTTEEBBOOLL  ––  DDEECCRREETTOO  FFEEDDEERRAALL  66..779955  DDEE  1166//0033//22000099  

 

MMAAIIOO//22000099  
1 

 

 
DOCUMENTAÇÃO  
 

Os documentos e serem fornecidos e analisados na vistoria de engenharia dos 

estádios para análise e consulta do inspetor: 

1. Cópia do Projeto Executivo de Prefeitura e alvará de funcionamento; 

2. Cópia do quadro de setores e respectivas capacidades do estádio; 

3. Cópia do Projeto de proteção e combate a incêndio; 

4. Cópia do último AVCB (Vistoria Corpo de Bombeiros) expedido; 

5. Programa de Prevenção contra Riscos Ambientais - PPRA, NR 09 da Portaria 

3214/78 do Ministério do trabalho; 

6. Cópia do último AVS (Auto Vistoria de segurança) expedido, quando houver; 

7. Cópia dos últimos Laudos (estrutural, elétrica, higiene etc.) de análise do estádio, 

quando houver; 

8. Arquivo em autocad (DWG), contendo as plantas do estádio, conforme executado 

(“as built”); 

9. Dois jogos de cópias das plantas do estádio, conforme executado (“as built”); 

10. Cópia dos Atestados relativos à NR 10; 

11. Cópia do Manual de Uso, Operação e Manutenção do estádio e seus sistemas e 

elementos construtivos; 

12. Cópia do Plano de Manutenção do estádio; 

13. Cópia de Laudo de Manutenção de subestações; 

14. Cópia dos Relatórios de ensaios e exames em transformadores; 

15. Cópia dos RIAs – Relatório de inspeção de pára raios, exigido pela 

municipalidade, quando houver; 

16. Cópia do Relatório de medições ôhmicas e continuidade elétrica; 

17. Cópia do Relatório de manutenção de geradores; 

18. Cópia do projeto de instalações elétrica e diagramas unifilares 

19. Cópia do projeto estrutural 

20. Cópia das contas de energia elétrica 

21. Cópia das contas de fornecimento de água 

22. Cópia dos atestados de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável 

23. Cópia dos ensaios físico-químicos e bacteriológicos da água dos reservatórios, 

bem como pontos de consumo direto 
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24. Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás. 

25. Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, vibrações mecânicas, 

etc. 

26. Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos, 

tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, etc.  
 

Lista de Normas e outros documentos técnicos recomendados  à inspeção predial, 

que orientam e complementam as listas de verificações descritas no Anexo I. 

1. Norma de Inspeção Pericial do IBAPE/SP, incluindo seus anexos 

2. Glossário de terminologia do IBAPE/SP 

3. ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos  

4. ABNT NBR 13.752 - Perícias de Engenharia na Construção Civil  

5. ABNT NBR 15.575 - Edifício habitacional até cinco pavimentos - Partes 1 a 5 

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

7. Manual de Uso, Operação e Manutenção 

8. Plano de Manutenção 

9. Código de Obras do Município ou similar  

10. Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 

11. Todas as Normas prescritivas pertinentes a cada sistema da ABNT 

12. NR 10 – Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade 

13. Norma sobre iluminância em áreas externas (nacionais ou internacionais) 

14. Regulamentos gerais de concessionárias 

15. Legislação específica do município 

16. Portarias do Ministério da Saúde com relação às condições de potabilidade da 

água para consumo humano 

17. Check list para vistoria de edificações em concreto armado – ABECE Regional 

Recife 
 


