
ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
7ª Seção do Estado-Maior

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 003-18

Procedimentos referentes às exigências estruturais para arquibancadas em 
ocupações de divisão F-3 (Centro esportivo e de exibição) quando subsidiária 

às ocupações principais do grupo E (Educacional e cultura física).

Considerando  os  conceitos  de  ocupação  principal,  ocupação  secundária, 
ocupação subsidiária e ocupação mista;

Considerando a necessidade de padronização de análises de PSCIP e vistorias 
quando  há  a  presença  de  ginásios,  quadras  poliesportivas  ou  assemelhados  com 
arquibancadas (divisão F-3), ocupação subsidiária às ocupações principais do grupo E;

Considerando a necessidade de esclarecimento das notas “d” e “e” da Tabela 3 
do Anexo C da NPT 011 – Saídas de emergência, que trata dos tipos de escadas de 
emergência por ocupação;

Considerando a necessidade de esclarecimento quanto a aplicação dos itens 2.1 
e 2.1.1 da NPT 012 - Centros esportivos e de exibição – requisitos de segurança contra 
incêndio,  quando  se  tratar  de  ocupação  da  divisão  F-3  subsidiária  às  ocupações 
principais do grupo E;

A Chefia da BM/7-CCB orienta às Seções de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico das Unidades Operacionais quanto aos seguintes procedimentos:

1. As arquibancadas das ocupações da divisão F-3, subsidiárias às ocupações do 
grupo E, constituídas de até 05 patamares e população, definida conforme item 7.1.3 e 
7.1.4  da  NPT 012,  de  até  500  pessoas  deverão  ser dimensionadas  e  estruturadas 
aplicando-se somente os itens 5.2, 6.2 e 6.4 da NPT 12.

2.  As arquibancadas que não se enquadram nas condições do item 1, deverão 
ser dimensionadas integralmente conforme a NPT 012.
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3. Nos casos dos itens 1 e 2,  com população total  do recinto inferior a 2500 
pessoas, o dimensionamento das saídas de emergência será realizado conforme a NPT 
011 – Saídas de emergência.

4.  Nas ocupações da divisão F-3,  subsidiárias às ocupações do grupo E,  com 
população  total  do  recinto  igual  ou  superior  a  2500  pessoas,  deverão  ter  as 
arquibancadas e saídas de emergência  dimensionadas integralmente conforme a NPT 
012.

Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.

Maj. QOBM Gerson Gross,
Chefe da BM/7-CCB.
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