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CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 1º  -  O   CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - 2013  tem como objetivos: 

 Fomentar e incentivar a prática desportiva; 

 Promover a interação, integração e socialização dos desportistas e demais segmentos da 

população, envolvendo atletas monteverdenses e dos municípios circunvizinhos; 

 Melhorar o nível técnico dos atletas e da modalidade Futsal; 

 Estimular a organização e manutenção de equipes através do vinculo entre entidade e atletas; 

 Oferecer uma opção de lazer e ocupação do tempo livre; 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 2º  - As inscrições das equipes serão feitas junto a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer 

e Juventude – SELJ (no Ginásio Poli-Esportivo “Fernando Brustolin Pereira”). 

Artigo 3º  - Será cobrada uma taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 ( Cem reais) para o naipe 

masculino e R$ 50,00 (cinquenta reais) para o naipe feminino;  

Artigo 4º  - As equipes terão sua inscrição efetivada mediante protocolo da ficha de inscrição de 

equipe devidamente preenchida e pagamento da taxa de inscrição junto à  SELJ, até o dia 

26/04/2013; 

§ Único: Serão aceitas apenas as fichas de inscrição com os dados completos de no mínimo 05 

(cinco) atletas; 

Artigo 5º  - As equipes poderão inscrever no máximo 12 (doze) atletas no naipe masculino e 10 

(dez) atletas no naipe feminino, obedecendo classificações abaixo: 

Naipe Masculino 

 Série ouro – 04 atletas 

 Série prata – 03 atletas 

 Goleiro – 01 atleta 

 Estrangeiros – 04 atletas 

Naipe Feminino 

 Série ouro – 02 atletas 

 Série prata – 02 atletas 

 Goleiro – 01 atleta 

 Estrangeiros – 04 atletas 
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§ Primeiro: As relações de atletas e suas respectivas classificações estão estabelecidas nos Anexo 

01 e 03 deste regulamento; 

§ Segundo: As equipes poderão realizar inscrições dos atletas até a data da rodada final da primeira 

fase; 

 

Artigo 6º - A inscrição do atleta será considerada efetivada mediante assinatura preenchimento 

adequado de todos os dados solicitados na ficha de inscrição de equipe (nome completo, documento 

e assinatura) e da entrega da mesma na SELJ e/ou participação do atleta no torneio início da 

competição pela equipe; 

Artigo 7º  - O atleta que assinar documentação para duas ou mais equipes, terá sua inscrição 

indeferida até que consiga liberação, em documento escrito, da(s)  equipe(s) cuja(s) deseje se 

desvincular; 

§ Único: A(s) equipe(s) que liberar (em) o atleta para jogar em outra equipe poderá (ão) inscrever 

um outro atleta para ocupar sua vaga; 

 

Artigo 8º - Os atletas que tiverem sua inscrição efetivada na competição terão vínculo obrigatório 

com a equipe na em sua próxima edição; 

§ Único: O atleta terá direito a se desvincular da equipe a qualquer momento após o término da 

competição em andamento, por meio de requerimento formal protocolado e pagamento de taxa de 

transferência no valor de R$ 20,00 (vinte reais) à SELJ; 

 

CAPÍTULO III 

DA FORMA DE DISPUTA E REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS 

 

Artigo 9º  - A competição será disputada conforme os critérios abaixo:    abaixo:  (quatro) fases: 

A) Naipe Feminino: 

I. 1ª FASE: Classificatória - nesta fase as equipes constituirão um único grupo e  

jogarão todas contra todas em turno único, classificando-se as quatro melhores 

equipes para a fase seguinte; 

II. 2ª FASE: Semi-final - nesta fase jogarão: 4ª   X   1º colocado e 2º   X   3º colocado, 

em jogo único, classificando-se as vencedoras para a fase seguinte; 

III. 3ª FASE: Final - nesta fase os vencedores da fase anterior disputarão o título de 

campeão enquanto os perdedores da fase anterior disputarão o 3º e 4º lugares, em 

jogo único para cada confronto; ambos os confrontos acontecerão sem vantagens 

decorrentes das fases anteriores; 

 

B) Naipe Masculino: 

I. 1ª FASE: Classificatória - nesta fase as equipes serão divididas em 02 (duas) chaves: A e B 

- as disputas acontecerão em CONFRONTOS ENTRE AS CHAVES, em turno único, no 

entanto, a soma de pontos acontecerá dentro de cada uma das Chaves, classificando-se as 03 

(três) melhores colocadas de cada chave, para a fase seguinte;  
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II. 2ª FASE: Classificatória - nesta fase as equipes serão novamente agrupadas em 02 (duas) 

chaves: C e D; na Chave C estarão os classificados da Chave A e na Chave D os 

classificados da Chave B; Agora as equipes jogarão NO SISTEMA TODOS CONTRA 

TODOS, em turno único nas chaves, classificando-se as 02 (duas) melhores colocadas de 

cada chave, para a fase seguinte; NÃO há vantagens decorrentes das fases anteriores; 

III. 3ª FASE: Semi-final - nesta fase jogarão o 1º da Chave C x 2º da chave D e o 1º da Chave 

D x 2º da chave C, em jogo único para cada confronto; ambos os confrontos acontecerão 

sem vantagens decorrentes das fases anteriores; 

IV. 4ª FASE: Final - nesta fase as equipes vencedoras da fase anterior disputarão o título de 

campeão e vice-campeão, enquanto as equipes perdedoras disputarão o terceiro e quarto 

lugares; ambos os confrontos acontecerão sem vantagens decorrentes das fases anteriores; 

 

Artigo 10º - Os jogos serão regidos pela regras oficias da modalidade, salvo as inovações contidas 

neste Regulamento; 

Artigo 11º - As partidas da(s) fase(s) classificatória(s) terão a duração de 40 (quarenta) minutos 

corridos divididos em 2 (dois) períodos de 20(vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos 

entre ambos, tanto para o naipe masculino como feminino; 

Artigo 12º - As partidas das fases: semi-final e final terão a duração de 40 (quarenta) minutos 

cronometrados divididos em 2 (dois) períodos de 20(vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco) 

minutos entre ambos, no naipe masculino, permanecendo o tempo corrido para os jogos no naipe 

feminino; 

Artigo 13º - Havendo empate nas fases: semi-final e final, o resultado será definido através da 

cobrança de 05 (cinco) pênaltis, para cada equipe; as cobranças serão realizadas alternadamente e 

por cobradores diferentes, dentre os atletas constantes na súmula, indicados ao árbitro pelo capitão 

da equipe, antes do início das cobranças;  

§ Primeiro: Persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternados (1 x 1) por atletas diferentes 

dos que cobraram os 05 (cinco) primeiros, até que se conheça o vencedor.  

§ Segundo: Caso uma equipe tenha maior número de atletas que outra, as equipes deverão ser 

igualadas em número de cobradores e os capitães deverão indicar quais atletas ficarão fora da decisão 

por pênaltis, antes do início das cobranças; 

§ Terceiro: Não será permitida a repetição de cobradores até que todos os atletas relacionados e 

apos tenham realizado suas cobranças; 

 

Artigo 14º - Haverá tolerância de 10 (dez) minutos corridos, a partir do horário previsto na tabela de 

jogos, apenas para início do primeiro jogo de cada rodada; 

Artigo 15º - A equipe terá obrigatoriamente que se apresentar com no mínimo 05 (cinco) atletas em 

condições de jogo, para iniciar uma partida; 

Artigo 16º - A equipe terá obrigatoriamente apresentar a relação com nomes e numeração das 

camisas dos atletas, no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para início de sua 

partida; 

Artigo 17º - O atleta que estiver devidamente relacionado em súmula (com nome e número) poderá 

fazer parte da partida a qualquer momento; 
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Artigo 18º - Caso as cores dos uniformes dos atletas causem dificuldade de identificação para a 

arbitragem, será realizado um sorteio para decidir qual das equipes deverá trocar o uniforme; 

§ Primeiro: A equipe sorteada terá 30 (trinta) minutos para providenciar a troca de uniforme, caso 

não o faça será considerada perdedora por W.O. 

§ Segundo: É obrigatório à equipe ter um uniforme reserva em cor diferente do uniforme principal;  

§ Terceiro: Em última instância a Comissão Organizadora manterá um conjunto de coletes reserva 

que será oferecido às equipes caso haja a necessidade de troca; 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO, W.O. E DESEMPATE  

 

Artigo 19º - Para efeito de classificação serão observados os seguintes critérios: 

a) Vitória        = 03 (três) pontos ganhos; 

b) Empate   = 01 (um) ponto ganho; 

c) c) Derrota       = 00 (zero) ponto; 

d) W.O.         = (vitória por 2 x 0 e soma de 03 pontos para o adversário) 

 

Artigo 20º - A equipe que não se apresentar no horário estabelecido na tabela de jogos para sua 

partida, terá 24 horas para justificar de maneira formal, sua ausência junto à SELJ, caso contrário 

será considerada perdedora por W.O.  

§ Primeiro – Serão consideradas razões para justificativa: 

a) Problemas com meios de transporte; 

b) Estradas intrafegáveis; 

c) Óbito de atletas ou dirigentes de equipes ou familiares dos mesmos; 

d) Enfermidades: quando afetar a maioria dos atletas inscritos e for comprovado através de 

atestado médico; 

§ Segundo - Quando a justificativa for deferida, a SELJ estabelecerá outra data para a realização da 

partida; 

§ Terceiro - Quando a justificativa for indeferida, será decretado o W.O.; 

 

Artigo 21º - Na aplicação do W.O. deverão ser observados os seguintes critérios; 

a) Manter-se-ão os resultados anteriores; 

b) Os jogos posteriores terão o resultado de vitória por 2 x 0 e soma de 03 pontos para o 

adversário; 

c) Os gols serão computados nos critérios de desempate; 
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d) A equipe que causar o W.O. terá o direito de continuar na competição, mediante o 

pagamento da multa no valor de R$ 100,00 (cem reais); 

e) A equipe que causar o W.O. e não efetuar o pagamento da multa estipulada, será eliminada 

da competição; 

 

Artigo 22º - Ao término de cada fase classificatória, caso terminem empatadas 02 (duas) ou mais 

equipes, serão adotados os seguintes critérios técnicos para o desempate: 

 

a) ENTRE 02 (DUAS) EQUIPES 

I. Confronto Direto; 

II. Maior número de vitórias; 

III. Menor número de gols contra; 

IV. Maior número de gols a favor; 

V. Maior saldo de gols; 

VI. Menor número de cartões considerando-se todos os jogos disputados. 

VII. Sorteio.    

 

b) ENTRE 03 (TRÊS) OU MAIS EQUIPES 

I. Maior número de vitórias; 

II. Menor número de gols contra na fase em disputa; 

III. Maior número de gols a favor na fase em disputa; 

IV. Maior saldo de gols na fase em disputa; 

V. Menor número de cartões na fase em disputa; 

VI. Menor número de gols contra considerando-se todos os jogos disputados; 

VII. Maior número de gols a favor considerando-se todos os jogos disputados; 

VIII. Maior saldo de gols considerando-se todos os jogos disputados; 

IX. Menor número de cartões considerando-se todos os jogos disputados. 

X. Sorteio. 

 

CAPÍTULO V 

     DOS CARTÕES E SANÇÕES    

 

Artigo 23º - As suspensões automáticas por cartões recebidos acontecerão conforme os seguintes 

critérios: 

a) 03 (três) cartões amarelos: 01 (um) jogo de suspensão automática; 

b) 01 (um) cartão vermelho: 01 (um) jogo de suspensão automática; 

c) 03 (três) cartões amarelos e mais 01 (um) cartão vermelho acumulados: 02 (dois) jogos de 

suspensão automática; 

d) Na sucessão de cartão vermelho: 02 jogos de suspensão automática; 

Artigo 24º – Excetuando-se as situações previstas no Artigo 23º, letras a, b, c, d, os cartões serão 

zerados ao final de cada fase classificatória; 
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CAPÍTULO VI 

DAS DENUNCIAS, PROTESTOS E RECURSOS 

 

Artigo 25º – As denuncias, protestos e recursos serão aceitos apenas quando impetrados por escrito e 

pelas partes interessadas; 

Artigo 26º – A parte requerente terá um prazo de 48 horas após o término da partida, para protocolar a 

denuncia, protesto ou recurso junto à SELJ, que terá 48 horas para encaminhar o processo à Comissão 

Disciplinar e de Julgamento – C.D.J.; 

Artigo 27º – A parte requerente deverá efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), no ato da impetrância. Taxa esta que ficará depositada junto à SELJ e disponível 

para fins de pagamento de arbitragem e/ou premiação das equipes participantes, independentemente 

do resultado do julgamento;     

Artigo 28º – A equipe requerente deverá apresentar as provas geradoras do ato, no momento do 

julgamento; 

 

CAPÍTULO VII 

DA JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA 

 

Artigo 29º – A justiça e a disciplina serão exercidas, pela Comissão Disciplinar e de Julgamento 

(C.D.J.), nomeada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ). 

 

.Artigo 30º – A C.D.J., compete: 

1) Apreciar as citações, denúncias, protestos e recursos impetrados; 

2) Ouvir os depoimentos; 

3) Analisar os fatos; 

4) Julgar; 

5) Aplicar as sanções disciplinares às equipes, pessoas de responsabilidades definidas, atletas 

pertencentes às entidades inscritas, membros da comissão de arbitragem e organização. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS PROVAS 

 

Artigo 31º – Constituem-se provas: 

a) Documentação original ou cópias;  

b) A súmula, os relatórios do árbitro e auxiliares;  

c) Informações escritas dos mesários, apontadores, autoridades desportivas e representantes da 

C.D.J.; 

d) Confissão por escrito; 
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e) Declaração dos pais ou responsáveis, irmãos, filhos e cônjuge (do réu); 

f) Declaração de membros da C.D.J.; 

g) Declaração da parte requerida; 

h) Meios audiovisuais; 

 

CAPÍTULO IX 

DA SUSPENSÃO PREVENTIVA 

 

Artigo 32º – Cabe suspensão preventiva quando: 

a) Ocorrer tentativa de vias de fato contra qualquer pessoa; 

b) Ocorrer vias de fato contra qualquer pessoa; 

c) Ocorrer vias de fato combinada com lesão corporal contra qualquer pessoa; 

d) Quando a gravidade do ato sugerir suspensão por prazo maior que 30 (trinta) dias;  

§ Primeiro: A suspensão preventiva se aplica imediatamente ao fato gerador e terá duração máxima 

de 30 (trinta dias); prazo em que deverá acontecer o julgamento;  

§ Segundo: O prazo cumprido na suspensão preventiva deverá ser compensado no cumprimento da 

punição definitiva estabelecida; 

 

CAPÍTULO X 

DAS COMUNICAÇÕES DOS ATOS, CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO 

 

Artigo 33º – Toda a comunicação dos atos, citação e/ou intimação será feita através de documento 

oficial da C.D.J., num prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da comunicação do ato 

processual; 

Artigo 34º – Citação é o ato processual pelo qual a pessoa física ou jurídica é convocada para, 

perante os órgãos judicantes desportivos, comparecer e defender-se das acusações que lhe são 

imputadas. 

Artigo 35º – Intimação é o ato processual pelo qual se dá ciência à pessoa física ou jurídica dos atos 

e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. 

Artigo 36º – A citação e/ou intimação far-se-á por edital e, alternativamente, por telegrama, fac-

símile, ofício ou qualquer outro meio que permita comprovante de protocolo, dirigido à entidade a 

qual o destinatário estiver vinculado. 

Artigo 37º – Na citação e/ou intimação deverá constar: nome do acusado, a equipe a que pertence, a 

modalidade, dia, hora e local de comparecimento e finalidade da convocação; 

§ Único: a parte citada legalmente que não comparecer em juízo, será considerada REVEL, e julgada 

mesmo na sua ausência; 

 

CAPÍTULO XI 
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DO JULGAMENTO 

 

Artigo 38º – O julgamento dos casos deverá acontecer num prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir 

da data do ato gerador;   

Artigo 39º – Os prazos são contínuos, não se interrompendo ou suspendendo no sábado, domingo e 

feriado. 

§ Primeiro - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em 

sábado, domingo, feriado; 

§ Segundo - Decorrido o prazo, extingue-se para a parte, independentemente de declaração, o 

direito de praticar o ato. 

Artigo 40º – Cada parte envolvida terá 15 minutos para seu depoimento; 

§ Único - no ato do depoimento e do julgamento estarão presentes apenas as partes envolvidas e os 

membros constituintes da C.D.J.; 

 

CAPÍTULO XII 

DA COMISSÃO DISCIPLINAR E DE JULGAMENTO – C.D.J. 

 

Artigo 41º – A C.D.J. será constituída por portaria de nomeação da SELJ e convocada pela mesma, 

no mínimo 24 horas antes de sua reunião; 

§ Primeiro: A C.D.J. será constituída de 01(um) Presidente que terá o voto de minerva e 4 (quatro) 

membros votantes;    

Artigo 42º - A C.D.J. reunir-se-á em caráter extraordinário para a apreciação dos atos processuais e 

realização dos julgamentos; 

Artigo 43º - A C.D.J. deliberará com a presença de todos os seus constituintes e/ou com sua maioria; 

§ Primeiro: Após duas sessões sem quórum da C.D.J. para a realização do julgamento, transfere-se 

automaticamente ao Presidente da C.D.J. e à totalidade dos representantes de equipes ou à sua 

maioria, a responsabilidade de apreciação dos atos processuais, julgamento e aplicação de penas 

cabíveis. 

§ Segundo: Após 01 (uma) sessão sem quórum da totalidade dos representantes de equipes ou da sua 

maioria, para a realização do julgamento, transfere-se automaticamente ao Presidente da C.D.J. a 

responsabilidade de apreciação dos atos processuais, julgamento e aplicação de penas cabíveis.  

 Artigo 44º - As decisões resultantes do julgamento realizado conforme previsto no Artigo 43º e § 

Primeiro e Segundo: serão inapeláveis; 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS CASOS E PENALIDADES 

 Artigo 45º – As penas a serem aplicadas serão em forma de: 

1) Advertência; 

2) Suspensão por prazo; 
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3) Suspensão por número de jogos; 

4) Suspensão automática; 

5) Desclassificação; 

6) Perda de pontos; 

7) Suspensão das próximas edições da competição; 

§ Primeiro: Para a aplicação das penas deverão ser observados os atenuantes e os agravantes; 

§ Segundo: As suspensões por prazo poderão ou não ser aplicadas com cumprimento em todos os 

eventos realizados e/ou apoiados pela SELJ; 

§ Segundo: As suspensões por número de jogos deverão ser cumpridas apenas em eventos da 

modalidade realizados e/ou apoiados pela SELJ; 

 

Artigo 46º - Serão aplicadas sanções disciplinares às pessoas de responsabilidades definidas, atletas 

pertencentes às entidades inscritas, membros da comissão de arbitragem e organização, que 

incorrerem nos seguintes atos: 

a) Incentivar os atletas à violência: suspensão de 15 a 90 dias ou por número de jogos; 

b) Incentivar o atleta ao desrespeito as autoridades ou adversários: suspensão de 15 a 90 dias 

ou por número de jogos; 

c) Ofender moralmente qualquer pessoa, por razão vinculada à competição: suspensão de 15 

a 120 dias ou por número de jogos; 

d) Apresentar protestos descabidos e/ou injuriosos ou ainda criticar destrutivamente a  

arbitragem e/ou organização da competição: advertência escrita e/ou suspensão de 15 a 60 

dias ou por número de jogos; 

e) Desrespeitar por gestos ou palavras qualquer pessoa, por razão vinculada à competição: 

suspensão de 15 a 90 dias ou por número de jogos; 

f) Tentar praticar vias de fato contra qualquer pessoa, por razão vinculada à competição, 

não se concretizando o ato sem intervenção de terceiros: suspensão de 45 a 180 dias; 

g) Tentar praticar vias de fato contra qualquer pessoa, por razão vinculada à competição, 

não se concretizando o ato por intervenção de terceiros: suspensão de 45 a 240 dias; 

h) Praticar vias de fato contra qualquer pessoa, por razão vinculada à competição: 
suspensão de 45 a 540 dias e ação penal pública incondicionada; 

i) Praticar vias de fato combinada com lesão corporal, contra qualquer pessoa por razão 

vinculada à competição: suspensão de 120 a 720 dias e ação penal pública condicionada; 

j) Participar de rixa sem lesão corporal contra qualquer pessoa, por razão vinculada à 

competição: suspensão de 45 a 240 dias e ação penal pública incondicionada; 

k) Participar de rixa combinada com lesão corporal contra qualquer pessoa, por razão 

vinculada à competição: suspensão de 120 a 720 dias e ação penal pública condicionada; 

l) Depredar as instalações e/ou local dos jogos: suspensão de 45 a 120 dias ou por número de 

jogos; 

m) Criar ou participar de tumulto dentro ou fora de quadra por razão vinculada à 

competição: suspensão de 45 a 90 dias ou por número de jogos; 
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n) Praticar jogada violenta cuja lesão impeça o atleta lesionado a prosseguir disputando a 

competição: suspensão automática pelo mesmo tempo de afastamento do atleta lesionado (a 

partir da apresentação de atestado médico); 

o) Deixar a equipe de disputar competição, depois de iniciada, por abandono ou simulação 

de contusão, ou tentar impedir, por qualquer meio, o seu prosseguimento: 
Desclassificação e/ou suspensão das próximas edições da competição; 

p) Utilizar atletas irregulares: perda de pontos; 

q) Deixar a equipe ou atleta de disputar a partida, depois de iniciada, por abandono ou 

simulação de contusão, ou tentar impedir, por qualquer meio, o seu prosseguimento: 

Desclassificação e/ou suspensão da próxima edição da competição; 

r) Praticar atos de afronta ao fair-play, moral e ética desportiva: suspensão de 30 a 180 dias 

de todos os eventos realizados ou apoiados pela SELJ e/ou suspensão das próximas edições da 

competição; 

Artigo 47º – A C.D.J. ou demais instâncias julgadoras são soberanas, não cabendo qualquer recurso 

sobre suas decisões, as quais uma vez sancionadas produzirão efeitos automáticos. 

Artigo 48º - Os casos disciplinares omissos a este regulamento serão analisados e julgados em 

conformidade com o constante no CAPÍTULO XII,  Artigo 41º  § Primeiro,   Artigo 42º e Artigo 

43º § Primeiro e § Segundo; 

 

CAPITULO XIV 

DO ADIAMENTO, DA INTERRUPÇÃO E DA SUSPENSÃO DA PARTIDA 

 

Artigo 49º - No momento da realização da partida, o árbitro é a única autoridade competente para 

decidir por motivos relevantes ou de força maior, que abonem a interrupção, adiamento ou 

suspensão de uma partida; 

§ Primeiro: Se Interrompida uma partida, o árbitro aguardará o prazo regulamentar de 30 (minutos) 

minutos pela cessação da causa, para decidir sobre a continuidade ou não da mesma; 

§ Segundo: Caso uma partida não se realize, o arbitro deverá relatar o ocorrido e informar à SELJ 

que tomará as decisões pertinentes, excetuando-se as causas de ordem disciplinar, quando 

encaminhará para a C.D.J., para a apreciação e julgamento dos atos e tomada de decisões; 

 

Artigo 50º - A solicitação de adiamento de uma partida poderá ser feita pela(s) equipe(s) quando 

protocolada com no mínino 03 (três) dias de antecedência à data da realização da partida, e através de 

requerimento formal à SELJ; 

§ Único: O ato requerimento não implica deferimento da SELJ, sendo para tanto analisadas as razões 

apresentadas na justifica; 

 

 

 



  

 

Ginásio Poliesportivo “Fernando Brustolin Pereira  -  Fone: Cel.: (66 )84047961  -  Fax: (66) 3597-2800  
e-mail: esporte@novamonteverde.mt.gov.br       
site:  www.novamonteverde.mt.gov.br  

PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE -MT 

CNPJ: 37.465.556/0001-63 

 

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

 

CAPÍTULO XV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 51º - As equipes serão responsáveis por todos e quaisquer danos financeiros, físicos e/ou 

morais que possam ocorrer aos atletas e dirigentes no decorrer da competição; 

 

Artigo 52º - A SELJ terá plenos poderes para realizar modificações na tabela de jogos, observada a 

devida coerência e necessidade; 

 

Artigo 53º - Caso os árbitros constatem que algum atleta esteja visivelmente embriagado, os 

mesmos comunicarão ao capitão da equipe, que terá 05 (cinco) minutos de tolerância para a retirada 

do atleta da quadra de jogo; 

§ Único: Caso o atleta não seja retirado do campo de jogo no prazo estabelecido, os árbitros 

encerrarão a partida, sendo atribuída a vitória à equipe adversária, com placar de 02 x 00, devendo os 

gols serem computados para critérios de desempate; 

 

Artigo 54º - As equipes deverão apresentar-se com uniformes completos (camisa, calção, meião) 

devidamente padronizados; 

 

Artigo 55º - Os representantes de equipes não poderão ser atletas inscritos na competição; 

 

Artigo 56º - Será realizado um torneio início envolvendo todas as equipes da competição; 

§ Único: As 02 (duas) equipes melhores colocadas no Torneio Início somarão 01 ponto cada na 

tabela de classificação do Campeonato Municipal de Futsal - 2013; 

 

Artigo 57º A participação da equipe na cerimônia de abertura do Torneio Início, com número 

mínimo de 05 (cinco) atletas, dará direito à equipe de somar 01 (um) ponto na tabela de 

classificação do Campeonato Municipal de Futsal - 2013; 

 

Artigo 58º - Serão premiados: 

NO NAIPE MASCULINO: 

 1º lugar: 50% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 2º lugar: 35% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 3º lugar: 25% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 4º lugar: 15% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 Artilheiro: R$ 50,00 (cinquenta reais) - troféu; 

 Melhor Goleiro: R$ 50,00 (cinquenta reais) - troféu.  
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NO NAIPE FEMININO: 

 1º lugar: 50% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 2º lugar: 35% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 3º lugar: 25% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 4º lugar: 15% do valor arrecadado com as inscrições – troféu e medalhas; 

 Artilheira: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) - troféu; 

 Melhor Goleira: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) - troféu. 

 

Artigo 59º - Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela SELJ e/ou C.D.J., sendo 

revogadas as disposições contrárias; 
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Os abaixo assinados receberam o Regulamento para Campeonato Municipal de Futsal - 2013 

 

Equipe Ass. do Representante no Congresso 

1- Drogaria  + Vida  

2- E. E. P.Neide Enara Sima   

3- Drogaria Biofarma  

4- Borússia Futebol Clube  

5- União Esporte Clube  

6- Esporte  Apuy  

7- Desportivo Futebol Clube  

8- Ass. Atlética Monte Verde - AAMV  

9- Marino Madeiras  

10-  Araujo Supermercado  

11-  Globo Contabilidade  

12-    

13-   

14-   

15-   

16-   

 

Obs.: O regulamento foi discutido no Congresso Técnico realizado no dia 24/04/2013; 

 

 

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2013.                                           


