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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 

1ª DIVISÃO – 2019 
 

REGULAMENTO 

 

CAPITULO I – DAS FINALIDADES 

ART. 1º - A finalidade do Campeonato Municipal de Futebol de Campo é o desenvolvimento da 

prática esportiva, como forma de união e lazer, promovendo uma maior integração entre os 

munícipes, fazendo com que os atletas passem a defender e vestir a camisa da equipe, além de 
difundir mais a prática do FUTEBOL em nosso município, aprimorando assim o seu 

desenvolvimento técnico e tático. 

 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO 

ART. 2º - O Campeonato obedecerá às disposições deste regulamento e das demais legislações 

esportivas em vigor. 
ART. 3º - A organização e coordenação geral deste Campeonato caberá ao DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - CMDL, através da Secretaria de Educação, Cultura, 

Desporto e Lazer que cumprirá e fará cumprir o Regulamento. 

ART. 4º -  Ao DMEL compete: 
§ 1º - Emitir e interpretar este regulamento, zelando pela sua perfeita execução; 

§ 2º - Elaborar, observar e fazer cumprir a tabela dos jogos; 

§ 3º - Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos, após exame das súmulas e respectivos 
relatórios oficializando quando necessário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis de suas realizações 

ou em qualquer tempo do Campeonato. 

§ 4º - Determinar a perda de pontos. 

§ 5º - Elaborar, com base nos resultados dos jogos aprovados a classificação final nas 
respectivas fases do Campeonato; 

§ 6º - Examinar quando necessário os documentos dos Atletas inscritos, de acordo com o 

estabelecido neste Regulamento; 
§ 7º - Apreciar as infrações cometidas no campeonato; 

§ 8º - Julgar e suspender qualquer atleta ou membros envolvidos na competição sem 

necessidade de julgamento. 
§ 9º - Punir equipes, cujos dirigentes se envolvam em brigas ou agridam integrantes da 

arbitragem, dirigente do esporte da organização.  

 

CAPÍTULO III – DOS PARTICIPANTES  
ART. 5º – Poderão participar do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 1ª divisão os 

atletas que seguem os seguintes requisitos:  

§ 1º - Residir e possuir título de eleitor no Município de Ajuricaba a mais de seis meses.  
§ 2º - Residir e ter carteira de trabalho assinada por alguma empresa do Município de 

Ajuricaba/RS.  

§ 3º - Ter bloco de produtor com cadastro no município. Filhos até 21 anos são considerados 
aptos. Após, deverá fazer seu próprios bloco. 

§ 4º - Reside e comprovar que está trabalhando a pelo menos 6 (seis) meses.  

& 5- Atletas que disputaram o campeonato do ano anterior 

ART. 7º - As equipes participantes do presente campeonato serão conhecedoras das leis e 
Regras da modalidade, oficializadas pela CBF, bem como, deste regulamento, e assim, se 

submeterão, sem reserva alguma, a todas as conseqüências que delas possam emanar. 

ART. 8º – Atletas menores de 16 anos devem apresentar autorização dos pais ou 

responsáveis para poderem participar da competição.  
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CAPÍTULO IV – INSCRIÇÕES  
ART. 9º – As equipes serão compostas por no mínimo 16 atletas e no máximo 24 atletas, que 
deve ser completada até a entrega das fichas. Destes, dois deverão ser menores de 18 anos. 

Atletas que se contundirem antes do início do certame podem ser substituídos até a entrega das 

fichas, mediante ofício. Ficha rasurada será desconsiderada e a equipe terá 23 inscritos.  
ART. 10º – A equipe que utilizar atletas indevidamente inscritos, ou em lugar de outros, 

cometerá infração que será examinada pela Comissão Organizadora e se for comprovada, a 

equipe poderá perder os pontos da partida e até mesmo ser eliminada do campeonato.  
& 1- Atletas que assinaram súmulas ou disputaram partidas profissionais em 2019, não poderão  
disputar o campeonato  municipal. 

 

CAPÍTULO V – CONDIÇÃO DE JOGO – NORMAS  

ART 11º - Caberá a cada equipe mandante da rodada, providenciar a segurança dos 

atletas, equipes arbitragem e comissão organizadora. 

ART. 12° - Caberá a equipe com mando de campo providenciar que o campo esteja em 
condições de jogo, e também o fornecimento de bolas em tamanho e peso oficiais.   

ART. 13° - Quanto às substituições, será permitido realizar 09 (nove).  

ART. 14º - O banco de reservas deverá ser composto pelo TÉCNICO E MASSAGISTA com os 

demais atletas devidamente uniformizados; 
PARÁGRAFO ÚNICO: em caso de semelhança na cor dos uniformes, haverá um sorteio feito 

pelo árbitro da partida e a equipe perdedora deverá utilizar os coletes / camisas disponíveis. 

ART. 15º - Os jogos terão a duração de 90 (noventa) minutos divididos em 2 (dois) tempos de 
45 (quarenta e cinco) minutos com 10 (dez) minutos de intervalo. 

PARÁGRADO ÚNICO: em jogos que a situação climática apresentar calor excessivo será 

permitido uma parada em cada tempo para hidratação dos atletas, com duração de dois minutos.  

ART. 16º - Nenhuma partida do Campeonato poderá iniciar com menos de 09 (nove) atletas por 
equipe e nem será permitida sua continuidade ou prosseguimento se uma equipe, ou ambas, 

ficar reduzida a menos de 07 (sete) atletas. 

§1º - Quando for o caso, após a hora prevista para seu início, o árbitro aguardará até 10 (dez) 
minutos, declarando então vencedora pelo escore convencional de 1 x 0, a equipe que estiver 

presente regularmente completa, sendo que o gol será validado na súmula para o capitão da 

equipe e válido somente para critério de saldo de gols para a equipe; 
§2º - Quando for o caso de uma das equipes ser desclassificada ou ficar com número ilegal de 

atletas e na oportunidade era vencedora, ou se o jogo estava empatado, o escore da partida será 

de um a zero em favor do adversário, se era a perdedora será mantido o resultado.  

§3º - Quando as equipes mutuamente ficarem sem o número mínimo legal de atletas para a 
continuação da partida, ambas serão consideradas perdedoras e nenhum ponto será atribuído 

para as mesmas. 

§4º - A equipe que não comparecer em uma partida será definitivamente eliminado do 
campeonato e seus atletas que não compareceram sofrerão uma punição de 01 (um) ano de 

suspensão nos campeonatos municipais realizados por esse departamento. 

§5° - Não será alterado nenhum resultado referente aos jogos anteriores da equipe eliminada. 
ART. 17º – O número de partidas em um dia, o horário dos jogos e o tempo de duração dos 

jogos poderão ser alterados conforme a necessidade, pelo DMEL, e será divulgados nos jornais 

e rádio e site local. 

ART. 18º - Uma partida só poderá ser suspensa ou deixar de ser realizada quando ocorrerem os 
motivos seguintes e desde que seja impossível a sua continuidade: 

a) Falta de garantias de segurança; 

b) Distúrbios graves ou conflitos que afetam a sua comodidade; 
c) Falta de material necessário para a sua realização normal, previsto neste Regulamento. 

d) Excesso de chuvas constatado pelo CMDL, no dia do jogo, no campo. 

ART. 19º - Transferidos, paralisados ou suspensos claramente um jogo por motivo alheio a 

vontade das equipes disputantes e da arbitragem, teremos 03 posicionamentos: 
1. Será marcada nova data para a realização do jogo, com seu tempo normal, caso o jogo tenha 

sido paralisado/ suspenso até antes do termino do primeiro tempo; 
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2. Será marcada a continuação da partida em questão caso no momento da paralisação do jogo 

já tenha sido encerrado o primeiro tempo da partida; 

3. Será dado como encerrada a partida em questão, caso a paralisação/ suspensão do jogo 

ocorra após metade do segundo tempo. 

4. Briga generalizada entre as equipes ou contra os seus próprios companheiros. 
ART. 20º - Em todos os casos dos artigos 18 e 19 só poderão participar dos jogos a serem 

remarcados, os atletas relacionados na súmula quando da paralisação da partida. 

 

CAPÍTULO VI – FÓRMULA DE DISPUTA 
ART. 21º - Em todos os jogos do campeonato, serão marcados 3 (três) pontos para as equipes 

vencedoras dos jogos, e 1 (um) ponto para cada quando houver empate. 

ART. 22º - O presente campeonato será disputado em 03 fases, a saber: 
1º Fase: Classificatória; 

2*Fase eliminatória 

3º Fase: Semifinal; 
4º Fase: Final. 

§1º - A Primeira Fase: As equipes jogaram entre si,  na chave, todos contra todos.  

§2º - A Segunda Fase: Classifica-se 04 (quatro) equipes, cada chave para os confrontos, sendo 

na semifinal, o ganhador do 1° jogo contra 4°, e o ganhador do 2° contra 3°.   
ART. 23º - Para critério de desempate será considerada melhor classificada a equipe que 

apresentar pela ordem, o seguinte:  PONTOS 

a) Maior número de vitoria; 
b) Confronto direto; 

c) Maior saldo de gol; 

d) Maior número de gols marcados; 

e) Menor número de gol sofrido 
f) Menor número de pontos referentes aos cartões disciplinares durante a competição; 

(PESO: AMARELO = 01 e VERMELHO = 03); 

g) Sorteio. 
PARÁGRAFO ÚNICO: em caso de empate nos jogos a partir da segunda fase, a decisão irá 

direto para a cobrança de pênaltis, sendo 05 (cinco) cobranças para cada lado e depois 

alternadas se permanecer empatado o jogo.  

 

CAPÍTULO VII –  SISTEMA DISCIPLINAR – PENALIDADES E RECUROS 

ART. 24º - As equipes e atletas que participarem da competição estarão sujeitas às penalidades 

impostas por esse regulamento. 

ART. 25º - Os protestos serão aceitos mediante pagamento de taxa no valor de 01 (um) 

salário mínimo, pagos até as 17:00 (dezessete) horas do próximo dia útil.  

ART. 26º - Todos os que fazem parte da equipe, dirigentes, técnico, massagista, jogadores, 
expulsos, substituídos e reservas antes, durante e após os jogos poderão ser enquadrados nas 

punições dos artigos abaixo. 

ART. 27º – As suspensões, eliminações e advertências serão observadas segundo o que constar 
na súmula do jogo, no relato da comissão organizadora e por imagens visuais se houver, 

baseado nisso, as possíveis infrações cometidas pelos referidos nesse artigo serão enquadradas 

nos artigos desse regulamento e se alguma coisa não estiver contemplado será buscado no 

CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). 

§1° – A súmula do árbitro em relação aos fatos ocorridos em campo, antes, durante, e 

depois das competições, é o principal elemento de prova. 

§2° – O enquadramento será baseado principalmente na palavra do árbitro registrada em 
súmula, o que foi por ele observado, decidido e relatado na súmula, ou também, poderá ser 

observada através de fotos e filmes cedidos ou emprestados por pessoas que estiveram no jogo. 

ART. 28º - Fica instituído como penalidade às infrações disciplinares (cartões) por parte de 

qualquer pessoa registrada na equipe: 03 amarelos e 01 vermelho, suspensão automática por 01 
(uma) partida. 

§ 1º - O atleta que receber três (03) cartões amarelos em jogos diferentes pelo 
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Campeonato, estará automaticamente “suspenso” da próxima partida de sua equipe. 

§ 2º - O atleta que receber dois (02) cartões amarelo no jogo, e posterior o “vermelho”, anula-se 
(um) amarelo, prevalecendo um (01) amarelo e um (01) vermelho. 

§ 3º - Em caso de ocorrer durante o jogo, de levar o terceiro cartão amarelo e posteriormente o 

vermelho, cumprirão dois jogos de suspensão automática.  
§ 4º - Suspensões não serão zeradas. Os cartões serão “zerados” após a primeira fase. 

ART. 29º - O atleta que for expulso de campo ou relacionado em súmula por agressão física à 

arbitragem ou integrantes da Comissão Organizadora sofrerá as seguintes penalidades:  

§ 1º - Por agressão física grave que venha a provocar lesão corporal: será eliminado do 
Campeonato em andamento e suspenso de participar de todas as competições que  o 

Departamento de Desporte e Lazer e CMDL vierem a organizar pelo período de  1 a 3 (três) 

anos  a contar da data do jogo em que foi relacionado. 
§ 2º - Por agressão física leve que não provoque lesão corporal: será eliminado do Campeonato 

em andamento e suspenso de participar de todas as competições que  o Departamento de 

Desporte e Lazer e CMDL vierem a organizar por até dois três a contar da data do jogo em que 
foi relacionado. 

ART. 30º - Caso dois ou mais atletas, ou dois ou mais integrantes do banco de reservas, 

comissão técnica agredirem fisicamente a arbitragem ou integrantes da Comissão Organizadora 

da Competição na mesma circunstância de tempo e lugar, sofrerão as seguintes penalidades: 
§ 1º - Se a agressão física for grave que venha a provocar lesão corporal os jogadores 

relacionados em súmula serão eliminados da Competição em andamento e suspenso  de 1 a 3 

(três) anos de todas as competições que  o Departamento de Desporte e Lazer e CMDL vierem a 
organizar e sua equipe  poderá será eliminada da competição. 

§ 2º - Se a agressão física for leve que não provoque lesão corporal os jogadores relacionados 

em súmula serão eliminados da Competição em andamento e suspenso por  até, 06 (seis) meses 

de todas as competições que  o Departamento de Desporte e Lazer e CMDL  vier a promover. 
ART. 31º - Caso as agressões físicas por diversos atletas ocorrerem em momentos distintos 

durante o transcorrer da partida, aplicar-se-á a punição individual que consta nos parágrafos 1º e 

2° do artigo 29º. 
ART. 32º - Caso ocorra briga generalizada entre duas equipes as mesmas serão eliminadas 

do  Campeonato em andamento e os atletas serão penalizados conforme os parágrafos 1º e 2°do 

artigo 29º e as equipes não poderão participar do próximo Campeonato Municipal.  
PARÁGRAFO ÚNICO: no caso de eliminação, os atletas não poderão se agrupar em outra 

equipe em mais de 03 (três) no próximo campeonato. 

ART. 33º - O atleta que tentar agredir fisicamente a qualquer integrante da equipe de 

Arbitragem ou da Comissão Organizadora e não conseguir por motivo alheio a sua vontade 
estará automaticamente suspenso de 01 a 03 (três) jogos. 

ART. 34º - O atleta que for expulso do jogo por reclamação contra a arbitragem estará 

automaticamente suspenso por 01 (um) jogo. 
ART. 35º - O atleta que for expulso de campo ou relacionado em súmula por ofensas morais à 

Arbitragem ou integrante da Comissão Organizadora estará automaticamente suspenso por 02 

(dois) jogos. 
ART. 36º - O atleta que for expulso de campo por faltas técnicas normais do jogo, estará 

automaticamente suspenso por 01 (um) jogo. 

ART. 37º - O atleta que for expulso de campo por cometer jogada violenta atingindo o  

adversário, que esteja relacionado em súmula o mesmo será automaticamente suspenso de 01 a 
03 (três) jogos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: no caso da jogada violenta acarretar lesão no adversário que o 

impossibilite de voltar a jogar, o jogador que cometeu a infração deverá ficar sem jogar até que 
ele se recupere.  

ART. 38º - O atleta que for expulso por agressão física, cotovelada, revide ou troca de socos, 

pontapés com o adversário ou companheiro estará automaticamente está suspenso   de 01 a  04 

(quatro) jogos.   
§ 1º - Em caso de agressão física que venha a provocar lesão corporal leve, será eliminado do 

Campeonato em andamento e suspenso de participar de todas as competições que  o 
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Departamento de Desporto e Lazer e CMDL vierem a organizar pelo período de  ate, 02 (dois) 

anos  a contar da data do jogo em que foi relacionado. 
§ 2º - Em caso de agressão física que venha a provocar lesão corporal grave, será eliminado do 

Campeonato em andamento e suspenso de participar de todas as competições que  o 

Departamento de Desporto e Lazer e CMDL vierem a organizar pelo período de, até, 03 (três) 
anos  a contar da data do jogo em que foi relacionado. 

ART. 39º - O atleta que for expulso de campo por mau comportamento, chutar a bola em 

momento inoportuno, provocar o adversário ou a torcida, ofender a torcida verbalmente ou com 

gestos, ou a comissão organizadora, será automaticamente suspenso por 02 (dois) jogos. 
ART. 40º - O atleta que for expulso de campo por ofensa ao adversário ou ao companheiro, 

estará automaticamente suspenso por 02 (dois) jogos. 

ART. 41º - O atleta que for expulso de campo por troca de empurrões entre companheiros ou 
adversários, estará automaticamente suspenso por 02 (dois) jogos. 

ART. 42º - O atleta que for expulso de campo por ter cuspido na Arbitragem ou integrantes da 

Comissão Organizadora, estará suspenso de 01 a 03 (três) jogos. 
ART. 43º - O atleta que for expulso de campo por ter cuspido no adversário ou companheiro, 

estará automaticamente suspenso por 02 (dois) jogos. 

ART. 44º - Quando um jogador ou mais for expulso e se negar a sair do campo, o árbitro 

determinará 10 (dez) minutos para sua saída. Não acontecendo, a equipe do atleta expulso será 
considerada perdedora pelo placar de 1X0, ou o placar que a equipe adversária necessitar.  

ART. 45º - Nenhuma equipe tem o direito de se negar a continuar a disputar a partida. Caso isto 

acontecer, o tempo de espera dado pela arbitragem será de 10 (dez) minutos, caso não continuar 
a disputar, em caso da equipe infratora estiver empatando ou vencendo a mesma perderá a 

partida pelo placar de 3X0. 

ART. 46º - O atleta ou Membro da Comissão Técnica quando expulso deverá colocar-se no lado 

de fora da cerca ou dentro do vestiário. 
ART. 47º - Depois de expulso, atleta ou dirigente que ficar ofendendo verbalmente “LA DE 

FORA” a equipe de arbitragem ou equipe adversária e for relacionado em súmula esta 

automaticamente suspenso por dois (02) jogos. 
§ 1º - Caso a ofensa seja após o termino do jogo e for relacionado em súmula, a equipe será 

advertida e na reincidência perderá 03 (três) pontos. 

§ 2º - Dirigente ou atleta que ficar ameaçando, incitando a violência, intimidando tanto equipe 
adversária como grupo de arbitragem e for relatado em súmula estará automaticamente suspenso 

por dois (02) jogos, ou tempo de suspensão 

ART. 48º - Depois de expulso e o atleta estará fora do jogo, o mesmo entrar em campo para 

tentar agredir a arbitragem sofrerá a punição do artigo 33º ou agredir, a pena do artigo 29º.  
ART. 49º - O atleta que for expulso (receber o cartão vermelho) no último jogo de sua 

equipe pelo Campeonato cumprirá a suspensão no próximo Campeonato de um (01) jogo ou 

mais se houver necessidade. 
ART. 50º - Componentes do banco de reserva incorrem automaticamente nas sanções nos 

Artigos 29º ao 49º. 

ART. 51º - Os jogadores e comissão técnica que estiverem do lado de fora do campo de jogo, e 
cometerem as infrações descritas nos artigo 29º ao 50º, serão punidos nos mesmos artigos.  

ART. 52° - Essas penalidades a baixo se aplicam aos cidadãos que estão na condição de 

espectadores dos jogos, ou seja, torcedores. 

§ 1º - Se proferir ofensas verbais e ameaçar a integridade física dos mesmos, será comunicado a 
Brigada Militar e o mesmo será retirado do recinto e impedido de frequentar os jogos restante 

do campeonato, tendo que comparecer a Brigada Militar nos dias de jogos. 

§ 2º - Em caso de agressão física a arbitragem, jogadores, equipe organizadora e com outros 
torcedores, será punido com 1 (um) ano de suspensão, não podendo comparecer aos jogos.  

§ 3º - Se provocar tumulto e briga generalizada, um ano de suspensão.  

ART. 54º - É de responsabilidade da equipe a identificação se seus torcedores. 

PARÁGRAFO ÚNICO: se a torcida impedir o trabalho da equipe de arbitragem, o jogo deve 
ser paralisado e se a situação não for solucionada o jogo será dado por encerrado.  
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CAPÍTULO VIII – PREMIAÇÃO  

ART. 55º - A premiação se dará da seguinte forma: 
a)Troféu e medalha para 1º, 2º, 3º e 4º lugar;  

b) Troféu para artilheiro; 

c) Troféu para goleiro menos vazado; 
d) Um   troféu,  para a equipe mais disciplinada, um terno camisas  

e) Um fardamento completo para o Campeão. 

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

ART. 55º - A equipe inscrita caberá a responsabilidade de assistência médica a seus atletas, 
antes, durante e após as partidas, não cabendo por parte do DMEL de Ajuricaba, nenhum tipo de 

indenização caso ocorra algum incidente. 

ART. 56º - É vetado a participação do atleta que não estiver com seu nome constando na súmula 
do jogo, caso isso ocorra, a equipe  será penalizada com a perda de pontos.  

ART. 57º - Será anexada a esse regulamento a ficha de inscrição e a tabela de jogo 

ART. 58° - Atletas que estão suspensos por punições recebidas em outros campeonatos, de 
outros municípios, não poderão participar do Campeonato promovidos pelo Departamento de 

Desporto e Lazer de Ajuricaba até que cumpra sua punição.   

ART. 59* Os  jogos  não serão cancelados para festas  locais. Quando a festa foram na 

comunidade, a rodada será alterada para outro local. Em relação a excesso de chuvas a rodada 
poderá ser transferida, cabendo a coordenação de esportes e mandante a avaliação.  

 


