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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL- 2013 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

ART.1º-O Campeonato Municipal de Futsal- Edição 2013, será promovido pela Secretaria de Esportes, 

Juventude e Inclusão Racial e Liga Paramirinhense de Desportos (L.P.D) e organizado pela  Comissão de 

Futsal de Paramirim(C.F.S.P), na conformidade do disposto neste Regulamento. 

Parágrafo 1º - A adesão ao presente regulamento se efetivará automaticamente através da inscrição do clube 

no campeonato. 

Parágrafo 2º - Não poderão participar do Campeonato os atletas que estiverem cumprindo pena disciplinar 

aplicada em qualquer competição promovida pela Secretaria de Esportes, Juventude e Inclusão Racial e 

L.D.P. 

CAPÍTULO II 

SISTEMA DE DISPUTA 

Art.2º-O Campeonato Municipal de Futsal, temporada 2013 terá a participação de 12(doze) equipes, que 

serão distribuídas em três grupos, sendo 04(quatro) equipes em cada , jogando entre si. As (02)duas equipes 

de cada grupo que obtiver maior número de pontos ganhos na fase, classificarão  para a 2ª fase.  

GRUPO “A”= MILI SHOP,BARCELONA,SÃO CAETANO,BAHIA. 

GRUPO “B”= PRAÇA PE.BENVINDO,BUCÂNIA,PAISSANDU,ESPANHA 

GRUPO “C”= BAIRRO 13,GRAMA,SPORT,TABUA 

Art.3º- O Campeonato, nas suas diversas fases será regido, para efeito de classificação das equipes, pelo 

sistema de pontos ganhos, observando-se os seguintes critérios: 

a)Por vitória, 03(três) pontos ganhos; 

b)Por empate, 01(um) ponto ganho; 

Art.4º-Cada partida terá duração de 50 (cinqüenta) minutos, divididos em dois tempos de 25 (vinte e cinco) 

cada,corridos, com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

Art.5º-Havendo empate em número de pontos ganhos entre as equipes na fase de classificação , serão usados 

os seguintes critérios de desempate: 

a) Maior Saldo de gols; 

b) Maior número de Vitórias; 

c) Confronto direto; 

d) Maior número de gols pró; 

e) Menor número de gols contra; 

f) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 

g) Menor número de cartões amarelos recebidos; 

g) Sorteio. 



Art.6º- Para a 2ª fase haverá um sorteio entre as seis equipes classificadas da 1ª fase para formação dos 

grupos “D” e “E”, onde  1ª equipe sorteada do grupo “D” jogará contra 3ª sorteada do grupo “E” (1º jogo), 2ª 

equipe sorteada do grupo “D” contra 2ª sorteada do grupo “E”(2º jogo) e 1ª sorteada do grupo “E” contra 3ª 

sorteada do grupo “D”(3º jogo). As equipes vencedoras de seus jogos, juntamente com a equipe com melhor 

índice técnico na 2ª fase, classificarão para as semifinais. 

Parágrafo 1º- Não haverá vantagens para decisão das vagas. Em caso de empate nos jogos, a decisão será 

através de 03(três) cobranças alternadas de pênaltis e persistindo o empate, 01(uma) cobrança alternada até 

que haja uma equipe vencedora. 

Parágrafo 2º- Os critérios para escolha da equipe com melhor índice técnico são: a) Maior número de 

pontos ganhos na 2ª fase; b)Maior saldo de gols na 2ª fase; c)Maior número de gols pró na 2ª fase; d) Menor 

número de gols contra na 2ª fase; e) Maior número de pontos ganhos nas duas fases(1ª e 2ª); f)Sorteio. 

Art.7º- Para as semifinais a equipe vencedora do 1º jogo jogará contra a equipe de melhor índice técnico e a 

equipe vencedora do 2ª jogo jogará contra vencedora do 3º jogo. 

Parágrafo 1º -Para as semifinais e final serão usados os mesmos critérios do art.6º, Parágrafo 1º .  

Art.8º-A final do campeonato será disputada entre as equipes vencedoras dos jogos das semifinais, em jogo 

único. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.9º-Os jogos serão realizados na quadra poliesportiva da Praça Padre Bemvindo, aos sábados, domingos 

e feriados, se necessário. Todos os jogos da competição constarão em tabela anexa, à ser divulgada pela 

Secretaria de Esportes, onde estão estabelecidas as datas e horários de início dos mesmos, a qual é parte 

integrante deste regulamento (anexo I). 

Art.10º- As equipes devem comparecer a quadra de jogo uniformizadas, com camisas, calções e meias 

com predominância de cores. 

Parágrafo único- O Árbitro principal e seus assistentes serão obrigados antes do início de cada jogo, 

verificarem se todos os atletas estão uniformizados de acordo com o contido no artigo 10º. 

Art.11º- O Atleta, atuando ou no banco para reservas, não poderá usar qualquer tipo de jóia ou enfeite 

que oferece perigo de contusão a si próprio ou aos seus companheiros e adversários, nem tampouco 

cobri-las com esparadrapo, fita adesiva ou similar. 

Art.12º-As equipes  poderão relacionar em súmula todos os atletas inscritos, contanto que estejam 

devidamente uniformizados, conforme art.10º do capítulo III  . 

Art.13º-Havendo coincidência de uniformes entre as equipes, atestado pelos Árbitros,a equipe que estiver 

posicionada no lado direito da tabela ,deverá promover a troca do mesmo em no máximo cinco minutos. 

Art.14º-A equipe que não se apresentar na partida com no mínimo 05(cinco) atletas, estará automaticamente 

desligada da competição atual e os atletas que não compareceram ficarão impossibilitados de participar de 

qualquer competição organizada pela Secretaria de Esportes e L.P.D. durante o período de 15 meses, a 

contar da data da partida. 

Art.15º-Será permitido somente 15(quinze) minutos de tolerância para o início de cada partida, após esse 

tempo, a equipe que não comparecer perderá a partida por W.O . 

Parágrafo 1º-Se as duas equipes não estiverem uniformizadas para o início do jogo, até o limite de 

tolerância, ambas serão declaradas perdedoras por W.O. 



Parágrafo 2º-Se houver W.O sem justificativa, a equipe que provocou tal situação será afastada da 

competição. 

Art. 16º- O Clube que, depois de iniciada a Competição, desistir de continuar jogando ou disputando seus 

jogos, terá seus pontos ganhos revertidos para os seus adversários com os quais já tenha jogado e vencido, 

aplicando-se W.O. para os seus adversários futuros com os quais ainda tenha que jogar. 

Parágrafo Único- Na hipótese de uma equipe vencer por W.O., além dos 3(três) pontos ganhos, o escore 

será que interessar a qualquer equipe prejudicada por aquele resultado, para empatar no saldo de tentos. 

Art.17º-A situação de W.O, somente será justificada pela Secretaria de Esportes, após analisar o relatório 

dos Árbitros e/ou dos Membros da C..F.S.P. 

Art.18º-Nenhuma partida do campeonato poderá ter continuidade com menos de 03(três) atletas . 

Parágrafo 1º-Ocorrendo o fato durante a partida, por motivo de contusões, o Árbitro aguardará 10(dez) 

minutos para a recuperação do atleta, findo este tempo, a partida será encerrada e se no momento da 

interrupção havia transcorrido mais de 10(dez) minutos de jogo do segundo tempo, a equipe que estiver 

reduzida a menos de 03(três) atletas , se estiver vencendo ou empatando o jogo, perderá os pontos para seu 

adversário por W.O (1x0), se estiver perdendo, valerá o placar do momento da interrupção da partida. 

Parágrafo 2º-Ocorrendo o fato durante a partida, por motivo de contusões, o Árbitro aguardará 10(dez) 

minutos para a recuperação do atleta, findo este tempo, a partida será encerrada e se no momento da 

interrupção havia  transcorrido até 10(dez) minutos de jogo do segundo tempo, uma nova partida será 

realizada em data e horário a ser divulgado. 

Parágrafo 3º- Ocorrendo o fato durante a partida, por motivo de expulsões, o Árbitro encerrará a mesma e a 

equipe que estiver com menos de 03(três) atletas, se estiver vencendo ou empatando o jogo, perderá os 

pontos para seu adversário por w.o(1x0), se estiver perdendo, valerá o placar do momento da interrupção da 

partida. Caso as duas equipes fiquem reduzidas a menos de 03 (três) jogadores, ambas serão penalizadas da 

mesma forma, ou seja, perderão o jogo por w.o. 

Art.19º- No caso de força maior ou caso fortuito, as datas e os horários dos jogos poderão ser 

antecipados ou adiados, em relação ao estabelecido na tabela original, pela C.F.S.P. 

Art.20º-A equipe que colocar em jogo atleta irregular, em caso de empate ou vitória na partida, perderá os 

três(3) pontos e  terá o resultado revertido em favor do adversário, pela contagem mínima de 1x0 e em caso 

de derrota, o placar do jogo será mantido. O atleta permanecerá suspenso até que se cumpra o prazo de 

punição . 

Art.21º- As equipes poderão ser compostas pelos seguintes Membros: 

A- Técnico 

B- Preparador físico 

C- Médico : (A critério de cada equipe). 

D- Atletas : Somente os que tiverem sido relacionados em súmula, e que não estejam cumprindo nenhum 

tipo de pena imposta pela C.D.D. 

Art.22º- Após o início da partida, somente o Médico poderá entrar nas dependências da quadra de jogo. Os 

Atletas, Técnico e Auxiliar Técnico que chegarem ao local do jogo após o inicio da partida, ficarão 

impossibilitados de participar da mesma. 

Art.23º- Ao final do campeonato as equipes Campeã e Vice-Campeã receberão os valores de R$ 600,00 

(seiscentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) ,  respectivamente, além de troféus e medalhas de cessão 

definitiva. O Artilheiro e melhor goleiro receberão um troféu cada um). 



 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

Art.24º-Cada equipe poderá inscrever  no mínimo 10 (dez) atletas até dia 11 de março e no máximo 12  

atletas até  48 horas antes do início da 2ª fase. 

Art.25º-Poderão participar do Campeonato Municipal de Futsal 2013, os atletas que se enquadrar nas 

seguintes condições: 

1ª) Ter domicílio eleitoral no município de Paramirim , não sendo possível a sua inscrição com data de 

emissão do Título posterior a eleição de 2012. 

2ª) 02 (dois) atletas que não se enquadre na 1ª condição. 

3ª) Para atletas menores de 18 anos de idade que ainda não tiraram o título de eleitor, deverão os mesmos 

apresentar documentos que comprovem sua residência no Município de Paramirim há no mínimo 01 ano. 

Caso haja suspeita de irregularidade com a inscrição do atleta, antes de iniciar o campeonato, a C.F.S.P. 

averiguará os fatos e se ficar comprovado,  a inscrição será indeferida até 48 horas antes do jogo da sua 

equipe. 

Art.26º-Para a inscrição dos atletas com Domicílio Eleitoral no Município de Paramirim, será necessário a 

fotocópia do Título de Eleitor e do R.G., além do preenchimento da ficha de inscrição. Para atletas que  

enquadre-se na 2ª condição do art.25º, é necessário a fotocópia do R.G. e preenchimento da ficha de 

inscrição. 

Art.27º-Um atleta inscrito por uma equipe só poderá ser transferido para outra, caso não tenha assinado 

súmula e se for liberado pelo Diretor da equipe a qual foi inscrito. 

 

  CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DISCIPLINAR DESPORTIVA 

Art.28º - A Súmula e o Relatório do Árbitro que contiver qualquer tipo de anormalidade, serão 

encaminhados pelo Presidente da Comissão de Futsal de Paramirim à Comissão Disciplinar Desportiva-

CDD, para apreciação e julgamento, competindo-lhe a devida punição ou não, conforme o caso. 

Art.29º - O indiciado deverá comparecer, se for citado, no local, dia e hora da Sessão de Julgamento, 

para se defender, querendo, tendo 10 (dez) minutos para suas alegações, sem réplica nem tréplica. 

Parágrafo Único- A Comissão Disciplinar, julgará e apenará por maioria de seus  representantes 

presentes à Sessão de Julgamento. 

 

              CAPÍTULO  VI 

DAS APENAÇÕES 

 
Art.30º- Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão e impossibilitado de participar do jogo subseqüente 

os atletas, se no decorrer do Campeonato, forem punidos com: 

A- Um Cartão vermelho –Expulsão; 

B- Dois(dois)  cartões  amarelos--Suspensão; 

C- Ou aqueles que forem punidos pela C.D.D. 



 

Art.31º- A aplicação da suspensão é automática e independe dos resultados do julgamento a que estejam 

submetidos os infratores. 

Art.32º- Os cartões amarelos serão zerados de uma fase para outra. 

Art.33º- Os cartões amarelos ou vermelhos apresentados em jogos que venham a ser interrompidos, 

serão considerados para todos os efeitos válidos, mesmo que venha a ser marcada uma nova partida. 

Art.34º- Se durante um jogo o atleta receber o segundo cartão amarelo ficará automaticamente suspenso 

do próximo jogo de sua equipe. 

Art.35º- Se no mesmo jogo o Atleta tiver sido punido com o (2º) segundo cartão amarelo acumulativo e 

na seqüência do jogo receber o cartão amarelo seguido do vermelho, em conseqüência do primeiro 

amarelo, o mesmo cumprirá a suspensão automática de (01) um jogo, e continuará com um cartão 

amarelo ou pena imposta pela Junta Disciplinar Desportiva. 

Art.36º-  Se no mesmo jogo o Atleta tiver sido punido com o (2º) segundo cartão amarelo acumulativo e 

na sequência do jogo receber direto o cartão vermelho,  o mesmo cumprirá a suspensão automática de 

(02) dois jogos. 

Art.37º- A quantidade de cartões aplicados, independe de comunicação oficial dos organizadores do 

Campeonato, sendo de inteira responsabilidade o seu controle dos Dirigentes das equipes, o mesmo 

deverá comparecer à Secretaria de Esportes e solicitar a relação dos cartões recebidos. 

Art.38º- Os Dirigentes, Técnicos, auxiliares e Atletas que forem expulsos, cumprirão suspensão 

automática, caso sejam citados em relatórios por alguma infração cometida, poderão serem julgados 

pela C.D.D., mas enquanto isso não acontecer os mesmos terão condições de jogarem ou de exercerem 

normalmente as suas funções, somente após receberem o comunicado da pena imposta pela C.D.D., 

através de ofício, deverão cumprirem as penas impostas. 

Art.39º- Os Dirigentes, Técnicos e Atletas , inscritos pelas equipes, reconhecem e concordam que serão 

aplicadas medidas disciplinares pela C.D.D. , conforme as disposições previstas neste Regulamento. 

Art.40º- As penas serão aplicadas as pessoas de responsabilidades definidas, pertencentes as equipes 

inscritas no Campeonato e tenham cometidos as seguintes infrações: 

A) Promover desordem durante os jogos ou durante o Campeonato, tanto na parte interna como na 

externa, mesmo que o jogo já tenha sido encerrado; 

B) Incentivar torcedores, Dirigentes , Técnicos ou Atletas a prática da violência e incentivar ao 

desrespeito as autoridades e adversários; 

C) Atirar qualquer tipo de objeto no adversário, membros da C.F.S.P., Árbitros, dentro ou fora do local 

de jogo; 

D) Agredir fisicamente ou verbalmente qualquer membro da C.F.S.P., Árbitros, Dirigentes, Técnicos ou 

Atletas; 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA COMISSÃO DE FUTSAL DE PARAMIRIM(C.F.S.P) 

 
Art.41º- À Comissão de Futsal de Paramirim, compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Elaborar a forma de disputa, tabela de jogos e em caso de cancelamento de jogos, suspensão,  

alteração nas rodadas, datas e horários, a C.F.S.P.  será responsável pelas informações repassadas às 

equipes; 



c) Receber as fichas de inscrição, avaliar, processar e aprovar de acordo com o Regulamento do 

campeonato; 

d) Esclarecer as dúvidas existentes no Campeonato e constantes do Regulamento;  

e) Nomear o Presidente da Comissão Disciplinar Desportiva; 

CAPÍTULO VIII 

DA IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DO JOGO 

Art.42º- O clube que se julgar prejudicado poderá impugnar o resultado do jogo (protestar), dentro do 

prazo de lei ( 2(dois) dias após a data de entrada da Súmula e relatório do Árbitro na Secretaria de 

Esportes.), por escrito e assinada . 

Parágrafo Primeiro- O pedido (Protesto) deverá estar acompanhado do comprovante do pagamento da 

quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sem o qual o Protesto será considerado deserto. 

Parágrafo Segundo- O pedido (Protesto) deverá ser dirigido à Comissão Organizadora  e entregue na 

Secretaria de Esportes, localizada à Praça Santo Antonio,nº 42,Paramirim-Ba. 

Parágrafo terceiro- A impugnação será apreciada e julgada pela Comissão Organizadora, à luz das 

provas enexadas, sem as quais o pedido será julgado inepto e conseguintemente arquivado. 

Parágrafo Quarto- Se a impugnação for julgada procedente, a taxa paga será devolvida ao impugnante; 

todavia, se for julgado improcedente a taxa paga Será entregue ao Clube protestado, sendo deduzida as 

despesas com o processo. 

Parágrafo Quinto- As equipes participantes do Campeonato que recorrerem a Justiça Comum, serão 

desligadas automaticamente do Campeonato, e todos aqueles que tenham seus nomes relacionados na 

ficha de inscrição, estarão sujeito a julgamento pela Comissão Disciplinar Desportiva. 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Art.43º - A condição de saúde dos Atletas, Diretores, Membros de Comissão Técnica e Associados, é de 

total responsabilidade dos seus Clubes, os quais, desde já, isentam a Secretaria de Esportes,Juventude e 

Inclusão Racial e L.P.D. de qualquer ônus de qualquer natureza. 

Art.44º- Os casos omissos neste Regulamento, serão resolvidos pela Comissão de Futsal de Paramirim. 

Art.45º- Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela C.F.S.P. 

 

Paramirim, 06 de março de 2013. 

 
      ____________________________                                                         _______________________________ 

               Anselmo Barbosa Caires                                                                                 Robson Antonio M.Fraga 

                  Presidente da L.P.D                                                                                Chefe de Dpto. Técnico da L.P.D 

                             _________________________________                         ______________________________ 

                                         Antonio Carlos M.da Silva Mozanielo Fagundes de Oliveira 

                                Chefe de Dpto.de Futsal  da L.P.D                                       Aux.da Secretaria de Esportes 

 


