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REGULAMENTO GERAL 
I - DA ORGANIZAÇÃO 

 O Campeonato Micro Regional de Municípios, futsal Masculino é promovido e organizado pela Rádio Aratiba, 
através da Comissão Organizadora, com as equipes inscritas, representadas pelos referidos Municípios: Aratiba, Barra 
do Rio Azul, Barão de Cotegipe, Itatiba do Sul, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Três Arroios. 
  

II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 ART. 1º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem a disputa do Campeonato Micro regional 
de Municípios, futsal Masculino, edição 2019. Além do regulamento aqui estabelecido, em caso de necessidades não 
previstas no presente, aplicar-se-ão subsidiariamente as regras oficiais do futsal adotadas pela Confederação Brasileira 
de Futebol de Salão. Também a organização pode convocar uma reunião e tomar as devidas decisões. 
 ART. 2º - As equipes e pessoas físicas e jurídicas que participam desta competição são consideradas 
conhecedoras do presente Regulamento e das Regras do Futsal e, assim como, concordam expressamente, 
submetendo-se, sem reservas, a todas as disposições e conseqüências que destas possam emanar. 

III - DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES E ATLETAS 
 ART. 3º - Deverá o Município através do Departamento de Desporto remeter, para fins de inscrição dos atletas, a 
Ficha de Inscrição preenchida com letra legível sem rasuras, dentro do prazo fixado para tal e conforme estabelecido, de 
acordo com as exigências para que o atleta esteja apto para atuar, caso contrário não será aceita. As inscrições dos 
atletas obedecem as exigências e critérios estabelecidos.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ficha de inscrição deve ser entregue na data da primeira rodada, com a ficha 
preenchida e a cópia do Título Eleitoral ou Carteira de Trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será permitida, para cada equipe, a inscrição de até 20 atletas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Após a entrega da ficha NÃO será mais permitido a inscrição ou troca (substituição) 

de atletas. 
ART. 5º - A partida será disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por no máximo 5 (cinco) jogadores, 

um dos quais, obrigatoriamente, será o goleiro.  
ART. 6º - É vedado o início de uma partida sem que as equipes tenham no mínimo 5 (cinco) jogadores, nem será 

permitida sua continuação ou prosseguimento se uma das equipes, ou ambas, ficar reduzida a menos de 3 (três) 
jogadores na quadra de jogo.  

ART. 7º - Para atuar em qualquer partida, o atleta deve apresentar um documento com foto antes do jogo da 
equipe. (Identidade, Carteira de Motorista, Carteira Militar, entre outros, xérox do documento autenticado em cartório). 
Caso o atleta não apresentar algum documento com foto, não pode atuar e nem permanecer no banco de reserva. Os 
árbitros têm autonomia em não permitir o atleta em participar da partida, podendo relatar o fato em súmula. Caso o atleta 
jogue e o árbitro relatar em súmula será julgado, e a equipe perderá os pontos da partida e o atleta pode ser suspenso 
por uma ou mais partidas.  

ART. 8º – Qualquer irregularidade na inscrição do atleta, pode-se durante a competição exigir a documentação, 
onde o atleta e a equipe poderá sofrer punições: perda dos pontos da partida, multa em valor real e eliminação da 
competição.  

ART. 9º – O atleta que atuar de forma irregular, será punido, assim como a equipe perderá os pontos da partida. 
 ART. 10º - Se o atleta tiver menos de 18 anos de idade, sua inscrição deverá vir acompanhada de uma 
declaração dos pais ou responsáveis, autorizando-o e responsabilizando-se pela participação do mesmo no 
Campeonato. Para o atleta de menor idade poder jogar, o pai ou a mãe, tem que ter a documentação exigida no 
município. 
 ART. 11º – Em qualquer momento da competição, se comprovado irregularidade de inscrição do atleta, a equipe 
em que o mesmo atuou, perderá os pontos de todas as partidas jogadas e o atleta será eliminado da competição, sujeito 
a punições maiores a ser julgado. 
 ART. 12º - Para assinar a súmula, as equipes deverão apresentar-se com seu fardamento completo, de acordo 
com as regras vigentes no Regulamento da CBFS, cabendo ao árbitro da partida, decidir sobre a participação ou não do 
atleta que não estiver de acordo. 
 PARÁGRAFO ÚNICO: Quando as equipes estiverem com a mesma cor do uniforme, a equipe com o nome 
primeiro na tabela deve trocar as camisas por uma cor diferente, desde que seja aceito pela arbitragem. 

IV - DA ARBITRAGEM 
 ART. 13º - A equipe de arbitragem será designada pela organização, não cabendo às equipes qualquer 
impugnação aos mesmos.  
 ART. 14º – Todos os jogos desta competição terão a participação de 02 (dois) árbitros e 01 (um) mesário. 
 ART. 15º - O árbitro terá até 24hrs após os jogos para preencherem a súmula.  



V - DA QUADRA 
ART. 16º - O órgão promotor do Campeonato, não se responsabilizará por acidentes, danos materiais em 

próprios ou a terceiros, antes, durante e após a competição, bem como, não aceitará qualquer pedido de indenização. 
 ART. 17º – Os jogos se realizarão nas sextas-feiras ou outra data de comum acordo com as equipes. 

PARAGRÁFO ÚNICO - Em caso de danos ao local onde se realizarem os jogos ou a materiais deste órgão, 
responsabilizará as pessoas envolvidas. 

VI - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 ART. 18º - Caso houver igualdade de pontos entre duas ou mais equipes, nas respectivas fases do Campeonato, 
observar-se-á os seguintes critérios para desempate: 
  1º - confronto direto; 
  2º - maior número de vitórias obtidas em todas as partidas da fase; 
  3º - menor número de gols sofridos em todas as partidas da fase; 
  4º - saldo de gols em todas as partidas da fase; 
  5º - maior número de gols marcados em todas as partidas da fase; 
                       6º - menor número de cartões vermelhos recebidos em todas as partidas da fase; 
                       7º - menor número de cartões amarelos recebidos em todas as partidas da fase; 
                       8º- sorteio. 

VII - DA CONTAGEM DOS PONTOS 
 ART. 19º - Os pontos serão conferidos da seguinte forma: 
  a) Vitória:  3 pontos;   b) Empate: 1 ponto;    c) Derrota: zero ponto. 

VIII - DOS JOGOS 
 ART. 20º - O horário de início dos jogos estabelecidos em carnê ou as suas mudanças, deverão ser 
rigorosamente cumpridos pelas equipes. 
 ART. 21º - A equipe que não comparecer à quadra no horário estabelecido em carnê, para o início da partida, 
terá um prazo de 15 minutos de tolerância. Após esse prazo será dado “W.O.” 
 ART. 22º - No caso de ocorrer “W.O.” ou haver disponibilidade de horário, as equipes do próximo jogo poderão 
adiantá-lo, desde que tenha todos os seus atletas em condições. 
 ART. 23º - Em caso de “W.O.”, será computado o resultado de 5 x 0 para a equipe adversária. A equipe que não 
comparecer estará eliminada da competição. 
 PARÁGRAFO ÚNICO: Quando houver W.O para uma equipe não serão contados os pontos nem para as 
equipes que já tenham jogado. 
 ART. 24º - O número máximo de jogadores reservas é de 07 (sete) jogadores e dois membros da comissão 
técnica. 
 ART. 25º - Em caso de transferência de jogo(s) do Campeonato, será feita a divulgação através dos meios de 
comunicação local e pelo grupo do whats da Taça, até as 18 horas do dia do jogo. 
 ART. 26º - Nenhuma partida será iniciada estando uma ou ambas as equipes com menos de 05 (cinco) atletas. 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atleta que chegar atrasado, ou seja, após o início da partida, poderá ingressar no 
banco de reservas até o fim do Primeiro Tempo (intervalo). Após o início do segundo tempo não poderá nenhum jogador 
ingressar na equipe.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para ingressar no banco de reserva a equipe deve estar com o número reduzido a 7 
atletas reservas. Caso a equipe já possui os 7 atletas reservas, não será permitido ingresso de outro atleta. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o atleta jogar sem documento a equipe perde os pontos da partida. 

IX – DURAÇÃO DOS JOGOS 
 ART. 27º – A duração dos jogos será de 40 (quarenta) minutos, divididos em dois tempos de 20 (vinte) minutos 
cada lado, com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos. 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO – O último minuto da segunda etapa (segundo tempo) de todas as partidas será 
cronometrado. 
 ART. 28º – Os jogos serão regidos pela Regra Oficial CBFS. 

X – DOS CARTÕES E DAS PENALIDADES 
 ART. 29º - Os atletas que forem penalizados com 03 cartões amarelos deverão cumprir suspensão automática 
no próximo compromisso de sua equipe no Campeonato. O controle dos cartões amarelos é de responsabilidade das 
equipes.  
 ART. 30º - Todo atleta que receber 01 Cartão Vermelho, estará automaticamente suspenso por uma partida e 
deverá cumprir suspensão automática no próximo compromisso de sua equipe no Campeonato.  
 ART. 31º – O atleta e ou dirigente que for expulso por agressão física caracterizada a arbitragem, será 
automaticamente eliminado do campeonato, e podendo ser suspenso 01 (um) ano ou mais. 



 PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atleta que agredir fisicamente outro atleta (brigar) participante da competição será 
suspenso do campeonato ou (01) um ano. 
 ART. 32º – O árbitro que deixar de aplicar as sanções disciplinares que prejudicar o andamento de uma partida, 
ou de deixar de relatar fatos em súmula, presenciados pela Comissão Disciplinar não mais será escalado para apitar 
jogos deste Campeonato. 
 ART. 33º - O atleta, dirigente ou técnico que manifestar-se de forma grosseira ou injuriosa contra membros, 
decisões e atos da Comissão Organizadora, será passível de julgamento e punição. 
 ART. 34º - O atleta, dirigente ou técnico que ofender verbalmente (agressão verbal) a arbitragem, será suspenso 
de 01 (um) a 05 (cinco) jogos, a ser julgado pela Comissão Disciplinar, mesmo que não esteja participando da partida, 
basta para isso que conste em súmula tal agressão. 
 ART. 35º – A torcida ou atletas de qualquer equipe, que promover desordens, brigas, invasões, agressões a 
arbitragem, e tais fatos forem relatados em súmula ou relatório e possíveis decisões serão tomadas pelo conselho 
disciplinar ou ligados, podendo ser aplicados multas, suspensões ou eliminação de atletas ou equipes. 

XI – DO CONSELHO DISCIPLINAR 
 ART. 36º – Todas as infrações ao presente Regulamento ou ao Código Disciplinar Desportivo, serão julgadas 
somente pela Junta Disciplinar Desportiva – JDD, designada pela Comissão Organizadora, não serão aceitas pessoas 
representantes de equipe nos julgamentos que serão feitos através de relatórios dos árbitros. 
  

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 ART. 37º - As agremiações disputantes serão responsáveis pelo procedimento de seus atletas. 
 ART. 38º - As funções dos árbitros começam no momento de sua entrada em quadra e só terminam com a 
entrega do relatório (súmula). 
 ART. 39º - Os protestos serão aceitos até 48 horas úteis após o término da partida e devidamente protocolados 
na Rádio Aratiba. 
 ART. 40º - Caberá exclusivamente ao Reclamante a apresentação de provas que alegar no protesto. 
 ART. 41º - Os casos omissos ao presente Regulamento e ao código processual penal, serão resolvidos pelo 
Conselho Disciplinar. 
 ART. 42º - As equipes participantes do Campeonato, esporte AMADOR, são conhecedoras deste regulamento e 
as regras do Futsal, DESISTINDO OU RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE DE RECORRER À JUSTIÇA COMUM. 
 ART. 43º - Quando houver mudança de fase, os cartões não serão zerados.  

XII - CRITÉRIOS PARA JOGAR 
 ART. 44º - Só poderão atuar atletas que possuem um dos documentos exigidos: 
- Poderão participar do Campeonato somente os atletas que possuem o TÍTULO ELEITORAL com biometria, carteira de 
trabalho com registro anterior à 01/01/2019 no município. 
- O atleta pode jogar somente para a equipe onde tem registrado o Título de Eleitoral, assim como o registro de trabalho 
com carteira assinada anterior à 01/01/2019 na empresa sediada no município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cabe ao Conselho Disciplinar analisar a documentação dos atletas, liberando ou não 
a inscrição do atleta. 
 ART. 45º - ATLETA PROFISSIONAL – NÃO PODERÃO SER USADOS ATLETAS PROFISSIONAIS PELAS 
EQUIPES, QUE ESTEJAM COM CONTRATO DE PROFISSIONAL VIGENTE a partir da data de 01/01/2019. Ou seja, 
atletas profissionais que assinaram este ano, não podem atuar no campeonato. 

ART. 46º - Na primeira fase, serão 7 rodadas, sendo que cada rodada uma equipe folga. Jogam todos contra 
todos, classificam os 4 primeiros colocados.  

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na Semifinal, os confrontos são: 1º contra o 4º; 2º contra 3º, jogo único. Os 
vencedores estarão na final. Os perdedores disputam o 3º lugar.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na Semifinal e na final, jogo único, se terminar empatado no tempo normal, após os 
40 minutos, segue a partida com mais 10 minutos. Caso permanecer empate, a decisão será nos pênaltis, sendo 3 
cobranças para cada lado. 

ART. 46º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

REGULAMENTO TÉCNICO   -    FORMA DE DISPUTA  

- Todos os jogos serão realizados nas sextas-feiras 
- Um jogo por noite será transmitido pela Rádio Aratiba 900 AM 
- Cada rodada na primeira fase será em um dos municípios inscritos 
- Na primeira fase as disputas serão todos contra todos em turno único, classificam os quatro primeiros. 
- Semifinal e final (Disputa do 3º lugar) em Aratiba 



1ª Fase 
- (Tolerância de 15 minutos) 
1º jogo: 19h30 /  2º jogo:   20h20 /   3º jogo:  21h10  

Semifinal 
2º x 3º 
1º x 4º 

Final 
Disputa do 3º lugar 
Final 

Prêmios 
1º lugar = troféu e medalhas 
2º lugar = troféu e medalhas 
3º lugar = troféu e medalhas 
4º lugar = troféu 
5º, 6º e 7º troféu participação 
Goleador (toda competição) 
Goleiro Menos Vazado (1ª fase) 
Equipe Disciplina (1ª fase) 

  

                                                           Aratiba, RS, 16 de Abril de 2019. 

RÁDIO ARATIBA  
(54) 3376-1170  ou   99989-9980 

Email: am.900@hotmail.com 

Leonardo Bortolotto 
Colaborador da competição 
Contato: (54) 99909-1345 

Email: leonardobortolotto@yahoo.com.br 
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