
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO. 

COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES – CME 
 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 

INTEGRAÇÃO DO MEIO RURAL 2021. 

 

I- JUSTIFICATIVA: 

 

Art.1° - A Prefeitura Municipal de Rio Fortuna através da CME e da Secretária de 

Educação, Cultura e Esportes realizará o Campeonato Municipal Integração Meio 

Rural 2021, a fim de oportunizar as comunidades de Rio Fortuna momentos de 

confraternização e lazer. 

 

II- DO CAMPEONATO: 

 

Art.2° - Poderá participar do Campeonato Integração do Meio Rural 2021, todos que 

estiverem regularmente inscritos no mesmo, sendo que o atleta inscrito deve estar 

residindo na parte rural do município, e o mesmo estar também residindo na 

comunidade da equipe inscrita. Caso o atleta inscrito, não se enquadre em um destes 

quesitos, a equipe será penalizada, na eliminação da competição.  

Parágrafo Único: Caso uma comunidade não faça equipe os atletas estão liberados para 

jogar por uma comunidade vizinha, respeitando no Maximo dois atletas por equipe. 

 

Art.3° - As rodadas serão realizadas no Ginásio de Esportes Aloísio Willemann de Rio 

Fortuna. 

 

Art.4º - A CME incumbe-se de instituir o regulamento, as normas a ser aplicado, 

organizar a tabela de jogos, horários dos jogos, enfim, tudo o que se refere à 

organização do campeonato. A escala de árbitros será de responsabilidade da 

Associação Desportiva de Santa Catarina – ADESC. 

  

Art.5° - O sistema de disputa do campeonato será o que for decidido no congresso 

técnico. 

 

Parág. Único: Para a realização dos jogos do campeonato, as equipes serão divididas 

em duas chaves, Chave A e Chave B, onde as equipes jogam entre si dentro da própria 

chave, em turno único, se classificando as três melhores equipes de cada chave, onde a 

equipe primeira colocada de cada chave se classifica para a fase semifinal e as segundas 

e terceiras fazem o “cruzamento”, onde somente as equipes vitoriosas passarão para a 

fase semifinal.  

 

Cruzamento: Nesta fase, a equipe 2ª colocada de chave A enfrentara a equipe 3ª 

colocada da chave B e a equipe 2ª colocada da chave B, enfrentará a equipe 3ª colocada 

da chave A, Classificando-o somente as equipes vencedoras para a fase semifinal. 

 

Não será observada a classificação das fases anteriores. Caso a partida termine 

empatada será decidido na cobrança de 05 pênaltis alternados, persistindo o empate será 



cobrado um pênalti alternado. Qualquer atleta relacionado em súmula poderá cobrar o 

pênalti.  

Na Fase Semifinal: A equipe 1ª colocada da chave A, enfrenta o VENC DO JOGO 14. 

A equipe 1ª colocada da chave B enfrenta o VENC DO JOGO 13.  

Não será observada a classificação das fases anteriores.Caso a partida termine empatada 

será decidido na cobrança de 05 pênaltis alternados, persistindo o empate será cobrado 

um pênalti alternado. Qualquer atleta relacionado em súmula poderá cobrar o pênalti.  

 

Na Fase final: os perdedores da fase anterior disputarão o 3° e o 4° lugar, e os 

vencedores o 1° e o 2° lugar. A disputa dos jogos da semifinal e final serão em uma 

única partida. 

Não será observada a classificação das fases anteriores. Caso a partida termine 

empatada será decidido na cobrança de 05 pênaltis alternados, persistindo o empate será 

cobrado um pênalti alternado. Qualquer atleta relacionado em súmula poderá cobrar o 

pênalti.  

 

Art.6° - O referido campeonato será regido pelas regras oficiais da modalidade e pelo 

que dispuser este regulamento. 

 

III – DA INSCRIÇÃO: 

 

Art.7° - As equipes deverão ser constituídas por, no máximo, 15 atletas. 

 

Art.8° - As inscrições das equipes deverão ser realizadas até a data estipulada pela 

CME. Não será cobrado taxa de inscrição. 

 

Art.9° - Na ficha de inscrição deverá constar o nome da equipe, o nome completo do 

atleta , nome e assinatura do responsável pela equipe, com seu telefone e e-mail. 

 

Art.10 – Não será permitida a complementação de atletas na ficha de inscrição sem a 

prévia autorização da CME. 

Parág. Único: Para inscrever seus atletas as equipes deverão respeitar os limites 

territoriais do município, estendendo-se até Foz do Rio Amélia, sendo que no congresso 

técnico foram discutidos os nomes de atletas das equipes, onde todos os nomes inscritos 

em sumula digitalizada, foram aceitos pelos representantes das equipes presentes, foi 

redigida uma declaração onde todos os representantes assinaram aprovando a inscrição 

dos atletas 

 

 

Art.11 – O atleta que assinar a ficha de inscrição por mais de uma equipe, não poderá 

no mesmo campeonato 

 

Art.12 - Somente serão aceitos atletas acima de 13 anos nascidos até 2008 

 

. 

IV – DOS JOGOS 

 

Art.13 –  Sexta Feira o primeiro jogo terá início ás 20:00 horas. Domingo o primeiro 

jogo terá início as 19:00 horas .O segundo jogo segue a seqüência da tabela tendo como 

tolerância 15 minutos após o término do jogo anterior. 



Art.14 – Cada partida será disputada em dois tempos iguais de 20 minutos com 05 

minutos de intervalo, sendo que os últimos 03 minutos de cada tempo serão 

cronometrados. 

 

Parág. Único: VITÓRIA = 03 PONTOS 

                         EMPATE = 01 PONTOS 

                         DERROTA = 00 PONTOS 

 

Art.15 – O capitão e o técnico deverão assinar a sumula. 

  

Art. 16 - Não caberá em hipótese alguma ás equipes o direito de transferir a rodada, um 

ou mais jogos da rodada, sem o consentimento da CME. 

 

Art. 17 – Na hipótese de interrupção da partida, o árbitro tomará as medidas cabíveis, 

permanecendo ainda o motivo que determinou a paralisação da mesma, o jogo será 

considerado encerrado. Podendo ou não ser marcado um novo jogo. 

 

V – DO UNIFORME: 

 

Art.18 – As equipes deverão se apresentar com um uniforme completo, ou seja, todos 

os atletas deverão estar uniformizados com camisa, calção, meias e indispensavelmente 

com o uso das caneleiras. 

 

Art.19 – Aos atletas será permitido jogar unicamente de tênis, não sendo permitido 

jogar descalço, ou qualquer outro tipo de calçado, qualquer outra pessoa que fizer parte 

da comissão técnica, deverá estar devidamente trajado conforme a regra para 

permanecer no banco de reservas. 

 

Art.20 – Será obrigatória a numeração das camisas, não podendo haver coincidência de 

números, e não será permitido o número com a fita adesiva ou esparadrapo. 

 

Art.21 – Somente o goleiro poderá jogar de agasalho, sem bolso, zíper, ou outro 

material contundente com ou sem numeração. 

 

Art.22 – Em caso de semelhança de uniformes, ficará a critério do árbitro se há ou não 

necessidade de mudança de uniforme. Caso seja necessário trocar o uniforme quem 

estiver com o mando do jogo a esquerda da tabela deverá providenciar a troca do 

mesmo. 

 

  Art.23 - O uniforme  dos goleiros não precisam ser iguais .Caso uma equipe utilize o 

goleiro linha não é necessário que a camisa seja igual a dos goleiros que estão atuando 

no gol, mas precisa ser diferente das cores do adversário e com o mesmo numero do 

atleta.   

 

VI – DA CLASSIFICAÇÃO:  

 

Art.24 – Ocorrendo empate na classificação, entre duas ou mais equipes empregar-se-

ão os seguintes critérios: 

1- Maior número de vitórias 

2- Maior saldo de gols 



3- Menor número de gols sofridos 

4- Maior número de gols marcados 

      5-   Sorteio. 

VII – DA PREMIAÇÃO 

 

Art.25 – Serão oferecidos os seguintes prêmios: 

1° lugar – 01 troféu e 01 jogo de medalhas de ouro 

2° lugar – 01 troféu e 01 jogo de medalhas de prata 

3° lugar – 01 troféu e 01 jogo de medalhas de bronze 

4° lugar – 01 troféu 

01 troféu ou medalha para o artilheiro e para o Goleiro menos vazado da competição. 

 

VIII – DAS IRREGULARIDADES E PENALIZAÇÕES: 

 

Art.26 – As irregularidades, protesto e demais divergências que surgirem, serão 

apreciadas pela CME e pelo Conselho Municipal de Justiça Desportiva. 

 

Art.27 – As equipes terão o prazo, no primeiro dia útil da data que foi realizada a 

partida para entrarem com protesto junto a CME, horário das 08h00min às 11h30min no 

período matutino. Na ocasião deverá ser entregue o documento assinado pelo 

responsável da equipe solicitando o protesto e o valor de 1.000,00 (Mil reais). 

 

Art.28 – Será cobrado o valor de 1.000,00(Mil reais), a cada protesto impetrado pela 

equipe requerente. 

 

Art.29 – A taxa referida no artigo anterior o valor será devolvido se a CME ou CMJD 

julgar procedente o protesto impetrado. .  

 

Art.30 – A equipe que não se apresentar na partida com o número mínimo de atletas 

perderá automaticamente os pontos, sendo estes revertidos para a equipe adversária, e 

para que possa continuar no campeonato terá que pagar uma multa equivalente ao que 

se refere (o artigo 26), do referido campeonato, até ás 11h30min horas de segunda feira 

que antecede o próximo jogo da referida equipe, o não pagamento da multa implicará na 

eliminação da equipe do campeonato e na suspensão pelo período de até um ano de 

todas as atividades promovidas pela CME, a contar da data da eliminação, dos atletas 

que estão relacionados em súmula e não compareceram ao jogo em que a equipe não 

esta completa. 

 

Art.31 – O valor da multa que se trata o (artigo 26) será revertido integralmente à CME 

para cobrir despesas extras do campeonato. 

 

Art.32 – Caso a equipe não se apresente na partida, com o número mínimo de atletas, 

no seu último jogo do campeonato, terá o prazo de 05 dias para efetuar o pagamento da 

multa do que se trata o artigo anterior, sob pena de aplicação do artigo 28. 

 

Art.33 – A equipe que abandonar a quadra de jogo terá que pagar uma multa no valor 

do que se refere o (artigo 26) do referido campeonato. 

 



Parágrafo Único: A equipe que abandonar a quadra de jogo, e estiver empatando ou 

vencendo a partida, perderá os pontos, sendo estes revertidos automaticamente para a 

equipe adversária. 

 

Art.34 – O atleta que acumular Três cartões amarelos estará automaticamente suspenso 

da próxima partida. Os cartões serão computados até o final do campeonato, e serão 

“zerados” na fase semifinal. Se por ventura o atleta acumular o 3º cartão amarelo na 

sua ultima partida do turno, automaticamente terá que cumprir sua suspensão na 

fase Semifinal. 

 

Art.35 – O atleta expulso estará automaticamente suspenso da próxima partida. O atleta 

que receber 03 cartões vermelhos estará eliminado do campeonato, não podendo ser 

substituído da relação de atletas inscritos. O atleta que receber cartão vermelho será 

passível de relatório. 

 

Parágrafo Único: Todos os atletas, dirigentes que estiverem relacionados em súmula 

serão passíveis de cartões amarelo e vermelho. 

. 

Art.36 – Se um atleta for também técnico da mesma equipe e receber algum cartão, será 

cumulativo, ou seja, computado para a mesma pessoa, independente da função que 

estiver exercendo. 

  

Art.37 – A CME não se responsabilizará por qualquer dano físico que possa sofrer o 

atleta, árbitro da partida, mesário ou torcedor e dirigentes da comissão técnica. 

 

Art.38 – Aos Atletas e dirigentes, em caso de ofensas morais, agressões físicas, 

entre outros, a Comissão Organizadora, árbitros, atletas e comissão técnica, serão 

passiveis de relatórios, onde esses relatórios serão analisados pelo Conselho 

Municipal de Justiça Desportiva.     

 

Art.39 – O atleta que tentar agredir fisicamente o árbitro, adversário, outra pessoa 

qualquer, bem como, atos de indisciplina, poderá sofrer suspensão de sua equipe do 

Campeonato assim se o CMJD determinar. 

 

Art.40 – As penalidades previstas neste regulamento serão aplicadas e registradas na 

CME. 

 

Art.41 – O não cumprimento deste regulamento implicará em sanções para as equipes. 

 

Art.42 – Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela CME ou CMJD. 

 

 

 

Rio Fortuna, 29 de outubro de 2021. 

 

 


