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     REGULAMENTO  

 

CAPITULO I  
 

 

DAS FINALIDADES: 

Art 1° - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 tem por finalidade principal desenvolver 

o intercâmbio Social e Esportivo no âmbito do Esporte Participação, contribuindo para o fortalecimento 

e promoção do esporte amador dentro do município. 

 

CAPITULO II 

 

DOS OBJETIVOS: 

Art 2° O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 tem por objetivo: 

a) Desenvolver o intercâmbio social e esportivo entre os envolvidos na competição; 

b) Incentivar a prática esportiva com um direito social básico, imprescindível para a formação e 

exercício da cidadania; 

c) Oportunizar aos atletas amadores a participação em competição a nível municipal. 

 

CAPITULO III 

 

DA PROMOÇÃO 

Art. 3º O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 será promovido pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTE, e executado pela 

COORDENAÇÃO DE ESPORTE.   

 

DA CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA: 

Art 4º O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 será constituído da seguinte forma: 

I- COMISSÃO DE HONRA: Será constituída pelo Prefeito do município de Agrolândia, 

Secretária da Educação, Cultura e Esporte e demais Secretários do município e Vereadores; 
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II- DIREÇÃO GERAL E EXECUTIVA: Será constituída pela Secretaria de Educação, Cultura 

e Esportes, e Coordenação de Desenvolvimento do Esporte.  

Compete a direção geral: 

a) Estimular a participação das equipes e atletas do município na modalidade oferecida no 

campeonato; 

b) Homologar e publicar em boletim oficial o regulamento do Campeonato Municipal de 

futsal 2019; 

c) Assegurar o cumprimento do regulamento do Campeonato Municipal de futsal 2019; 

d) Homologar e proclamar em boletim oficial os resultados finais do Campeonato 

Municipal de futsal 2019; 

III- COMISSÃO DISCIPLINAR: Será constituída pela comissão julgadora LIGA REGIONAL 

DE FUTSAL DO ALTO VALE DO ITAJAI; 

Compete a coordenação: 

a) Assegurar o cumprimento deste regulamento; 

b) Elaborar as tabelas e horários das competições;  

c) Organizar e dirigir a execução técnica das competições, sendo por ela responsável;  

d) Encaminhar para analise da comissão disciplinar todos os protestos apresentados bem como 

as irregularidades ocorridas durante a realização do Campeonato Municipal de futsal 2019; 

e) Assessorar a comissão Disciplinar sempre que for solicitada; 

f) Apresentar relatório final de até 07(sete) dias úteis, após a realização das competições.  

 

CAPITULO V 

 

DA REALIZAÇÃO: 

Art 5º - NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 terá direito a inscrição: as equipes que 

realizarem a inscrições entre os dias 02 e 06 de setembro.  

Art 6º - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 será regido por este regulamento, regras 

oficiais (eventuais adaptações poderão ocorrer caso haja necessidade), medidas disciplinares 

automáticas, normas complementares, e boletins oficiais expedidas pela Coordenação de Esporte. 

Art 7º - Todas as informações, decisões da Coordenação de Esporte, da Comissão Disciplinar, serão 

divulgadas através de Notas Oficiais e Boletins, que ficarão à disposição no quadro de informações na 



COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES CME AGROLÂNDIA

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 

Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC 

Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia.sc.gov.br 

 

Secretaria de Esporte e no mural do Ginásio, bem como na página do Facebook da CME, ou grupo do 

WhatsApp, cabendo ao responsável da equipe (dirigente) o repasse a sua equipe, isentando a 

Coordenação de Esporte e da Comissão disciplinar do desconhecimento das informações emitidas 

através das Notas Oficiais e Boletins.  

 

 CAPITULO VI 

 

DA CATEGORIA E MODALIDADE 

Art 7º - A modalidade esportiva (futsal) no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 será 

disputada na categoria masculino adulto, feminino livre, sub 15 e sub 18. 

a) Faixa etária: para o masculino adulto, o atleta precisa completar até o dia 31 de dezembro 15 

anos e para o feminino é livre.  

b) Art 8º - Da modalidade esportiva a ser realizada no CAMPEONATO MUNICIPAL DE 

FUTSAL 2019 será permitido o seguinte: 

Modalidade  Nº de atletas Técnico  Dirigente  

Mínimo Máximo 

Futsal  10 15 01 01 

   

CAPITULO VII 

 

DA PARTICIPAÇÃO  

Art 9º - Só podem participar da competição atleta que seja morador de Agrolândia ou eleitor do 

município (o titulo de eleitor deve ter a data de emissão antes do dia 01 de setembro de 2019). Menor 

de 18 anos conta o endereço dos pais. 

 

DA OBRIGATORIEDADE DAS EQUIPES 

Na ficha de inscrição deve ter: 

• Nome completo; 

• RG;  

• Endereço. 
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Do jogo: 

Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para o inicio das partidas, a partir do horário marcado na 

tabela. 

O não comparecimento da equipe a partida, acarretará no W.O com a perda de seis (06) pontos 

na classificação e ressarcir a CME da despesa da arbitragem do jogo no valor de 200,00 reais.  

Art. 10º- Os jogos que não forem realizados na data marcada na tabela, por motivos de mau tempo, 

decisão da arbitragem ou comunicação da COORDENAÇÃO DE ESPORTES, ficarão transferidos 

conforme a disponibilidade de datas e horário,  

Art. 11º - Se houver agressão, tumulto generalizada, a equipe deverá ser julgada pela comissão 

julgadora e arcar com todas as despesas a que vier a surgir, observando-se os demais artigos deste 

regulamento: 

Art. 12º - O time que provocar tumulto grave através de seus atletas, dirigentes, comissão técnica, irá 

a julgamento pelos responsáveis da comissão disciplinar, podendo ser eliminada da competição. 

 

CAPITULO VIII 

 

DOS CAMPEÕES: 

Art. 13º - Será proclamada campeã a equipe que obtiver a 1ª colocação na disputa, após passar por 

todas as fases do referido campeonato.  

 

CAPITULO IX 

 

DA PREMIAÇÃO:  

Art. 14º- Troféu e medalhas para equipe campeã, vice-campeão, 3ª colocada e 4ª colocada em ambos 

os sexos e troféu para o artilheiro(a) e para goleiro(a) menos vazado . 

 

CAPITULO X 

 

DOS PROTESTOS: 

Art. 15º - Protesto contra jogador irregular: 
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1- Caberá somente o responsável pela equipe questionar a irregularidade de jogador de alguma 

equipe para a Coordenação de Esporte, justificando os motivos pelos quais do questionamento 

e sendo dentro do prazo estabelecido que seja até 17 de setembro.  

2- Sendo feita o questionamento, a Coordenação de Esporte comunicará o responsável pela 

equipe do atleta questionado que deverá apresentar, um dos seguintes documentos:  

a. Titulo de eleitor, provando que vota no município e que o titulo foi emitido antes da data 

estabelecida no regulamento, 

b. Comprovante de luz, água, telefone, ou internet que esteja em seu nome á pelo menos um 

mês,  

c. Contrato de aluguel que esteja a um mês em seu nome.  

3- Caso nenhuma dessas possibilidades citadas o atleta não conseguir apresentar ele será 

excluído da equipe, ficando impossibilitado de jogar o campeonato.  

4- Nenhum questionamento será mais aceito de atleta irregular após a data estabelecida.  

Art. 16º - Protestos durante o Campeonato: 

Caberá a Coordenação de Esporte receber através de ofícios, protestos feitos pelas equipes 

participantes, os quais são motivados pelas situações argumentadas como (protesto) decorrente das 

disputas realizadas. 

Art. 17º - Os protestos das equipes serão aceitos se atenderem as seguintes determinações: 

1- O documento de protesto deverá ser exposto de maneira clara e objetiva, em papel e assinado 

pelo responsável da equipe.  

2- Nas competições os documentos de protesto só poderão ser entregues até 24 horas em dias 

úteis, após o termino do jogo em questão, sendo de responsabilidade do reclamante as provas 

referentes ao protesto.  

3 = As penalidades serão aplicadas em grau de advertência, suspensão e eliminação. 

4 – A equipe que entrar com recurso deverá obrigatoriamente pagar a taxa de julgamento 

cobrada pela comissão julgadora no valor de 500,00 reais.  

  

DAS PUNIÇÕES  

Art. 18º - Aplicam-se as seguintes penalidades para os atletas, treinadores e dirigentes que: 

1- Praticar via de fato:  

a) Contra pessoa vinculada a Coordenação do Esporte do Município, arbitro ou mesário:  
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Pena: Suspensão de 90 (noventa) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 

b)  Contra atletas da equipe adversária: 

Pena – Suspensão de 3 (três) a 9 (nove) jogos, 

2- Conduta antidesportiva, tais como xingamentos, ofensas verbais, empurrões, gestos obscenos, 

entre outros. 

Pena – Suspensão de 02 (dois) a 06 (seis) jogos  

A equipe que for a julgamento e for punida, deverá ressarcir a CME com todos os custos no valor 

de 500,00 reais para pagar a comissão julgadora.  

 

  

CAPITULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: 

Art. 19º - As equipes do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 deverão ter conhecimento 

das regras sobre o desporto do país e ainda aceitar, na integra, este regulamento e medidas disciplinares 

automáticas, submetendo-se assim sem reserva alguma, a todas as consequências advindas das normas 

estabelecidas neste documento. As deliberações e decisões tomadas pela Coordenação de Esporte e 

pela comissão disciplinar após julgamentos são indiscutíveis, irrecorríveis e irreversíveis. O não 

comparecimento as Reuniões implica aceitação total das decisões e de todos os artigos contidos neste 

Regulamento. 

Art. 20º - as equipes deverão acatar as autoridades designadas (árbitros e oficiais), para que ocorra 

direção das competições. 

Art. 21º - em caso de interrupção ou não realização de uma partida, por motivo superior, caberá à 

direção geral da competição, marcar uma nova data para sua realização. 

Art. 22º - As equipes participantes do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 são 

responsáveis por quaisquer problemas de saúde ou acidente ocorridos antes, durante e depois da 

realização das competições com os integrantes de suas respectivas equipes. 

Art. 23º - as equipes participantes se obrigam a cumprir todas as normas, regulamento e decisões dos 

organizadores do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, bem como, participar dos jogos 

nas datas e horários pela tabela oficial da competição.  
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Art. 24º - Caberá aos responsáveis estabelecidos neste regulamento interpretar e zelar pelo seu fiel 

cumprimento. 

Art. 25º - A tabela da competição somente poderá ser modificada: 

a) Quando se tratar de interesse da própria competição, a juízo exclusivo da coordenação de Esporte.  

Art. 26º - Este regulamento estará em vigor a partir da ultima reunião realizada com os dirigentes 

técnicos antes do inicio das competições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ______________________________ 

                                                                                  Honeide Hedel 

                                                                            Coordenador de Esporte 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS 

FUTSAL: 
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Todos os jogos serão regidos pelas regras oficiais de CBFS, com exceção do tempo de jogo 

que será de dois períodos de 20 minutos corridos com exceção do último minuto de cada período que 

será cronometrado e 2 minutos de intervalo, para as categorias adultas do masculino, feminino e para 

o sub 18. A categoria sub 15 será dois tempos de 15 minutos com intervalo de 2 minutos.  

Cada equipe tem direito há um tempo técnico em cada período.  

O atleta que receber 3(três) cartões amarelos consecutivos ou não, será automaticamente 

suspenso para o próximo jogo. Os cartões amarelos da primeira fase serão acumulativos para as 

próximas fases. O cartão vermelho elimina o atleta do próximo jogo independente da fase (podendo ir 

a julgamento conforme o relatório da arbitragem).  

              A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência de 15 minutos. 

O uniforme de cada atleta obrigatoriamente constará de: 

a) Camiseta numerada nas costas; 

b) Calção não precisa ser da cor correspondente ao padrão; 

c) Meias de cano longo; 

d) Tênis apropriados para pratica da modalidade; 

e) Uso de caneleiras é obrigatória; 

f) O uniforme dos goleiros será, obrigatoriamente, diferente dos demais atletas.  

 

PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES, SERÁ OBSERVADA A SEGUINTE 

PONTUAÇÃO: 

✓ Vitória 03 pontos; 

✓ Empate 01 ponto;  

✓ Derrota 00 ponto. 

Em caso de W.O a equipe que comparecer será declarada vencedora por 3(três) a zero e obtém 

os 3 pontos da vitória. A equipe que não comparece ao jogo sofrerá as punições cabíveis no 

regulamento.  

 

 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

1ª fase classificatória: 

EM CASO DE EMPATE ENTRE DUAS EQUIPES: 
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1) Confronto direto;  

2) Maior número de vitórias, 

3) Menor número de gols sofridos; 

4) Maior número de gols feitos; 

5) Saldo de gols; 

6) Cartão vermelho, 

7) Cartão amarelo; 

8) Sorteio  

 

EM CASO DE EMPATE ENTRE TRÊS EQUIPES 

1) Maior número de vitórias nas partidas realizadas entre si, 

2) Menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si; 

3) Maior número de gols marcados na partida realizada entre si, 

4) Saldo de gols no grupo em todos os jogos em que ocorreu o empate; 

5) Cartão vermelho; 

6) Cartão amarelo 

7) Sorteio.  

2ª fase eliminatória  

Em caso de empate, não haverá prorrogação e os jogos serão decididos com cobrança de 3(três) 

penalidades máximas de forma alternada. Caso persistir o empate, continuará as cobranças 

alternadamente até sair o vencedor. 

OBSERVAÇÃO: 

a) Deverá ser apresentado em todos os jogos um documento de identificação com foto dos 

técnicos e dirigentes; 

b) Todas as equipes deverão ter uniforme com numeração; 

c) As equipes somente poderão alterar a ficha de inscrição de atletas, até o dia 10 de setembro, 

com as devidas autorizações da organização do evento; 

d) Somente o Coordenador Geral do evento poderá alterar a ordem dos jogos; 

e) Casos omissos no regulamento ou eventuais alterações (a fim de melhorar o andamento da 

competição) serão resolvidos pela organização do evento.  

 

 

 



COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES CME AGROLÂNDIA

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 

Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC 

Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia.sc.gov.br 

 

 

CHAVEAMENTO AS EQUIPES  

 

MASCULINO LIVRE  
CHAVE A CHAVE B CHAVE C CHAVE D 

VILAS F.C  AMIGOS DO TRÊS BARRAS  TURIANA CONFECÇÕES / ZW 
MOTOS /ALBRAS 

SERRA CLUB 

F.C GAMES DETONALTAS  AMIGOS FUTSAL  CCM FUTSAL  

ARENA MAY/ CONSTRUTORA 

BAGA 

MARMORARIA EGON WILL / CANANI 

BAGIO TOPOGRAFIA  

SERRA ENTRE AMIGOS/ 

BREITAL 

AMIGOS DA SEGUNDA  

REAL PASTELARIA / LIQUIGÁS   SADAN TURISMO/MENDES LAVAÇÃO    

 

OITAVAS E FINAIS  

 

MASCULINO  

1º DA CHAVE A    X      2º DA CHAVE D 

2º DA CHAVE A    X      1º DA CHAVE D 

1º DA CHAVE B    X      2º DA CHAVE C 

2º DA CHAVE B    X      1º DA CHAVE C 

 

 SEMI-FINAL  

 

1º DA CHAVE A    X      2º DA CHAVE D                X               1º DA CHAVE B    X      2º DA CHAVE C              

2º DA CHAVE A    X      1º DA CHAVE D                X               2º DA CHAVE B    X      1º DA CHAVE C 

 

CHAVEAMENTO FEMININO 
CHAVE A CHAVE B 

NO LINK  REAL MATISMO 

APF APAIXONADAS PELO FUTEBOL  GUERREIRAS DA PITANGUEIRA  

BREITAL / BASE FEMININA  HONRA FEMININA  

DECK ALAMADA/ BASE FEMININA   

 
FEMININO  

SEMI-FINAL 

  

1º DA CHAVE A       X     2º DA CHAVE B 

2º DA CHAVE A       X     1º DA CHAVE A 

 


