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Capítulo I – DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS
Seção I - FINALIDADE:
Art. 1º - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL /2021 tem por finalidade o aumento dos praticantes da modalidade,
promovendo saúde, a integração social, o exercício da cidadania, lazer aos torcedores e a descoberta de novos talentos.
Seção II - JUSTIFICATIVA:
Art. 2º - No contexto de integração e sociabilidade, os adultos fortalecem valores e formam conceitos por meio das
atividades desportivas, promovendo benefícios à saúde física e psicológica, atendendo seu direito constitucional à prática
de esportes.
Seção III - OBJETIVOS:
Art. 3º - São objetivos do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL /2021:
a) fomentar a prática do esporte;
b) contribuir para o desenvolvimento esportivo das equipes da cidade;
c) estimular a prática esportiva e conquistar novos adeptos a modalidade;
d) gerar espetáculos para a comunidade amantes do futebol;
e) profissionalizar a competição através de cursos e capacitação as equipes;
Capítulo II – DA REALIZAÇÃO
Seção I - Realização:
Art. 4º - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL /2021, é uma realização do Departamento Municipal de Esportes e
Prefeitura Municipal Piumhi -MG.
Capítulo III – DOS PODERES
Seção I - Poderes:
Art. 5º - São poderes do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL /2021:
I - Comissão Organizadora.
II - Comissão Disciplinar.
Art. 6º - A Comissão Organizadora será composta por representantes do Departamento Municipal de Esportes.
Capítulo III – INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES
Art. 7º - Inscrições das equipes;
a) Preencher o formulário com todos os dados pedidos, ficha de confirmação de participação, ficha de relação dos
atletas, ficha individual e ficha de atleta menor de idade, caso tenha algum na equipe.
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b) Entregar o formulário de inscrição no prazo requerido, acompanhando os seguintes documentos de todos os
atletas;
1- xerox da identidade,
2- xerox do CPF,
3- xerox do título de eleitor
4- comprovante de residência
c) Assinar o termo de responsabilidade por aptidão física e saúde;
§ PARAGRÁFO ÚNICO: O coordenador e responsável pela equipe terá a responsabilidade de receber de seus atletas
os atestados médicos de cada jogador constando que estão aptos a prática do futebol e caso necessário seja
apresentado à comissão organizadora. Lembrando que a aptidão física e de saúde é de inteira responsabilidade do
responsável da equipe, isentando a Prefeitura Municipal de Piumhi e o Departamento de Esportes dessa
responsabilidade.
d) Todos os atletas deverão preencher a ficha individual de autorização de direito de imagem, concordando com o
regulamento e dando ciências as sanções previstas no mesmo.
e) Não será permitido troca de atleta ou acrescentar novos atletas depois do prazo de inscrição e entrega do
formulário.
f) Cada equipe poderá inscrever 25 atletas. A comprovação dos 15 atletas residente ou natural Piumhi, deverá ser
através do título de eleitor, comprovante de residência ou naturalidade.
g) Será permitido a inscrição de 10 atletas fora do município de Piumhi, identificado na ficha de inscrição dos atletas.
h) A comissão poderá ser composta por 1 treinador, 1 auxiliar, 1 preparador físico, 1 massagista e 1 dirigente,
devidamente composta na ficha de inscrição.
i) Em caso de duplicidade de inscrição do atleta, será possível substitui-lo antes do início da competição.
j) O atleta menor de idade poderá participar se os pais derem uma autorização, com registro em cartório
responsabilizando sobre possíveis acidentes e aptidão física (O pai deverá pegar a autorização no próprio
Departamento de Esportes onde ele deverá registrar em cartório).
Art. 8º - Participação
a)
b)
c)
d)

Estar uniformizado, calção, camisa numerada e meião.
Não será permitido atleta da mesma equipe com uniformes diferentes.
O uso da caneleira é obrigatório.
O atleta deverá apresentar um documento com foto original (RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho
digitalizada) antes da partida para conferência, não será aceito xerox.
e) O atleta que não apresentar documentação, não poderá participar da partida.
f) O atleta que apresentar sintomas de embriaguez não poderá participar da partida. A omissão do responsável em
relação ao fato poderá sofrer as punições previstas neste regulamento.
g) Em caso da falta de documentos não serão aceitos boletins de ocorrência, protocolos, ou qualquer outro tipo de
documento mencionado na alínea d.
Capítulo IV – PREMIAÇÃO
Art. 9º - Premiação das equipes, artilheiro e goleiro.
a) Troféu para primeiro e segundo lugar.
b) Medalhas para primeiro e segundo lugar.
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c) Medalha para o artilheiro da competição.
d) Medalha para o goleiro menos vazado da competição.
§ PARAGRÁFO ÚNICO: O Artilheiro será referente ao jogador com maior número de gols, já o goleiro menos
vazado da competição, deverá tomar menos gol no campeonato, mas como critério de avaliação, será computado
a quantidade de jogos jogados e número de gols tomados pelo goleiro.
Capítulo V – REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTEBOL
Art – 10º - Regulamento e informações sobre a competição
a) O CAMPEONTAO MUNICIPAL DE FUTEBOL, serão regidas pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de
Futebol – CBF, e pelo que dispuser este regulamento.
b) Tempo de jogo: serão dois tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos entre o 1º e 2º tempo.
c) Os confrontos de quartas de final, semifinais e finais que terminarem com empate, serão definidos nas cobranças
de pênaltis. Serão 5 cobranças para cada equipe, caso permaneça empatado, continuarão com cobranças
alternadas até que haja um vencedor.
d) Poderá inscrever até 25 atletas.
e) Número de substituições: 8 substituições, com o máximo de 3 paradas do jogo, exceto intervalo de jogo. (Ex: em
uma parada as duas equipes fizerem substituição, é contada uma parada para cada.)
f) Cumprir suspensão automática: jogador, membro da comissão técnica e dirigente: 2 cartões amarelos, 1
vermelho.
g) Sistema de pontuação: vitória 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0 ponto.
h) A bola utilizada será oficial de campo.
i) Será emitido um boletim de todas as rodadas para conferência de resultados das partidas, número de gols, cartões
e suspensões a cumprir.
j) Em 2021, as 8 equipes que classificarem para a próxima fase (quartas de final), irão compor a série A em 2022,
e as 8 equipes que não classificarem estarão na série B em 2022.
Capítulo VI – RECURSOS
Art. 11º - Quando entrar com recurso.
a) Os recursos sobre ilegalidade de um atleta ou sobe quaisquer indícios de infrações da Regra oficial ou
regulamento da competição serão julgados pela comissão disciplinar.
b) Caberá exclusivamente ao reclamante a apresentação das provas.
c) O recurso poderá ser feito 1 dia útil após a partida.
d) O recurso sobre situação de inscrição de atletas ou de documentação irregular, poderá ser a qualquer hora.
e) Transcorrido o prazo indicado, não haverá direito a recurso.
Capítulo VII – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12º - Orientações gerais da competição
a) Toda e qualquer comunicação da Comissão Organizadora será feita através de BOLETINS ou NOTA OFICIAL,
publicados via WHATSAPP ou em mãos no DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES.
b) Os boletins e Notas Oficiais, terão o compromisso de informar e esclarecer dados referentes a competição.
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c) Depois de emitido os boletins ou notas oficiais, nenhuma equipe terá o direito de reclamar que não recebeu as
informações. Pois, o responsável pela equipe deverá comparecer ao Departamento Municipal de Esportes para
receber as informações impressas e será enviado para o WhatsApp dos responsáveis uma cópia digital.
d) Os casos administrativos, (aos que não estejam previstos para a comissão disciplinar), e omissos à este
regulamento, e todas as matérias de ordem técnica, referentes ao Campeonato Municipal de Futebol, serão
resolvidos pela comissão organizadora.
Capítulo VIII - MEDIDAS DISCIPLINARES
Seção I - DAS MEDIDAS DISCIPLINARES AUTOMÁTICAS
Art. 13º) A Comissão Organizadora é a responsável pela Aplicação das Medidas Disciplinares Automáticas.
Art. 14º) As decisões da Comissão Organizadora serão inapeláveis.
Art. 15º) São passíveis de punição todos aqueles que direta ou indiretamente ligados aos CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL, provocarem distúrbios ou tentarem desvirtuar as finalidades dos JOGOS.
Art. 16º) - Equipe que ESTIVER AUSENTE (NÃO COMPARECER / WO), será:
a) Desclassificação imediata = a equipe perderá todos os pontos e consequentemente as equipes adversárias
terão vencidos por um saldo de 3 a 0. Independentemente de resultados de jogos anteriormente realizados
e/ou que forem ser realizados.
b) Não ter número de jogadores suficientes para o jogo. Idem a alínea a.
c) Extrapolou o tempo de tolerância e chegou atrasado para o horário pré-determinado. Idem a alínea a.
Obs1: após 20 minutos a equipe que não comparecer em campo perderá por WO e a equipe adversária será
declarada vencedora por 3 gols a zero.
d) A equipe que for desclassificada por WO ficará suspensa do ano seguinte.
e) Rebaixamento automático para Série B, caso esteja na série B, se manterá nesta série.
Art. 17º) – Atleta, técnico ou integrante da comissão técnica que for EXPULSO, terão as seguintes punições;
a) Suspensão automática de uma partida. Atleta reincidente, cumprira a suspensão automática de duas partidas.
b) Expulsão e Desqualificação pelo árbitro por ofensa ou injuria, suspensão automática por duas partidas. Atleta
reincidente, cumprira a suspensão automática de quatro partidas.
c) A tentativa de agressão contra jogadores, árbitros, integrantes da comissão técnica, integrantes da comissão
organizadora, espectadores ou quaisquer outras pessoas envolvidas na competição, suspensão automática
de 180 dias.
d) Praticar atos de violência / agressão contra jogadores, árbitros, integrantes da comissão técnica, integrantes
da comissão organizadora, espectadores ou quaisquer outras pessoas envolvidas na competição, suspensão
automática de 365 dias.
§ PARAGRÁFO ÚNICO: Caso o atleta não cumpra a suspensão completa no Campeonato atual, a suspensão
continuará para eventos futuros.
Art. 18º) - Comportamento impróprio de uma equipe por abandono de campo de uma equipe como demonstração de
protesto ou recusa de continuar a partida, as sanções serão as seguintes;
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a)
b)
c)
d)

A equipe infratora será considerada perdedora da partida, independente da interrupção por WO.
A equipe será excluída imediatamente da competição.
A equipe infratora ficará suspensa do ano subsequente.
Todos os dirigentes e atletas que se recusarem a continuar a partida serão suspensos por 365 dias.

Art. 19º) Documentação irregular e falsidade ideológica, sintomas de embriaguez/uso de entorpecentes do atleta serão
passíveis das seguintes punições:
a) O atleta que informar a documentação falsa será punido com a exclusão da competição e suspensão por 365
dias e a equipe perderá os pontos da(s) partida(s) que ele for relacionado na(s) súmula(s). E a equipe
adversária será bonificada com os pontos da partida, com a manutenção do placar em caso de vitória acima
de 3 gols de saldo. Se a vitória com saldo menor, derrota ou empate o placar será de 3 a 0 para a equipe
adversária.
b) Em caso de excesso de 10 jogadores fora do município de Piumhi, comprovados, será excluída a equipe
infratora e perderá os pontos da(s) partida(s) que ele for relacionado na(s) súmula(s). E a equipe adversária
será bonificada com os pontos da partida com a manutenção do placar em caso de vitória acima de 3 gols de
saldo. Se a vitória com saldo menor, derrota ou empate o placar será de 3 a 0 para a equipe adversária.
c) Em caso de a Comissão Organizadora perceba algum atleta com os sintomas de embriaguez e uso de
entorpecentes o responsável será avisado para que o atleta não seja relacionado para a partida. O atleta que
não cumprir será punido com a exclusão da competição, bem como, a equipe também será punida com a
perda dos pontos da partida daquela data.
Art. 20º) Conduta disciplinar, danificação de vestiários e patrimônio público;
a) Eliminação da competição em disputa e suspensão de 365 dias
b) Pagamento dos prejuízos causados ao município e estabelecimento de realização da partida. Em caso de
não cumprimento o mesmo poderá ser acionado judicialmente.
c) Em caso de reincidência a suspensão terá um com prazo indeterminado e o mesmo poderá ser acionado
judicialmente.

Seção II – COMISSÃO DISCIPLINAR
Art. 21º) A comissão Disciplinar será composta por 3 (três) representantes indicados pelo departamento municipal de
esportes da Prefeitura Municipal de Piumhi.
a) Um representante do Departamento de Esporte.
b) Um representante do Departamento Jurídico.
c) Um representante da Liga Municipal de Esportes.
Art. 22º) A comissão disciplinar será responsável por julgar os casos omissos que não constam neste regulamento, ou
julgar casos especiais, ou aumentar punições que serão aplicadas de acordo com a gravidade dos fatos e da ocorrência.
Art. 23º) Qualquer fato ou ocorrência antes, durante ou depois da partida que seja contrária à disciplina ou moral
desportiva, ou que possa causar danos pessoais e materiais às pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a partida,
ou ainda, que possa denegrir ou manchar a imagem da competição do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, se não
tiver um enquadramento específico neste regulamento, poderão resultar em suspensão de 10 a 720 dias, ou outras
punições, que serão aplicadas e graduadas em função da gravidade dos fatos ou dimensão das ocorrências.
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§ ÚNICO) O atleta, técnico, dirigente ou integrante da comissão punido pelas medidas disciplinares automáticas,
poderão sofrer novas punições através do julgamento da comissão disciplinar, devido a gravidade dos fatos ou dimensão
das ocorrências.
§1 - Agressão verbal a coordenadores, árbitros, auxiliares, técnicos, atletas, dirigentes de municípios, ou quaisquer
outras pessoas envolvidas na competição.
a) sanções: suspensão de 2 a 10 partidas ou 0 a 360 dias.
b) reincidência: suspensão de 360 a 720 dias ou suspensão por prazo indeterminado por esta Comissão
disciplinar.
§ 2 - Agressão ou tentativa de agressão física a jogadores, técnicos, coordenadores, árbitros, dirigentes de
municípios, ou quaisquer outras pessoas envolvidas na competição.
a) sanções: suspensão imediata da competição em disputa.
b) suspensão de 180 a 720 dias.
c) reincidência: suspensão de 360 a 1080 dias ou suspensão por prazo indeterminado por esta Comissão
disciplinar.
§3) - O atleta ou dirigente punido, não poderá participar dos Jogos, até que sua pena seja cumprida.
Art. 24º) Expulsão / Desqualificação pelo árbitro, terão as seguintes punições:
a) sanções: suspensão do técnico, dirigente, integrante da comissão técnica ou dos jogadores culpados
(responsáveis) por um período de 360 ou 720 dias.
b) Em caso de reincidência: poderá dobrar a sanção.
§ ÚNICO) O atleta, técnico, dirigente ou integrante da comissão punido, não poderá participar da competição e
de qualquer outro evento esportivo até que sua pena seja cumprida.
Art. 25º) Uso de bebidas alcoólicas ou embriaguez antes da realização da partida:
a) sanções: desligamento imediato da delegação.
b) suspensão de 360 a720 dias.
c) reincidência: suspensão por tempo indeterminado (o tempo de punição ficará a cargo da comissão
disciplinar)
§ ÚNICO) O atleta, técnico, dirigente ou integrante da comissão punido, não poderá participar da competição e
de qualquer outro evento esportivo até que sua pena seja cumprida.
Art. 26º) Fraude de documentos, após apuradas as devidas responsabilidades.
a)
b)
c)
d)
e)

sanções: eliminação da equipe no ano em disputa, e suspensão da próxima edição ou até 720 dias.
suspensão de 1 a 2 anos para o Dirigente.
Suspensão de 1 a 2 anos para o atleta ou integrante da comissão técnica.
aplicação de ação judicial contra o responsável.
reincidência: banimento de competições futebolísticas realizadas pelo departamento municipal de
esportes.
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§ ÚNICO) O atleta, técnico, dirigente ou integrante da comissão punido, não poderá participar da competição e
de qualquer outro evento esportivo até que sua pena seja cumprida.
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ANEXO I
SISTEMA DE DISPUTA DA SÉRIE A PARA 2022

Art. 1º - O sistema de disputa para a séria A, será:
a) composta por 8 equipes, dividido em duas chaves de 4 equipes cada, os confrontos aconteceram dentro
da chave (todos contra todos da mesma chave), classificando os 2 primeiros de cada chave para a
semifinal e em seguida final. As quatros equipes que não classificarem, irão se enfrentar em confronto
já estabelecido. Os vencedores permaneceram na série A e os perdedores serão rebaixados a séries B
b) A composição das chaves, o campeão (chave A) e o vice-campeão (chave B) da última edição serão os
cabeças de chave, as demais equipes serão definidas através de sorteio, a primeira bola sorteada vai
para chave A, a segunda chave B, a terceira chave A e assim sucessivamente, sempre alternando para
compor as chaves.
c) A tabela já estará formatada e direcionada por números, sendo preenchida de acordo com o sorteio.
d) As datas dos jogos também já estarão estabelecidas, não sendo possível mudar a pedido das equipes.
e) A data dos jogos poderá sofrer alteração, caso a comissão organizadora tenha algum imprevisto de
ordem natural.
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ANEXO II
SISTEMA DE DISPUTA DA SÉRIE B PARA 2022

Art. 1º - O sistema de disputa para a séria B, será:
a) O sistema de disputa será definido pelo número de inscrições, os 2 finalistas ou 2 primeiros colocados
no final da competição, terão direto de acesso a série A. recebendo para a próxima competição, dois
rebaixados da série A.
b) A composição das chaves, será através de sorteio, que serão definidas após a quantidade de inscrições.
c) A tabela será formatada e direcionada de acordo com o número de equipes e sistema adotado pela
comissão organizadora.
d) As datas dos jogos também já estarão pré-estabelecidas, não sendo possível mudar a pedido das
equipes.
e) A data dos jogos poderá sofrer alteração, caso a comissão organizadora tenha algum imprevisto de
ordem natural.
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