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Regulamento Geral:
 Congresso técnico realizado em 14/03/2020.

Capítulo I  º   
DA ORGANIZAÇÃO:

Art. 01 - É da competência do Governo Municipal de Passo Fundo e da Coordenadoria de
Desporto da Secretaria dos Esportes de Passo Fundo, a Direção e coordenação Geral e 
Técnica do 31º Campeonato Municipal de Futebol de Campo - 1ª Divisão - AMADOR -
edição 2020, bem como  interpretar este regulamento e zelar pela sua execução,  O 
REGULAMENTO É SOBERANDO EM SUAS NORMAS E REGRAS, e será utilizado pela 
CDD – Comissão Disciplinar Desportiva para analisar e julgar  irregularidades e atos de
indisciplina que possam ocorrer durante a realização deste campeonato;

Art. 02 -  FICHA AUXILIAR A SÚMULA: DEVERÁ CONSTAR O NOME COMPLETO E O
NÚMERO DA CAMISETA DE TODOS OS ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO 
TÉCNICA QUE ESTIVEREM EM CAMPO, A FICHA AUXILIAR, DEVERÁ ESTAR 
ASSINADA POR DIRIGENTE  OU REPRESENTANTE DA EQUIPE(com o nome) E 
DEVERÁ SER ENTREGUE AO MESÁRIO RESPONSÁVEL E ANEXADA A SÚMULA DO
JOGO;
§ 1º -  FICHA AUXILIAR A SÚMULA: DEVERÁ SER ENTREGUE UMA FICHA AUXILIAR
POR JOGO;
§ 2º - Documentos gerados de decisões referentes aos jogos, digo: SÚMULAS, 
FICHAS DE INCRIÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DE ATLETAS, PROTESTOS, RECURSOS, 
SENTENÇAS ETC, são de uso interno da Secretaria dos Esportes;
§ 3º - AS EQUIPES PARTICIPANTES do 31º Campeonato Municipal de Futebol de 
Campo - 1ª Divisão - AMADOR - edição 2020,  DECLARAM-SE CIENTES E DE 
ACORDO  COM AS NORMAS E REGRAS QUE CONSTITUEM  ESTE REGULAMENTO;
§ 4º - O carnê poderá sofrer alterações em seus horários e locais de jogos;
§ 5º -  As partidas interrompidas / não finalizadas, por qualquer que seja a causa/ motivo, 
serão concluídas em local e data marcados pela coordenação do campeonato, EXCETO 
as partidas interrompidas APÓS decorridos 30 (trinta) minutos da segunda etapa; 
I - Para a conclusão de partidas  interrompidas / não finalizadas, as equipes deverão 
entrar em campo com a mesma formação/escalação conforme anotações em SÚMULA;
II -  As partidas interrompidas / não finalizadas, por qualquer que seja as causa/ motivo, 
APÓS decorridos 30 (trinta) minutos da segunda etapa, serão dadas como 
ENCERRADAS bem como suas referidas SÚMULAS; 
III – A equipe quando estiver vencendo a disputa e simular lesões, expulsões (cai-
cai) em busca de beneficiar-se, será considerado atitude ANTI-JOGO, o jogo deverá 
ser encerrado, e os pontos da disputa, revertidos pra a equipe adversária, o fato 
deverá ser lançado em SÚMULA, e se necessário relatórios dos representantes da 
CDD.
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§  6º  -  Serão  criados  e  utilizados  GRUPOS  NAS  REDES  SOCIAIS para  auxiliar  na
divulgação e comunicação, ex. WhatsApp, SMS; You Tube, entre outros;
I  –  Postagens, divulgação de imagens, fatos ligados aos jogos, não são passíveis de
indenizações (direito de imagem etc.)

§ 7º - É responsabilidade dos atletas, técnicos e dirigentes das equipes participantes do 
31º Campeonato Municipal de Futebol de Campo - 1ª Divisão - AMADOR - edição 
2020, observar e zelar pelas NORMAS e deste REGULAMENTO, bem como a execução, 
fazendo com que os casos disciplinares passíveis de análise e ou punições cheguem à 
CDD – Comissão Disciplinar Desportiva;

§ 8º - É de exclusiva responsabilidade das associações, equipes  e  atletas  que disputam
o   31º Campeonato Municipal de Futebol de Campo - 1ª Divisão - AMADOR - edição
2020;
I -  Contagem e controle  de cartões amarelos e vermelhos recebidos por seus atletas;
II - Controle da situação dos seus Atletas, Diretores e Comissões Técnicas;
III - Controle dos horários dos jogos;
IV -  Divulgar, bem como orientar as equipes referente as normas e regras constantes
neste REGULAMENTO.

Capítulo IIº
DOS TROFÉUS:

Art. 03 – DOS TROFÉUS:
§ 1º -  Será ganhador do TROFÉU DISCIPLINA, a equipe que tiver o menor número de
cartões na MÉDIA  das partidas disputadas no campeonato (ex; três partidas disputadas
03 cartões vermelhos, MÉDIA= 01 cartão por partida), primeiro critério cartões vermelhos,
segundo critério cartões amarelos;

§ 2º -  Será ganhador do TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO, o jogador  que sofrer o
MENOR número de gols, na MÉDIA das partidas disputadas no campeonato; 

§ 3º -  Será ganhador do TROFÉU GOLEADOR, o jogador  que SOMAR   o maior número
de gols na MÉDIA das partidas disputadas no campeonato; 

Capítulo IIIº
DAS INSCRIÇÕES:

Art. 04 - DAS INSCRIÇÕES:
§ 1º - Participarão do 31º Campeonato Municipal de Futebol de Campo - 1ª Divisão -
AMADOR - edição 2020, as 14(quatorze)  Equipes melhores classificados campeonato de
2019, além das 02 (dois) equipes que subiram da Segunda Divisão em 2019, totalizando
16(dezesseis) equipes.
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§ 2º - Atletas profissionais  poderão participar do 31º Campeonato Municipal de Futebol de
Campo - 1ª Divisão - AMADOR - edição 2020, desde que não tenham contrato de trabalho
com clubes de futebol de campo no ano vigente(2020)  ou enquanto estiver em disputa o
referido campeonato, sob a pena de perda de 3 (três) pontos para a equipe pela qual
jogou, além da exclusão do atleta do campeonato;

§  3º  - Após  o  início  do  campeonato,  a  equipe  que  solicitar  licença  ou  abandonar  a
competição estará automaticamente rebaixada para a 2ª Divisão;

§ 4º - Estarão rebaixadas para a 2ª Divisão 2021 o último colocado de cada grupo; 

§ 5º - Ainda que outras equipes se licenciem ou abandonem a competição, permanece
com validade o disposto no parágrafo anterior;

§ 6º - Poderão se inscritos  até 30(trinta) jogadores por equipe;

§ 6º - Após a confirmação de inscrição, a relação nominal por equipe estará disponível no
site da Prefeitura Municipal (www.pmpf.rs.gov.br);

Art. 05 -Estará regular e Terá condição legal para JOGAR, PARTICIPAR, REPRESENTAR
o atleta  e  ou  dirigente  que estiver  devidamente  registrado na  ficha de inscrição da
Secretaria dos Esportes;
§  1º  -  As fichas  de  inscrições  dos  ATLETAS,  DIRIGENTES E EQUIPES TÉCNICAS,
deveram ser INDIVIDUAIS, DIGITADAS, ASSINADAS e ACOMPANHADAS DE CÓPIA
DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE QUE CONTENHA FOTO E ASSINATURA,  NÃO
PODE  HAVER  RASURAS;  A  FICHA/RELAÇÃO  DOS  ATLETAS  DEVERÁ  CONTER
NOME, DATA DE NASCIMENTO E  DEVERÁ SER ASSINADA POR PELO MENOS UM
REPRESNTEANTE  DA  EQUIPE,  E  ENTREGUE  JUNTAMENTE  COM  AS  FICHAS
INDIVIDUAIS; 
I -  A responsabilidade pela documentação e fichas entregue a CDD no momento das
inscrições  dos  jogadores,  dirigentes  comissão  técnica,  suas  conferências  bem  como
informações nelas contidas,  É DOS MESMOS;
II - Posteriormente, os atletas por seu capitão  ou dirigente deverão apresentar ao mesário
antes  de  iniciar  a  partida,  documento  contendo  FOTO,  ASSINATURA  E  DATA DE
NASCIMENTO;
III -  Os Clubes que estiverem em condição irregular com a Secretaria dos Esportes, não
participarão em hipótese alguma do Campeonato;
§ 2º - Será disponibilizada no site (www.pmpf.rs.gov.br) até  a data  de 17 de março de
2020,  ficha de inscrição(modelo); 
I  -  As  fichas  deverão  ser  entregues  na  secretaria  dos  esportes  ate  a  data  de
06/04/2020;  
§ 3º - Atletas inscritos no 31º Campeonato Municipal de Futebol - Amador de Campo da 1ª
Divisão, ficam impossibilitados de participar do Campeonato da 2ª divisão; 
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I -  ENTENDE-SE  “INSCRITO”  ATLETAS QUE CONSTEM NA FICHA DE INSCRIÇÃO
OFICIAL. O FATO DE TER OU NÃO PARTICIPADO EFETIVAMENTE NO CAMPO DE
JOGO É IRRELEVANTE.

Art. 06 - O atleta que solicitar inscrição ou assinar a inscrição por mais de um clube, enti-
dade ou equipe, contrariando o que determina o Regulamento da competição será excluí-
do de qualquer Campeonato Municipal Amador de Futebol organizado pelo Município de
Passo Fundo.
§ Único - Os clubes ou equipes NÃO poderão incluir ou substituir o(s) atleta(s) penaliza-
do(s) por um novo atleta.

Art. 07 - Representarão sua equipe em situação legal de jogo os Dirigentes, Técnicos,
Massagistas e Atletas que estiverem devidamente registrados na Ficha de Inscrição do
seu respectivo Clube. 
§ Único - A Comissão Técnica e os atletas que compõem o Banco de Reservas estão
passíveis das mesmas punições dos demais participantes;

Art. 08 - A apresentação de documento de Identidade (RG) ou da CNH ou passaporte ou
carteira funcional é indispensável junto ao Mesário, toda vez que solicitada.

Art. 09 - Atletas devidamente inscritos não poderão ser substituídos por um novo atleta
por nenhum motivo, seja ele, lesão, mudança de cidade, entre outros.

Art. 10 - Será permitida a participação de atletas nascidos até o ano de 2004. Para
inscrições de menores é necessário apresentação de autorização dos pais autenti-
cado em cartório.
Paragrafo único - No decorrer dos jogos a responsabilidade dos jogadores menores é do
dirigente do time.

Art. 11 - Para o 31º Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo 2020 –1ª Divi-
são, cada equipe poderá inscrever um máximo de 5 (CINCO) atletas de outros municí-
pios. 
§ Parágrafo Único - Aos atletas de fora do município será exigido um atestado de bons
antecedentes esportivos emitidos pela Secretaria de Esportes ou CMD de seu município
de origem;
Art. 12 -  A comprovação de residência do atleta no município de Passo Fundo se dará
através de título eleitoral, com a transferência tendo sido feita antes de 31 de dezembro
de 2019, ou CTPS, assinada antes de 28 de fevereiro de 2020. 

Art. 13 - Participarão do 32º Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo
2021 - 1ª Divisão, as 14  Equipes melhores classificados campeonato de 2020, mais
04  (quatro)  equipes  que  subirem  da  Segunda  Divisão  em  2020,  totalizando
18(dezoito) equipes.
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Capítulo IVº
DO SISTEMA DISCIPLINAR  .

É passível de punição toda infração disciplinar, no presente regulamento. 
Infração disciplinar, para os efeitos deste regulamento é toda ação antidesportiva, típica e
culpável.

Art. 14 - O 31º Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo da 1ª Divisão Secre-
taria dos Esportes 2020 de Passo Fundo, organizado e promovido pelo Secretaria dos Es-
portes 2020, será regido por este REGULAMENTO. Os casos disciplinares ficarão sob
responsabilidade da Comissão Disciplinar Desportiva (CDD), a qual caberá analisar os ca-
sos apresentados através de relatórios desenvolvidos pela Arbitragem e pessoas ligadas
à Organização, assim como os Protestos e Recursos apresentados pelos Clubes e Equi-
pes. 

§ Único - A súmula dos jogos, relatórios da arbitragem e dos membros da organização do
campeonato são meios irrefutáveis de prova e assim serão considerados.

Art. 15 - A comissão técnica é responsável direta pela disciplina de todos os inscritos que
compõem o quadro de atletas, e fica responsabilizado o dirigente (inscrito na ficha de ins-
crição) por qualquer fato de indisciplina de torcedores da sua agremiação devidamente
identificados.

Art. 16 - As normas técnicas e disciplinares deste campeonato serão regidas por este RE-
GULAMENTO.

Art. 17 - O Município de Passo Fundo, Secretaria dos Esportes 2020, não se responsabili-
zará pela falta de condições físicas, de saúde geral e por acidentes sofridos antes, duran-
te ou após a realização do evento que possam vir a ocorrer a Dirigentes, Técnicos, Auxili -
ares Técnicos, Massagistas, Atletas, Gandulas, Torcedores e Público em Geral. 
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Capítulo Vº
DOS PROTESTOS:

Art. 18 - Os PROTESTOS deverão seguir as seguintes normas:

§ 1º - Redigir possíveis irregularidades ocorridas em folha de ofício, entregando-a na Se-
cretaria dos Esportes 2020, aos cuidados do Coordenador de Desporto ou da Comissão
Disciplinar Desportiva – CDD;

§ 2º - Os Protestos devem estar obrigatoriamente assinados por 01(um) Dirigente do clu-
be.

Art. 19 -   O prazo para entrega dos PROTESTOS e PROVAS é de 02(dois) DIAS úteis
após a realização da partida e deverá ser entregue na Secretaria dos Esportes  até as
16:30 horas;
§ Único – Caso existam provas que dependam de reprodução (áudio e vídeo) ou fotografi-
as e não possam ser entregues no prazo do artigo 19, deverão pelo menos ser indicadas
e fornecidas em um prazo máximo de até 01 dia útil.

Art. 20 - As aplicações das sanções ou penalidades terão instância única, não cabendo
outros recursos a instâncias superiores ou ainda de natureza judicial.

Capítulo VIº
DA COMISSÃO DISCIPLINAR DESPORTIVA – CDD:

1. Art. 21 - O REGULAMENTO É SOBERANO EM SUAS NORMAS E REGRAS, A 
dele  se utilizará a  Comissão Disciplinar Desportiva (CDD) para dirimir sobre pos-
síveis irregularidades, infrações no decorrer do campeonato. 

§ 1° - É da competência da CDD – Comissão Disciplinar Desportiva  analisar, interpretar
bem como julgar Os CASOS OMISSOS a este regulamento;
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Capítulo VIIº

DAS INFRAÇÕES PRATICADAS PELOS
ATLETAS, DIRIGENTES e  COMISSÕES TÉCNICAS:

Art. 22 -   Clube, Diretores, Comissões Técnicas, atletas participantes no 31º
Campeonato Municipal de Futebol de Campo - 1ª Divisão - AMADOR - edição 2020,
estarão passíveis de sanções constantes neste REGULAMENTO, aplicadas através da

CDD- Comissão Disciplinar Desportiva, pela prática das seguintes infrações:

§ 1º - A equipe VENCEDORA ou PERDEDORA que por qualquer tipo de irregularidade
vier a utilizar ou beneficiar-se de: Diretores; Comissão técnica; Atletas.
I - Falta de inscrição;
II - Inscrições irregulares;
III - Suspensos;
IV - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, omitir declaração que
nele deveria constar;
V- Usar como próprio qualquer documento de outrem, ou ceder a outrem para que dele se
utilize em qualquer jogo ou competição; 

§ 2º - AS AGRESSÕES VERBAIS e ou MORAIS, AGRESSÃO  FISICA e ou VIAS DE
FATO  praticadas por Atletas, Dirigentes e ou Comissão Técnica inscritos no  31º
Campeonato Municipal de Futebol de Campo - 1ª Divisão - AMADOR - edição 2020; 
I - As AGRESSÕES FÍSICAS E VIAS DE FATO, terão as penalidades com fulcro(com
base) no capítulo 06 §3º e seus incisos;
II - contra pessoa vinculada a entidade ou associação, por fato ligado ao futebol; 
III - contra membro da Secretaria dos Esportes e da Justiça Desportiva, por fato ligado ao
futebol;
IV - contra árbitro ou auxiliar em função;
V - Para efeitos do disposto no inciso III, o árbitro e os auxiliares são considerados em
função desde a escalação até o término do prazo fixado para a entrega dos documentos
da partida na entidade; 
VI - contra membros da sua equipe ou da equipe adversária, pessoas subordinadas e ou
vinculadas ao evento, árbitros, auxiliares, membros da CDD, autoridades integrantes das
torcidas;
VII - Assumir atitude contrária a disciplinar ou à moral desportiva, em relação a compo-
nente de sua representação, representação adversária ou de espectador; 
VIII - Diretores, Técnicos, Massagistas e Atletas que reclamar com gestos e palavras so-
bre as decisões da arbitragem ou coordenadores do evento mesmo estando fora do cam-
po de jogo (arquibancada, dependências da praça de jogos e suas adjacências), ficam su-
jeitos as penalidades acordadas neste regulamento;
IX - Torcedor (a) da equipe quando identificado (a) que provocar TUMULTO GENEREALI-
ZADO, BRIGAS, e AGRESSÕES; 
X - Atribuir fato inverídico a membro da Secretaria de Esportes e da Comissão Desportiva
Disciplinar;
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XI - Atleta, Técnico, Massagista e Dirigente quando suspenso não poderá adentrar nos li -
mites internos do campo, seja antes, durante ou depois do jogo, enquanto estiver cum-
prindo a suspensão. Em contrário, sofrerá nova suspensão;
XII - As suspensões por prazo priva o punido de participar de quaisquer competições pro-
movidas pelas entidades de administração do Município na respectiva modalidade des-
portiva, de ter acesso a recintos reservados de praças de desportos durante a realização
das partidas e de exercer qualquer cargo ou função em poderes de entidades de adminis-
tração do desporto na modalidade;

Capítulo VIII º

DAS PENALIDADES:

Art. 23 - DAS PENALIDADES, Serão penalizados:
§ 1º - AS PENALIDADES APLICADAS NESTE CAMPEONATO, ABRANGEM TODOS
OS DEMAIS CAMPEONATOS  PROMOVIDOS/COORDENADOS PELA SECRETÁRIA
DE ESPORTES, EM CURSO E FUTUROS;
§  2°  -  AS  PENALIDADES  SERÃO  IMPOSTAS  SEPARADAMENTE,  DE
ACORDO COM O AGENTE INFRATOR, QUE PODERÃO SER; 
I- Se a equipe for VENCEDORA do confronto, DEIXA de somar os 03
(três)  pontos  referentes  ao  confronto  e  também SERÁ PENALIZADA
COM A PERDA DE  03 (três) PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO,
na falta de pontos na tabela de classificação, ficará a equipe com saldo
negativo; os 03 (três) pontos do confronto serão REVERTIDOS automa-
ticamente para equipe adversária;
II - Se a equipe for PERDEDORA do confronto, perda automática de 03
pontos da TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, na falta de pontos na tabela de
classificação, ficará a equipe com saldo negativo;
III - Advertência;
IV - Suspensão 01 (um) a 06 (seis) jogos, que serão cumpridas nos  jo-
gos subsequentes a ser disputado por sua equipe;
V - Suspensão 30 (trinta) dias;
VI - Suspensão 60 (sessenta) dias;
VII - Suspensão 90 (noventa) dias;
VIII - Suspensão 180 (cento e oitenta) dias;
IX - Suspensão 360 (trezentos e sessenta) dias;
X - Suspensão 360 (trezentos e sessenta) dias;
XI - Suspensão 720 (trezentos e sessenta) dias;
XII -  EXCLUSÃO DEFINITIVA DO AGENTE INFRATOR DO CAMPEONATO;

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
 Av. Brasil Oeste, 792 Passo Fundo/RS – CEP 99.010-000 – e-mail: desporto@pmpf.rs.gov.br 

Por: Auri  R. Granville / CDD.

http://webmail.pmpf.rs.gov.br/horde/imp/message.php?index=16763


 
XIII -  EXCLUSÃO DEFINITIVA DO AGENTE INFRATOR DO CAMPEONATO E DOS
CAMPEONATOS FUTUROS  ELABORADOS/COORDENADOS  PELA SECRETARIA
DE ESPORTES;
§3º  A PRÁTICA DE AGRESSÃO FISICA e ou  VIAS DE FATO
I - Suspensão 720 (setecentos e vinte) dias;
II -  EXCLUSÃO DEFINITIVA DO AGENTE INFRATOR DO CAMPEONATO;
III -  EXCLUSÃO  DEFINITIVA DO  AGENTE  INFRATOR  DO  CAMPEONATO  E  DOS
CAMPEONATOS FUTUROS  ELABORADOS/COORDENADOS  PELA SECRETARIA
DE ESPORTES;
IV - ELIMINAÇÃO DA EQUIPE DO CAMPEONATO EM CURSO;

Capítulo IX°
DAS DESISTÊNCIAS E DOS DANOS MATERIAIS:

Art. 24 - O atleta que abandonar o local de competição durante o seu andamento, sem
permissão do árbitro ou autoridades correspondentes, exceto por motivo de acidente ou
mau súbito, ou se recusar a prosseguir nas disputas de eventos já iniciados, ainda que
permaneça em campo:
Penalidade – Suspensão de 03 (três) a 06 (seis) jogos ou suspensão de 60 (sessenta) a
180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 25 - Quando algum tipo de dano ao local for provocado por Atletas, Técnico, Auxiliar
Técnico e Dirigente responsável, inclusive por torcedor (a) identificado, a equipe que os
mesmos representam será responsabilizada e deverá consertar os devidos estragos, será
eliminada do evento. 

Capítulo Xº
DOS CARTÕES:

Art.  26  -  DOS CARTÕES /  INDEPENDETE DA SITUÇÃO, SERÃO LANÇADOS EM
SÚMULA e computados a título de classificação:

§ 1º -  03 (três) Cartões Amarelos: 01 (um) jogo suspenso;
    (A suspensão deverá ser cumprida no jogo subsequente a ser disputado por sua 
equipe)

§ 2º - 01 (um) Cartões Vermelhos: 01 (um) jogo suspenso;
  (A suspensão deverá ser cumprida nos jogos subsequentes a serem disputados por sua
equipe)

Art. 27 - O cartão vermelho não eliminará o cartão amarelo que por ventura o atleta tenha
levado no mesmo jogo;
I -  O atleta que tiver 02 (dois) cartões amarelos e no próximo jogo receber um cartão
amarelo e um cartão vermelho no mesmo jogo ficará suspenso por 02 (dois) jogos;
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Art. 28- Os cartões aplicados  NÃO serão zerados na passagem de cada fase. E serão
contabilizados, para a apuração da equipe mais disciplina.

§ 3º - O controle de contagem do número de cartões amarelos e vermelhos, recebidos pe-
los atletas, é de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos e dirigentes das equipes.
§ 4º - Nenhum informativo ou assemelhado será considerado documento oficial referente
ao controle de cartões disciplinares.

Art. 29 - Os cartões aplicados NÃO serão zerados na passagem de cada fase. E serão
contabilizados, para a apuração da equipe mais disciplinada. 

Capítulo XIº
DOS ÁRBITROS:

Art. 30- Árbitros e Auxiliares deverão conduzir os jogos com responsabilidade e honesti-
dade, mantendo a disciplina e o respeito, aplicando as regras conforme prevê o Regula-
mento Geral. Será de obrigação destes, inclusive do Mesário, relatar os fatos ocorridos
em cada um dos jogos do Campeonato através de relatório.
§ 1º - Em caso de omissão por parte de um dos componentes da Arbitragem, os mesmos
estarão passíveis de advertência e demais sanções conforme CDD;
§ 2º - É de obrigação dos Árbitros e ou Mesários e delegado da partida comunicar POR
ESCRITO, à Secretaria sobre qualquer tentativa de suborno, possíveis ameaças e fatos
similares;
§ 3º - É de obrigação dos Árbitros e ou Mesários e delegado da partida estarem com 30
minutos de antecedência no local dos jogos, conforme a tabela. Em caso de atraso, a em-
presa responsável pela arbitragem será advertida pela Coordenação do Campeonato;
§ 4º -  Fica vedada a participação de qualquer membro da equipe de arbitragem contrata-
da em outras funções, tais como: dirigentes, técnicos, massagistas ou atletas de qualquer
equipe participante do campeonato;
§ 5º - É de total responsabilidade da Secretaria dos Esportes o cancelamento ou troca de
qualquer data/horário ou local dos jogos constantes na tabela de jogos de competição.
I - Em caso de chuva, após a avaliação da Coordenação do Campeonato (Secretaria dos
Esportes), a mesma entrará em contato com as equipes interessadas para confirmação
dos jogos.
§ 6º - Sem, no mínimo, um trio de árbitros oficiais do campeonato, não iniciará qualquer
jogo, passando a coordenação a resolver as ocorrências e marcar uma nova data para
jogo em questão.
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Capítulo XIIº
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Art. 31 - DA TOLERÂNCIA: 
§º Único: Em todas as partidas do Campeonato, a tolerância será de 15 (quinze)
minutos para cada jogo, a partir do horário referente ao carnê de jogos elaborado
pela Secretaria dos Esportes.
I - PASSADOS OS 15(QUINZE) MINUTOS DA TOLERÂNCIA, O ARBITRO LANCARÁ
EM SÚMULA O ATRAZO/INFRAÇÃO; 
II - A  INFRAÇÃO/ATRAZO, A EQUIPE INFRATORA, SERÁ PENALIZADA COM A PER-
DA DE 03(três) PONTOS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, SE A EQUIPE INFRATO-
RA, NÃO TIVER PONTOS NA TABELA DE CLASDSIFICAÇÃO, FICARÁ COM SALDO
NEGATIVO OU SEJA, MENOS – 03 (três) pontos.
III  – Os 03 (três) PONTOS REFERENTES A DISPUTA, SERÃO SOMADOS PARA A
EQUIPE ADVERSÁRIA:

Art. 32 - DAS REUNIÕES:
 §º Único: Os Presidentes, Dirigentes ou responsáveis das equipes deverão se fazer pre-
sentes nas reuniões (pré e pós campeonato) convocadas pela Coordenação do campeo-
nato, quando da necessidade de esclarecimentos sobre fatos ocorridos durante o desen-
volver da competição. Caso estes não se façam presentes deverão acatar as decisões to-
madas pelos participantes presentes sem reivindicar recurso posterior as decisões toma-
das pelos mesmos.

Art. 33-  A TRANSFERÊNCIA DOS JOGOS SERÁ DECIDIDA PELA SECRETARIA DOS
ESPORTES.

 §º Único: A rodada não realizada passará automaticamente para o final da fase e assim
sucessivamente; e somente a coordenação do Campeonato poderá alterar datas.

Art. 34 - Os atletas de cada equipe deverão se apresentar munidos de caneleiras, cami-
setas, calções e meiões iguais, ficando o uso de abrigo exclusivo para os goleiros, o qual
deverá estar sem zíper.

§º Único: É terminantemente proibido o uso de CORRENTES, PULSEIRAS, RELÓGIOS,
PROPAGANA POLÍTICA, BEBIDAS ALCOOLICAS.
I - As equipes que não respeitarem esta recomendação perderão os pontos da partida em
disputa.

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
 Av. Brasil Oeste, 792 Passo Fundo/RS – CEP 99.010-000 – e-mail: desporto@pmpf.rs.gov.br 

Por: Auri  R. Granville / CDD.

http://webmail.pmpf.rs.gov.br/horde/imp/message.php?index=16763


 

Capítulo XIII°
DA CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

Art. 35 - A contagem de pontos será a seguinte:
Vitória – 03 (pontos) Empate – 01 (ponto) Derrota – 00 (Zero) Ponto.

Art. 36 - Os critérios de desempate dentro da Fase entre 02 (duas) equipes serão consi-
derados os seguintes critérios, em caso de empate entre 3 (três) equipes desconsiderar o
critério 1 (um).
I - Maior n.º de Vitórias;                      
II - Menor n.º de gols sofridos; 
III - Maior n.º de gols feitos; 
IV - Saldo de gols;
V - Menor nº de cartões vermelhos;
VI - Menor nº de cartões amarelos;
VII - Sorteio

Capítulo XIVº
REGULAMENTO TÉCNICO:

Art.  37 - Os jogos serão baseados nas regras oficiais vigentes, com exceções abaixo
mencionadas:
I - Número mínimo de atletas para iniciar uma partida: 
      07 (sete) atletas, todos devidamente credenciados e uniformizados;
II - Substituição
      Cada equipe poderá efetuar até 06 (seis) substituições NO TOTAL, 
          Caso o mesmo não cumpra a tal determinação o Árbitro ou o Coordenador relatará
em súmula o fato, sendo analisada a infração pela Comissão Disciplinar Desportiva, se for
o caso, cabíveis de punição prevista neste regulamento;
III - Bancos de reservas 
     O Banco de Reservas poderá ser composto por até 19 (DEZENOVE) atletas, mais
01 (um) Técnico e 01 (um) Massagista, devidamente inscrito devendo estes serem maior
de idade, não podendo ter duas pessoas exercendo a mesma função e um médico com
credencial e um auxiliar caso o treinador não puder comparecer;
 Os atletas inscritos poderão chegar até o final do 1º (primeiro) tempo;
 Os documentos dos atletas reservas deverão ser entregues ao mesário até o final
do 1º (primeiro) tempo. 
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IV - Quanto à permanência de crianças menores de idade no Banco de Reservas: 

 Fica proibida a permanência de crianças no banco de reservas sob pena das equi-
pes serem punidas com a perda dos pontos do jogo em questão;
V - Da Súmula:
    Cada equipe terá o direito de receber 01 (uma) via da súmula do jogo. A mesma
deverá ser conferida pelo dirigente ou responsável da equipe antes de deixar o campo;

Art. 38- Casamata – Somente o Técnico (Treinador) da equipe poderá permanecer no li -
mite da área técnica (do lado de fora da Casamata). Demais membros deverão permane-
cer sentados dentro da casa mata. 

Art. 39- Atletas, Técnicos e Dirigentes que causar danos materiais no campo ou nas de-
pendências do Estádio (local dos jogos), serão eliminados do campeonato, devendo a
equipe pagar pelos prejuízos por eles causados.

Art. 40 - Em caso de Atletas e Técnicos realizarem necessidades fisiológicas dentro das
imediações do campo de jogo, sendo estes flagrados pela Coordenação do Evento ou
pela Equipe de Arbitragem, o fato será considerado como conduta antidesportiva sendo
aplicada suspensão automaticamente de forma preventiva, devendo o infrator cumprir 02
(dois) jogos de suspensão(jogos subsequentes), podendo ainda a ser submetido a julga-
mento pelo CDD.

Art. 41 - Em caso dos fardamentos serem semelhantes, ambas as equipes deverão ter
segundo fardamento em cores diferentes, assim sendo obrigatório cada equipe apresen-
tar dois ternos de fardamentos completos, ficando a cargo da arbitragem, o sorteio para
definir qual equipe fazer a troca.

Art. 42 - Se nas semifinais ou finais do Campeonato 1ª divisão, os jogos terminarem em-
patados no tempo normal, será realizado cobrança de pênaltis em melhor de 5 (cinco) co-
branças, persistindo o empate será feitas cobranças de pênaltis alternadas até que seja
conhecido o vencedor.

Art. 43 - Haverá disputa de 3º lugar (terceiro lugar);

§ 1º - A partida para definir o 3º (terceiro) lugar, deverá ser realizada preferencial-
mente no mesmo dia que será realizada a  partida para definir o 1º (primeiro) lugar,
preferencialmente no mesmo estádio, precedendo a FINAL.
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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO- 1a DIVISÃO 2020

COMPOSIÇÃO DAS CHAVES:

 A rodada será realizada/composta, de um jogo por chave.

CHAVEAMENTO

JOGO TIMES CHAVE A X TIMES CHAVE B

1 BOCA JUNIOR X ROMA A

2 OS DO GOLE X JUVENTUS

3 SER. UNIÃO X VILA REAL

4 ROMA B X ATR 13 DE ABRIL

5 13 DE ABRIL X GRÊMIO PETÔPOLIS

6 BECO AFC X BOM JESUS

7 IPIRANGA X NÁPOLI

8 GALÁTICOS X TORRES
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EQUIPES / SORTEIO:

1- GALÁTICOS

2- BECO AFC

3- BOM JESUS

4- GRÊMIO PETRÓPOLIS

5- IPIRANGA

6 - NAPOLI

7- TORRES

8- ATR 13 DE ABRIL

9 -13 DE ABRIL 

 

*  Com relação as EQUIPES ATR 13 DE ABRIL e 13 DE ABRIL, fica
acordado que a primeira das duas equipes sorteadas, comporá a 
chave subsequente, a outra, comporá automaticamente a chave in-
versa(dispensando sorteio).
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