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"CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS"
2018 

 REGULAMENTO GERAL 

I - DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.  1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o "CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS", Categoria Amador e obriga aos que com ele tenham relações a sua total
obediência.
   
Art. 2º - Os participantes são considerados conhecedores do Regulamento Geral e Técnico da Competição e das Regras Oficias da
modalidade, que assim sendo, se submeterão sem reservas todas as determinações, disposições e as conseqüências que, pelo seu
não cumprimento, deles possam emanar.
 
Art. 3º - É de competência da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer, ou seus
representantes  legais,  a  realização do  CAMPEONATO DE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 2018.

Art.  4º - A interpretação deste Regulamento e seu fiel  cumprimento ficarão sob responsabilidade da Secretaria  Executiva  de
Esportes e Lazer e da Comissão Disciplinar.

II - DAS FINALIDADES  E OBJETIVOS 

Art. 5º - A Secretaria Municipal Executiva de Esporte e lazer tem o prazer de organizar e convidar todas as Secretarias, Autarquias
e a Câmara municipal para participar do  CAMPEONATO DE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 2018. No presente exercício, a equipe do CBMERJ 10º GPM participará do referido
Campeonato à convite da SEESL.

Art.  6º  - O  Campeonato  tem  como  finalidade  desenvolver  o  intercâmbio  esportivo  e  proporcionar  boas  relações  entre  os
participantes, fomentando a prática esportiva e o lazer como instrumento imprescindível para a formação da personalidade, criando
uma integração social com o esporte, de maneira que possa tornar-se participativo.

Parágrafo único – A abertura do Campeonato será no dia 04/10/2018 (Quinta-feira) às 19h. Os jogos acontecerão às terças e
quintas, sendo a disputa de terceiro lugar realizada no dia 25/10/2018 (quinta-feira) 19h e final 26/10/2018 (sexta-feira) 19h.
 
III - DA COMPETIÇÃO

Art. 7º - O Campeonato utilizará as regras oficiais da modalidade e o que dispuser este regulamento;

Parágrafo  Único  –  A Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis  e  todos  os  coordenadores  deste  evento,  ficam  isentos  da
responsabilidade sobre quaisquer incidentes que por ventura venham a ocorrer com os participantes, antes, durante e depois dos
jogos.
 
Art. 8º - A competição será realizada conforme definido na tabela de jogos (ANEXO I), onde constarão os dias, locais e horários a
serem cumpridos pelas equipes;

IV - DA ORGANIZAÇÃO
 
Art. 9º - Compete a Comissão Organizadora do Campeonato:
  
a) Organizar e dirigir a competição de acordo com o Regulamento e Regras adotadas;
b) Elaborar a programação dos jogos; 
c) Designar local e horário para os jogos;
d) Encaminhar a súmula dos jogos e todo material necessário aos trabalhos do mesário, com antecedência;
e) Providenciar a divulgação da programação, resultados e dos assuntos de ordem técnica e administrativa;
f) Tomar decisões, quando houver necessidade, em assuntos referentes à parte técnica da competição.
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V - COMISSÃO DISCIPLINAR 

Art. 10º - A Comissão Disciplinar do Campeonato será composta por 09 membros, representados por um membro de cada equipe
e um da  organização do campeonato. Membros estes nomeados em reunião técnica (ANEXO II);
 
Art. 11º - A Comissão Disciplinar se baseará no Regulamento da Competição, para tomar as decisões;

Art. 12º - A Comissão Disciplinar se reunirá para Sessão de Julgamento e deliberará quando contar com a presença da maioria de
seus membros.
  
VI - DAS EQUIPES

Art. 13º - As equipes serão formadas por: 22 (vinte e dois) atletas e 03 representantes da comissão técnica devidamente inscritos e
identificados, assim divididos: 11 (onze) titulares, 11 (onze) reservas, 01 (um) técnico, 01 (um) auxiliar e 01 (um) massagista. A
comissão técnica poderá ser formada por jogadores dentre os 22 (vinte e dois) inscritos.  Poderá também a comissão técnica ser
formada por pessoas não vinculadas ao serviço público, desde que não filiadas ou credenciadas por instituições a nível profissional.

Art. 14º -  As equipes deverão se apresentar no horário marcado, uniformizadas conforme as características de suas secretarias
(sendo proibido qualquer tipo de patrocínio de cunho político, religioso e de bebidas alcoólicas), e com camisas, calções, meiões,
caneleiras, chuteiras e no mínimo 01(uma) bola de jogo.
 
Art. 15º -  As equipes deverão apresentar no mínimo 02 (dois) uniformes para o campeonato, salvo acordo entre as equipes em
saber com antecedência o uniforme adversário e fazer a troca antes das partidas.

VII - DAS INSCRIÇÕES

Art. 16º - O prazo para entrega das inscrições/documentações vai até o dia 03/10/2018 (quarta-feira) às 17:00 horas, 

Art. 17º - Só serão efetuadas inscrições de funcionários: Efetivos, CC's, Estagiários, CPD's e Contratados por Firmas Prestadoras
de Serviços que tenham assinado contrato com a P.M.A.R até 01/04/2018 (prazo mínimo de seis meses de nomeação) , sendo
obrigatório  a  apresentação  das  cópias:  contra-cheque(sem  valores)  constando  os  seguintes  itens:  nome,  matrícula,  data  de
admissão, lotação(Secretaria),  documento com foto(identidade, carteira de trabalho, passaporte ou carteira de motorista) para
arquivo. 

Parágrafo único – A alteração contratual  do funcionário não quebra a somatório do período exigido  para critério de
participação no campeonato.

Art. 18º -  A ficha de inscrição deverá ser entregue no prazo estipulado, após entrega da ficha de inscrição não poderá ser inscrito
mais atletas, mesmo que haja vaga. Somente será autorizado a substituição de atletas em caso de doença ou demissão.

Art.  19º  - Após  o encerramento  do  prazo  de  inscrição,  a  Secretaria  de  Esportes  e  Lazer  colocará  a  disposição  das  equipes
participantes a relação de todos os atletas inscritos.

Art. 20º - Os representantes das equipes, serão responsáveis pelas informações e inscrições de seus atletas, podendo também serem
punidas (conforme Art. 27º) caso haja qualquer inscrição ou informação que venha ferir o regulamento da competição.
   
Art. 21º - O atleta que estiver inscrito por mais de uma equipe, após a confirmação da inscrição e comprovada a autenticidade da
assinatura na ficha de inscrição, não participará da competição e a equipe não poderá recompor está vaga.
 
VIII - SISTEMA DE DISPUTA

Art. 22º - As equipes farão confronto direto com jogos de ida e volta, sem critério de gol qualificado (fora de casa).

Art. 23º – A disputa de terceiro lugar e final serão em jogo único.

Art. 24º - O critério adotado para a formação de enfrentamento será através de sorteio.

Art. 25º - As partidas serão disputadas às terças e quintas-feiras no Estádio Municipal (ANEXO I).
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IX - DOS PRÊMIOS
 
  - Troféu e Medalhas de Ouro para o Campeão;
  - Troféu e Medalhas de Prata para o Vice-Campeão;
  - Troféu e Medalhas de Bronze para o 3º Colocado;
  - Medalhas de Bronze para o 4º Colocado;
  - Troféu para o goleiro menos vazado; 
  - Troféu para o artilheiro.
 
X - DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES
 
Art. 26º – Toda e qualquer infração cometida, por pessoa envolvida com a competição, seja esta disciplinar, regulamentar ou de
qualquer outra natureza, será encaminhada à Comissão Disciplinar para que sejam aplicadas as penalidades cabíveis. Não será
tolerado qualquer tipo de Agressão física ou verbal. As pessoas envolvidas nesta situação serão automaticamente eliminadas da
competição.

Art.  27º  -  Se por  acaso 2(duas)  equipes  não  tiverem condições de iniciar  o  jogo,  será decretado W X O duplo,  resultando
eliminação direta de ambas.

Art. 28º - Em caso de W x O a equipe faltosa perderá automaticamente pelo placar de 1x0 em ambos jogos (ida e volta) para a
equipe adversária. Não cabendo disputa do jogo de volta.
 
§ - Em caso de W x O ou ausência, o atleta que comparecer no local e horário deverá assinar a súmula do jogo, sendo que este
estará livre de julgamento pela Comissão Disciplinar.
 
Art. 29º - Em caso de Agressão Física ao(s) Árbitro(s), Mesário(s), Autoridade(s) ou membros da Coordenação da competição,
praticada por atleta, dirigente e demais membros, os mesmos serão afastados automaticamente das competições municipais no
prazo de no mínimo 01(um) ano e a equipe será punida com base nas anotações do árbitro na súmula do jogo.
 
Art.  30º  -  A equipe  que  se  recusar,  sob  qualquer  pretexto,  a  continuar  uma determinada partida,  contrariando a  decisão  da
arbitragem, será julgada pela Comissão Disciplinar, com base nas anotações do árbitro na súmula do jogo.

Art. 31º - A equipe que através de seu responável,  representante ou atletas,  falsificarem ou permitir falsificação de qualquer
documento ou assinatura que dele deve constar, será eliminada do Campeonato.

Art. 32º -  As torcidas que invadirem o campo, interrompendo ou impedindo o bom andamento da partida por qualquer motivo,
estarão comprometendo seu timem, com possível penalização e/ou eliminação do campeonato.

Art. 33º - Só terão acesso ao campo, os atletas e demais membros da comissão técnica, citados na relação das devidas secretarias.

Art. 34º - A comissão organizadora terá amplos poderes independentes de algum recurso impetrante, por qualquer equipe de punir
com penalização e/ou eliminação. Caso venha inflingir os artigos do regulamento e seus parágrafos.

Art. 35º- Qualquer equipe participante que venha recorrer a Justiça Desportiva e ou à Justiça Comum, por motivo ou razão do
presente regulamento ou quanto a referida competição poderá ser desligada da mesma, até mesmo durante a realização e não terá
direito a participar no ano seguinte à critério da Comissão Organizadora.
 
XI - DO ADIAMENTO, DA INTERRUPÇÃO E DA SUSPENSÃO DA PARTIDA.
 
Art. 36º - No momento da realização da partida, o árbitro é autoridade competente para decidir, por motivos relevantes ou de força
maior, a interrupção ou suspensão de uma partida, como:

a) Falta de segurança para sua seqüência; 
b) Conflitos, distúrbios ou invasão generalizada do campo; 
c) Mau estado do campo;

§ 1º - Interrompida uma partida, o árbitro aguardará o prazo regulamentar de 30 minutos pela cessação da causa, para decidir sobre
a continuidade ou não da partida.  Caso uma partida seja interrompida, o arbitro deverá relatar o ocorrido na súmula a Junta
disciplinar, que tomará uma decisão sobre o ocorrido. Nenhum jogo poderá ser transferido sem o consentimento da Secretaria
Executiva de Esportes e Lazer e concordância dos Responsáveis da outra Equipe. As partidas já iniciadas que forem suspensas
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antes  dos 20 minutos  do segundo tempo de jogo, pelos motivos já  citados,  serão complementadas em outra data,  desde que
nenhuma das equipes tenha dado causa ao adiamento ou suspensão. Somente poderão participar da complementação da partida os
atletas que no momento da suspensão, estavam efetivamente participando da partida. Os atletas que eventualmente tenham sido
substituídos ou expulsos de campo, não poderão participar da complementação da partida. - As partidas que forem interrompidas
após os 20 minutos do segundo tempo pelos motivos relacionados no artigo 28º do presente Regulamento, serão consideradas
encerradas, prevalecendo o placar daquele momento, desde que nenhum dos clubes tenha dado causa ao encerramento.
 
§ 2º - As equipes somente poderão se ausentar do campo com a autorização do árbitro.

XII - REGULAMENTO TÉCNICO
 
Art. 37º – O Campeonato, será realizado de acordo com as Regras adotadas e pelo que dispuser este regulamento. Os jogos terão
uma duração de 80 minutos , divididos em dois tempos de 40, com intervalo de 10 minutos.
Art. 38º – O primeiro jogo terá seu início às 18:15 horas e o segundo às 20h, com tolerância de 15 (quinze) minutos.

Art. 39º -  A classificação das equipes será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério:

a) Vitória..................................... 03 (três) pontos 
b) Empate................................... 01 (um) ponto 
c) Derrota.................................... 0 (zero) ponto

Art. 40º - Ocorrendo empate entre duas ou mais equipes na tabela de classificação, os critérios de desempate serão os seguintes: 

A) Disputa de Penalidades diretas, sem prorrogação.
 
B) Serão efetuadas cobranças de tiros livre direto (pênaltis), sendo que na primeira série, cada equipe apresentará 05 jogadores que
terminaram o jogo para as cobranças e, permanecendo empate, haverá cobranças em série isoladas com um cobrador de cada
equipe, até que seja apontado um vencedor, não podendo repetir os batedores antes da participação de todos os outros, inclusive os
goleiros.

Art. 41º – Em caso de W x O, será conferido o placar de 1 x 0 à equipe adversária, em ambos os jogos, porém não será computado
o gol para definição de artilharia e/ou saldo de gols. 
 
Art. 42º - Ao término dos jogos previstos para a Primeira Fase, ficarão classificadas para Semifinais as 04 melhores equipes.
 
Art. 43º – Ocorrendo empate em jogo que necessita apontar um vencedor, será adotado o seguinte critério:
 
a) Se na final, ao término do tempo normal, a partida terminar empatada será acrescido um tempo extra de 30 minutos divididos em
02 tempos de 15 minutos, sem intervalos. Se mesmo assim persistir o empate, a partida irá para disputa de pênaltis.

Art. 44º - O atleta advertido ou expulso durante a competição com:
 
a) Cartão Vermelho – 01 cartão: suspensão automática por uma partida. (dependendo da gravidade e Relato do Arbitro poderá
pegar mais jogos).
 
b) Cartão Amarelo – 02 cartões acumulados: suspensão automaticamente por uma partida.

Art. 45º – Os cartões recebidos durante a primeira fase do campeonato, só serão zerados a partir das semifinais.
    
Art. 46º - O controle dos cartões é de responsabilidade de cada Equipe, Cumprimento da suspensão automática também é de
responsabilidade  exclusiva  de  cada  equipe,  independente  de  comunicação  oficial  e  de  julgamento  no  âmbito  da  Comissão
Disciplinar.
 
Art.  47º  - A Secretaria  Executiva de Esportes  e  Lazer,  realizará  o controle dos cartões  que  ficará  à  disposição das  equipes
interessadas,  a  partir  de  segunda a  sexta  feira  das  08:30  as  11:30 e  das  13:30  as  16:30  horas,  contendo relação  dos  atletas
advertidos.
 
Art.  48º  – Após  a  entrega  da  tabela,  cabe  as  equipes  que  irão  se  confrontar,  se  comunicarem entre  si,  para  que  não  haja
coincidências de uniformes no dia das partidas, tendo assim tempo hábil para a troca dos mesmos. 
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Art. 49º -  As equipes deverão entregar ao mesário dos jogos a relação nominal dos atletas, com a numeração da camisa dos
mesmos, 15 minutos antes do horário fixado na tabela de jogos.

Art. 50º - Somente poderão permanecer no banco de suplentes, os atletas reservas que estejam inscritos na súmula e devidamente
uniformizados e mais um técnico, auxiliar Técnico e um massagista. O Jogo não poderá ser iniciado com um número inferior de
sete ( 7 ) jogadores, a partir do horário marcado para o início da partida a equipe terá a tolerância de 15(quinze) minutos para que
os jogadores relacionados na súmula assinem e tenham condições de jogo, findo o prazo nenhum jogador poderá assinar a súmula,
e se não tiver o número mínino de jogadores em campo, ficará caracterizado a ausência como (W x O).

Obs:  Após o início da partida, os jogadores que não assinaram a súmula terão o prazo de assinar a mesma até o intervalo do
primeiro para o segundo tempo, após o inícìo do segundo tempo nenhum jogador poderá assinar a súmula.

Art. 51º - Os danos causados às instalações físicas pelas equipes durante o período que antecede o início do jogo e posterior ao fim
do jogo deverão ser ressarcidos pela equipe que os causou.
 
Art. 52º - Será impedido de participar do jogo o atleta que não apresentar um documento oficial com foto, RG, CARTEIRA DE
TRABALHO, PASSAPORTE ou CARTEIRA DE MOTORISTA.

Art. 53º - Durante as partidas do Campeonato as equipes poderão substituir até dez (10) atletas no máximo, incluindo os goleiros.
O atleta substituído não poderá retornar mais ao jogo.

XIII - ARBITRAGEM

Art. 54º - No Campeonato, os árbitros serão designados pela Secretaria Executiva de Esportes e Lazer.

Art. 55º - Ficará aos árbitros a incumbência de verificar a uniformização das equipes e se os atletas e membros da comissão técnica
fizeram uso de bebidas alcoólicas antes do jogo. Se for constatado, os mesmos ficarão impedidos de participarem do jogo.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56º - Não será permitido a junção das Secretarias com as Subsecretarias e Autarquias, salvo os casos que comprovem através
de documento oficial, assinado pelo Secretário, a impossibilidade de ser formar uma equipe com o efetivo da mesma, que só será
possível, com atletas que não estejam lotados nas Secretarias, Subsecretarias e Autarquias, as quais equipes estejam formadas.

Art. 57º - Toda e qualquer comunicação da Secretaria de Esportes e Lazer sobre o Campeonato, será feita através de: telefonema,
ofício/memorando e e-mail. 

XV - DOS RECURSOS
 
Art. 58º - A Secretaria Executiva de Esportes e Lazer  reservam-se o direito de a qualquer época, oferecerem denuncias a respeito
de irregularidade que contrariem dispositivos previstos neste Regulamento e encaminhá-las a Comissão Disciplinar, a quem caberá
o  julgamento  com  pleno  direito.  Caberão  Recursos  contra  irregularidades  durante  o  Campeonato,  sempre  que  uma  equipe
comprovar que outras feriram este regulamento. O ônus das Provas caberá a agremiação denunciante, sempre por escrito . Não
serão  aceitas  reclamações  e  protestos  verbais.  Não  caberão  recursos  contra  as  decisões  da  arbitragem  no  que  se  referir  as
INTERPRETAÇÕES  das  regras  de  jogo  nas  partidas  em  disputa.  Os  recursos  serão  previamente  analisadas  pela  Secretaria
Executiva de Esportes e Lazer e encaminhada a Junta Disciplinar. O julgamento dos recursos será realizado por uma comissão
formada por uma junta disciplinar composta por 09 membros, Membros estes nomeados em reunião técnica. 
  As equipes envolvidas no recurso caberá o direito de manifestar suas argumentação antes da votação do recurso, mas não terá
voto. Durante o julgamento dos recursos não será permitida a presença de mais de um representante por equipe, e nem de atletas,
técnicos ou dirigentes. Todos os protestos só serão aceitos no prazo de 24 horas a contar do termino do jogo. Em documento
digitado,  datado  e  assinado  pelo  representante  da  equipe,  enviando  para  a  Secretaria  de  Esportes  e  Lazer  dentro  do  prazo
estipulado. A Comissão Disciplinar se reunirá após o recebimento do recurso e terá o prazo de 48 horas para o julgamento. Os
protestos deverão ser fundamentados e documentados com provas contundentes, caso contrário serão julgados  indeferidos.
 

XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 59º -  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora formada pela Secretaria Executiva de Esporte e Lazer e
Comissão Disciplinar. 

Art. 60º – Membros da Comissão Organizadora: 

– Luiz Gonçalves da Silva Netto
– Aurélio Gabriel da Silva
– Léo Júdice Gonçalves
– Maicon Reis

Art. 61º - Este Documento entra em vigor na presente data.

 

Angra dos Reis 25 de setembro de 2018 .


