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REGULAMENTO DO CAMPEONATO PICOENSE DE 

FUTEBOL AMADOR 2017 

 

1. Das Disposições Iniciais 

1.1 A programação do campeonato dar-se-á conforme calendário estipulado e 

demais informações ou alterações de horários serão de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Picos (SEMEL); 

1.2 Todas equipes deverão realizar cadastro na Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer de Picos (SEMEL); 

1.3 O campeonato Picoense de Futebol Amador 2017 contará com 20 (vinte) 

equipes participantes previamente cadastradas e devidamente inscritas; 

1.4 Em caso de número superior de equipes cadastradas, as mesmas participarão 

de um torneio classificatório. 

 

2. Da Data e Local 

2.1. Calendário: 

Evento Data 

Reunião para Esclarecimentos Técnicos 19/07 

Início do Torneio Classificatório 29/07 

Divulgação de Times Classificados 10/08 

Início do Campeonato  15/08 

Partida Final Campeonato  09/12 

 

2.2. Todos os jogos serão realizados no Estádio Municipal Helvídio Nunes de Barros; 

2.3. Os jogos serão realizados nas terças, quartas, quintas e sábados, no turno da 

noite. A data e horário destes será determinado na tabela de jogos, podendo a 

SEMEL alterar e/ou transferir de data, local e o horário dos mesmos mediante 

comunicação às equipes disputantes. 

 
3. Da Composição das Comissões 

3.1. Serão reconhecidas como autoridades competentes as seguintes comissões: 

a) Comissão de Honra (CH); 

b) Comissão Organizadora (CO); 

c) Comissão Disciplinar (CD); 

3.2. A Comissão de Honra será composta por autoridades do poder público 

municipal, a saber: o prefeito municipal, o secretário municipal de Esportes e 

Lazer e demais convidados. 

a) Compete à Comissão de Honra abrir o evento, bem como fazer a 

entrega da premiação às agremiações vencedoras. 
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3.3. O Comitê Organizador será composto por equipe selecionada pela Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL; 
3.4. Compete ao Comitê Organizador: 

a) Organizar o planejamento geral; 

b) Assumir toda a responsabilidade da logística do campeonato; 

c) Aprovar o nome dos coordenadores; 

d) Fazer cumprir o regulamento Geral e elaborar a tabela de jogos; 

e) Organizar e executar as competições de acordo com este regulamento; 

f) Proclamar os campeões; 

g) Organizar o relatório final de acordo com as demais comissões; 

h) Coordenar o desenvolvimento das competições; 

i) Zelar pelo cumprimento de horário dos jogos. 

3.5. A Comissão Disciplinar será composta por 03 (três) membros titulares, todos 

indicados pelo Comitê Organizador. 

a) A Comissão Disciplinar terá competência para apreciação de possíveis 

denúncias de irregularidades ou infrações cometidas pelos atletas, 

dirigentes, por pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente 

vinculadas às agremiações, ou a serviços de qualquer um deles, bem 

como para aplicação das penalidades cabíveis. 

b) Das decisões finais da Comissão Disciplinar não caberão recurso. 

 

4. Das Inscrições de Equipes e Disputa no Torneio 

4.1. As inscrições dos atletas no torneio deverão ser realizadas até o dia 26 de 

Julho de 2017; 

4.2. As equipes interessadas em participar do Campeonato deverá realizar 

cadastro, apresentando as seguinte informações: 
a) Nome do Time; 
b) Representante do time; 
c) Telefone para contato; 

4.3. Será realizado sorteio entre as equipes cadastradas, da qual serão definidos 

os confrontos do torneio; 

4.4. Serão classificados os vencedores das partidas, respeitando o limite máximo 

contido no índice 1.3 deste regulamento; 

4.5. Em caso de empate entre os classificados, será feito o desempate pelas 

seguintes ordens critério: 

a) Maior saldo de gols; 

b) Menor gols sofridos; 

c) Menor número de cartões sofridos; 

d) Sorteio; 

4.6. Em caso de empate na partida, será definida pela cobrança de pênaltis; 

4.7. Após a definição da agremiação no campeonato, se uma equipe desistir antes 

do início do campeonato, será convocado a equipe subsequente para participar 

da competição; 
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4.8. Em caso da equipe desistir de participar do campeonato após o início do 

mesmo, será eliminada do campeonato e impedida de participar da próxima 

edição. 

 

5. Das Inscrições dos Atletas 

5.1. As inscrições dos atletas deverão ser realizadas até 48 (quarenta e oito) horas 

antes da primeira partida à Comissão Organizadora; 

5.2. Cada equipe poderá inscrever até 23 (vinte e três) atletas e 03 (três) dirigentes, 

com o limite mínimo de 18 (dezoito) atletas e 01 (um) dirigente até a primeira 

partida do campeonato; 

5.3. Documentos obrigatórios para a inscrição; 

a) Cópia de carteira de identidade ou CNH com foto. 

b) Cópia de comprovante de residência; 

c) Título de eleitor; 

d) Ficha de Inscrição; 

5.4. Caso a agremiação apresentar documentação falsa à Comissão 

Organizadora, estará eliminada da atual competição e impedida de participar 

da próxima edição, após as devidas comprovações. 

5.5. O atleta estará regularmente inscrito, após a entrega da ficha de inscrição 

devidamente preenchida e assinada, não podendo o atleta podendo inscrever-

se em mais de uma agremiação.  

5.6. O atleta será eliminado do campeonato em caso de inscrever-se em mais de 

uma agremiação. 

5.7. A agremiação perderá o direito de inscrever outro atleta no caso de atleta 

eliminado da competição; 

5.8. Será permitido apenas atletas da cidade de Picos, comprovando seu domicílio 

com título de eleitor ou comprovante de residência em seu nome; 

5.9. Até o último jogo da primeira fase do campeonato, as agremiações deverão 

apresentar a lista definitiva dos atletas relacionados para a competição à 

Comissão Organizadora. 

 

6. Da Escalação de Equipe 

6.1. As agremiações deverão apresentar a escalão da equipe para a partida à 

Comissão Organizadora, no prazo máximo de 05 (cinco) horas antes da 

primeira partida do dia; 

6.2. A escalação de cada equipe deverá conter no mínimo 14 (quatorze) jogadores. 

 

7. Forma De Disputa do Campeonato  

7.1. As 20 (vinte) equipes classificadas serão divididas em 05 (cinco) grupos com 

04 (quatro) equipes cada, onde classificarão as 16 (dezesseis) melhores 

campanhas; 
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7.2. Em caso de empate no número de pontos os critérios de desempate serão os 

seguintes: 
a) Maior saldo de gols; 
b) Menor gols sofridos; 
c) Confronto direto; 

d) Menor número de cartões; 

e) Maior número de vitórias; 
f) Menor número de empates; 
g) Sorteio; 

7.3. Confrontos da oitava de finais serão da seguinte maneira: 
(1° x 16°), (2° x 15°), (3° x 14°), (4° x 13°), (5° x 12°), (6° x 11°), (7° x 10), (8° x 9°) 

7.4. As quartas de finais, semifinais e final serão de acordo com os confrontos na 

tabela de classificação; 

 

8. Dos Jogos 

8.1. A agremiação que se recusar a jogar a partida, será considerada perdedora 

por WO pela Comissão Organizadora; 

8.2. O campeonato será realizado em uma quantidade de 45 jogos distribuídos da 

seguinte maneira: 
a) Fase de Grupos – 30 Jogos; 
b) Oitavas de Final – 08 Jogos; 
c) Quartas de Final – 04 Jogos; 
d) Semifinais – 02 Jogos; 
e) Final – 01 jogo; 

8.3. Os jogos que não forem realizados na data e horário marcado na tabela, por 

motivos de mau tempo, decisão do árbitro ou decisão da Comissão 

Organizadora, serão transferidos conforme a disponibilidade de datas, local e 

horário. 
8.4. Em caso de haver irregularidades de dirigentes ou da agremiação, agressão a 

arbitragem, tumulto generalizado, invasão de torcedor(es) identificados, a 

equipe infratora será desclassificada da competição; 
8.5. Se a irregularidade acontecer no jogo da final, a equipe adversária, será 

considerada a campeã; 

8.6. A agremiação que impedir por qualquer meio o prosseguimento de uma 

partida, através de seus atletas, dirigentes e/ou torcedores, perderá 4 (quatro) 

pontos e a equipe adversária será considerada vencedora; 

8.7. A contagem de pontos obedecerá a seguinte tabela de pontuação, de forma 

corrida e independentes de cada fase: 

 

 

 

 

 

Situação Pontos 

Vitória 03 pontos 

Empate 01 ponto 

Derrota 00 ponto 
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8.8. As agremiações deverão entrar em campo 05 (cinco) minutos antes do início 

previsto; 
8.9. Todas as partidas do campeonato serão disputadas em 02 (dois) tempos de 

45 (quarenta e cinco) minutos cada, com intervalo de 10 (dez) minutos, 15 

(quinze) minutos em casos excepcionais; 
8.10. Antes de cada partida, as agremiações que disputaram deveram apresentar o 

documento de identidade à Comissão Organizadora, afim de comprovar a 

identidade de cada atleta; 
8.11. Cada equipe deverá apresentar para a partida, o número mínimo de 07 (sete) 

atletas; 
8.12. A equipe que não comparecer em campo devidamente fardada e quantidade 

mínima de atletas até quinze (15) minutos após a hora marcada para início da 

partida (conforme tabela), será considerada perdedora por W.O. 
8.13. A equipe que infringir o índice 8.12 deste regulamento, perderá o jogo, com 

um escore de três a zero (3 x 0) mais 03 (três) pontos negativos na tabela de 

classificação e será atribuído ao time adversário o escore de um a zero (1 x 0) 

mais 03 (três) pontos positivos na tabela de classificação; 
8.14. Em caso de ambas as equipes a se enfrentarem perderem por W.O. por 

motivos desconhecidos, ambas serão penalizados com menos 03 (três) pontos 

na tabela de classificação; 
8.15. A agremiação que for reincidente em W.O. por motivos torpes, será 

desclassificada da competição; 
8.16. A equipe que se sentir lesada quanto ao resultado da partida, terá um prazo 

de 24h a partir do termino da partida para entrar com recurso, recurso esse a 

ser apresentado à Comissão Organizadora podendo esta levar o recurso à 

Comissão Disciplinar ou não; 

8.17. Se a partida for realizada no sábado o prazo se estenderá até o meio dia da 

segunda feira; 

8.18. Os recursos apresentados durante o campeonato poderão ser julgados pela 

Comissão Disciplinar; 

8.19. Na disputa deste campeonato observar-se-ão, as regras aprovadas pela 

Internacional Footebol Association Bord – FIFA, para a disputa de futebol, 

exceto as alterações contidas no regulamento da competição; 

8.20. Durante o jogo só poderão ficar no banco de reservas os atletas escalados 

devidamente uniformizados e mais 03 (três) pessoas credenciadas; 

8.21. Durante a partida, cada equipe poderá realizar 05 (cinco) substituições. 

8.22. As equipes só poderão disputar com uniforme padrão, camisas, calções, 

meãos e calçados apropriados. 

8.23. Caso a partida seja paralisada por motivos alheios às agremiações, deverá 

esperar um tempo máximo de 15 (quinze) minutos, sendo encerrada a partida 

após o tempo estipulado caso não seja sanado esses motivos; 
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8.24. Em caso de paralisação da partida por motivos alheios e tendo transcorrido 

75% (setenta e cinco porcento) do tempo de jogo, o mesmo será finalizado 

com o respectivo placar do momento da interrupção; 

 

9. Das Denúncias e dos Julgamentos 

9.1. Qualquer irregularidade poderá ser denunciada por escrito na súmula, técnico 

credenciado da equipe, até 30 (trinta) minutos após o término do jogo; 

9.2. A equipe denunciante caberá a apresentação das provas que fundamentem a 

denúncia; 

9.3. As equipes, denunciante e denunciado, serão informadas do dia e hora do 

julgamento, através de ofício da Comissão Disciplinar; 

9.4. A agremiação que sofrer qualquer denúncia, terá o prazo de 24h úteis, a partir 

da notificação da Comissão Disciplinar, para apresentar sua defesa por escrito; 

9.5. Dos erros de fato não caberá reclamação, recurso ou protesto; 

9.6. Cabe aos membros das Comissões o direito de apresentar à Comissão 

Disciplinar qualquer irregularidade, que seja do seu conhecimento, para 

apuração e julgamento; 

9.7. Os resultados de jogos e equipes “SUB-JUDICE” ficarão condicionados a 

decisões da Comissão Disciplinar; 

9.8. A todos, indistintamente, cabe o direito à defesa e ao contraditório, que será 

feito por ocasião do julgamento, por si ou por representante legalmente 

credenciado; 

9.9. O não comparecimento do réu ou seu representante credenciado implicará no 

reconhecimento tácito das acusações, ocorrendo o julgamento à revelia; 

 

10. Do Regime Disciplinar do Campeonato 

10.1. A comissão disciplinar deliberará com a presença da maioria de seus 

membros; 

10.2. São deveres dos membros da Comissão Disciplinar: 
a) Não se manifestar sobre protestos não julgados; 

b) Pedir vista antes da votação; 

c) Representar, a quem de direito, contra qualquer irregularidade ou 

infração disciplinar de que tenha conhecimento; 

d) Apreciar livremente a(s) prova(s) dos autos fundamentando, 

obrigatoriamente, a sua decisão. 

10.3. No processo e no julgamento das infrações disciplinares de competência da 

Comissão Disciplinar, será observado o seguinte: 

a) A súmula e o relatório do árbitro ou delegado do jogo e demais 

modalidades; 

b) Se todas as normas previstas no Regulamento Geral foram cumpridas; 

10.4. O inquérito tem por finalidade apurar a existência de qualquer infração 

disciplinar, apontar o autor e definir responsabilidades; 

10.5. O presidente da Comissão decidirá sobre as provas pedidas pelo autor e pelo 
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acusado, e determinará as que julgar necessárias; 

10.6. Toda pessoa de compromisso de honra e de bem servir ao desporto, pode 

depor como testemunha; 

10.7. Não excederão de três as testemunhas indicadas pelo acusado/denunciante, 

as quais serão qualificadas no processo; 

10.8. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha 

trazê-lo escrito; 
 

11. Das Penalidades 

11.1. Praticar dentro ou fora das dependências da competição, ato censurável, ou 

assumir, por gestos ou palavras, atitude contra a disciplina ou moral desportiva 

- PENA: Eliminação da competição;  

11.2. Manifestar-se, por forma grosseira ou injuriosa, contra decisão ou ato das 

Comissões, ou ainda, por forma de queixa ou denúncia evidentemente 

infundada, motivadas por erro grosseiro ou capricho, contra qualquer 

autoridade deste campeonato - PENA: Suspensão da competição; Ofender 

por meios de críticas desrespeitosas ou injuriosas, como também, ofender 

fisicamente ou moralmente qualquer membro das Comissões - PENA: 

Eliminação da competição;  

11.3. Ofender, física ou moralmente, árbitros, seus auxiliares ou autoridades 

correspondentes, desde o jogo ou até 24 horas depois de terminada a 

partida/competição - PENA: Eliminação da competição e suspensão da 

participação da próxima edição; 

11.4. Falsificar ou usar documento falso a fim de obter registro, para si ou para 

outros, para servir de prova perante a entidade desportiva - PENA: Eliminação 

da competição e suspensão da participação da próxima edição; 

11.5. Invadir o local de competição, promover desordem em dependência desportiva 

durante a competição - PENA: Eliminação da competição; 

11.6. Desrespeitar o árbitro, seus auxiliares ou autoridades, dirigentes do 

Intercolegial ou penetrar em local destinado aos mesmos, sem autorização 

das referidas autoridades - PENA: Eliminação da competição; 

11.7. Incluir em seu quadro para competições, atletas que não tenham condição de 

jogo - PENA: Perda 05 pontos por atleta; 

11.8. O atleta que receber uma série de 03 (três) cartões amarelos – PENA: 

suspensão da próxima partida da equipe;  

11.9. O atleta que receber um cartão amarelo e em seguida o vermelho, o cartão 

amarelo fica eliminado para efeito suspensório; 

11.10. O atleta que receber cartão vermelho – PENA: Suspensão da próxima partida 

da sua equipe; 

11.11. A equipe que por um motivo qualquer abandonar o campeonato no seu 

transcurso – PENA: eliminação da competição e suspensão de participar da 

próxima edição; 

11.12. O participante é ainda passivo das seguinte sanções: 
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a) Conduzir-se deslealmente durante a competição, vedando-lhe o 

andamento, interrompendo- a propositalmente e reiteradamente por 

qualquer meio - PENA: Advertência ou suspensão da competição; 

b) Conduzir-se com violência na disputa da competição, salientada na 

súmula pelo árbitro ou autoridade competente, à gravidade da falta - 

PENA: Suspensão de 02 jogos; 

c) Ofender, física ou moralmente pessoa subordinada ou veiculada o 

campeonato, por fatos ligados ao desporto, qualquer que seja o local - 

PENA: Suspensão de 02 a 05 jogos; 

d) Agredir companheiro ou adversário, durante a competição - PENA: 

Expulsão da competição; 

e) Tentar agredir companheiro ou adversário, durante a competição - 

PENA: Suspensão de 02 jogos; 

f) Ofender, moralmente, companheiro ou adversário - PENA: Expulsão da 

competição; 

g) Abandonar o local da competição durante o seu transcurso sem 

permissão do árbitro ou autoridade competente, exceto por motivo de 

justificado - PENA: Suspensão de 01 jogo; 

h) Recusar-se a prosseguir na disputa de competição iniciada, ainda que 

permaneça em campo - PENA: Suspensão de 01 jogo; 

i) Recusar-se a atender, salvo motivo justo, a intimação a comparecer 

perante a Comissão Disciplinar - PENA: Suspensão da competição; 

j) Conceder entrevistas ou fazer declarações públicas, visando à atuação 

do árbitro, de auxiliares deste ou autoridades correspondentes, ou 

decisão de autoridade desportiva de modo a causar sensacionalismo 

ou que possam prejudicar o renome da entidade superior, ou perturbar 

a harmonia entre as equipes - PENA: Suspensão da competição; 

 

12. Das Premiações 

12.1. Somente a equipe campeão e vice serão premiadas, com troféu, medalhas e 

valor em dinheiro a ser definida.   

 

 

 

 

 

Pe. JOSÉ WALMIR DE LIMA   ADONAI VENÂNCIO DE SOUSA CASTRO 
     PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS                         SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
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