
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO MUNICIPAL  

DE FUTEBOL DE CAMPO   

SÃO JOÃO DA CANABRAVA/PI - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava 

Av. São João Batista, 580 - Centro 

CNPJ 12.066.973/0001-02 

 



 

 

 

 

REGULAMENTO CAMPEONATO 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA/PI 

FUTEBOL DE CAMPO -2019 
 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 1º - O Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2019 é uma competição 

promovida pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte Lazer e Turismo, patrocinado 

pela Prefeitura Municipal de São João da Canabrava, visando promover o bom 

relacionamento entre técnicos, atletas e população em geral, proporcionando uma forma 

de lazer aos desportistas, entretenimento aos munícipes e visitantes, oportunizando a 

formação do cidadão na sociedade.  

 

Art. 2º- Este regulamento contém todas as normas e leis que norteiam e disciplinam o 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo, sendo que deve ser todos que estão 

ligados a ele conhece-lo e deve ser fielmente obedecido por todas as pessoas que 

estiverem participando, sejam elas como atletas, técnicos auxiliares e árbitros etc.  

 

Art. 3º - A organização do Campeonato Municipal de Campo é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte Lazer e Turismo e/ou pessoas convidadas a 

participar da Comissão Organizadora, a qual compete dirigir o campeonato conforme as 

disposições deste regulamento, assegurando todas as condições necessárias para um 

bom andamento do mesmo.   

 

Art. 4º - O Campeonato Municipal de Futebol de Campo está previsto para iniciar dia 

22 de junho (Sábado) e de encerramento com a grande final no dia 7 de setembro 

(Sábado), com os jogos sendo realizados aos sábados e domingos, a partir das 16:00 hs, 

no Estádio Municipal de São João da Canabrava (Bairro Currais). 

 

Art. 5° - O Congresso técnico aconteceu no dia 03 de maio (Sexta-feira), às 16:00 

horas no Ginásio Municipal João José Batista, com os representantes das equipes que 

participarão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de São João da Canabrava 

de 2019, onde na oportunidade foi repassado os informes gerais do certame, sendo ainda 

realizado o sorteio das chaves.     

 

 

 

 

ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava 

Av. São João Batista, 580 - Centro 

CNPJ 12.066.973/0001-02 

 



CAPITULO II 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES E ATLETAS 

 

Art. 6º - Para participar do Campeonato Municipal de Campo, as equipes deverão 

atender obrigatoriamente a todos os requisitos abaixo elencados.  

a) Ter seu pedido de inscrição homologado pela comissão organizadora; 

b) Entregar as fichas de inscrições devidamente preenchidas com letra legível e 

assinada pelo responsável e por todos os atletas,  

c) Será obrigatório à apresentação de documento (Xerox do título eleitoral) 

comprobatório. 

d) Ter conhecimento deste regulamento. 

 

Art. 7° – Poderão participar do Campeonato Municipal todos os atletas que tenham 

vínculo eleitoral no Município de São João da Canabrava (Zona 028), tendo votado nas 

eleições de 2016, sem que o mesmo não tenha retirado o título do município de 2016 até 

a presente data (Exceto para eleitores que tenham tirado o título pela primeira vez, mas 

que sejam filhos de pais com domicílio eleitoral no município de São João da 

Canabrava) e mais 4 (quatro) atletas que não tenha qualquer vinculo com o município, 

sendo 1 goleiro e 3 jogadores de linha. Idade mínima é de 16 anos completados no 

ano. O goleiro sem vínculo eleitoral com o município não poderá atuar em outra posição 

que não seja a de goleiro. 

 

Parágrafo Único – Não será permitido à duplicidade de inscrição de qualquer atleta na 

competição em times diferentes ou irregularidade do atleta com relação à vinculação 

eleitoral, sob pena de exclusão do mesmo da competição e se caso esse atleta tiver 

atuado em qualquer jogo oficial da competição, o time perderá os pontos da partida em 

favor da equipe adversária e o atleta será excluído do campeonato.  

 

 Art.8º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 16 (dezesseis) atletas e no máximo 22 

(vinte e dois) atletas, técnico e dois auxiliares. Cada equipe poderá substituir durante a 

partida até 7 (sete) jogadores que estão relacionados no banco.      

 

Art. 9º - As inscrições com nó mínimo 16 (dezesseis) atletas se encerram 

impreterivelmente no dia 15 de junho (sábado), podendo as equipes até o último 

jogo do respectivo time na 1ª fase da competição, completarem o número de 

inscritos, totalizando 22 (vinte e dois).   

 

Parágrafo Único – A, equipe, para participar do campeonato, devem estar munida com 

todos os documentos, Fichas de Inscrições completas.  

 

Art. 10º - Após a partida ter iniciado e o atleta chegar atrasado, até o final do primeiro 

tempo, poderá participar desde que esteja devidamente inscrito e relacionado em súmula 

de jogo. Após o final do primeiro tempo os atletas que chegarem atrasados não poderá 

participar da partida nem permanecerem no banco de reserva.  

 

Art. 11º - Os atletas ao assinarem a ficha de inscrição, declaram ter pleno conhecimento 

deste regulamento de Futebol de Campo, bem como estarem em perfeitas condições 

físicos que lhe permitam à prática do esporte, isentando a organização de qualquer ônus 



por eventuais acidentes que lhes ocorram, inclusive aqueles que lhes causem dano sério 

e/ou irreversível à saúde.  

 

Art. 12º - As equipes terão um prazo de 02 (dois) dias, sendo 48 (quarenta oito) horas 

após a realização de uma partida, para contestar qualquer inscrição irregular de um 

atleta. Após esse prazo não serão aceitas reclamações ou impugnações sobre inscrições 

de atletas.  

 

 

CAPITULO III 

 

DA DISCIPLINA  

 

Art. 13º - Implicará na perca da garantia a equipe que: 

 a) Não comparecer para jogar;  

 b) Mais que um atleta vier a agredir o árbitro, auxiliares ou mesários. 

 

Art. 14º - A partida será jogada por duas equipes formadas por um máximo de 11 (onze) 

jogadores cada uma, dos quais um jogará como goleiro. Devidamente uniformizado 

com camisa, calção, meia e calçado. 

 

Art. 15º - Ao iniciar partida as 2 (duas equipes deverão estar com o MINIMO de  07 

(sete) atletas em campo, se uma equipe não estiver completa com os 07 (sete) atletas, 

terá está equipe 30 (trinta) minutos de tolerância para completar a sua equipe.   

 

Art. 16º - Haverá tolerância de 30 (trinta) minutos para o inicio da partida, conforme 

horário determinado, em tabela. Após o prazo determinado será considerado W0. Perda 

da garantia, a equipe está eliminada do campeonato.  

 

Art. 17º  A equipe que, por qualquer motivo for eliminada do campeonato, terá seus 

resultados anteriores mantidos e os subsequentes serão de 01 (um) a 00 (zero) para seus 

adversários, e o gol será computado para o goleiro titular da equipe adversária desde 

que registrado em súmula, não contando como saldo de gols da equipe. 

 

Art. 18° – O tempo de Jogo será de 2 (dois) tempos de 45 (minutos). A parada técnica, o 

arbitro vai decidir se é um dia com muito calor, cabe ao arbitro tomar a decisão com os 

capitães das Equipes.    

 

Art. 19º  O atleta que acumular 2 (dois) cartões amarelos em jogos distintos e/ou 1 

(um) vermelho, cumprirá suspensão automática de 01 jogo. O auxiliar que for punido 

pelo árbitro com cartão vermelho, cumprirá suspensão automática de um jogo.  

 

Parágrafo Único - A contagem dos cartões amarelos será zerada com o término de cada 

fase, sendo que os atletas ou membros que na última partida de cada fase acumular o 

vermelho terá que cumprir suspensão automática para próxima partida.   

 

Art. 20º - O atleta que agredir fisicamente ou verbalmente o árbitro, auxiliares ou 

mesários, dentro de campo ou mesmo que esteja fora do jogo poderá ser julgado pela 

Comissão Organizadora, e se condenado pegará a pena imposta pela Secretaria de 

Esportes.   



Art. 21º - No decorrer das partidas, serão permitidos apenas no banco de reserva os que 

estiverem listados na súmula: jogadores, o técnico e dois auxiliares. Se houver a 

presença de quaisquer outros não listados na súmula, haverá advertência da arbitragem, 

com a terceira advertência, o técnico será punido com o cartão vermelho e consequente 

expulsão. Se houver persistência, os demais auxiliares estarão passíveis de levar cartão 

vermelho.  

 

Art. 22º - O árbitro ou auxiliar que usar indevidamente de sua autoridade para 

penalidades de atletas ou equipes, sendo comprovado pela Comissão Organizadora e se 

condenado a Secretaria de Esportes tomará as medidas cabíveis.  

 

Parágrafo único: Caso ocorra qualquer animosidade, agressões, tentadas ou 

consumadas, física ou verbal, brigas dentro do Estádio Municipal, tumultos de qualquer 

natureza ou incidentes que venham causar ou não suspensão ou paralisação de jogo, 

independente de serem membros das comissões técnicas, equipes e dirigentes de clubes 

ou torcidas, os responsáveis serão penalizados. Em caso de brigas, com uso da violência 

(agressões) durante o torneio, os agentes diretamente envolvidos serão suspensos de 

quaisquer competições futebolísticas, seja de quadra, seja de campo, durante todo o 

mandato da atual prefeita do município de São João da Canabrava.  Não serão 

permitidas quaisquer vinculações e/ou manifestações político-partidária individual ou 

coletiva das equipes participantes e não será permitido o uso de outro uniforme, o qual 

não seja o permitido pela Comissão Organizadora.  

 

 

DO CONSELHO DE JULGAMENTO 

 

Art. 23º - O conselho de julgamento é o órgão Máximo da Justiça desportiva do 

Campeonato Municipal de Campo do Município de São João da Canabrava e será 

composto por 3 (três) membros vinculados a Secretaria Municipal de Esportes: 

Presidente – Cláudio Roberto Borges de Sousa (Professor Cláudio) 

Vice-presidente – Vandelei Alberto de Sousa  

Secretário – José Veríssimo de Sousa (Zé de Audete)  

 

Art. 24º - Compete ao conselho de julgamento processar e julgar as infrações a este 

regulamento ocorridas durante o Campeonato Municipal de Campo, de acordo com as 

determinações aqui apresentadas, sempre que convocado em especial nos seguintes 

casos; 

a) Por protesto impetrado por qualquer uma das equipes inscritas na 

competição;  

b) Sempre que houver relato em súmula de qualquer transgressão grave.  

c) Um representante de cada equipe. 

 

Art. 25º - O conselho de Julgamento somente poderá deliberar e julgar com a maioria de 

seus membros.  

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 

Art. 26º - Os jogos do Campeonato Municipal de Campo, serão disputados de acordo 

com as regras oficiais da Confederação Brasileira de Futebol, complementadas ou 

alteradas pelas disposições deste regulamento.  

 

Art. 27º - Em caso de empate nos números de pontos ganhos as equipes serão 

classificadas segundo o índice técnicos obtidos através dos critérios, abaixo 

especificados, na ordem: 

1. Saldo de gols                                     3. Menor número de 
gols sofridos               

5. Menor número de 
cartões vermelho 

7. Sorteio. 

2. Maior número de 
gols marcados            

4. Confronto direto 6.  Menor número de 
cartões amarelos 

 

 

Art. 28º - Os pontos ganhos serão auferidos, da seguinte maneira: 

 

a) Vitória    = 03 pontos 

b) Empate    = 01 ponto 

c) Derrota ou ausência  = 00 ponto. 

 

CAPITULO V 

 

DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

Parágrafo Único: O Campeonato será disputado conforme Tabela elaborada pela 

Comissão Organizadora, observando em cada chave ou grupo, o número de equipes 

inscritas, tabela esta que fará parte integrante deste regulamento. 

 

§ 1º - Na 1ª Fase da competição, as equipes serão dividas em 2 chaves, jogando entre si 

na mesma chave, classificando-se as 3 (três) melhores de cada chave para a fase 

seguinte, seguindo os critérios de classificação.  

 

§ 2º - Na 2ª Fase, as 6 equipes classificadas da 1ª fase, jogarão no sistema de mata-mata, 

de acordo como se segue na tabela de classificação. Se houver empate em qualquer das 

partidas, a disputa será em pênaltis. 

 

Obs. Se classificarão para as semifinais, os 3 times vencedores e a 4ª vaga será para o 

time, entre os perdedores, que obtiver melhor resultado nessa fase, considerando-se 

sequencialmente, os seguintes critérios: *1. Saldo de gols *2. Maior número de gols 

marcados *3. Menor número de gols sofridos *4. Confronto direto *5. Menor número 

de cartões vermelho *6. Menor número de cartões amarelos *7. Sorteio. 

 

§ 4º - Na 3ª Fase as 4 equipes classificadas da 2ª fase, jogarão no sistema de mata-mata, 

de acordo como se segue na tabela de classificação. Se houver empate em qualquer das 

partidas, a disputa será em pênaltis.  

 

Obs. A ordem de confronto dos times nas semifinais, obedecerá ao resultado da fase 

anterior, considerando-se sequencialmente, os seguintes critérios: *1. Saldo de gols *2. 



Maior número de gols marcados *3. Menor número de gols sofridos *4. Confronto 

direto *5. Menor número de cartões vermelho *6. Menor número de cartões amarelos 

*7. Sorteio.  

 

 

CAPITULO VI 

 

PREMIAÇÃO  

 

Art.29º - Da Premiação: 

 

1º Lugar: Troféu, Medalhas + R$ 3.000,00 

2º Lugar: Troféu, Medalhas + R$ 1.000,00 

3º Lugar: Troféu, Medalhas + R$    500,00 

 

-Goleiro com menos gols sofridos: Troféu + R$  250,00   

-Parágrafo Único: Somente participarão da disputa, os dois goleiros que participarão da 

grande final.  

  

-Artilheiro com mais gols feitos: Troféu + R$ 250,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Esse regulamento é flexível e estará sujeito a análise e 

aprovação de propostas de ajustes até faltando 5 (cinco) dias para o início do 

campeonato, desde que haja consenso da maioria dos envolvidos. Após essa data e 

durante todo período de andamento do campeonato, não mais haverá quaisquer 

alterações.  

 

 
 

 
 

 

 


