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REGULAMENTO  

 
  

CAPÍTULO I 
 

DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
  

Art. 1º - O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMBÉ – 2019, será disputado por equipes 
que o integram, sendo promovido, organizado e dirigido pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, e regido por este regulamento e pelas regras oficiais da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
FUTEBOL (C.B.F.). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  – Todos os inscritos (Equipes, Dirigentes e Jogadores) cedem seu direito a 
imagem para que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer utilize na divulgação da Competição e 
das atividades da própria Secretaria ou da Prefeitura de Cambé. 
 
 

DA INSCRIÇÃO  
 

 
Art. 2º - As inscrições de jogadores serão somente do Sexo Masculino e MAIORES de 16 
(Dezesseis) anos , sendo de total responsabilidade da equipe que os inscreveram.  
 
 
§ ÚNICO - para os menores de 18 anos a responsabilidade da  inscrição e participação fica 
para a equipe e seus dirigentes, isentando a Secret aria Municipal de Esportes e Lazer de 
quaisquer responsabilidades.  
 
Art. 3º - A equipe será responsável pela idoneidade dos documentos apresentados.  
 
 
Art. 4º - O Campeonato será disputado por equipes inscritas até dia 30 de agosto de 2019  e terá 
seu início no dia 15 de setembro de 2019 . 
 
§ 1º – Será obrigatório o preenchimento da ficha de ins crição completa , e não serão aceitas 
inscrições incompletas e fora do padrão exigido. 
 
§ 2º – O Congresso Técnico (Arbitral) será realizado no  dia 03 de setembro de 2019 , às 
19h00min horas, na Sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, situada à Rua Brasília 
nº 911 – Jd. Alvorada.  
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CAPÍTULO II 
 
 

DOS TÍTULOS E PREMIAÇÕES  
 
Art. 5º - À equipe vencedora da competição será atribuído o título de Campeã e receberá troféu, 
medalhas, assim coma a equipe vice-campeã. Goleiro menos vazado e artilheiro também serão 
premiados com troféus. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

§ 1º: Os critérios de classificação serão os seguintes: 
            1 – Maior número de pontos;  
 2 – Maior número de vitórias; 
            3 – Maior saldo de gols; 
            4 – Maior número de gols marcados. 
 

 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 
Art. 6º - Em caso de igualdade de pontos ganhos, entre 02 (duas) ou mais equipes, para conhecer a 
melhor classificada, serão aplicados, pela ordem, os seguintes critérios: 
 
 
§ 1º: Empates entre duas equipes: 
            1 – Confronto direto;  
 2 – Maior número de vitórias; 
            3 – Maior saldo de gols; 
            4 – Menor número de gols sofridos; 
            5 – Maior número de gols a favor; 
 6 – Menor número de cartões vermelhos;             

7 – Sorteio na Secretaria Municipal de Esportes. 
 
§ 2º: Empate entre três ou mais equipes: 
 1 – Maior número de vitórias entre as equipes empatadas; 
            2 – Melhor saldo de gols entre as equipes empatadas; 
            3 – Maior número de gols a favor entre as equipes empatadas; 
            4 – Menor número de gols sofridos entre as equipes empatadas; 
 5 – Menor número de cartões vermelhos nos jogos entre as equipes empatadas; 
 6 – Saldo de gols geral em todos os jogos da fase; 
            7 – Sorteio na Secretaria Municipal de Esportes. 
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§ Único – Quando o empate for entre três ou mais equipes, e no desempate continuarem duas equipes 
ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais uma equipe, o critério de desempate 
voltará para os itens do § 1º. 
  
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA CONTAGEM DE PONTOS  
  
Art. 7º -  Será obedecida a seguinte forma de pontuação: 
 
  a) Por vitória – 03 (três) pontos ganhos; 
  b) Por empate – 01 (um) ponto ganho. 
  c) Por derrota – 00 (zero) ponto. 
 

DA DURAÇÃO DA PARTIDA  

Art. 8º -  A duração de cada partida será de 02 (dois) períodos de 45 (quarenta e cinco)  minutos  
cada, com intervalo de 10 (dez) minutos entre ambos.  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - As equipes deverão se apresentar prontas para adent rar em campo 
10 (dez) minutos antes do horário previsto em tabel a. 

 
CAPÍTULO V 

 
DAS TAXAS  

  
Art. 9º -  Será cobrada como taxa de inscrição das equipes participantes do CAMPEONATO DE  
FUTEBOL AMADOR DE CAMBÉ – 2019, o valor de:  

 
- Equipes de Cambé: R$ 250,00 
- Equipes de outros municípios: R$ 350,00 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

CONDIÇÕES DE JOGO DOS JOGADORES  
  
Art. 10º  - Todos os jogadores para terem condições de jogo, seus nomes deverão constar na Ficha 
de Inscrição Geral  de suas equipes e na Súmula de Jogo, salvo nos 3 primeiros jogos de cada  
equipe, que poderão fazer a inscrição direto na súm ula do jogo até completar 25 jogadores 
inscritos.   
  
 
§ 1º:  O prazo final para inscrições de jogadores será até o terceiro jogo de cada equipe. 
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.  
 
Art. 11º - A equipe que colocar para jogar, jogador que não esteja devidamente inscrito e ou sem 
condição de jogo, nos termos deste Regulamento, será penalizada com a perda dos pontos da partida e 
mais 06 pontos. Obs.: Se a equipe for derrotada mantém o resultado. Se houver empate ou vitória, os 
03 pontos do jogo vão para a outra equipe. Para fins de artilharia e gols a favor, os gols da equipe 
regular permanecem. Caso a equipe regular perca do jogo, será considerado o placar de 02x00 a favor 
desta. 
 
§ 1º: Os jogadores suplentes, que constarem na súmula da partida, ficam sujeitos às medidas 
disciplinares aplicadas pelo Árbitro (cartões amarelos e vermelhos). 
 
§ 2º: Cada equipe poderá inscrever até 25 (vinte e cinco) jogadores. 
  
§ 3º: Os jogadores só poderão participar da partida com apresentação dos seguintes documentos 
originais: RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Motorista e Passaporte. 
 
§ 4º: O jogador que tiver seu nome relacionado em mais de uma equipe será considerado jogador da 
equipe em que o mesmo atuou primeiramente, e a equipe prejudicada poderá substituí-lo desde que 
observado o prazo de inscrição e substituição, conforme Art. 10º, § 1º deste Regulamento. 
 
§ 5º: Não poderão disputar o CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMBÉ, jogadores 
menores de 16 anos completos , sob a pena de perda dos pontos da equipe que o fizer, (Art. 11º). 
 
 
Art. 12º – São condições fundamentais para que um jogador participe de uma partida:  
                  a) Estar devidamente inscrito no Campeonato;  
                  b) Apresentação de documentos de identificação; 
                  c) Não estar cumprindo pena imposta pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER;  
                  d) O jogador poderá ser inscrito se a pena terminar durante o período da realização do 
Campeonato;  
                  e) Satisfazer a todas as exigências deste Regulamento e da Regra Oficial da modalidade. 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
DA ORDEM E DA SEGURANÇA DAS PARTIDAS  

  
Art. 13º -  Para a realização da partida, à equipe mandante além das medidas de ordem 
administrativas e técnicas indispensáveis à segurança e à normalidade do espetáculo deverá auxiliar 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  com as seguintes providências: 
A - Marcação do campo de jogo; 
B - Colocar mesa e cadeiras de pista, para equipe de trabalho, bancos de reservas; 
C - Usar o uniforme número dois em caso de igualdade ; 
D - Manter o campo de jogo limpo isento de papéis, latas e pedras; 
E - Colocar publicidade, de modo à não prejudicar o jogo, tampouco a assistência; 
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§ 1º: Têm o mando de campo presumido  as equipes colocadas à esquerda da tabela. Sendo que a 
priori o mando de campo de todos os jogos pertence à SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER, independentemente se a equipe possua campo no bairro. 
 

Art. 14º - Cada equipe deverá apresentar para o árbitro 01 (um a) bola em condição de uso, 
antes do início da partida. 

 
Art. 15º: A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  detém todos os direitos relacionados ao 
campeonato e será a responsável pela sua realização, organização e elaboração das normas 
específicas e da tabela da competição, além da publicidade do mesmo. 
 
 
Art. 16º:  Uma partida só poderá ser interrompida pelo árbitro ou deixar de ser realizada, quando 
ocorrerem os seguintes motivos, e desde que seja impossível a sua continuidade: 

a) Falta de garantia positivamente apurada; 
b) Conflitos ou distúrbios que afetem a sua continuação; 
c) Mal estado do campo que tornem o jogo impraticável ou perigoso.  
 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DAS PENALIDADES  

 
 

Art. 17 º - A organização da Justiça Desportiva, o processo e as medidas disciplinares desta 
competição serão regulamentados pelo COJDD (Código de Organização e da Justiça e Disciplina 
Desportiva). 
 
 

a) O jogador ou dirigente que causar ou cometer qualquer tipo de agressão ao adversário, 
equipe de arbitragem ou comissão organizadora será submetido às punições descritas no 
COJDD (Código de Organização, Justiça e Disciplina Desportiva) do Estado do Paraná. 
Também poderá responder processo civil no Fórum do Município de Cambé. 
 
 
§ 1º: Para efeito de julgamento e punição, o nome do(s)  envolvido (s) e os fatos deverão 
constar em relatório da equipe de arbitragem, com o  máximo de informações 
pertinentes a situação. 
 
§ 2º: O prazo para recurso será 24 horas após a comunic ação do relatório, na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A equipe deverá recolher uma taxa de R$ 
100,00 (Cem reais) no ato do pedido do recurso, se o mesmo for julgado procedente, o 
valor será devolvido. 

 
 



                Prefeitura Municipal de Cambé 
                           Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
 

 

Rua Brasília, 911, Jd. Alvorada,  Cambé - Pr,   CEP: 86.191-000   -   FONE: (43) 3174-0275 
E-MAIL:  semecambe@yahoo.com.br   -   SITE: www.cambe.pr.gov.br   -   BLOG:  www.semecambe.wordpress.com 

 
CAPÍTULO IX 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
Art. 18º - Estas Normas Especiais fazem parte integrante do Regulamento elaborado para as 
competições promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para a Temporada de 2019. 
  
Art. 19º - Os Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nos jogos estarão obrigados 
a exigir e proporcionar todas as garantias para o fiel cumprimento deste Regulamento. 
  
Art. 20º - Quando coincidir a cor das camisas das equipes, será feito um sorteio e a equipe perdedora 
trocará o uniforme. 
 
§ Único: Caso a equipe não possua uniforme diferente, poderá ser utilizado coletes em cores 
diferentes e obrigatoriamente numerados, incluindo os suplentes, ou poderão virar as camisas. 
 
Art. 21º - Todos os jogadores inscritos poderão ficar no banco de reserva, e mais 01 (um) Técnico, 
01(um) Diretor , 01(um) Massagista. Estes deverão estar relacionados na ficha de inscrição e 
também apresentarem documento de identificação. 
 
§ Único: Cada equipe poderá substituir quantos jogadores desejarem a qualquer momento do 
jogo, com a autorização do árbitro. O jogador que sair não poderá retornar à partida. 
 
Art. 22º - A equipe que abandonar a competição ou não comparecer será declarada perdedora 
por WxO. A equipe que comparecer somará os 3 pontos e o resultado da partida será 02x00. 
Além de perder os pontos da partida, a equipe que perder o jogo por WxO perderá 
automaticamente mais 06 pontos e continuará na competição. Na segunda derrota por WxO a 
equipe será eliminada da competição. 
 
Art. 23º - O jogador expulso (cartão vermelho) terá que cumprir suspensão automática de uma partida 
para voltar a jogar. Se tiver relatório, o mesmo será analisado e a punição poderá ser aumentada. 
 
Art. 24º - Os jogadores poderão ser inscritos ou substituídos diretos na súmula de jogo dentro do prazo 
legal para inscrição/substituição, conforme Art. 10º, § 1º deste Regulamento. Após este prazo, não 
poderá haver mudanças nas equipes. 
 
Art. 25º - Nos locais onde houver rodada dupla, haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para o 
primeiro jogo determinado na tabela, rodada simples tolerância de 15 minutos para inicio da partida. 
 
Art. 26º - Mesmo em caso de chuvas, as equipes deverão comparecer nos locais de jogos nos horários 
determinados, pois só o árbitro e a comissão organizadora é que decidirão se haverá ou não condições 
para a realização do jogo. 
 
Art. 27º – O jogador ou dirigente que causar ou cometer qualquer tipo de agressão ao 
adversário, equipe de arbitragem ou comissão organizadora será submetido às punições 
descritas no COJDD (Código de Organização, Justiça e Disciplina Desportiva) do Estado do 
Paraná. També poderá responder processo civil no Fórum do Município de Cambé.  



                Prefeitura Municipal de Cambé 
                           Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
 

 

Rua Brasília, 911, Jd. Alvorada,  Cambé - Pr,   CEP: 86.191-000   -   FONE: (43) 3174-0275 
E-MAIL:  semecambe@yahoo.com.br   -   SITE: www.cambe.pr.gov.br   -   BLOG:  www.semecambe.wordpress.com 

 
Art. 28º - Cada equipe deverá se apresentar em campo devidamente uniformizado (camisas, 
calções e meias iguais), com número mínimo de 07 jogadores em condições de jogo (01 goleiro + 
06 de linha).  
 
Art. 29º - Para todas as equipes o mando de seus jogos, os locais e horários das partidas serão 
determinados pela organização do Campeonato. 
 
Art. 30º - As rodadas que forem adiadas serão realizadas no domingo seguinte ou em momento 
oportuno conforme decisão da Organização. 
 
Art. 31º - A fórmula de disputa será determinada de acordo com o número de equipes inscritas e 
publicada posteriormente como Nota Oficial. 
 
 
§ Único  – As equipes inscritas se declaram conheceras do teor deste Regulamento, das Regras 
Oficiais do Futebol  e do COJDD. (Disponíveis no Blog da Secretaria de Esportes: 
www.semecambe.wordpress.com ) 
 
Art. 32º - Os casos omissos ou que venham gerar dúv idas, serão apreciados pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, que os submeterá à C oordenação da Competição e Comissão 
Disciplinar, para decisão final. 
 
  
                                                         
 
 

Cambé, 03 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 


