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RRREEEGGGUUULLLAAAMMMEEENNNTTTOOO    GGGEEERRRAAALLL   
 

 
DA FINALIDADE: 

Artigo 1º - A COPA ARIOSTO E HELENA DA RIVA DE FUTSAL 2017, tem como 
finalidade homenagear o colonizador “ARIOSTO DA RIVA”, Bandeirante do Século 
XX, e sua esposa “HELENA DA RIVA” além de promover um conjunto de atividades, 
destinadas aos praticantes da modalidade de futsal.  

 
DOS OBJETIVOS: 

Artigo 2º - A Copa Ariosto e Helena da Riva de Futsal têm como objetivos: 
a) utilizar a prática do Futsal como instrumento imprescindível à formação da 
personalidade e a socialização do atleta. 
b) Oportunizar aos praticantes da modalidade momentos para que possam expressar 
seus sentimentos e sua aprendizagem, e aos técnicos, a oportunidade de exercer a ação 
educativa e os seus ensinamentos, na busca do equilíbrio entre o pensar, o agir e o 
sentir. 
c) Cultivar os princípios básicos de organização, lealdade, camaradagem e honestidade. 
Selecionar atletas que apresentem condições de integrar a equipe do município de Alta 
Floresta em eventos que necessitem de representatividade. 
d) Oportunizar a reciclagem dos professores e técnicos, através de suas atuações como 
educadores, frente as suas equipes, em competições a  nível  municipal, regional,etc. 
e) Promover o intercâmbio da região norte do Estado de MT, através da prática do 
futsal. 

DA PROMOÇÃO: 
Artigo 3º - A Copa Ariosto e Helena da Riva de Futsal é uma promoção da SECEL, e 
contará com o apoio da Prefeitura de Alta Floresta e empresas parceiras. 
Artigo 4º - Caberá a SECEL a normalização da competição. 
Artigo 5º - A realização e execução são de responsabilidade da SECEL. 
Artigo 6º - Os Jogos serão realizados no Ginásio Municipal de Esportes “Geraldo 
Ramos”. Caso haja necessidade a SECEL poderá se utilizar de outro Ginásio.  

 
DOS PODERES E COMPETÊNCIA: 

Artigo 7º - A Delegação de poderes dos jogos será constituída de:  
1- Diretor Geral 
2- Comissão Central Organizadora 
3- Comissão Executiva 
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DO DIRETOR GERAL: 
Artigo 8º - O Diretor Geral da Copa Ariosto e Helena da Riva de Futsal será o 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer Zamir José Mendes, membro designado pela 
SECEL, que designará seu substituto nos seus impedimentos. 
Artigo 9º - Ao Diretor Geral compete: 

1. Indicar os componentes da Comissão Executiva - CE - e aprovar os 
demais integrantes. 

2. Aprovar o Regulamento Geral da Copa Ariosto e Helena da Riva 
de Futsal. 

3. Afixar as diretrizes gerais da Copa 
4. Presidir a Junta de Justiça Desportiva da competição e indicar seus 

membros. 
5. Aprovar o Planejamento Geral. 
6. Aprovar os recursos necessários para a realização das competições. 
7. Toda e qualquer mudança ou alteração no presente regulamento, 

somente será feito 
com a autorização do Diretor Geral. 

 
DA COMISSÃO CENTRAL  ORGANIZADORA - CCO : 

Artigo 10º - A CCO, subordinada ao Diretor Geral, será feita pelo Prof. Nilson James de 
Freitas, CREF 0399G/MT. 
Artigo 11º - A CCO compete: 

1. Elaborar o planejamento geral da Copa, submetendo-o a aprovação do Diretor 
Geral. 

2. Definir escala ou empresa responsável pela arbitragem 
3. Propor os critérios técnicos para a competição. 
4. Acompanhar os trabalhos da Comissão Executiva emitindo parecer sobre os 

mesmos.  
5. Elaborar programa da competição e as tabelas dos jogos, fixando datas, horários 

e locais, bem como alterá-los quando necessário. 
6. Controlar através das súmulas os resultados da competição. 
7. Examinar e controlar toda a documentação dos inscritos, de acordo com o 

previsto nos artigos deste regulamento. 
8. Elaborar relatório técnico final. 
9. Encaminhar as decisões da JJD da competição 

 
DA COMISSÃO EXECUTIVA- CE : 

Artigo 12 - A Comissão Executiva será indicada pelo Diretor Geral e será constituída de 
no máximo três membros são eles: 

1. Drº Asiel Bezerra - Prefeito Municipal 
2. Zamir Mendes – Secretário de Esportes e Lazer 
3. Nilson James de Freitas – Coordenador Técnico 

Artigo 13 - Compete à Comissão Executiva - CE : 
1- Constituir em comum acordo com a CCO, a Secretária Geral, Direção 

Técnica, Direção Administrativa e Direção de Arbitragem. 
2- Tomar todas as providências administrativas necessárias ao bom 

desempenho da Copa Ariosto da Riva de Futsal. 
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3- Coordenar os trabalhos da Secretária Geral, Direção Técnica, 
Administrativa e Arbitragem. 

4- Aprovar o programa, horário e as tabelas que melhor satisfaçam a 
operacionalização dos jogos. 

5- Elaborar normas e diretrizes técnicas que atendam com o máximo de 
presteza e eficiência, a operacionalização da Copa Ariosto e Helena  da 
Riva de Futsal.  

6- Cuidar para que todos os assuntos administrativos necessários à 
realização dos seus encargos estejam de acordo com as exigências 
legais. 

7- Elaborar e encaminhar à CCO, até 15 ( quinze ) dias após o término da 
competição, um relatório técnico e administrativo dos trabalhos de sua 
comissão. 

 
DA MODALIDADE E FAIXA ETÁRIA : 

Artigo 14º - A Modalidade a ser disputadas será o Futsal no sexo masculino e feminino 
com a faixa etária aberta, não exigindo, porém, idade mínima para participar da 
competição, ficando a responsabilidade da participação de menores ficando por conta 
dos responsáveis das equipes. A SECEL se isenta de qualquer responsabilidade de 
ordem física ou médica que possa acontecer com qualquer participante. 
Único - Atletas menores somente com a autorização dos pais ou responsáveis 

 
DAS INSCRIÇÕES: 

Artigo 15º - As Inscrições por modalidades serão efetivadas através do preenchimento 
de fichas próprias, fornecidas pela SECEL de Alta Floresta. As fichas deverão ser 
datilografadas ou digitadas, tendo um numero máximo de 14 atletas. 
Artigo 16º - A documentação deverá ser encaminhada à CCO, que funcionará no 
Ginásio Municipal de Esportes, as equipes masculinas deverão apresentar no ato das 
inscrições o valor de R$ 400,00 e no feminino o valor R$ 250,00. 
Único: As equipes poderão ter suas inscrições canceladas na hipótese de não efetuarem 
até o prazo estipulado pela Comissão Organizadora (até o 2º jogo da equipe na 
competição), o pagamento da taxa de inscrição. 
Artigo 17º - Poderão inscrever-se nas competições todos os atletas devidamente em 
condições da prática do futsal, isentando-se a Comissão Organizadora de quaisquer 
problemas de ordem física ou médica que venha a acontecer. Caso o atleta ou dirigente 
estiver cumprindo pena ou em processo de julgamento das entidades esportivas 
LEMAF e SECEL, não poderão ser inscritos. 
ÚNICO: Cada atleta poderá ser inscrito, no máximo em uma equipe. Caso houver a 
inscrição de um mesmo atleta para duas ou mais equipes, o mesmo só estará liberado 
para jogar pela equipe que optar mediante uma declaração, isentando a Comissão 
Organizadora de qualquer responsabilidade. 
Artigo 18º - A 17º Copa Ariosto da Riva e 15º Copa Helena da Riva é uma competição 
intermunicipal, sendo permitida a inscrição de equipes de outros municípios do estado 
de Mato Grosso, bem como atletas de qualquer de outras localidades do País.   
Artigo 19º - As inscrições das equipes e documentações deverão ser efetivadas junto a 
coordenação de eventos até o dia 14/06/2017 ás 16:00 horas, que funciona junto a 
SECEL (Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer),  no Ginásio de Esportes 
Geraldo Ramos “Pezão”, sala de Coordenação. 
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Parágrafo Primeiro - As inscrições dos atletas poderão ser preenchidas até o término da 
1ª fase da competição, 20/07/2016. Após este prazo não será permitido inclusão dos 
mesmos em hipótese alguma. As equipes terão até as 15h00 do referido dia da ultima 
rodada para efetuarem novas inscrições. 
Parágrafo Segundo - Somente poderá atuar como técnico ou auxiliar técnico os 
profissionais da área de Educação Física devidamente regularizados no seu Conselho 
ou os profissionais que tenham feito o curso de provisionados, na sua respectiva área 
de atuação (futsal). 
Único: Atletas inscritos na competição que permanecerem no banco de reservas ou não 
poderão ser punidos independente da função que estiverem desempenhando durante a 
partida, dentro ou fora de quadra. 
Parágrafo Terceiro - A pessoa inscrita como dirigente, somente poderá ficar sentado no 
banco de reservas, e não poderá passar instruções aos atletas, sob pena de ser advertido 
ou expulso do jogo. 

 
DOS TÍTULOS E DOS PRÊMIOS: 

Artigo 20º - Será proclamada campeã a equipe classificada em primeiro lugar ao final 
das competições de acordo com as fases a serem disputadas. 
Artigo 21º - Serão concedidos troféus as equipes classificados em 1º e 2º  lugares, 
medalhas para os atletas classificados até o 2º lugar, artilheiro, goleiro menos vazado e 
atletas destaques das competições.  
ÚNICO – Toda premiação da competição será oferecida pela Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta em parceria com as equipes participantes e as empresas parceiras. Todo o 
valor arrecadado com as inscrições será oferecido como parte para pagamento da 
premiação da competição e também para a premiação das competições. A premiação 
além de troféus e medalhas será a seguinte 
Copa Ariosto da Riva 
1º lugar – R$ 6.000,00 
2º lugar – R$ 2.000,00 
Copa Helena da Riva 
1º lugar – R$ 2.000,00 
2º lugar – R$ 1.000,00 
Serão premiados ainda os atletas destaques, artilheiro e goleiro. 
Artigo 22º - A entrega das premiações ocorrerá imediatamente após a realização das 
partidas finais, podendo a coordenação, caso seja necessário, transferir a entrega para 
outro local. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Artigo 23º - A equipe de arbitragem será determinada pela CCO. 
Artigo 24º - Em toda sua fase, o  representante da equipe é responsável: 

1- Pela representação de sua equipe perante a Direção Geral. 
2- Pela conduta de seus integrantes. 
3- Pela autenticidade das informações contidas nos Documentos Oficiais. 
4- Pelas avarias causadas por elementos de sua equipe nos locais de 

competição. 
 
Artigo 25º - DIVISÃO DOS GRUPOS E SISTEMA DE DISPUTA da competição será 
o seguinte: 
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15ª Copa Helena da Riva de Futsal/2016 

CHAVE A CHAVE B 
CL SPORT/B. JÓIAS/COMOV/MENIN PARANAITA 
F. VIDA&SAUDE/R.M/AGROMOTOR/RITMUS CARLINDA 

SEMEL/FURLANI  GLAUCIA PERSONAL 

 

 
 

17ª COPA ARIOSTO DA RIVA DE FUTSAL/2016 

CHAVE A CHAVE B 
DINABRÁS/LOBATO/MANOEL MOTOS/CARLINDA CLARION 

SEMEL PARANAITA 

PERFOMANCE PANELÃO 

APIACAS/AGROTEZA DABLIO 

Sistema de disputa: As equipes jogarão um grupo contra o outro, classificando para a 
próxima fase as 02 equipes melhores pontuadas de cada chave, sem vantagem. Caso 
haja empate será efetuado a prorrogação (5min x 5min). Persistindo o empate, a decisão 
da vaga será nas cobranças de penalidades (3 para cada equipe) 
. Essas equipes jogarão entre si na fase semifinal. O vencedor disputa a final. 
Semifinal 
1º jogo = 1º classificado chave “A” x  2º classificado chave “A” 
2º jogo = 1º classificado chave “B” x  2º classificado “B” 
Os vencedores destes confrontos farão o jogo final. Caso haja empate no tempo normal 
de jogo, será efetuado a prorrogação (5min x 5min). Persistindo o empate, o campeão 
será conhecido nas cobranças de penalidades (3 para cada equipe). 
 
Artigo 26º - O SISTEMA DE PONTUAÇÃO será: 
. Vitória 03 Pontos 
. Empate 01 Ponto 
. Derrota 00 Ponto 

Artigo 27º - O SISTEMA DE DESEMPATE da competição entre duas ou mais equipes 
será o seguinte:  
1. Confronto direto; 
2. Maior n.º de vitórias; 
3. Menor n.º de gols sofridos; 
4. Maior saldo de gols (saldo positivo); 
5. Menor número de cartões amarelos; 
6. Sorteio. 
Artigo 28º - A função de técnico ou auxiliar técnico será exercida mediante 
apresentação do registro do CREF seja ele profissional ou provisionado. Para a função 
de diretor e massagista será necessário constar na relação conforme ficha de inscrição, 
sendo que os mesmos poderão ficar sentados no banco de reservas. 
Artigo 29º - A falta de documentos ou informações incompletas no ato das inscrições 
implicará no impedimento do atleta em participar das competições, até que o mesmo 
esteja devidamente regularizado. 
ÚNICO: Nenhum atleta poderá participar das competições sem que seu nome esteja 
incluso e assinado na ficha de inscrição. 
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Artigo 30º - O dirigente, técnico ou atleta que ferir as normas regulamentares, 
disciplinares ou a ética desportiva, dentro ou fora da competição será passível de 
punições, que vai de: 

 Advertência 

 Impedimento 

 Suspensão 

 Eliminação 
Artigo 31º - Toda e qualquer comunicação da CCO será feita através de Boletim Oficial. 
ÚNICO: O Boletim Oficial e qualquer informação serão fornecidos aos participantes, 
pela Secretaria Geral da Copa que funcionará no Ginásio Municipal de Esportes.   

Artigo 32º - Os órgãos promotores, não se responsabilizarão por pessoas envolvidas 
nos eventos fora das programações oficiais. 
Artigo 33º - As equipes deverão comparecer ao local da competição, no mínimo 30 
(trinta) minutos antes do horário previsto para seu início, para evitar o WO. 
ÚNICO: O tempo de tolerância para que cada equipe esteja no local de competição e 
pronta para competir, após o horário previsto, será de 15 (quinze ) minutos de acordo 
com os horários de jogo. 
Rodada com 02 jogos: 
- 1º jogo – horário previsto – 19:15 hs – com tolerância   -  19:30 hs 
- 2º jogo – horário previsto – 19:45 hs – sem tolerância 
Rodada com 03 jogos: 
- 1º jogo – horário previsto – 19:00 hs – com tolerância   -  19:15 hs 
- 2º jogo – horário previsto – 19:45 hs - sem tolerância 
- 3º jogo – horário previsto – 20:30 hs - sem tolerância 
Esgotado o prazo a equipe faltosa perderá os pontos (WxO) e ainda devera arcar com 
as taxas de arbitragem. Na reincidência será eliminada da competição, salvo 
justificativa cabível. Caso a equipe se utilize do WO ou do abandono de quadra 
durante uma partida para se beneficiar, a mesma será desclassificada da competição e 
ainda será aplicado as devidas sanções para o bom andamento da competição. 
Único: A CCO reserva para si a decisão de aplicar ou não o WO as equipes de outros 
municípios por motivo de atraso na chegada, desde que esse atraso seja comunicado 
previamente. 
Artigo 34º Todos os jogos terão a duração de 40 minutos divididos em dois tempos de 
20 minutos corridos (o cronômetro será parado na cobrança de faltas, gols e a pedido 
do árbitro). 

Artigo 35º - As equipes que abandonarem a disputa em qualquer categoria e naipe 
serão consideradas desistentes, ficando sujeitos ás outras penalidades que poderão ser 
aplicadas pelo Conselho de Julgamento. 

Parágrafo Primeiro – Configura se abandono as seguintes situações: 

a) Deixar de informar a Comissão Organizadora em tempo pré-estabelecido a sua 
desistência de participação no evento. 

b) Deixar de comparecer para a disputa de uma partida (WO) 

c) Desistir da competição ou partida, antes da homologação dos resultados. 

ÚNICO: O WO não configura o cumprimento de suspensão automática (3 cartões 
amarelos), expulsão (cartão vermelho) ou punição imposta pela organização. 
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Parágrafo Segundo – Configurado o abandono, serão considerados nulos os resultados 
das partidas realizadas pela equipe na fase. 

Parágrafo Terceiro – A equipe que perder por WO, sofrerá sanções que serão 
determinadas pela CCO. 

Parágrafo Quarto – Os atletas ausentes, sem justificativa, poderão ficar impedidos de 
participarem de outros eventos da SECEL, conforme julgamento. Os atletas presentes 
quando da declaração do WO, ficarão dispensados desta punição.  
Artigo 36º - A equipe que inscrever ou fizer participar atletas irregularmente, o mesmo 
será desclassificado da competição, e a equipe perderá os pontos na partida em que o 
atleta atuou. 
Artigo 37º - O atleta eliminado de um jogo, por atitude anti-desportiva, estará 
automaticamente suspenso do compromisso seguinte de sua equipe, sendo o mesmo 
ainda julgado ou enquadrado no devido artigo disciplinar, de acordo com o relatório 
do árbitro,  e poderá de acordo com a Comissão Organizadora, ser suspenso 
preventivamente pelo período de 30 dias, até que o julgamento definitivo seja 
realizado. 
ÚNICO: O Conselho de Julgamento poderá acrescentar mais penalidades aos atletas. 
Artigo 38º - Ao Conselho de Julgamento, quando convocado, caberá julgar e 
responsabilizar os responsáveis pelas equipes as atitudes consideradas incompatíveis 
com a ética esportiva praticadas pelos membros das mesmas. 
Artigo 39º - Caso as equipes não tenham condições de apresentar a composição 
máxima, 14 atletas, às vagas restantes poderão ser preenchidas até o término da 1ª fase. 
  
Artigo 40º - O atleta só poderá disputar a Copa Ariosto e Helena da Riva de Futsal, 
somente por uma equipe, a qual foi devidamente inscrito.  
Artigo 41º - A competição será regida pelas regras vigentes no País, salvo as exceções 
deliberadas pela Comissão Organizadora. 
ÚNICO: Não será permitido a participação do atleta que não estiver devidamente 
uniformizado (camisa, calção, meião e caneleira). As equipes deverão comparecer para 
o jogo com 02 uniformes de cores diferentes para evitarem desta forma transtornos 
indesejáveis (WO). Caso as duas equipes estiverem com uniformes de cores idênticas, 
será efetuado sorteio. 
Artigo 42º - Em caso de uma partida ser interrompida ou paralisada por falta de 
condições (chuva forte, falta de energia, etc.) a Comissão Organizadora verificando que 
não havendo condições de continuar a partida, poderá marcar outra data, caso o jogo 
em questão não ter se iniciado, ou o término do tempo restante para o final da uma 
partida interrompida. 
Artigo 43º - Os Jogos serão realizados no Ginásio Geraldo Ramos “ Pezão”, caso haja 
necessidade a Comissão Organizadora poderá se utilizar do Ginásio Pinheirinho, bem 
como outras quadras do município. 
Artigo 44º - As datas, horários e locais das partidas  poderão ser alterados a critério da 
Comissão Organizadora, sendo que as equipes serão comunicadas oficialmente com 
antecedência para que suas programações não sejam prejudicadas.  

 
DAS PUNIÇÕES E PENALIDADES: 

Artigo 45º - As penalidades serão aplicadas de acordo com as regras oficiais, 
reservando-se para si a CCO, caso seja necessário uma punição mais severa, para o bom 
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andamento da competição. Estarão suspensos da partida  subseqüente os atletas 
punidos com: 
a) 03 (três) Cartões Amarelos (atletas) 
b) 01 (um) Cartão Vermelho (atletas ) 
E ainda os atletas que cometerem as seguintes infrações: 
c) Condutas anti-desportiva – 01 á 04 partida 
d) Desacato e ofensas morais – 10 á 90 dias de suspensão 
e) Agressão ou tentativa de agressão entre atletas – 30 dias meses a 01 ano de 

suspensão  
f) Agressão ou tentativa de agressão aos árbitros e membros da comissão – 180 

dias a 04 anos de suspensão. 
g) Suspensão preventivamente por um período de 30 dias até o julgamento 

definitivo. 
h) Abandonar a quadra uma equipe ou se recusar a dar prosseguimento á partida 

como demonstração de protesto – A equipe infratora será considerada 
perdedora da partida, independente do resultado do jogo em questão. A 
Comissão Organizadora tomará diretamente outras punições contra a equipe 
infratora. 

i) Os técnicos que forem expulsos, deverão imediatamente deixar a quadra de jogo 
e se posicionarem na arquibancada do lado contrário ao banco de reservas de 
sua equipe. O técnico que se recusar a sair de quadra, e a se posicionar na 
arquibancada conforme determina a regra da modalidade, o jogo deverá ser 
interrompido; caso a recusa do técnico persista, serão adotadas as seguintes 
penalidades: 

1- Encerramento do jogo em questão; 
2- Perda dos pontos da equipe do técnico infrator; 
3- Eliminação do técnico; 
4- Eliminação da equipe.      

ÚNICO - Todas as punições serão aplicadas pela organização, de acordo com o 
relatório do jogo, e com base no regulamento do evento em si. Caso seja necessário a 
C.C.O. , convocará CJ e se utilizara do CBJD, salvo as alterações contidas no 
regulamento. 
A Comissão ainda se utilizará CBJD e do relatório do árbitro e num período máximo de 
30 dias deverá de pronunciar definitivamente quanto a punição do atleta/dirigente 
punido, podendo ou não ter sua pena agravada. 
Artigo 46º - O controle de cartões amarelos e vermelhos, é de responsabilidade de cada 
equipe, e os capitães deverão solicitar a cópia da súmula de jogo, no final de cada jogo. 
Artigo 47º - Caso em um determinado momento da competição um atleta, técnico ou 
dirigente acumular 03 (três) Cartões Amarelos e 01 (um) Cartão Vermelho, os mesmos 
terão que cumprir 02 (dois) jogos de suspensão. 
Obs: Os atletas que estiverem em processo de julgamento por qualquer instituição 
esportiva (MA Promoções, Sesc, Lemaf e Secel) deverão aguardar o veredicto final. 
Caso o mesmo seja punido ficará impedido de participar da competição pelo prazo 
igual a sua pena estipulada. 
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DO CONSELHO DE JULGAMENTO 

Artigo 48º - Caberá a comissão organizadora a indicação dos membros do conselho de 
julgamento, que atuará durante o decorrer de toda a competição, sendo o mesmo 
formado por: 

 03 juizes titulares 

 02 juizes suplentes 

 01 auditor 

 01 secretário  
Artigo 49º - O Conselho de Julgamento terá um número impar de componentes. 
Mínimo de 3 (três) máximo de 5 (cinco). 
Artigo 50º - Uma vez composto o Conselho de Julgamento, seus componentes deverão 
ter amplo conhecimento deste Regulamento e principalmente, das finalidades e 
objetivos das competições.   
Artigo 51º - O Conselho de Julgamento se reunirá por convocação de seu presidente, 
para julgar recursos e aplicação de penalidades previstas neste regulamento, ou em 
caráter extraordinário, sempre que o presidente julgar  necessário. 
Artigo 52º - A convocação do Conselho deverá ser feita por escrito e encaminhada com 
antecedência de quatro horas do horário previsto para a reunião. 
Artigo 53º - O quorum mínimo para validar as decisões do Conselho será três dos seus 
componentes. 
Artigo 54º - Caberá ao presidente do Conselho, o voto de desempate. 
Artigo 55º - O Conselho de Julgamento é a instância maior desta competição e estará 
apta a julgar os casos que possam surgir, e as equipes que aderirem a este regulamento, 
em hipótese alguma se utilizarão da justiça comum como meio de apelação ou 
qualquer outra natureza. 
Artigo 56º - Os protestos sobre qualidade de um atleta ou sobre quaisquer indícios de 
infrações da Regra Oficial ou o Regulamento da Competição, serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora, com recurso voluntário ao Conselho de julgamento. 
Artigo 57º - As decisões do Conselho são inapeláveis. 
Artigo 58º - Serão competentes para aplicar penalidades: 

A) Conselho de Julgamento durante a realização dos jogos 
B) A Comissão Organizadora a qualquer tempo. 

 
DOS RECURSOS: 

Artigo 59º - Em qualquer uma das fases da competição, a equipe que se sentir lesada 
em assuntos referentes aos jogos, deverá apresentar à CCO, recurso por escrito 
devidamente assinado pelo seu responsável. Para isso, a mesma deverá recolher uma 
taxa no valor de R$ 200,00 junto á organização. 
Artigo 60º - O recurso deverá ser apresentado e protocolado na CCO, em um prazo 
máximo de 24 horas (vinte e quatro) úteis do acontecimento dos fatos (se houver jogo 
no sábado ou véspera). A Equipe que apresentar queixas ou recursos 
comprovadamente infundados e injuriosos será passível de punição do Conselho de 
Julgamento. 
Artigo 61º - Após o registro protocolado na Secretaria Geral, o Conselho de Julgamento 
terá um prazo máximo de seis horas para iniciar o julgamento e oito horas para o 
pronunciamento final. 
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DAS PENALIDADES: 
Artigo 62º - São passíveis de punição pela CCO toda e qualquer pessoa, ligada direta 
ou indiretamente as competições, que tentar tumultuar o bom andamento dos jogos ou 
desvirtuar seus objetivos. 
ÚNICO: As penalidades serão aplicadas na seguinte ordem: 

 Advertência. 

 Suspensão de 30 a 120 dias. 

 Eliminação da competição. 
Artigo 63º - A CCO não se responsabiliza por qualquer acontecimento de ordem moral, 
física ou médica que por ventura vier acontecer durante a realização dos jogos. 
Artigo 64º - É de responsabilidade das equipes o controle dos cartões recebidos por 
seus atletas, e cabe ao capitão de cada equipe, a retirada da sua via de súmula no final 
de cada jogo. 
Artigo 65º - É competência de a Comissão Organizadora resolver os casos omissos 
neste regulamento.          
 

 
 

Zamir José Mendes 
Secretário Mun. de Esportes e Lazer 


