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CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

ARTIGO 1º - O CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 será 

disputado por  04 equipes na categoria adulto masculino Força Livre. 

 

ARTIGO 2º - A dimensão mínima de quadra para a disputa das partidas do 

CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 é de 30m x 16m. 

ARTIGO 3º - O CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 será 

sediado na Cidade de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul, com início em 24 

de setembro. O local dos jogos será no ginásio da Arena Paroquial. 

 

ARTIGO 4º - Os clubes participantes do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE 

PORTO ALEGRE 2022 declaram possuir pleno conhecimento do ESTATUTO, 

RESOLUÇÕES, REGULAMENTO GERAL DAS COMPETIÇÕES, CBJD e demais normas 

vigentes reguladoras do futsal, bem como o presente regulamento e as regras do jogo, 

aos quais deverão atender e respeitar integralmente. 

§ 1º - A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO apontará a data e horários 

dos jogos do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022. 

 

§ 2º - A FGFS sempre comunicará através do Diretor da Competição ao responsável de 

cada clube, sobre qualquer tipo de alteração em relação às partidas. 

 

§ 3º - Caso alguma equipe desista de disputar a competição antes do seu início, após o 

sorteio e divulgação da tabela de jogos, a FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO 

tem total autonomia  para reordenar a TABELA de JOGOS já publicada visando o melhor 

interesse e pleno andamento da competição. Sem direito de ressarcimento dos valores 

já pagos, decorrentes da competição, visto o comprometimento antecipado com 

equipes de arbitragem e fornecedores das premiações. 

 

§ 4º – Caso alguma equipe não se apresente para alguma partida e/ou apresente-se de 

forma irregular, constatando-se o W.O., a equipe infratora será excluída da 

competição, sem direito de ressarcimento dos valores já pagos, decorrentes da 

competição, visto o comprometimento antecipado com equipes de arbitragem e 

fornecedores das premiações e inatividade completa das competições da FGFS pelo 

período mínimo de 02 (dois) anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 - DA DIREÇÃO DA COMPETIÇÃO 

 

ARTIGO 5º - O CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 

será dirigido, administrativa e tecnicamente, pela FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL 

DE SALÃO, que  se responsabilizará por: 

§ 1º - Tomar as providências de ordem técnica necessárias à organização da 

competição; 

 

§ 2º - Elaborar as tabelas da competição; 

 

§ 3º - Será permitido adentrar nos ginásios em dias de jogos um número máximo de 20 

pessoas por clube, dentre atletas e membros de comissão técnica inscritos. Caso haja a 

inscrição de atletas ou Comissão técnica extra (mediante o pagamento de taxa de 

R$30,00 por inscrição), limitado ao máximo de 20 (vinte) pessoas  por clube. 

 

ARTIGO 6º - As partidas do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 

2022 serão realizadas nos ginásios que estejam com todos os seus alvarás liberatórios 

(BRIGADA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS e ENGENHEIRO CREDENCIADO) em plena 

validade, de acordo com a legislação vigente e com a homologação dos órgãos 

competentes. 

 

ARTIGO 7º - Haverá obrigatoriedade da presença da GUARDA MUNICIPAL no local e a 

BRIGADA MILITAR assim como a AMBULÂNCIA nas partidas do CAMPEONATO 

CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 de sobreaviso no dia determinado para 

competição, prontos a atuar caso solicitado por qualquer um dos participantes. 

Teremos na quadra de jogo a ARAUJO SEGURANÇA. 

 

ARTIGO 8º - O clube que promover desordem, ofensas, invasão de quadra, arremessos  

de objetos ou propiciar qualquer outro fato de elevada gravidade será excluído da  

competição por execução sumária da organização da Competição, sem julgamento 

posterior ou possibilidade de recurso no TJD. 

 

CAPÍTULO 3 - DO SISTEMA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO 

 

ARTIGO 9º - A competição será disputada pelas equipes que aderirem a esta 

competição e que obedecerão ao seguinte sistema de disputa: 

 

§ 1º - A competição será disputada em três FASES. FASE DE GRUPOS, SEMIFINAIS E 

FINAL. 

 

 

 

 

 



 

§ 2º - 1ª Fase quadrangular: 

24/09 – 19h VAMO DALE X BELA VISTA 

              20h30 – FF FUTSAL X LA BOCA 

01/10 – 19h LA BOCA X VAMO DALE 

              20h30 – BELA VISTA X FF FUTSAL 

15/10 – 19h VAMO DALE X FF FUTSAL 

              20h30 LA BOCA X BELA VISTA  

 

§3º - 2ª Fase semifinais 

29/10 – 19h 1º colocado X 4º colocado 

              20h30 2º colocado x 3º colocado 

*VANTAGEM DO EMPATE PARA 1º E 2º COLOCADOS NA PRIMEIRA FASE. 

 

§4º - 3ª Fase Final 

05/11 – 19h disputa de 3º lugar- perdedor 1ª semifinal x perdedor 2ª semifinal 

              20h30 final – vencedor 1ª semifinal x vencedor 2ª semifinal 

* NÃO TERÁ VANTAGEM NESSA FASE FINAL, EMPATE PRORROGAÇÃO DE 5 MINUTOS, 

PERSISTINDO EMPATE PENALTIS (3 PARA CADA EQUIPE). 

 

CAPÍTULO 4 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

ARTIGO 10º - Os critérios de desempate, quando houver empate em número de 

pontos, serão apurados, sucessivamente, na seguinte ordem: 

1. MAIOR número de vitórias (V); 

2. MAIOR saldo de gols (SG); 

3. MAIOR número de gols assinalados (GP); 

4. MENOR número de gols sofridos (GC); 

5. CONFRONTO DIRETO, quando o empate ocorrer entre DUAS equipes; 

6. Sorteio. 

 

CAPÍTULO 5 - DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E MEMBROS DE COMISSÃO TÉCNICA 

 

ARTIGO 11º - Cada equipe poderá inscrever no máximo 20 (vinte) pessoas, sendo que 

14 atletas e 02 membros da comissão técnica estão dentro do valor pago de inscrição 

(16 integrantes). Acima desse número de inscritos será cobrado o valor individual da 

inscrição de R$ 30,00 (TRINTA REAIS). Para disputas dos jogos, entram em quadra até 

14 (quatorze) atletas e 02 (dois) da Comissão Técnica. (será enviado a ficha de 

inscrição as equipes). 

§ 1º - O prazo para entrega da documentação de atletas e membros de comissão 

técnica é dia 22 de setembro. Novos atletas ou membros da comissão técnica podem 

ser inscritos até o final da primeira fase, sendo que o envio dos dados tem que ser 

acompanhado do comprovante de pagamento e sempre até a quarta feira da semana 

dos jogos para o atleta ou membro da comissão poder estar ok para a rodada seguinte. 



 

§ 2º - O Congresso Técnico com as equipes confirmadas acontecerá no dia 21 DE 

SETEMBRO on line as 19h30. (será enviado o link). 

 

§ 3º - O pagamento da taxa de participação na competição, estipulada no valor de R$ 

600,00 (seisssentos reais)para quem não disputou a competição em 2021 e R$ 500,00 

(quinhentos reais) para quem disputou ano passado, engloba a inscrição de 14  

(quatorze) atletas e 2 (dois) da Comissão Técnica integrantes da equipe. A conta  

bancaria para pagamento da taxa de participação do CAMPEONATO CITADINO DE 

FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 é: 

 

 
 

§ 4º - Para qualquer inscrição de membro de comissão técnica adicional será cobrada a 

taxa administrativa de R$ 30,00 (Trinta reais). 

 

§ 5º - O prazo para pagamento e confirmação da participação é dia 20 de setembro de 

2022. O comprovante deverá ser enviado ao diretor da competição ou presidente da 

FGFS. 

 

ARTIGO 12º - Em cada jogo do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO 

ALEGRE 2022, os clubes participantes apresentarão OBRIGATORIAMENTE à mesa de 

arbitragem, com 30 (trinta) minutos de antecedência  a documentação dos atletas 

relacionados, sendo que a identificação dos atletas e comissão técnica será feita pela 

exibição de carteiras de identidade civil ou militar, passaporte, carteiras de registro 

profissional, carteira de motorista, carteira de trabalho, nos originais ou em fotocópias 

autenticadas. Atletas menores de idade também deverão levar um termo de 

autorização dos pais ou responsáveis  assinado pelos mesmos, não sendo necessário 

reconhecer em cartório. (será enviado as equipes o modelo) 

 

§ 1º - O membro da equipe inscrito como preparador físico terá que ter, 

OBRIGATORIAMENTE, o registro do CREF. 

§ 2º -Não é vetado a participação de atletas federado, independente do número. 

§ 3º - A competição não irá federar nenhum atleta, ou seja, ninguem terá número de 

CBFS gerado pela competição. 

 

 



 

CAPÍTULO 6 - DOS JOGOS 

 

ARTIGO 13º - As equipes deverão relacionar, obrigatoriamente, no mínimo 06 (seis) 

atletas para as partidas do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 

2022, sendo que os 06 (seis) atletas deverão estar presentes em quadra e fardados. 

§ 1º - A equipe que não apresentar o número mínimo de atletas que está apontado 

no caput do ARTIGO 13º, independente do motivo que gerou a infração, será 

multada em R$ 100,00 (cem reais) que deverão ser satisfeitos antes de sua próxima 

partida na competição. Havendo reincidências, o valor da multa será duplicado a 

cada novo evento. 

§ 2º - Cada equipe receberá 03 (três) bolas da FGFS sendo que em cada jogo cada 

equipe deverá colocar na mesa da arbitragem 01 (uma) bola para a partida. 

 

ARTIGO 14º - Os clubes poderão se assim quiserem fazer a transmissão dos jogos por  

sua própria iniciativa por canal exclusivo ou por redes sociais mediante a autorização 

do Diretor da Competição e desde que seja compartilhado com os clubes 

disputantes desta competição e com a FGFS. Os jogos serão transmitidos ao vivo nas 

paginas da FGFS. (dia 24/09 não terá transmissão) 

ARTIGO 15º - No CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022, 

não haverá cobrança de ingresso. 

ARTIGO 16º - É permitido à entrada no ginásio e o uso de qualquer tipo de 

instrumento musical, EXCETO Buzinas de qualquer espécie e instrumentos de sopro 

(metais) antes, durante e após os jogos do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE 

PORTO ALEGRE 2022. 

§ 1º - Não serão permitidos no interior dos ginásios a utilização de sinalizadores, 

caneta laser ou quaisquer outros objetos ou artefatos que, a critério do Árbitro 

Principal e do Representante da FGFS, venham a dificultar ou perturbar o bom 

andamento dos jogos. 

 

§ 2º - Constatada a presença de instrumentos musicais de sopro (metais) e/ou 

artefatos supracitados no PARÁGRAFO 1º deste mesmo artigo no interior do ginásio 

o jogo será paralizado e a equipe responsável pela torcida infratora será informada e 

caso persista o uso a equipe irá perder os pontos da partida e será multada no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

§ 3º - A arbitragem tem a responsabilidade de fazer o relato desta infração em 

súmula. 

CAPÍTULO 7 - DA ARBITRAGEM 

ARTIGO 17º - As taxas de arbitragem de cada jogo serão pagas pelas equipes 

disputantes de forma igualitária no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por 

equipe. 

§ PARÁGRAFO ÚNICO - O valor da taxa de arbitragem para os jogos de  



 

CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 será de R$ 300,00 

(trezentos reais).  

 

ARTIGO 18º - O valor referente à taxa de arbitragem deve ser pago no dia dos jogos 

ANTES do inicio de cada partida via Pix ou dinheiro para o representante da FGFS ou 

para arbitragem no local. 

 

§ 1º - Caso o clube não efetue o pagamento das taxas de arbitragem até o prazo 

estabelecido no caput desse artigo, os oficiais de arbitragem aguardarão prazo 

máximo de 15 minutos, com relação ao horário de início da partida, para que o 

pagamento da taxa seja efetuado, sob pena da não realização do jogo em questão. 

 

§ 2º - Não será aceito o pagamento através de cheque, devendo o mesmo ser feito 

em depósito na conta da Competição, conforme consta no § 4º do ARTIGO 13º, e 

enviado o comprovante do depósito para o mesmo. 

 

§ 3º - Na hipótese da não realização do jogo por ausência de pagamento da taxa de 

arbitragem e descumprimento do prazo apresentado no PARÁGRAFO 1º do artigo  

supra, a equipe infratora será excluída da competição, sendo penalizada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e inatividade completa das competições da FGFS pelo 

período mínimo de 02 (duas) temporadas. 

 

§ 4º - Para o seguimento da competição a FGFS se reserva no direito de determinar 

as mudanças necessárias no formato da competição, reformular a tabela de jogos e 

ainda incluir uma nova equipe no lugar da equipe excluída (se ainda for na fase de 

grupos) se assim decidir. 

 

ARTIGO 19º - Os valores da taxa de arbitragem desta competição, por negociação 

anterior e por ser uma competição amadora, não seguem a estrutura padrão da 

composição dos valores da FGFS, estando abaixo dos patamares regulares da tabela 

de arbitragem da FGFS 2022. 

 

ARTIGO 20º - Os clubes que se sentirem prejudicados pela arbitragem tem o prazo de 

48h a contar do final da partida para enviar ao departamento de arbitragem da FGFS 

um oficio com as reclamações. Esse ofício deverá estar assinado pelo presidente do 

clube. Não será aceito nenhuma reclamação fora do prazo estipulado ou em outro 

formato. 

 

CAPÍTULO 8 DAS REGRAS DE MARKETING ARTIGO 

ARTIGO 21º - A FGFS é detentora exclusiva da exploração e dos direitos de 

comercialização de televisionamento, tanto para televisão aberta quanto para 

fechada, sendo que os clubes têm total autonomia para explorar transmissões através 

da internet e/ou através de telefonia móvel. 



 

§ PARÁGRAFO ÚNICO – A FGFS é detentora exclusiva da exploração e de direitos de 

comercialização de publicidade estática do centro de quadra, da área de meta e de 

lonas de publicidade específica nos ginásios. 

ARTIGO 22º - O posicionamento das lonas é determinado pela FGFS. 

ARTIGO 23º - A propaganda institucional nos ginásios (nome do clube, órgãos públicos, 

tais como prefeituras municipais, governos estaduais, autarquias e universidades 

públicas) não será cobrada, desde que esta propaganda não influa no projeto comercial 

do evento, tirando a visibilidade dos patrocinadores. Para isto, qualquer propaganda 

institucional, bem como faixas de torcidas, somente será autorizada se instaladas 

acima de 08 (oito) metros de altura, visando ainda proteger a “limpeza” da imagem 

para o projeto comercial do evento. 

 

CAPÍTULO 9 - DA PREMIAÇÃO 

 

ARTIGO 24º - Toda e qualquer premiação do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE 

PORTO ALEGRE 2022 será entregue após a última partida da competição tiver 

encerrada. 

 

§ 1º - A premiação do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022 

será feita da seguinte maneira: 

1º CAMPEÃO – Troféu e 20 medalhas , isenção da taxa da Série Bronze 2023 ou 

Campeonato Citadino 2023 

2º VICE-CAMPEÃO – troféu e 20 medalhas, isenção da taxa da Série Bronze 2023 ou 

Campeonato Citadino 2023 

3º LUGAR – Troféu e 20 medalhas 

4º LUGAR – 20 medalhas 

01 Troféu Goleador 

01 Troféu Goleiro menos vazado 

 

§ 2º - Ao término da competição, em caso de empate na disputa entre ARTILHEIRO 

e/ou DEFESA MENOS VAZADA, o troféu será entregue à equipe melhor colocada, 

ficando a cargo da FGFS providenciar, em até 60 dias, um novo troféu ao clube não 

contemplado na cerimônia de premiação. 

 

CAPÍTULO 10 - DAS APENAÇÕES 

ARTIGO 25º - A contagem de cartões (vermelho e amarelo) é feita dentro da mesma 

temporada do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 2022. 

§ PARÁGRAFO ÚNICO - O controle de cartões é de responsabilidade de cada uma das 

equipes participantes. As sumulas dos jogos estarão à disposição das equipes na 

plataforma fgfs.org.br, a partir ds 12:00 do primeiro dia útil. 

 



 

ARTIGO 26º - O atleta que atingir 03 (três) cartões amarelos deverá cumprir a 

correspondente suspensão automática na partida subsequente, se assim houver. O 

mesmo processo se repetirá em relação à suspensão automática advinda de cartão 

vermelho. 

 

§ PARÁGRAFO ÚNICO - Os efeitos dos cartões recebidos e o cumprimento da 

suspensão automática independem de comunicação ou notificação oficial da FGFS,  

sendo de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição o seu 

controle. 

 

ARTIGO 27º - Para efeito de controle de cartões a contagem será feita da seguinte 

maneira: 

§ PARÁGRAFO ÚNICO - O controle de cartões é de responsabilidade de cada uma das 

equipes participantes. As sumulas dos jogos estarão à disposição das equipes na 

plataforma fgfs.org.br 

 

ARTIGO 28º - A atleta que atingir 03 (três) cartões amarelos deverá cumprir a 

correspondente suspensão automática de uma partida na partida subsequente. O 

mesmo processo se repetirá em relação à suspensão automática advinda de cartão 

vermelho.  

§ PARÁGRAFO ÚNICO - Os efeitos dos cartões recebidos e o cumprimento da 

suspensão automática independem de comunicação ou notificação oficial da FGFS, 

sendo de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição o seu 

controle.  

 

ARTIGO 29º - Para efeito de controle de cartões a contagem será feita da seguinte 

maneira:  

a) atleta recebe cartão vermelho oriundo de dois cartões amarelos na mesma partida = 

cartões amarelos não são computados no controle de cartões, pois deram origem a um 

cartão vermelho = 1 partida de suspensão automática; 

b) atleta recebe cartão vermelho direto e já possuía um cartão amarelo recebido 

anteriormente na mesma partida = cartão amarelo é computado, pois a expulsão foi 

motivada por um cartão vermelho direto = 1 partida de suspensão automática; (no 

caso de a atleta já entrar na partida com dois cartões amarelos e levar o terceiro no 

jogo e na sequencia do jogo levar o cartão vermelho direto, a mesma terá que cumprir 

2 (dois) jogos de suspensão, 1 jogo pelo acumulo de 3 cartões amarelos e 1 jogo pelo 

cartão vermelho. 

c) atleta entra em quadra com 03 (três) cartões amarelos recebidos em partidas 

anteriores, à equipe perde automaticamente os pontos da partida e é considerada 

vencedora a equipe adversária pelo placar de 1x0. 

 

ARTIGO 30º - A suspensão automática é de natureza regulamentar e administrativa, 

tendo eficácia e execução imediata e, o seu obrigatório cumprimento não se subordina  



 

à eventual decisão liminar, ou resultado de julgamento a que for submetida o atleta ou 

o membro da Comissão Técnica na esfera da Justiça Desportiva. 

 

ARTIGO 31º - Sujeitar-se-ão à suspensão automática e estarão, consequentemente, 

impossibilitados de participar da(s) partida(s) subsequente(s) o técnico, treinador,  

 

auxiliar técnico, preparador físico, médico, fisioterapeuta ou massagista que for 

expulso na partida anterior da mesma competição. 

 

CAPÍTULO 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 32º - Os jogos do CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DE PORTO ALEGRE 

2022 terão o tempo de duração de 40 minutos divididos em dois tempos de 20 

minutos “NÃO” cronometrados. 

ARTIGO 33º - Os valores referentes a todas as multas previstas neste regulamento 

deverão ser recolhidos em conta específica indicada posteriormente pela FGFS, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação. Findo esse prazo, a 

equipe infratora somente poderá jogar se efetivar o pagamento da multa, bem como 

não poderá realizar inscrição de atleta/membro de comissão técnica, receber 

eventuais bolas disponíveis, requerer declaração de qualquer natureza ou avançar de 

fase nas competições em atividade durante o período de inadimplência. 

ARTIGO 34º - O presente regulamento é aprovado de maneira unânime por todos os 

participantes que, desde já, declaram pleno conhecimento sobre todas as regras e 

determinações aqui contidas. 

ARTIGO 35º - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela FGFS. 

Este regulamento foi aprovado por unanimidade pelas equipes participantes. 

 

 

 

 

Porto Alegre, 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

DJIMI FREITAS e EUARDO FAGUNDES 

Diretores da Competição



 

 

 

 

 AUTORIZAÇÃO PARA ATLETAS MENORES DE IDADE 

 

Eu __________________________________________________, 

CPF _______________________, RG ______________________, 

responsável pela equipe _________________________________, da cidade de 

______________________, afirmo ter a autorização dos responsáveis legais dos 

atletas menores de idade, autorizando os mesmos a serem inscritos e disputarem as 

COMPETIÇÕES DE  FUTSAL 2022 DA FGFS  na cidade local da nossa equipe ou em 

outro município, isentando assim a FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO – 

FGFS de se responsabilizar pelas atletas. 

 

Assinatura:____________________________________ 

Data e local:___________________________________



 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO –  2022 

Nome da equipe:                                                                            

Responsável pela equipe:                                                                            RG:                   

   

 NOME COMPLETO DATA NASC. RG CPF 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15 CT     

16CT      

 


