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REGULAMENTO GERAL FUTEBOL SUÍÇO 

 

TITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1 -  Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as competições dos 

CAMPEONATO Intercâmaras que pertencem a UVEPAR – União de Câmaras, Vereadores 

e Gestores Públicos do Estado do Paraná. 

Art. 2 -  A todos que participarem do CAMPEONATO são por força da lei vigente no País, 

considerados conhecedores da legislação desportiva aplicável e das disposições contidas 

neste regulamento e igualmente, dos demais atos administrativos. 

 

TITULO II 

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS: 

 

Art. 3 -  O CAMPEONATO tem como finalidade integrar o as câmaras municipais, 

despertando-lhe a consciência de coparticipante na sociedade, bem, como visa à integração 

e confraternização entre os participantes, proporcionando assim subsídios que colaborem 

para seu desenvolvimento integral dentro da comunidade. 

Art. 4 -  São objetivos do CAMPEONATO de Futebol Suíço: 

I. Desenvolver o espírito solidário através da prática esportiva e recreativa, 

saudável e organizada; 

II. Despertar no associado o interesse pelas atividades esportivas e recreativas; 

III. Proporcionar momentos de lazer e descontração que estimulem a convivência 

harmoniosa entre os participantes. 

 

TITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA: 

 

Art. 5 -  O CAMPEONATO Estadual Intercâmaras e Prefeituras da UVEPAR é uma 

promoção da Associação e será realizada entre os dias 03 de Junho de 2017 e 17 de 

Dezembro de 2017, este regulamento rege a fase regional que engloba a micro-regional 
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AVERCENTRO, tendo sua realização na cidade de PRUDENTÓPOLIS (PR) dia 28 de 

Outubro, na Chácara do Savinski com Início Previsto as 09:00hrs. 

Art. 6 -  O CAMPEONATO de Futebol Suíço será realizada e dirigida por uma Comissão 

Central Organizadora (C.C.O), com a seguinte composição: 

a) Dois representantes da UVEPAR; 

b) Dois representantes da cidade Sede. 

 

DO ORGÃO JUDICANTE 

 

Art. 7 - Caberá á Comissão Organizadora: 

a) Julgar todos os atos de indisciplina praticados pelos participantes dos 

CAMPEONATOS; 

b) Aplicar as penalidades com base nas normas definidas no CÓDIGO DE 

ORGANIZAÇAO DA JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA da Secretaria Esporte e 

Turismo do Paraná e neste regulamento. 

 

PUNIÇÕES 

 

Art. 8 - O árbitro poderá aplicar os seguintes cartões para punirem faltas praticadas durante 

o jogo: 

a) Cartão Amarelo, para advertência do atleta; 

b) Cartão Azul, para desclassificação do jogo com substituição; 

c) Cartão Vermelho, para expulsão do atleta, que estará automaticamente eliminado do 

CAMPEONATO de futebol suíço, inclusive das fases seguintes, caso a sua equipe se 

classifique. 

Art. 9 -  Os cartões disciplinares (aplicados fora das faltas) contarão como faltas coletivas. 

Art. 10 -  O Atleta que for punido com cartão vermelho por atitude indisciplinar será 

eliminado do CAMPEONATO, salvo quando for por agressão que será suspenso 

automaticamente do próximo CAMPEONATO. 

Art. 11 -  Quando uma equipe não comparecer para saldar seu compromisso ou não tiver o 

número mínimo de atletas exigidos para dar início ao jogo, será declarada perdedora por W 
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x O, sendo eliminada do CAMPEONATO, com a consequente anulação de seus resultados 

anteriores.  

Art. 12 -  Será respeitado o limite de tolerância de 15 minutos para o início do primeiro jogo 

do CAMPEONATO. 

Art. 13 -  Constatada alguma irregularidade na composição da equipe, será a mesma 

eliminada do CAMPEONATO e a Câmara ficará suspensa por período de um ano a contar 

da data do fato. 

Art. 14 -  Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão 

Organizadora. 

 

CAPITULO II 

DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

SEÇÃO I 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 15 -  O formulário de inscrição deverá ser entregue até o dia 25 de Outubro de 2017 

na sede da UVEPAR. 

Parágrafo Único: O formulário de inscrição poderá ser enviado por e-mail 

(campeonato@uvepar.com.br), desde que venha acompanhado de um oficio da Câmara 

requerendo a sua participação, assinado pelo seu Presidente. 

Art. 16 -  Cada Câmara poderá inscrever apenas uma equipe. 

Art. 17 -  Cada equipe terá um dirigente a representando nas reuniões, congressos 

técnicos e contatos junto à Comissão Central Organizadora (C.C.O). 

Art. 18 -  Cada equipe deverá inscrever no mínimo 07 (Sete) e no máximo 18 (Dezoito) 

atletas, e também inscrever um técnico e um diretor responsável, sendo que estes poderão 

jogar desde que estejam relacionados como atletas. 

Paragrafo Primeiro – Será permitida a substituição dos atletas inscritos faltantes, 10 (dez) 

minutos antes de cada jogo. 

Paragrafo Segundo – O atleta substituto não poderá ser substituído. 

Paragrafo Terceiro – O atleta poderá participar por apenas uma equipe; 
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SEÇÃO II 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

Art. 19 -  As condições para participar obedecerão as seguintes normas e critérios: 

a) Ser Câmara Municipal; 

b) Podem participar como atletas vereadores em exercício;  

c) Podem participar Cônjuge de vereadoras;  

d) Podem participar Funcionários da câmara efetivos ou nomeados, sem limite de idade.  

e) Podem participar o Primeiro suplente de cada partido;  

f) Podem participar Funcionários Públicos Municipais efetivos ou nomeados, inclusive 

estagiários sem limite de idade. 

g) Podem participar em cada time até 4 ex-vereadores das gestões 2009/2012 e 

2013/2016. 

h) Podem participar Ex Prefeitos e ex Vice Prefeitos, Prefeitos e Vice Prefeitos atuais ou 

seus respectivos cônjuges; 

i) Podem participar Filhos de vereadores, maior de 18 anos e capaz; 

j) Quando acorrer a associação de câmaras, os atletas das alíneas “d e f” deverão ser 

apenas de uma câmara;  

k) Permitida a participação de câmaras convidadas. 

l) Permitida a participação de filhos de funcionários públicos Municipais e das Câmaras 

Municipais. 

m) Cada time deve possui no mínimo 4 atletas com idade superior a 38 anos. 

 

P.s – A comprovação dos funcionários públicos e filhos de funcionários se dará 

através de apresentação de RG e Carteira de Trabalho, ou holerites. Todos devem 

apresentar o RG no Credenciamento. 

 

Art. 20 -  Todo atleta no ato de sua inscrição declara estar em plenas condições de 

saúde e apto a participar do CAMPEONATO de futebol suíço. 

Art. 21 -   A UVEPAR não se responsabilizará por qualquer dano a saúde ou acidente 

ocorrido com os participantes do CAMPEONATO. 
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SEÇÃO III 

REGULAMENTO TÉCNICO 

 

Art. 22 -  A duração das partidas será definida no congresso técnico. 

Art. 23 -  Cada equipe iniciará o jogo com no mínimo 6 (seis) e no máximo 8 (oito) 

jogadores, sendo um goleiro. 

a) A composição de cada equipe será feita com no mínimo a presença de 01 vereador; 

b) Para início ou continuação de uma partida, a equipe deverá ter no mínimo 5 atletas, 

devendo ter a presença de 01 (um) atletas/Vereador que estejam no mandato 

2017/2020 -  (prefeito, vice-prefeito e cônjuge contará como vereador) em campo; 

c)  Se a equipe não tiver a presença de 01 (um) atletas/vereador, poderá jogar com 

atletas a menos até chegar ao número mínimo; 

d) Se a equipe ficar com 4 atletas no decorrer do jogo, e estiver ganhando ou 

empatando, o placar será revertido em 1x0 para o adversário, se a mesma estiver 

perdendo, o placar permanece o mesmo; 

e) A equipe também deve possuir no mínimo um atleta em linha com mais de 38 (trinta 

e oito). 

f) Goleiro não tem limite de idade. 

Art. 23 -  Qualquer atleta poderá trocar de posição com o goleiro, desde que o árbitro seja 

informado e autorize a troca sempre com a bola fora de jogo. 

Art. 24 -  As equipes poderão realizar quantas substituições desejarem, as quais deverão 

ser efetuadas junto à mesa de controle. 

Art. 25 -  O tiro de meta será cobrado somente pelo goleiro, utilizando-se de uma ou 

ambas as mãos. 

Art. 26 -  A cobrança de lateral obedecerá a mesma regra do futebol de campo. 

Art. 27 -  No caso de infração na regra da devolução da bola para o goleiro com a 

utilização dos pés e desde que o árbitro entenda como sendo intencional, a equipe infratora 

será punida cumulativamente da seguinte forma: 

a) Falta computada para a equipe e para o goleiro; 

b) Com cobrança de tiro livre indireto que deverá ser efetuado no local onde o goleiro 

tocou a bola com a mão, desde que a distância da linha do gol tenha no mínimo 5 
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metros; caso contrário, o árbitro irá recuar a bola na mesma direção de onde ela foi 

lançada até que se obtenha a distância mínima para a formação da barreira; 

c)  Jogadores da comissão técnica deverão ficar na área delimitada, sob penalização de 

falta coletiva por parte da arbitragem. 

Art. 28 -  As faltas serão cobradas em tiro livre direto, inclusive escanteio, salvo as faltas 

em que o árbitro entender como jogo perigoso, obstrução e devolução de bola ao goleiro, a 

exemplo da regra do futebol de campo. No caso de formação de barreiras, as mesmas 

deverão obedecer à distância de 5 metros. 

Art. 29 -  Serão cobrados tiros diretos, sem direito a barreira, de uma distância de 12 

(doze) metros, ou no local onde a falta foi cometida, a partir da 5ª falta (inclusive), 

considerando-se os dois tempos (acumulativos). 

Art. 30 -  O jogador que cometer 4 (quatro) faltas, somando os dois períodos, será 

eliminado da partida. 

Art. 31 -  Para efeito de classificação dentro de cada CAMPEONATO, aplicar-se-á o 

seguinte: 

a) 03 (três) pontos por vitória; 

b) 01 (um) ponto por empate; 

c)  00 (zero) ponto por derrota. 

 

CAPITULO IV 

DA FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 32 -  O congresso técnico terá por finalidade levar ao conhecimento dos 

representantes de equipes a forma de disputa definida pela C.C.O, efetuar o sorteio das 

chaves e os demais assuntos correlatos a organizarão do evento, sendo o mesmo realizado 

na sede da UVEPAR com participação dos representantes obedecendo as datas estipulada 

pela C.C.O., publicada no site da UVEPAR. 

Parágrafo Único: O congresso técnico realizar-se-á no dia 27 de Outubro de 2017 (quarta- 

feira), às 10h00min na sede da UVEPAR, sendo o ultimo prazo para a entrega do ofício e a 

ficha de inscrição de atletas. 

Art. 33 -   Quando a forma de disputa for no sistema de rodízio o critério de desempate 

será o seguinte: 

I) Empate entre duas equipes: 
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a) Resultado do confronto direto na fase em disputa; 

b) Cobrança alternada de 3 (três) pênaltis, por três jogadores; 

c) Cobrança alternada (1x1), pelos demais jogadores que ainda não cobraram, 

inclusive o goleiro, até que se conheça o vencedor. 

II) Empate entre três ou mais equipes: 

a)Cobrança de pênaltis entre as equipes empatadas (definindo-se os 

adversários através de sorteio). 

Art. 34 -  Quando a forma de disputa for eliminatória simples, o desempate será feito da 

seguinte forma: 

I) Cobrança alternada de 03 (três) pênaltis, por três jogadores; 

II) Cobrança alternada de (1x1), pelos demais jogadores que ainda não 

cobraram, inclusive o goleiro, até que se conheça a equipe vencedora. 

Art. 35 -  Nos desempates por pênaltis, os mesmos serão cobrados pelos jogadores que 

estejam relacionados na súmula e em condições de jogo (isto é, que no ultimo jogo de sua 

equipe não tenha sido punido com cartões azul ou vermelho). 

Paragráfo único – Para atuar como goleiro nas disputas por pênaltis poderá ser escalado 

qualquer um dos atletas em condições de jogo. 

 

CAPITULO IV 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 36 -  Serão oferecidos troféus e medalhas para o Campeão e Vice-Campeão e 3º do 

CAMPEONATO de Futebol Suíço.  

Art. 37 -  Serão Classificados para a fase final em Curitiba em data a ser informada o 1º e 

2º lugar da fase regional. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS 

 

Art. 38 -  Caso as cores dos uniformes, der origem a confusões nas disputas de 

modalidades coletivas, a comissão organizadora fornecerá coletes para uma das equipes 

escolhida através de sorteio. 
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Art. 39 -  Cada equipe participante do CAMPEONATO deverá ser responsabilizada pelos 

materiais esportivos tais como, uniformes, calçados exclusivos para a prática da atividade, 

não sendo permitido o uso de calçados inadequados (Ex. Chuteiras de Cravos), materiais 

médicos. 

Art. 40 -  Só será permitida no campo de jogo (área especifica da competição) a presença 

do pessoal devidamente credenciado e que estejam participando na partida, de acordo com 

as regras das modalidades e/ou com autorização da Comissão Organizadora. 

Art. 41 -  Este regulamento não poderá ser modificado, em hipótese alguma, durante a 

realização do CAMPEONATO. 

Art. 42 -  Os casos omissos do presente regulamento serão decididos pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA. 

 

Curitiba (PR), 16 de Outubro de 2017. 

 

 

 

  

 
 
 

JÚLIO CÉSAR MAKUCH 
Presidente da Uvepar 


