
 

 

 

 

LIGA DE ESPORTE AMADOR DE SANTA MARIA 

 

 

 

REGULAMENTO - TEMPORADA 2022 

CATEGORIA: 

PRINCIPAL 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - As Competições serão organizadas e dirigidas pela Liga de Esporte Amador de Santa Maria – 

LEAMSTMA, por intermédio do Departamento de Futebol Amador, nas categorias PRINCIPAL ou 

outras categorias que a liga venha organizar, em conformidade com este regulamento e terão por 

objetivo: 

 

1. Proporcionar a integração entre os atletas, dirigentes das equipes filiadas e convidadas, 

fortalecendo entres eles a união e o espírito esportivo; 

2. Tornar reconhecido o futebol amador da cidade de Santa Maria entre os melhores do DF; 

3. Proporcionar, através do futebol, uma saudável opção de lazer e entretenimento; 

4. Preparar às equipes e os atletas para participarem de competições promovidas pela Federação de 

Futebol do Distrito Federal - FFDF; 

5. Prevenir, com a prática de esporte, diversos tipos de doenças causadas pelo sedentarismo. 

 

Art. 2º - O nome de cada competição, assim como a fórmula de disputa serão estabelecidas nas reuniões 

da LEAMSTMA e publicadas em Boletim Informativo ou outros meios de comunicações da entidade. 

 

Parágrafo Único: A TAXA DE PARTICIPAÇÃO será cobrada por competição e terá seu valor, data e 

condições definidas em reuniões e publicadas conforme o caput. 

 

Art. 3º - Para participar das competições a EQUIPE deve obedecer aos seguintes critérios: 

 

a) Não ter pendências financeiras; 

b) A equipe com pendência financeiras será eliminado da competição sem reembolso, terá seus 

diretores e atletas punidos. 

c) As equipes devem pagar a taxa de participação da competição no prazo estabelecido. 

d) Preencher a ficha de dirigentes fornecida pela LEAMSTMA; 

e) Filiar seus atletas, preenchendo a ficha de inscrição fornecida pela LEAMSTMA; 

f) Cumprir e fazer cumprir o disposto neste regulamento, no estatuto da entidade, no código 

disciplinar, no boletim informativo e demais normas estabelecidas pela presidência, diretoria e comissão 

disciplinar da LEAMSTMA; 

g) Usar o  C o n s e l h o  F i s c a l  como único órgão competente para recorrer quando se sentir 

prejudicada, por punições aplicadas pela diretoria por questões, exclusivamente, financeiras; 

h) Disputar as partidas das competições (campeonatos, torneios e copas) nas datas, locais e horários 

determinados pelo Departamento de Futebol Amador; 
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CAPÍTULO II 

 

DAS COMPETIÇÕES 

 

Art. 4º - As competições da LEAMSTMA serão organizadas e dirigidas pelo Departamento de 

Futebol Amador que terá a seguinte competência: 

 

a) Elaborar as tabelas e fórmulas de disputa das competições; 

b)  Tomar todas as providências técnicas e administrativas, necessárias à organização das 

competições; 

c) Participar da indicação do Coordenador de Arbitragem e acompanhar os trabalhos desenvolvidos 

por eles;  

d)  Punir equipes, diretores, atletas,  árbitros e outros citados em súmulas ou denunciados por 

relatórios feitos por membros da diretoria. A punição deverá estar em conformidade com este 

Regulamento e o Código Disciplinar da LEAMSTMA; 

e) Determinar data, hora e local das realizações das partidas; 

f) Informar através de Boletim Informativo ou outros meios de comunicações à estatística das 

competições. 

 

Art. 5º - Após a emissão da tabela, somente o Departamento de Futebol Amador, poderá fazer alterações 

dos horários e indicação de campos para jogos programados. Só serão permitidas alterações nas seguintes 

condições: 

 

a) Desastre ou falecimento de pessoas (atletas e/ou dirigentes) que participam diretamente da partida; 

b) Chuva torrencial ou impedimentos extracampo, relatados em súmula pelo árbitro. 

c) Outros adiamentos somente serão admitidos pela Diretoria Executiva, após análise do pedido, que 

deverá ser enviado por escrito, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis da data programada. Caso haja 

necessidade o pedido será submetido à votação. 

 

§1º: Às equipes que estiverem representando o futebol da cidade, em competições promovidas pela 

Federação de Futebol do Distrito Federal – FFDF poderão solicitar a alteração das datas e horários de 

seus jogos. 

 

§2º: Os jogos não realizados pelos motivos descritos neste artigo, ou ainda os que forem suspensos, 

havendo a necessidade de sua realização, serão agendados pela LEAMSTMA, dentro da programação 

prevista para o término de cada competição. 

 

Art. 6º - A fórmula de disputa de cada competição será definida em reunião e divulgada em boletim ou 

outros meios de comunicações. 

 

Art.7º - As premiações a serem entregues aos contemplados, serão definidas em reunião e 

divulgadas em boletim ou outros meios de comunicações. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA CONDIÇÃO DE JOGO DOS ATLETAS 
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Art. 8º - Das idades dos Atletas: 

 

1º§: É de responsabilidade da equipe atletas menores de 18 anos. 

 

2º§: É de responsabilidade da equipe o uso de atletas com problemas de saúde. 

 

Art. 9º - A equipe no ato da FILIAÇÃO DO ATLETA deverá apresentar as seguintes documentações: 

 

a) Ficha de Inscrição do Atleta preenchida e assinada pelo atleta. 

b) Cópia da Carteira de Identidade, CNH ou Carteira de Órgãos Militares. 

 

Parágrafo Único: Todo atleta deverá ser filiado na Liga, cada equipe (filiada e em dia com suas 

obrigações) terá o direito no passe de 33 atletas por ela inscritos. A Liga não se responsabilizará por 

qualquer irregularidade na filiação de atleta, cabendo à equipe interessada verificar procedência dos 

mesmos e seus respectivos documentos. 

 

Art. 10º - Prazo de inscrição de Atletas: 

 

a) Para competições como: Torneios e Copas, as inscrições serão em procedimento formal e o prazo 

definido em reunião. 

 

b) Para o Campeonato 1ª e 2ª divisão, as inscrições será em procedimento formal e o prazo definido 

em reunião.  

 

Parágrafo Único: O atleta da equipe que abandonar a competição ou for eliminada de acordo com o 

regulamento não poderá participar por outra equipe na competição ou competições. 

 

Art. 11º - Não haverá impedimentos a atletas profissionais de participarem das competições da Liga, 

desde que os mesmos sejam inscritos em tempo hábil. 

 

Art. 12º - Nenhum atleta poderá assinar a súmula sem o RG, CNH, Carteira de Órgãos Militares ou 

Carteira de Trabalho. 

 

1º§: No caso de perda ou roubo de documento será aceito o Boletim de Ocorrência. 

 

Art. 13º - Incluir na equipe, ou fazer constar em súmula ou documento equivalente, atleta, membros 

da comissão técnica em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. 

 

PENA: Placar de 1x0 ou mantido o placar de momento em favor de adversário  

 

§ 1º Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator na 

partida. 

 

§ 2º Se ficar comprovado que houve má fé, a equipe será eliminada da competição e seus dirigentes serão 

punidos conforme o regulamento e/ou código disciplinar. 
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§ 3º Se o fato ocorrer nas; Oitavas de Final, Quartas de Final e Semifinal a equipe infratora está eliminada 

da competição. Na Final a premiação vai para o terceiro colocado. 

 

Art.14º - Vetado. 

 

Art. 15º - Exclusivo para o Campeonato (1ª (primeira) e 2ª (segunda) divisão). 

 

a)   Atleta inscrito no campeonato que não tenha assinado súmula pode ser substituído mediante o 

pagamento de R$ 50,00 em favor da LIGA. 

  

b)   Atleta que assinar até 3 (três) súmulas dentro do prazo de inscrição pode se transferir para outra 

equipe, desde que a ficha de transferência seja assinada por todas partes e com pagamento em favor da 

LIGA o valor de R$ 150,00. 

 

Art. 16º - A equipe ficará responsável pelo atendimento médico quando houver necessidade, devendo à 

mesma está ciente do disposto no Estatuto da Criança e Adolescente com relação aos adolescentes 

inscritos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DOS PASSES DOS ATLETAS 

 

Art. 17º - O passe do atleta na temporada pertencerá ao clube pelo qual ele assinar a ficha de inscrição 

e/ou futuramente a ficha de transferência.  

 

Art. 18º - Ao final de cada competição poderá haver transferência de atletas entre os clubes participantes, 

de acordo com o entendimento entre as partes envolvidas, sempre por formulário de transferência e prazo 

limite conforme o artigo 10º do regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS OU JOGOS 

 

Art. 19º - Os jogos serão regidos pelas regras universais do futebol, e no que couber, obedecendo 

aos critérios e alterações promovidas pela CBF e FIFA. 

 

Art. 20º - Uniformes, Calçados e Bola. 

 

a) Todos os atletas com exceção do goleiro devem estar devidamente uniformizados nas cores e 

detalhes das camisas, shorts e meiões (meião será aceito a marca do fabricante). 

 

Parágrafo Único: É proibido o uso do uniforme do lado avesso.  

 

Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 

 

b) Não há impedimento no uso de tornozeleira, fita no meião, meia (trusox) antiderrapante, camisa ou 

short térmico com cores diferente do uniforme de jogo. 
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Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 

 

 

c)     É obrigatório o atleta está com o uniforme numerado, não podendo o utilizar na mesma partida a 

numeração para mais de um atleta, sob pena de perda de pontos. Exceto entre goleiros, desde que o 

arbitro seja comunicado e o mesmo autoriza. 

 

Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 

 

d)      Não será aceito uso de sandálias, sapatos, descalço, tênis e chuteira futsal. 

 

Parágrafo Único: É proibido uso de chuteiras de travas nos campos sintéticos. 

 

Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 

 

e)      Cada equipe tem que apresentar ao árbitro uma bola em condição de jogo. 

 

Parágrafo Único: Se no decorrer da partida a bola furar ou acontecer algum dano, o jogo ocorrerá 

normalmente e o árbitro dará os acréscimos necessários. 

 

Punição:  

 

I - 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário; se o fato ocorrer na 

final será descontado 15% do valor da premiação. 

 

II – Se ambas não apresentarem as bolas, menos 3 pontos na tabela de classificação, na fase eliminatória 

(oitavas de final, quartas de final e semifinal) as equipes serão eliminadas e na final será descontado 15% 

do valor da premiação. 

 

Art. 21º - A equipe mandante deverá marcar o campo e colocar as redes dentro do tempo de tolerância. 

 

Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 

 

1º§: A equipe do lado esquerdo da tabela será denominada mandante. 

 

2º§: A assinatura na súmula deverá ser feita, primeiramente, pelos atletas da equipe mandante do campo e 

depois pelos atletas da equipe visitante, antes do início da partida. 

 

Art. 22º - Coincidindo as cores dos uniformes, a equipe visitante faz a troca dentro do tempo de tolerância. 

 

Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 

 

Art. 23º - Cada equipe poderá fazer até 7 (sete) substituições, excedendo o limite a equipe será punida. 

 

Punição: 1x0 a favor do adversário ou mantido o placar de momento em favor do adversário. 
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Art. 24º - Nenhuma partida poderá ter continuidade se uma das equipes estiver menos de 7 (sete) atletas.  

 

Parágrafo Único: O árbitro suspenderá a partida e a equipe adversária será declarada vencedora pelo 

placar de 1x0 ou mantido o placar de momento em favor do adversário, independente do tempo de jogo. 

 

Art. 25º - As partidas terão a duração de: 

 

a) Categoria Principal, duração de 80 (oitenta) minutos divididos em dois tempos de 40 

(quarenta) minutos com intervalo de 15 (quinze) minutos; 

 

Parágrafo Único: Nos jogos no campo sintético, o árbitro é responsável pelo fechamento dos portões 

que dão acesso ao campo e de desligar os refletores (jogo a noite) ao término do jogo. 

 

Art. 26º - FINAL será realizada no sintético da quadra 409 e/ou 116. 

 

a)         Torneios e Copas os jogos das oitavas de final, quartas de final, semifinal e final serão realizados 

em jogo único. 

 

b)       Campeonatos (1ª e 2ª divisão) os jogos das quartas de final e semifinal serão realizados em 2 (dois) 

jogos com vantagem para a equipe de melhor campanha e a final em jogo único sem vantagem. 

 

Art. 27º - No caso de empate por pontos ganhos, serão adotados os seguintes critérios para desempate: 

 

1. Maior número de vitórias; 

2. Melhor saldo de gols; 

3. Maior número de gols marcados; 

4. Menor número de gols sofridos; 

5. Melhor conceito disciplinar; 

6. Confronto direto; 

7. Sorteio 

 

Parágrafo Primeiro: Desempate para o artilheiro e goleiro menos vazado: 

 

a) Se houver 2 (dois) artilheiros empatados, ganhará a premiação o atleta da equipe melhor 

classificada; 

 

b) Se houver 2 (dois) goleiros empatados com o menor número de gols sofridos, ganhará a premiação 

o atleta da equipe melhor classificada. 

            

Parágrafo Único: O goleiro menos vazado será definido entre as equipes finalistas; se os artilheiros 

empatados forem da mesma equipe, o mais velho levará o prêmio. 

 

Art. 28º - Caso uma equipe ganha os pontos de uma partida realizada, através de recurso ou pelo fato 

do seu adversário ter atuado de forma irregular, terá os pontos, vitória e gols somados para todos os fins 

de classificação, não sendo o gol computado para efeito de artilharia. 
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Art. 29º - Em caso de WO o time vencedor terá os pontos, a vitória e três gols somados para todos os 

fins de classificação, não sendo o gol computado para efeito de artilharia. 

 

Art. 30º - Vetado. 

 

Art. 31º - As partidas poderão iniciar–se com até 30 (trinta) minutos de atraso, após este tempo será 

aplicado o WO, o resultado será o seguinte: 

 

I -   3x0 em favor da equipe que cumpriu o horário; 

II - 3x0 contra ambas as equipes se estiverem irregulares. 

 

Parágrafo Único: Em consequência do WO sofrido a equipe sofrerá as seguintes penalidades: 

 

a) A equipe que der um WO perderá 0 3 (três) pontos, descontados da tabela de classificação e 

deverá pagar a taxa de arbitragem no valor integral no local da partida ou na reunião da LEAMSTMA 

subsequente. O pagamento da taxa é requisito indispensável para a continuidade da equipe na 

competição e deverá ser efetuada diretamente para o arbitro do jogo ou para LEAMSTMA.  

 

b) Se o WO foi ocasionado pelo atraso do arbitro, a taxa de arbitragem no valor integral é exclusiva 

dele ou de responsabilidade da coordenação de arbitragem. 

 

c) A Diretoria da LEAMSTMA analisará todos os WO’s e suas conseqüências, e aplicará as 

penalidades necessárias, podendo a equipe ou atleta ficar impedido de participar das próximas 

competição.  

 

d) A equipe que der dois WO`s na competição, ficará suspenso do restante da competição e terá 

que pagar multa em favor da LEAMSTMA para disputar as próximas competições. Exceto no caso do 

Art. 31 (b) do regulamento. 

 

e) Se ficar comprovado que o WO ocorreu por exclusiva culpa dos atletas, ficarão suspensos do 

restante de toda temporada, após relatório do presidente da equipe. Se o fato ocorrer na última 

competição do ano, os atletas ficarão suspensos da competição subsequente. 

 

Art. 32º - Uma partida suspensa por indisciplina grave, de acordo com o relatório do árbitro a 

equipe infratora perderá os pontos (1x0) em favor do adversário ou mantido o placar de momento 

favorável ao adversário. 

 

Parágrafo Único: Se o fato que motivou a suspensão partida, ocorrer na fase, oitavas de finais, quartas 

de finais e semifinal. Contra árbitros e seus assistentes em conformidade com artigo 21 – II e 17 §2º -  

parágrafo único do código disciplinar ;  a equipe estará automaticamente eliminada. 

 

Art. 33º - Uma partida interrompida com 20 (vinte) minutos do 2º tempo ou mais prevalecerá o 

resultado de momento da paralisação e será considerada concluída. Exceto nos casos de indisciplina 

grave ou insuficiência de atletas cometida por umas das equipes; o placar será de (1x0) em favor do 

adversário ou mantido o placar de momento favorável ao adversário. 
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Parágrafo Único: Se o fato que motivou a suspensão da partida ocorrer antes dos 20 (vinte) minutos do 2º 

tempo, em conformidade com artigo 5 “A” e “B” os clubes voltarão a campo em data, local e horário 

marcado pelo DFA, para concluir os minutos interrompidos para o término da partida. O placar, gols 

marcados, cartões amarelos/vermelhos e as substituições serão mantidas e respeitadas. Exceto nos casos 

de indisciplina grave ou insuficiência de atletas cometida por umas das equipes, a partida será 

considerada concluída; o placar será de (1x0) em favor do adversário ou mantido o placar de momento 

favorável ao adversário. 

 

Art. 34º - A equipe causadora da suspensão da partida perderá os pontos em favor do seu 

adversário. Se for comprovada a participação de ambas no evento, o caso será analisado pela comissão 

disciplinar e DFA.  

 

Art. 35º - A manutenção da ordem no decorrer da partida é de responsabilidade da equipe mandante. 

 

a) – Nenhuma partida poderá ser suspensa pelo árbitro sem a comunicação prévia aos capitães ou 

dirigentes das equipes, salvo os casos dos Artigos do Código Disciplinar 21 - II e 17-§2 P.U 

contra árbitros e seus assistentes que deverão suspender imediatamente a partida, devendo 

obrigatoriamente relatar na súmula da partida o agente causador da suspensão. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ARBITRAGEM 

 

Art. 36º - As arbitragens das competições são de responsabilidades da Coordenação de Arbitragem e 

acompanhada pelo DFA. 

 

Art. 37º - O árbitro é obrigado a conferir a assinatura, foto e número de identificação dos atletas no 

ato da assinatura da súmula. Verificando essas informações na carteira do atleta. 

 

1º§: Será considerado como documento oficial o Registro Geral (identidade), Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH (carteira de motorista), Carteira de Órgãos Militares e Carteira de Trabalho. 

 

2º§: A antiga carteira da LEAMSTMA não poderá ser utilizada. 

 

3º§: No caso de perda ou roubo de documento será aceito o Boletim de Ocorrência. 

 

Art. 38º - DA TAXA DE ARBITRAGEM: 

 

a) Categoria Amador: R$ 140,00 - R$ 70,00 para cada equipe. 

 

1º§: A taxa de arbitragem feita em PIX deverá ser feita um dia antes da partida até o horário das 21:00h 

para o coordenador de arbitragem.  

        No local da partida a taxa de arbitragem deverá ser paga em dinheiro diretamente ao arbitro antes do 

início da partida ou no máximo no intervalo. 

 

Punição: 1x0 a favor do adversário. 
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2º§: Nos jogos válidos pelo Campeonato (1ª e 2ª divisão) será com trio de arbitragem e a taxa será 

reajustada em 100% a partir das Quartas da Final (Semifinal e Final). 

 

3º§: Torneios e Copas contarão com trio de arbitragem e a taxa será reajustada em 100% a partir das 

Oitavas de Final (Quartas de Final, Semifinal e Final). 

 

4º§: Esses valores poderão sofrer alterações de acordo com as mudanças de nossa economia ou moeda. 

 

Art. 39º - Vetado. 

  

Art. 40º - Os árbitros deverão se apresentar para o exercício de suas funções, 30 (trinta) minutos antes 

do início das partidas e estarem regularmente uniformizados e munidos dos equipamentos necessários ao 

desenvolvimento de suas atividades de acordo com o estabelecido pela regra universal do futebol. Em 

caso de atraso será aplicado multa. 

 

Art. 41º - O árbitro que aceitar ou propina de qualquer espécie de diretor de clube ou da Liga, 

devidamente comprovado, estará automaticamente eliminado do quadro de arbitragem da entidade. Os 

fatos deverão ser relatados em súmula ou denunciados por escritos ao DFA. 

 

Art. 42º - Após a realização da partida o árbitro deverá elaborar o relatório final no verso da 

súmula e entrega-la ao Departamento de Futebol Amador dentro do prazo de 12 (doze) horas, no caso de 

descumprimento do prazo da entrega será aplicado multa. 

 

Art. 43º - As punições aos árbitros e auxiliares serão aplicadas pelo DFA, Comissão Disciplinar e 

deverão está em conformidade com o Regulamento e o Código Disciplinar da LEAMSTMA. 

 

CAPÍTULO VII 

  

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 44º - A Diretoria da LEAMSTMA através do Departamento de Futebol Amador como meios de 

manter a ordem durante as competições, aplicará após a análise das súmulas as seguintes penalidades aos 

atletas, dirigentes e árbitros fundamentada neste Regulamento e no Código Disciplinar de Futebol da Liga 

de Santa Maria, que terá fundamentado no CBDF: 

 

a) Advertência; 

b) Inversão de mando de campo; 

c) Perda de pontos; 

d) Suspensão; 

e) Destituição da função; 

f) Desligamento do campeonato; 

g) Pagamento de multas; 

h) Solicitação do desligamento do quadro Social. 

 

Art. 45º - Se o fato que motivou a suspensão partida, ocorrer na FINAL a equipe infratora será punida 

com o desconto de 15% do valor da premiação. 
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Art. 46º - O prazo limite para a apresentação de recurso, por irregularidades na partida, é de até 2 (dois) 

úteis as 20:00h, devendo a equipe interessada procurar o Diretor do Departamento de Futebol Amador 

ou o Presidente da Comissão Disciplinar para apresentar recurso por escrito, em duas vias e assinado.  

 

 Parágrafo Único: Os recursos apresentados fora do prazo e horário não serão apreciados. 

 

Art. 47º - Vetado. 

 

Art. 48º - Os praticantes de atos criminosos e de destruição do patrimônio público ou particular serão 

denunciados na justiça comum, ficando a LEAMSTMA isenta de qualquer responsabilidade. 

 

Art. 49º - A equipe que, por indisciplina não participar da solenidade de entrega das premiações, perderá 

o direito, quando houver, às outras premiações e incentivos, incluindo o prêmio em dinheiro. 

 

Art. 50º - A equipe cujos ATLETAS abandonarem a partida depois iniciada, por desinteresse ou queixa 

contra a arbitragem o placar será de (1x0) em favor do adversário ou mantido o placar de momento 

favorável ao adversário. Se o fato ocorrer na fase, oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e final; a  

equipe estará automaticamente eliminada. 

 

Art. 51º - O atleta ou dirigente expulso no decorrer da partida, por praticar agressão física contra árbitro 

ou auxiliar ou contra pessoa vinculada à entidade de administração do desporto ou de prática desportiva 

ou suspenso pelo cartão vermelho ou 3º cartão amarelo deverá cumprir a suspensão, desde que 

lançado no Boletim Informativo. 

 

1º§: Os atletas ou dirigentes suspensos por agressão à arbitragem ou auxiliar ou contra pessoa vinculada 

à entidade de administração do desporto ou de prática desportiva sofrerão pena de suspensão conforme 

o Regulamento e Código Disciplinar. 

 

2º§: O Boletim Informativo e semanal da LEAMSTMA será claro, transparente e objetivo, trazendo 

as informações da seguinte forma: nome do apenado, inscrição do apenado, penalidade a ser aplicada e o 

nome da equipe a qual o mesmo pertence, sob pena de ser invalidade a punição aplicada, o DFA 

analisará caso acha questionamento. 

 

Art. 52º - Não será permitido à atleta, e dirigente de equipe ou a membros da LEAMSTMA, que haja 

com indisciplina nas reuniões ou em qualquer evento promovido pela entidade. 

 

Parágrafo Único: O infrator será suspenso por 60 (sessenta) dias das atividades promovidas pela liga, e 

aguardara analise pela Comissão Disciplinar, conforme Código Disciplinar. 

 

Art.53º - Ressalvadas as sanções de natureza regulamentares aqui expressamente previstas, as infrações 

disciplinares serão processadas e julgadas pela Comissão Disciplinar ou diretoria da LEAMSTMA na 

forma estabelecida pelo Código Disciplinar de Futebol da Liga de Santa Maria. 

 

Art.54º - (VETADO)  

 

Art.55º - Além do disposto no Código Disciplinar de Futebol de Santa Maria, Serão punidos com 

perda de pontos em favor do adversário às equipes que: 
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a) Utilizarem atletas fora da idade conforme artigo 8ª e ainda não observar o disposto nos artigos 9º, 

10º, 11º, 12º, 13º, 15º, 18º, 19º e 53º deste regulamento ou utilizar atletas que tenham sido expulsos, 

suspensos ou irregulares, citados em boletim, caracterizado como atletas sem condições de jogo. 

 

b) ser for nas fases: Oitavas de Finais, Quartas de Finais, Semifinais, Final ou ainda em jogos da 

primeira fase (1ª rodada, 2ª rodada e etc.), a Comissão Disciplinar analisará o caso e aplicará a punição de 

acordo com o código disciplinar e regulamento.’ 

 

c) Por motivo de indisciplina causar a suspensão da partida, em conformidade com os artigos 

deste regulamento e do Código Disciplinar de Futebol de Santa Maria; 

 

d) Causar a suspensão da partida por insuficiência de atletas por qualquer motivo. 

 

e) Causar a suspensão da partida por deixar de cumprir o disposto nos artigos deste regulamento; 

 

f) Sofrer WO; cumprir ainda o disposto no artigo 31º; 

 

g) Tiver seu diretor, técnico, auxiliar e/ou dirigente citado em boletim e mesmo não assinando 

súmula, causar a suspensão da partida que envolver a sua equipe; 

 

h) Tiver seus atletas, deixando o campo de jogo ou no intervalo e ir participar de tumulto, rixa 

ou confusão envolvendo outras equipes; 

 

i)  Que não permitir, por meio dos atletas, dirigentes ou torcida, que seja feita a cobrança de pênaltis, 

se houver no decorrer do jogo, causando a suspensão do mesmo ou em situações em o jogo será decidido 

nas penalidades. Se a infração for cometida por ambas equipas a duas serão desclassificadas da 

competição. 

Parágrafo Único: Em todos os itens citados neste artigo, COM EXCESSÃO DA LETRA “A”, serão 

obedecidos os seguintes critérios para a punição da equipe infratora: 

 

a) Caso o time infrator estiver vencendo ou empatando, os gols marcados não serão computados 

para efeito de artilharia e o seu adversário será considerado vencedor pelo placar de 1x0, o cartão 

amarelo, sem agravantes, será anulado; 

 

b) Caso seu adversário estiver ganhando a partida no momento da suspensão será mantido o 

resultado; o cartão amarelo, sem agravantes, será anulado; 

 

c) Se o fato citado ocorrer nas fases: Oitavas de Finais, Quartas de Finais, Semifinais, Final a 

equipe poderá ser eliminada e se ficar comprovada a participação das duas as equipes no evento, 

ambas poderão ser eliminadas; conforme o Regulamento ou Código Disciplinar da LEAMSTMA. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 56º - É proibido o acesso aos arquivos da Liga sem a devida autorização a atletas e dirigentes. 

 

Art. 57º - Os casos omissos a este regulamento serão analisados pela diretoria da LEAMSTMA ou 

Comissão Disciplinar que irá as punições a serem aplicadas. 

 

Art. 58º - O presente regulamento foi alterado pela DFA e entrará em vigor a partir da primeira 

competição do ano de 2022. 

 

Art. 59 – Campeonato Amador de Santa Maria terá sua forma de disputa definida em reunião e publicada 

em boletim informativo ou outros meios de comunicações: 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Art. 60 – O presente regulamento será valido para a temporada do ano vigente, devendo ser aperfeiçoado 

para a temporada do ano vigente e subseqüente. 

 

Art. 61 – O presente regulamente terá validade a partir da primeira competição do ano. 

 

 

 

 
Izaquiel da Silva Souza 

Presidente da LEAMSTMA 

 

 
 


