EDITAL 05/2021
TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS
DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AURORA.
1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO
A Secretaria de Juventude e Esporte de Aurora- CE, torna público
o presente edital para realização do TORNEIO EM
COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
DE AURORA.
2. DO OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente edital a realização de
TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AURORA, com premiação
para os 3 primeiros colocados na respectiva categoria
que está disputando.
3. CATEGORIAS
CATEGORIA

IDADE

MASCULINO

+16 ANOS

FEMININO

+16 ANOS

VETERANOS

+35 ANOS

VOLEIBOL MASCULINO

+16 ANOS
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4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria de Juventude
e Esporte de Aurora-CE, localizada no Colégio Monsenhor
Vicente Bezerra, durante os dias 05/11 (08hrs - 17hrs) e
06/11 (08hrs - 12hrs).
4.2 Para participar da competição, cada equipe deverá
inscrever no mínimo 5(cinco) e no máximo 12(doze)
atletas.
4.3 Cada equipe esportiva poderá ter 1(um) Dirigente pela
equipe que também será o responsável pela realização
da inscrição.
4.4 Não poderão participar, sob nenhuma hipótese, atletas
de outro município. Será necessário, antes de cada
partida que cada atleta apresente o Título de Eleitor
junto à Comissão Responsável.
4.5 Caso seja constatada irregularidade na Inscrição, a
equipe será notificada e terá que apresentar uma defesa
por escrito junto à Secretaria de Juventude e Esporte.
4.6 A taxa de inscrição é de 1 Kg de alimento não perecível
para cada atleta. Todos os alimentos arrecadados serão
doados para famílias que se encontrem em situação de
vulnerabilidade social.
4.7 A validação de cada inscrição dependerá da entrega do
alimento dentro do prazo estipulado no Cronograma do
Edital.
4.8 Para os atletas participantes menores de idade será
necessário que o responsável legal assine o Termo de
Responsabilidade
(Anexo
II).
O
Termo
de
Responsabilidade poderá ser entregue até o momento
antes do início da partida do time que o atleta estiver
inscrito.
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4.9 O atleta só poderá participar de 1(uma) equipe por
Categoria.
5. DA PREMIAÇÃO
FUTSAL MASCULINO(+16)
COLOCAÇÃO
PRÊMIO
1º LUGAR
R$1.000,00 + TROFÉU + MEDALHA
2º LUGAR
R$500,00 + TROFÉU + MEDALHA
3º LUGAR
R$300,00 + MEDALHA
FUTSAL FEMININO(+16)
COLOCAÇÃO
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

PRÊMIO
R$500,00 + TROFÉU + MEDALHA
R$300,00 + TROFÉU + MEDALHA
R$100,00 + MEDALHA

FUTSAL VETERANOS(+35)
COLOCAÇÃO
PRÊMIO
1º LUGAR
R$700,00 + TROFÉU + MEDALHA
2º LUGAR
R$400,00 + TROFÉU + MEDALHA
3º LUGAR
R$200,00 + MEDALHA
VOLEIBOL(+16)
COLOCAÇÃO
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

PRÊMIO
R$500,00 + TROFÉU + MEDALHA
R$300,00 + TROFÉU + MEDALHA
R$100,00 + MEDALHA

6. DO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO
6.1 As equipes vencedoras receberão a premiação em
dinheiro em até 3(três) dias úteis após o encerramento
do evento. O Troféu e as medalhas serão entregues na
Cerimônia de Encerramento.
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7. DO EVENTO
7.1 Todos os jogos acontecerão na Quadra Poliesportiva,
localizada na Rua Cícero José do Nascimento, S/N, Bairro
Araçá, Aurora-CE.
7.2 A modalidade da disputa será por Chaveamento. Caso
não haja quantidade de times suficiente para realização,
será adotada a modalidade de Melhor Campanha.
7.3 Caso não haja compatibilidade no número de jogos na
disputa de Futsal, será realizado confronto entre chaves,
A ou B.
7.4 O Sorteio do Chaveamento das equipes inscritas
acontecerá no dia 08/11 às 14hrs na Secretaria de
Juventude e Esporte de Aurora-CE terá transmissão ao
vivo na rede social da Secretaria no Instagram.
8. CRONOGRAMA
DATA/PERÍODO
EVENTO
05/11 – 06/11
Inscrições
08/11
Sorteio das Equipes
08/11
Cerimônia de Abertura
08/11 – 10/11
Jogos do Torneio
10/11
Final do Torneio
10/11
Cerimônia de Encerramento
11/11 - 15/11
Pagamento da Premiação
9. DO REGULAMENTO
9.1 Todas as regras e penalidades de cada categoria estarão
presentes em regulamento próprio( Anexo III e Anexo IV)
10. DO RECURSO
10.1 Qualquer equipe, atleta ou pessoa física em geral poderá
impetrar recurso junto à Comissão Organizadora.
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10.2 Os recursos serão julgados em até 24 horas após ser
impetrado.
11. DA COMISSÃO
11.1 A Comissão Organizadora será composta por 03(três)
funcionários da Secretaria de Juventude e Esporte.
MARIA APARECIDA TAVARES PINTO

COORDENADORA DE ESPORTE

ERIK WESLEY LEITE GONÇALVES

SECRETÁRIO DE JUVENTUDE E ESPORTE

JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO

COORDENADOR
DE
DESENVOLVIMENTO
JUVENTUDE

TRABALHO
E
SOCIAL
PARA

11.2 Nenhum membro da Comissão, seus cônjuges,
companheiros, parentes consanguíneos ou afins até 2º
grau, poderão se inscrever no Torneio.
11.3 Os casos omissos deste edital serão analisados pela
Comissão.
12. DOS ANEXOS
Anexo I – Ficha de Inscrição
Anexo II – Termo de Autorização
Anexo III – Regulamento de Futsal
Anexo IV – Regulamento de Vôlei
Anexo V – Formulário de Recurso
Aurora – CE, 04 de Novembro de 2021.
Erik Wesley Leite Gonçalves
Secretário de Juventude e Esporte
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DA EQUIPE:
NOME DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL:__________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________________
TEL:( ) _ ____-____
EMAIL(Opcional):_____________________________________________
RG:_____________________________ CPF:__________________

MODALIDADE:
( ) FUTSAL MASCULINO(+16) ( )FUTSAL FEMININO(+16)
( ) FUTSAL VETERERANO(+35) ( )VÔLEI MASCULINO

DADOS DOS ATLETAS:
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________
NOME:________________________________________

IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___
IDADE:___

ASSINATURA DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL:
________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:

ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO:

___
DATA DE INSCRIÇÃO:

______________________________________________

___/___/____
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ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
Eu_________________________________________________

com

o

RG

nº_____________________ e CPF nº _____________________ residente na
cidade

de

___________________,

bairro

________________,

rua

_____________________________.
AUTORIZO,________________________________________Com__________
_______ anos de idade, respectivamente, a participar do TORNEIO EM
COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
MUNICÍPIO DE AURORA - CE, sendo que sou responsável do mesmo (a), na
condição de:____________________ e me responsabilizo por sua participação
no evento, bem como concordo e aceito todos os termos colocados no edital.
Aurora, Ceará.
Dia ______ de ___________ de 2021.

________________________________________________
Assinatura do responsável
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ANEXO III – REGULAMENTO DE FUTSAL
A competição do TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS 138
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AURORA- CE, será
realizada de acordo com as Regras Nacionais adotadas pela CBFS –
Confederação Brasileira de Futebol de Salão e pelas normas
regidas no presente regulamento e no regulamento geral dos
jogos. O presente regulamento será utilizado na realização dos
jogos das categorias: Fustal Masculino(+16), Futsal
Feminino(+16) e Futsal Veterano(+35).
1.
A competição do Torneio para o sexo masculino terá a
duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois)
tempos de 20 (vinte) minutos corridos, com intervalo de 05
(cinco) minutos entre eles. No feminino terá a duração de 30
(trinta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 15 (quinze)
minutos corridos, com intervalo de 05 (cinco) minutos entre eles;
2.
Cada equipe poderá inscrever no TORNEIO EM
COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
DE AURORA, com no mínimo 05(cinco) e no máximo 12 (doze)
atletas e 1(um) Dirigente Responsável;
3.
No banco destinado aos reservas, no início da partida e
durante seu transcorrer somente poderão permanecer sentados,
os atletas reservas inscritos na modalidade, devidamente
uniformizados e identificados, em condições de participar da
partida e mais 01(um) membro que será o Dirigente Responsável;
4.
A equipe que perder por W X O sem justificativa formal
perante a comissão organizadora no período de uma hora após o
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horário de início da partida, será eliminada da competição;
5. Estará suspenso da partida subseqüente, o atleta, que receber:
a) 01 (um) cartão vermelho (expulsão) ou;
b) 02 (dois) cartões amarelos (advertência);
c) O técnico expulso no jogo estará suspenso na próxima partida.
6.
A aplicação da suspensão será automática independente
do resultado do julgamento a que for submetida no âmbito da
Comissão Disciplinar;
7.
A contagem de cartões (vermelho e amarelo), para fins
de suspensão automática, será feita de forma acumulativa, ou
seja, os cartões não serão anulados de uma fase para outra;
8.
A quantificação de cartões recebidos, será de
responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da
competição e independe de comunicação oficial;
9.
A contagem de cartões, para fins de suspensão
automática, será feita separadamente e por tipologia de cartão,
não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o
amarelo já recebido na mesma ou em outra partida;
10.
O mesmo atleta, se em determinado momento da
competição, simultaneamente, acumular 02 (dois) cartões
amarelos e mais 01 (um) cartão vermelho, cumprirá
automaticamente, suspensão por 02 (duas) partidas;
11.
A disputa entre equipes acontecerá por disputa em
chaveamento e as classificações das equipes serão determinadas
pela vitória obtida em cada partida;
12.
Em caso de terminar uma partida que necessite um
vencedor, o desempate dar-se-á da seguinte maneira:
a)

Será disputada uma prorrogação de 10 (dez) minutos,
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02 (dois) tempos de cinco minutos, sem intervalo, fazendo-se
apenas a inversão de lados, sendo permitido o pedido de tempo
apenas à(s) equipe(s) que tiver (em) direito a ele em razão de
não haver utilizado durante o segundo tempo do período
regular;
b) Persistindo o empate, serão realizadas cobranças desde a
marca de tiro penal com 03(três) cobranças por equipe;
13.
Se uma partida for encerrada por falta de número legal
de atletas determinado pela regra, que é de 03 atletas, a equipe
que não tiver o número de atletas será considerada como
perdedora;
14.
Quando nenhuma das 02 (duas) equipes possuírem
número mínimo legal de atletas para continuidade da partida, as
02 (duas) equipes serão consideradas perdedoras e ambas serão
eliminadas;
15.

PENALIDADE:
AÇÃO
Ausência da equipe esportiva
inscrita com 15(quinze) minutos de
atraso.

PENALIDADE
Eliminação do Torneio.

O Atleta será expulso da
O Atleta que provocar ou participar
partida.
de agressões verbais contra
qualquer outro atleta , dirigentes
responsáveis ou convidados.
O Atleta será eliminado
O atleta que provocar ou participar
do Torneio.
de agressões físicas contra
qualquer outro atleta, dirigentes
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responsáveis ou convidados.
O Atleta será eliminado
O atleta que provocar ou participar
do Torneio.
de agressões física e\ou verbal
contra qualquer membro da
comissão.
16. Qualquer outro tipo de sinistro ocorrido durante a realização do
TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE será
resolvido pela Comissão Organizadora;
17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
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ANEXO IV – REGULAMENTO DE VOLEIBOL
A competição do TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS
DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AURORA- CE, será realizada de
acordo com as Regras Nacionais adotadas pela CBV –
Confederação Brasileira de Voleibol e pelas normas regidas no
presente regulamento e no regulamento geral dos jogos. O
presente regulamento será utilizado na realização dos jogos da
categoria de: Voleibol Masculino ( +16 anos).
1. Este regulamento é o conjunto de normas e Disposições que
regem a disputa da categoria de Voleibol do TORNEIO EM
COMEMORAÇÃO AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
MUNICÍPIO DE AURORA – CE;
2. O Torneio tem como finalidade desenvolver o intercâmbio
esportivo no município; realizar uma competição saudável e
harmoniosa

entre

seus

organizadores

e

participantes,

maximizando e difundindo a prática do voleibol; ressaltar a
relevância da prática esportiva, como meio absolutamente
necessário para o desenvolvimento da disciplina, do respeito e
do espírito de equipe e, consequentemente, fazendo surgir
novos valores no panorama desportivo municipal;
3. A organização, execução e supervisão do Torneio Municipal
estarão a cargo da Comissão Organizadora da Secretaria de
Juventude e Esporte;
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4. O Torneio na categoria Voleibol iniciará em 10 de Novembro de
2021, no Ginásio Poliesportivo da sede e com finalização no
mesmo dia;
5. Os atletas e membros inscritos na competição declaram para
fins e efeitos de lei que se encontram em perfeitas condições de
saúde, estando aptos a participar da referida competição. Ficam
a organização, patrocinadores ou quaisquer outros envolvidos,
isentos de culpa por quaisquer ocorrências que possam
acontecer com o participante. Declaram ainda que conhecem e
concordam com o regulamento apresentado e autorizam a
utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação do
evento;
6. Nenhum jogo poderá ser iniciado estando uma ou ambas as
equipes incompletas, ou seja, com menos de 04 (quatro) atletas.
A equipe composta por menos de 4 jogadores será
desclassificada, tendo a equipe a obrigação de está com todos os
jogadores presentes com 10 minutos de antecedência;
7. A arbitragem será de inteira responsabilidade da Secretaria de
Juventude e Esporte, a qual está APOIANDO o campeonato;
8. Os atletas que não estiverem calçados, não poderão atuar no
campeonato. A uniformização não será exigida, no entanto, há
obrigatoriedade nas cores de blusas e bermudas escolhidas pelos
times, não precisando ser do mesmo modelo, apenas
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respeitando a coloração. Exemplo: Time A utilizará blusas
laranjas(qualquer tipo) e bermudas pretas(qualquer tipo);
9. Os horários dos jogos obedecerão a ordem do carnê desses,
previamente organizado;
10.

Os jogos serão disputados em melhor de 03 sets, sendo os

dois primeiros até 21 pontos. Caso seja necessário, o terceiro set,
será pelo sistema “tie break” até 15 pontos. Se as equipes
chegarem empatadas em 20X20 ou 14x14 (tie break), o set se
estenderá até que uma das equipes abra uma diferença de 02
pontos sobre a outra (Chaveamento será definido até 08 de
Novembro de 2021 às 14:00 horas);
11.

Serão permitidos dois pedidos de tempo em cada SET;

12.

A modalidade de competição será por Eliminação em

Chaveamento;
13.

Os órgãos promotores e executores do campeonato não se

responsabilizarão por acidentes ocorridos com jogadores, ou por
estes ocasionados a terceiros, antes, durante ou depois dos
jogos: Caso o time seja formado por apenas 4 atletas e, após o
primeiro jogo , um dos jogadores sofre algum tipo de lesão , ou
qualquer acontecimento que impossibilite o jogo, não será
possível substituí-lo e, por conseguinte, a equipe estará
DESCLASSIFICADA;
14.

Caberá à Comissão Organizadora resolver todos os casos

omissos no presente regulamento;
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15.

Durante a realização deste campeonato não serão aceitas

modificações na modalidade de disputa e nem pedidos de
alterações de jogos e/ou datas dos jogos, sem motivo coerente
com os fatos citados;
16.

As equipes participantes são responsáveis pelos atos

praticados pelos seus atletas e demais integrantes da equipe.
Sendo assim, as punições e expulsões (cartões amarelo e
vermelho) serão utilizadas regularmente, conforme o CRITÉRIO
INDIVIDUAL DA ARBITRAGEM;
17.

Os horários marcados na Tabela de Jogos deverão ser

cumpridos, sendo que o primeiro jogo terá 15 (quinze ) minutos
de tolerância e, para os demais jogos , apenas 5 (cinco) minutos
a contar do horário fixado (Ao ultrapassar este período ), a
equipe será automaticamente desclassificada, "W.O");
18.

É expressamente proibido o uso de garrafas de vidro, bem

como de bebidas alcoólicas no banco de reservas. Se,
eventualmente, for constatada durante a partida, a equipe
poderá perder os pontos do jogo se insistir na transgressão ,
após ser informada da falta pela Comissão Organizadora;
19.

Respeitando as medidas de segurança propostas pela

OMS(Organização Mundial da Saúde ), cada atleta deverá levar
sua garrafa ou copo , a fim de evitar o contato com objetos
alheios.
20.

PENALIDADES
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AÇÃO
Ausência da equipe esportiva
inscrita com 15(quinze) minutos de
atraso.

PENALIDADE
Eliminação do Torneio.

O Atleta será expulso da
O Atleta que provocar ou participar
partida.
de agressões verbais contra
qualquer outro atleta , dirigentes
responsáveis ou convidados.
O Atleta será eliminado
O atleta que provocar ou participar
do Torneio.
de agressões físicas contra
qualquer outro atleta, dirigentes
responsáveis ou convidados.
O atleta que provocar ou participar
de agressões física e\ou verbal
contra qualquer membro da
comissão.

Expulso do Torneio.
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE RECURSO
Este documento não faz parte dos documentos de inscrição e só
deverá ser utilizado caso alguma equipe, atleta ou pessoa física
em geral, possa requerer sob algum ocorrido durante o Torneio,
à Comissão.
(descrever de forma objetiva o motivo do pedido de recurso)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Rua Coronel José Leite, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE Fone: (88)9´9604-9630
CEP 63.360-000 SITE: www.aurora.ce.gov.br e-mail: sec.juv.esp.aurora@outlook.com
CNPJ:07.978042/0001-40

