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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 
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EDITAL Nº 07/2021 - REGULAMENTO GERAL 
 

1º TORNEIO MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3 - FUNCET -2021 

 

PREFEITURA   MUNICIPAL    DE    ARIQUEMES,    através    da    FUNDAÇÃO    DE 

CULTURA,ESPORTE E TURISMO, Rua Rio Madeira, N.º 2699, Setor Institucional, , inscrito no 

CNPJ nº04.104.816/0001-16, no uso de suas atribuições legais, tornam público que fará realizar, 

PRESENCIAL, o 1 º Tor ne i o Muni c ipal de  Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 1 , que será 

realizado na categoria Adulta ( Acima de 18 anos ), respeitando o decreto vigente. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 -O objeto deste Edital é a Realização do 1 º To r ne i o Muni c ipa l de Bas que t e 3 x 3 - 

FUNCE T - 202 1 , residentes na Cidade de Ariquemes - RO, contemplando a emenda parlamentar 

463/20. 

 

2. DO OBJETIVO GERAL 

 

2.1 - Iniciativa, valorizar e reconhecer os talentos esportivos em nível municipal e região. 

 

2.2 - 1 º To r ne i o Mun i c ipa l de Ba squ et e 3 x 3 - Func e t - 202 1 visa: 

 

a) incentivar a pratica esportiva na modalidade de Basquete 3x3; 

 

b) dar oportunidade ao surgimento de novos talentos esportivos; 

 

c) valorização e aperfeiçoamento da modalidade esportiva; 

 

d) promover intercâmbio esportivo entre as atletas do município e convidados de outra cidades, 

proporcionando o fortalecimento da atividade esportiva de Ariquemes; 

e) dar visibilidade à modalidade de Basquete 3x3 em nosso município; 

f) Seguir as orientações preventivas relacionadas para evitar a proliferação do Covid - 19, através de 

decretos e normas técnicas da Vigilância Sanitária; 

 

3. DA REALIZAÇÃO 

 

3.1 - O 1 º Tor ne i o Mun i c ipa l de Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 1 será coordenado pela 

Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, através Diretoria de Esportes, sendo representantes da 

FUNCET. 

4. DOS PARTICIPANTES 
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4.1 Poderão participar equipes, com residência comprovada no município de Ariquemes - RO. 

4.2  Será aceita a inscrição de no mínimo 08 (oito) equipes participantes; 

 

4.3 Em contrapartida, as equipes participantes serão responsáveis pelo pagamento da taxa de arbitragem 

ao responsável da arbitragem (representante da sociedade civil). 

 

§ A v a l i d a ç ã o d e c a d a i n s c r i ç ã o e s t á c o n d i c i o n a d a a o p a g a m e n t o d a  t a x a 

de a r b i t r a g e m q u e o c o r r e r á n o d i a 2 7  d e O u t u b r o d e 2 0 2 1 n a s e d e  d a 

Di re tor ia  d e E s p o r t e s - F u n c e t , l o c a l i z a d a n o p r é d i o d o E s t á d i o G e n t i l V a l é 

r i o d e L i m a , à s 1 8 h . 
 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

5.1- A inscrições ocorrerão no período de 12 de Outubro, à 26 de Outubro de 2021, presencial na sede 

da Diretoria de Esportes - Funcet, localizada Av Jk, Setor Institucional, Ariquemes RO, no prédio do 

Estádio Gentil Valério de Lima. Horário de Atendimento de Segunda a Sexta-feira de 07:30h a 13:30h 

e apresentação dos seguintes documentos: 

a)  Anexar cópia do RG e CPF, ou CNH, na ficha de inscrição, apresentadas até o dia do congresso 
técnico; 

b) comprovante de residência atualizado ou declaração assinada pelo proprietário do imóvel, 

reconhecidaem cartório se o comprovante não estiver no nome do inscrito, apresentadas até o dia do 

congresso técnico; 

c) em caso de menor de 18 (dezoito) anos, o inscrito deverá apresentar autorização dos pais ou 

responsáveis, apresentado até o dia do congresso técnico; 

d) todos os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado endereçado à FUNCET 

comidentificação do participante,  apresentados até o dia do congresso técnico; 

e) não serão aceitas inscrições após o prazo; 

 

f) Anexar cópia dos dados bancário, no nome do participante ou responsável pela inscrição, até o dia do 

congresso técnico; 
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5.2- O regulamento, fichas de incrição, autorização de responsável e autorização de imagem, som e 

nome para 1 º Tor ne i o Mun i c ipa l de  Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 1 estará                     

disponivel no site da Prefeitura Municipal de Ariquemes, através do endereço: 

www.ariquemes.ro.gov.br 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 - O 1 º To r ne i o Mun i c ipa l de Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 1 será disputado 

pelas        agremiações denominadas clubes inscritos participantes, na forma deste regulamento. 

 

6.1.1 - Será aceita a inscrição de no mínimo 08 (oito) equipes. 

 

6.2 - Será organizado e dirigido pela pela Diretoria de Esportes - FUNCET do Município de 

Ariquemes. 

6.3 - Compete ao coordenador de árbitros designado pela Diretoria de Esportes - FUNCET, 

escalar a arbitragem para atuarem nas partidas. 

6.4 - A Diretoria de Esportes da FUNCET ficará a cargo de julgar as questões que vierem a 

acontecer durante o campeonato, sendo nomeadas pelo Diretor de Esporte da FUNCET. 

6.5- Os clubes participantes da competição reconhecem esta comissão como única e definitiva 

instância para resolver as questões que surjam entre eles ou entre a comissão organizadora, desistindo 

assim de valer-se para esses fins de outros poderes. 

6.5.1 - Além desse reconhecimento, obrigam-se ainda os participantes do campeonato: 

a) Disputar o campeonato devidamente uniformizado. 

- Entende-se como equipe devidamente uniformizada, constando os seguintes itens: 
- Camisas iguais, devidamente numeradas. 
- Calção/bermuda esportivo, da mesma cor predominante. Está proibido o uso de bermudas e 

shorts jeans, leging (dobrada). 
 

b) Participar das partidas nas datas, locais e horários marcados pela tabela, havendo tolerância 

de 15 (quinze) minutos para o início do jogo em cada rodada. 

c) Admitir e aceitar as modificações deste regulamento e da tabela,

 quando no interesse do bom andamento dessa competição. 

6.6 - As decisões da Diretoria de Esportes - FUNCET serão regidas e baseadas no presente 

regulamento.

http://www.ariquemes.ro.gov.br/
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7. DA PREMIAÇÃO E DOS TITULOS 

 

 

7.1 - Ao clube vencedor da competição será atribuído o título de CAMPEÃO do 1 º Tor ne i 

o Mun i c ipa l de Ba squ et e 3 x 3 - FUNC E T - 202 1 , ao segundo colocado o título de vice- 

campeão. 

7.2 - O pagamento para os vencedores será realizado até 30 (trinta) dias após o fim do Campeonato. 

7.3 - As seguintes premiações serão: 

a) CAMPEAO 1° colocado R$ 3.000,00 

b) VICE- CAMPEÃO 2°colocado R$ 1.500,00 

c) TERCEIRO COLOCADO R$ 1.000,00 

d) QUARTO COLOCADO R$ 500,00 

 
 

7.4 -As equipes participantes em contra partida ficaram a cargo do pagamento da taxa de arbitragem no 

dia 27 de Outubro de 2021, na sede do Estádio Gentil Valério de Lima, horário ás 18h. 

 

8. DA DIREÇÃO DO CAMPEONATO 

 
 

8 .1  O 1 º To r ne i o Mun i c ipa l de Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 1 será dirigido pelo 

Diretoria de Esporte da FUNCET a qual compete às seguintes atribuições: 

- Elaborar a programação dos jogos; 

- Tomar as providências de ordem técnica necessária à organização do campeonato; 

- Examinar as súmulas e os relatórios dos árbitros aprovando ou não as partidas; 

- Julgar as irregularidades e os casos omissos no presente regulamento; 

- Dar ou não condições de jogo aos atletas; 

8.2- O local das partidas da competição ainda será confirmado devida as medidas preventivas do 

Covid-19, com inicio previsto em 29/10/2021. 

8.3- Seguir as orientações das medidas Sanitárias adotadas em decretos estaduais e municipais 

vigentes, lei estadual nº 4.985, de 3 de Maio de 2021 que dispõe “ Reconhece a prática da atividade 

física e do exercício físico como essenciais em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 

essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais.”, Decreto Municipal nº 17.576, de 26 de Maio de 2021 e Nota 

Técnica nº 66/2020/AGEVISA-SCI. 
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8.3.1 Dentre as medidas Sanitárias adotadas: 

• Disponibilizar no ambientes de maior fluxo de pessoas e entrada, todos os insumos, como alcool 70% 

(setenta por cento) ou àgua corrente, sabão liquido. 

• Demarcação do distanciamento entre os atletas, durante as partidas. 

• Checar a temperatura dos atletas antes de adentrar ao espaço de treinamento, não autorizando a 

entrada de alunos(as)/atletas, com temperatura de 37,8º ou mais, comunicar ao responsável caso haja 

alteração na temperatura corporal. 

• Todos os atletas e demais presentes no local de competição devem USAR MÁSCARA, retirando 

apenas os atletas QUANDO ESTIVER EFETIVAMENTE EM JOGO. Troque a máscara toda vez que 

estiver úmida, acondicionando em embalagem própria a máscara já utilizada; 

• Orientar o uso individual de garrafinha de água. 

• Manter o distanciamento recomendado de 1,5m à 2m de distância. 

• Realizar a higienização das mãos; 

• Evitar compartilhar objetos pessoais; 

•  Os ginásios poderão receber até 30 % da sua capacidade de público, desde que demarcados os 

assentos, obedecendo o mínimo de distanciamento entre as pessoas; 

 
9. DA CONDIÇÃO DE JOGO DOS ATLETAS 

 

 

9.1 - Não será permitido que nenhum atleta atue sem que esteja devidamente uniformizado. 

a) Será permitido a tolerância de 10 minutos para o Jogador atrasado participar da partida desde que 

seu nome esteja registrado em SÚMULA. 

b) Portar documento oficial com foto. 

Cada equipe poderá inscrever no Máximo (04) atletas até o último jogo da sua equipe na primeira 

fase. 

9.2 - Somente poderão participar da competição os atletas legalmente inscritos até o último jogo 

da sua equipe na primeira fase. 

9.2.1 - O atleta que se inscrever em duas ou mais agremiação, não poderá disputar a competição, 

estando automaticamente excluído da mesma. 

9.2.2 - As fichas de inscrição dos atletas deverão ser acompanhadas dos registros devidamente 

preenchidas pelos dirigentes. Nas fichas de inscrição devem estar anexas cópia de documentos oficiais 

com foto ( RG, Passaporte, Carteira de Trabalho, CNH). 
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9.2.3 Será INDEFERIDA a inscrição da equipe que   não apresentar as documentações completas até 

o dia do Congresso Técnico. Entende-se como documentação: a Ficha dos Atletas, Cópias de 

documentos Oficiais, pagamento da taxa de arbitragem. 

9.2.4- A condição de jogo de cada atleta será de responsabilidade de cada equipe. 

c) Todo atleta deverá apresentar um documento original com foto antes de cada partida. 
 

9.2.5 Com 20 (vinte) minutos antes da hora marcada para o início do jogo, os atletas de cada equipe 

participante deverão estar presentes no local de jogo determinado pela programação, para que os 

serviços administrativos sejam concluídos pelo representante ou árbitro reserva escalados para a 

partida. 

 

9.3 - Fica automaticamente excluído da competição, o atleta que agredir árbitros, adversários, 

organizadores e espectadores, com palavrões ou agressão física. 
 

9.4 Faltas e Lances Livre: 

a) Uma equipe estará em uma situação de penalidade após ter cometido 6 faltas. Os(as) jogadores(as) 

não são excluídos com base no número de faltas pessoais, sendo sujeito ao Artigo 16. 

b) Se a falta é cometida sobre um jogador(a) que está no ato de arremesso, será concedido à este(a) 

jogador(a) um número de lances livres da seguinte forma: 

- Se o arremesso de cesta de campo efetuado for convertido, a cesta será marcada, e terá 1 lance 

livre como adicional. Serão concedidos 2 lances livres se for a 7a falta da Equipe. 

-Se o arremesso de cesta efetuado dentro do arco não for convertido, terá 1 lance livre. Serão 

concedidos 2 lances livres se for a 7a falta da Equipe. 

-Se o arremesso de cesta efetuado atrás do arco não for convertido, terá 2 lances livres 

c) Faltas Antidesportivas e faltas desqualificantes são contadas como 2 faltas para a Equipe. 

- A primeira falta antidesportiva de um jogador será penalizada com 2 lances livres, mas não terá 

posse de bola. 

-Todas as faltas desqualificantes (incluindo a segunda falta antidesportiva de um jogador) serão 

penalizadas com 2 lances livres e a posse de bola. 

d) As 7ª, 8ª e 9ª faltas de equipe serão penalizadas com 2 lances livres. 

- A 10ª falta e todas as faltas subsequentes desta equipe serão penalizadas com 2 lances livres e a 

posse de bola. Este item se aplica também para as faltas antidesportivas e para as faltas durante o ato 

de arremesso e se sobrepõe aos itens b e c , mas não são aplicadas em caso de Faltas Técnicas. 
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e) Todas as faltas técnicas serão sempre penalizadas com 1 lance livre. O lance livre deverá ser 

administrado imediatamente. Após 1 lance livre, o check ball deverá ser administrado pela equipe que 

tinha o controle da bola ou que teria direito à bola, quando a falta Técnica foi sancionada. O jogo 

deverá ser reiniciado da seguinte forma: 

 

- Se a falta técnica foi cometida por um jogador(a) defensivo(a), então o relógio de arremesso será 

restabelecido com 12 segundos. 

 

-Se a falta técnica foi cometida pela equipe atacante, o relógio de arremesso para esta equipe 

continuará com o tempo em que foi parado. 

 

Nota: Nenhum lance livre será concedido em uma falta de ataque. 
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10. DAS EQUIPES: DEVERES, OBRIGAÇÕES, DIREITOS E FUNÇÕES 

10.1- Comparecer no local de jogo, conforme a tabela dos jogos. 

10.2- Aos responsáveis cabe responder por quaisquer atos cometidos pelos atletas da sua equipe, bem 

como quaisquer acidentes que por ventura venham ocorrer com os atletas durante os jogos, estando a 

departamento de esporte isento de quaisquer responsabilidades com as atletas lesionadas. 

10.3 - A equipe que se julgar prejudicada em qualquer instância no campeonato, deverá no prazo 

máximo de 12 horas após a realização da partida em questão, entrar com recurso junto a da Diretoria 

de Esportes - FUNCET, munidos de documentos contendo as razões do recurso, bem como as provas 

para apresentação de contra provas. 

10.4 - Durante a realização das partidas cada equipe poderá efetuar quantas substituições que 

acharem necessário. 

10.5 - A equipe que não comparecer no horário, data e locais marcados para a realização da 

partida será aplicada o wxo e a mesma estará automaticamente excluída do campeonato juntamente 

com seus atletas e dirigentes e ficarão suspensas de todas as competições realizadas pela FUNCET 

durante o período de três (04) anos. 

10.6 - Só poderão permanecer no banco de reservas: 01 (um) suplentes, 01(um) técnico, desde 

que estejam relacionados na súmula do jogo. 

10.7 - O mando de jogo figurar-se-á da equipe que estiver do lado esquerdo da tabela. 

a) Serão exigidos dois uniformes para os times que vier a disputar o campeonato. b) 
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11. DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES, INICIO E SUSPENSÃO DAS PARTIDAS. 

 
 

11.1- Se uma ou ambas as equipes ficarem reduzidas a menos de 02 (quatro) atletas, cada uma será 

considerada perdedora pela contagem de 01 x 00 (um a zero). 

11.2 - Qualquer partida, em virtude do mau tempo ou por motivos de força maior, poderá ser 

adiada pela Diretoria de Esportes e se a mesma já tiver sido iniciada, compete ao árbitro adiá-la ou 

não. 

11.2.1 um atleta ou membro de uma equipe que for expulso e se recusar a sair, o árbitro dará 

03(três) minutos para a sua retirada. Caso o mesmo insista em não sair, será considerada perdedora a 

equipe do infrator expulso pela contagem de 01 x 00 (um a zero). Se a equipe do infrator que foi 

expulso estiver perdendo, a partida será encerrada após os 05(cinco) minutos e mantido o placar. 

11.3 - O clube que for eliminado do campeonato será considerado perdedor por 01x00 (um a 

zero) nas demais partidas em que deveria atuar no campeonato. 

12. DA FORMA DE DISPUTA E DA PONTUAÇÃO 
 

12.1- O Sistema de competição do 1 º Tor ne i o Munic i pal de Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 

1 , será o seguinte: 

a) 8 (oito) a 12(dez) equipes inscritas: 

- FASE CLASSIFICATÓRIA: Dois grupos, rodízio simples nos mesmos, classificando-se para 

a Fase Semi-Final as equipes 1º e 2º colocadas de cada grupo a saber: 

 
 

GRUPO – A GRUPO – B GRUPO - C 

1 - 2 - 3- 

6- 5- 4- 

7- 8- 9- 

12- 11- 10- 
 

- 4ª DE FINAIS: 

Jogo Equipe X Equipe 

1 1º Grupo A X Ind.Téc. oposto a sua chave 

2 2º Grupo B X 2º Grupo C 

3 1º Grupo B X Ind.Téc. oposto a sua chave 

4 1º Grupo C X 2º Grupo A 

 

- SEMIFINAL: Será disputada conforme segue: 

 

Jogo Equipe X Equipe 

5 Vencedor do jogo 01 X Vencedor do jogo 02 

6 Vencedor do jogo 03 X Vencedor do jogo 04 
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FINAL: Será disputada conforme segue: 

Jogo Equipe  Equipe  

7 Perdedor do jogo 05 X Perdedor do 

jogo 06 

Decisão de 3º/4º 

lugares 

8 Vencedor do jogo 05 X Vencedor do 

jogo 06 

Decisão de 1º/2º 

lugares 

 

b) 13 (treze) a 16(dezesseis) equipes inscritas: 

- FASE CLASSIFICATÓRIA: Os concorrentes serão divididos em 04 grupos ( A, B, C e D) disputados pelo sistema 

de rodízio em um turno. Os grupos serão assim constituidos: 

 

GRUPO – A GRUPO – B GRUPO - C GRUPO - 
D 

1 - 2 - 3- 4- 

8- 7- 6- 5- 

9- 10- 11- 12- 

16- 15- 14- 13- 

- 4ª DE FINAIS: 

Jogo Equipe  Equipe 

1 1º Grupo A X 2º Grupo C 

2 1º Grupo D X 2º Grupo B 

3 1º Grupo C X 2º Grupo D 

4 1º Grupo B X 2º Grupo A 

 

- SEMIFINAL: Será disputada conforme segue: 

Jogo Equipe  Equipe 

5 Vencedor do jogo 01 X Vencedor do jogo 02 

6 Vencedor do jogo 03 X Vencedor do jogo 04 

 

FINAL: Será disputada conforme segue: 

Jogo Equipe  Equipe  

7 Perdedor do jogo 05 X Perdedor do jogo 06 Decisão de 3º/4º 

lugares 

8 Vencedor do jogo 05 X Vencedor do jogo 06 Decisão de 1º/2º 

lugares 

 

c) Acima de 16 (dezesseis) equipes inscritas: 

- Será adotado sistema de rodízio simples a critério da organização da Fase, possibilitando a 

classificação, conforme o caso requeira às fases seguintes: oitavas de finais (16 equipes), quartas de 

finais (08 equipes), sem-finais (04 equipes) e finais. 

 

12.2- Os vencedores de cada confronto irão disputar à próxima fase em jogo único conhecendo assim 

os semifinalista e posteriormente os finalistas, em consequência o campeão do 1 º To r ne i o  

Municipal de Basquete 3x3 – FUNCET - 2021. 
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12.3- A pontuação será definida assim: 

- Vitória: 03(três) pontos. 

- Derrota: 0(zero) ponto. 

 

12.4 - Os critérios de desempate da 1ª (primeira) fase serão distribuídos da seguinte forma: 

1º)Maior número de vitórias (ou percentual de vitórias no caso de número diferente de jogos 

numa comparação entre grupos) 

2º)Confronto Direto (somente levando em conta vitória/derrota e se aplica somente dentro de um 

grupo). 

3º)Maior média de pontuação (sem considerar os placares de vitórias por ausências - W x 0)  

4º )Sorteio; 

12.5- Na primeira fase as equipes jogarão entre si, o tempo de jogo será de 1 período de (10 ) Dez 

Minutos dividido. Da segunda fase até a final do campeonato os jogos serão eliminatórios, em jogo 

único. 

12.6 A primeira equipe que marcar 21 pontos ou mais vencerá o jogo, se isso ocorrer antes do 

final do tempo normal de jogo. Esta regra de “morte súbita” se aplica somente no tempo normal de 

jogo (não em uma possível prorrogação). 

12.7 Se a pontuação estiver empatada ao final do tempo normal de jogo, um período extra será jogado. 

Deverá haver um intervalo de 1 minuto antes da prorrogação começar. A primeira equipe que fizer 2 

pontos na prorrogação vence o jogo. 

12.8 - Os casos omissos no presente regulamento serão averiguados pela Diretoria de Esportes 

- Funcet. 

12.9 - Ficara a critério da Diretoria de Esportes - Funcet as datas e locais, após o sorteio das 

equipes que será realizado no congresso técnico previsto para o dia 04/10/2021 

 

12.10 - Esse regulamento devera ser assinado por todos os representantes das equipes 

participantes, comissão organizadora, comissão de arbitragem. 

 

13. DOS PRAZOS 

13.1 Divulgação do edital: 29/09/2021. 

 

13.2 Início das inscrições: de 12 Outubro de 2021, presencial na sede da Diretoria de Esportes, 

localizada Av Jk, Setor Institucional, Ariquemes RO, no prédio do Estádio Gentil Valério de Lima. 

Horário de Atendimento de Segunda a Sexta-feira de 07:30h a 13:30h 

 

13.3 - Encerramento das inscrições: 26 de Outubro de 2021, às 13:30h. 
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13.4 Congresso Técnico: Apresentação do regulamento e o sorteio das apresentações: 27 de outubro de 

2021, às 18 h, no prédio do Estádio Gentil Valério de Lima. 

13.5- Realização do Evento Esportivo: 29/10/2021 a 07/11/2021. 

 

14. DA CATEGORIA 

14.1- Categoria Masculina Adulta (acima de 18 anos) 

 

14.2 - A participação de atleta menor de idade, condicionada a apresentação do “termo de 

autorização”. 

 

15. PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES 

 

15.1- As premiações, serão depositadas em conta, previamente indicada, no formulário de inscrição, 

no prazo de até 30 dias, após o evento. 

15.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

• Órgão: 02. Prefeitura Municipal de Ariquemes; 

• 14. Fundação de Cultura Esporte e Turismo; 

• Programação: 27.812.0014.2805 – Fomento ao Esporte e Lazer; 

• Elemento de Despesa: – 3.3.90.31.00 -Premiações Culturais, 

Artísticas e  Científicas; 

• Ficha: 622; 

• Recurso Próprio: 100. 

 

15.3 - No decorrer do processo de pagamento, atleta que porventura encontrar-se inadimplente com município 

de Ariquemes/RO, será compensado o valor devido. 

 

 

 

 

WELLINGTON DE ALMEIDA 
Diretor de Esportes/ FUNCET 

Dec. 17.232/PGM/2021
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ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos 

Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude 

 

 
Eu,    (nome completo do 

pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade _, portador(a) do RG nº 

  , órgão expedidor, e inscrita no CPF/MF nº   
 

  autorizo o(a) adolescente/filho(a)   
 

  _, com anos 

de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou     

(relação de parentesco) a participar do evento denominado do 1 º To r ne i o Mun i c ipa l 

de Bas que t e 3 x 3 - Func e t - 202 1 . 

 

 

 

 

Local: _ Data / / (data da assinatura) 
 
 
 
 
 

Assinatura do pai (ou responsável legal) 

 
 

Telefones de contato do responsável: 

 

 
 
 
Observação importante: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM FOTO, NOME COMPLETO 
E DATA DE NASCIMENTO JUNTO COM ESTA AUTORIZAÇÃO. Sem estes, o menor não poderá entrar no evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 

Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET 

Rua Rio Madeira, N.º 2699, Setor Institucional 

Telefone: 3535 4795 

 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

1º TORNEIO MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3 – FUNCET 

RELAÇÃO DE ATLETAS INSCRITOS ANO - 2021 
NOME DA EQUIPE: 

MUNICIPIO  

MODALIDADE: BASQUETE 3X3 Naipe: MASCULINO 

RELAÇÃO DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA  
Ordem Nome R.G ASSINATURA 

01    

02    

03    

04    

COMISSÃO TÉCNICA 
Ordem Nome RG ASSINATURA 

Técnico    

Aux. Técnico    

RESPONSÁVEL PELA EQUIPE 

NOME RG CPF 
   

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL : 

DADOS BANCARIOS DO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE 

NOME DO BANCO:   

AGÊNCIA: CONTA:   

ANEXAR COPIAS: 

- RG OU CNH, CPF; 

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE CADA ATLETA; 

- COPIA DOS DADOS BANCARIOS DO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE 
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ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGEM, SOM E NOME 
 

 

 

Eu, ,   portador da   carteira de   identidade nº 
  e do CPF nº  residente e domiciliado 
à autorizo, de 
forma gratuita e exclusiva, a utilização da minha imagem e voz, EM QUALQUER TIPO DE MÍDIA 
(TV, RÁDIO, INTERNET E OUTROS) que esteja ligada à divulgação da Prefeitura Municipal de 
Ariquemes, através da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, por meio do 1º Torneio de 
Basquete 3x3 - Funcet - 2021 , nos termos que estas assim definirem. 

 

1. A presente autorização confere à 1º Torneio Municipal de Basquete 3x3 - Funcet - 2021 , o 

direito exclusivo de usar a minha imagem e voz, seja em foto ou gravação, bem como eventos 

externos, no Brasil eexterior, além de revistas, jornais, clipping, palestras, seminários e congressos. 

 
2. A utilização da minha imagem e voz só está autorizada, tendo em vista que a obra tem caráter de 

difusão no segmento esportivo. 

 

3. A obra poderá ser distribuída pela 1º Torneio Municipal de Basquete 3x3 - Funcet - 2021 de 

forma gratuita quando se tratar depublicações em organismo de interesse da mesma. 

 

4. Não poderá ser utilizada para exploração de produção de fitas de treinamento, sem expressa 
autorização. 

 

5. A presente autorização terá validade de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura dapresente 
autorização. 

 

6. Após o vencimento do prazo estipulado no item anterior a 1º Torneio Municipal de Basquete 

3x3 - Funcet - 2021 continuará usando a obra, salvo solicitação expressa do atleta. 
 

 

Ariquemes, de de 2021. 
 

 

 

 
 

Assinatura 


