
REGULAMENTO DAS EQUIPES PERMANENTES 
 

 
I – DOS OBJETIVOS: 
Art. 1º - As equipes permanentes têm por objetivos principais contribuir para a 
melhora da qualidade de vida e promover a integração dos seus associados 
por meio da prática do desporto. 
 
II – DOS REQUISITOS 
Art. 2º - A participação nas equipes permanentes da APCEF/MG é facultada 
apenas aos associados, considerados nessa condição com base em estatuto 
em vigor. 
 
III – CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES PERMANENTES 
Art. 3º - As equipes permanentes serão formadas pelas seguintes modalidades 
esportivas: Basquete Masculino, Futebol Society, Futsal Masculino e Feminino, 
Voleibol Masculino e Feminino, Tênis de Campo Masculino e Feminino, 
Atletismo e Natação. 
 
Art. 4º - Para ser considerada equipe permanente esta deverá ter uma 
freqüência mínima de 70% por treino que será apurado com base nos 
quantitativos discriminados abaixo e que são os seguintes: 
 
a) Basquete masculino - 13 atletas  
b) Futebol Society  - 26 atletas  
c) Futsal masculino 15 atletas  
d) Futsal feminino - 15 atletas  
e) Voleibol masculino - 18 atletas  
f) Voleibol feminino - 18 atletas  
g) Tênis de campo  - 10 atletas  
l) Natação - 12 atletas 
q) Atletismo - 12 atletas  
 
Parágrafo primeiro: Caso o percentual mínimo de formação da equipe 
permanente não seja satisfeito, ela será desfeita voltando a ser formada 
apenas durante o período de preparação para os Jogos da FENAE e Sul-
Sudeste, encerrando as atividades imediatamente após o término da disputa; 
 
Parágrafo segundo: A equipe permanente poderá exist ir desde que os 
atletas remanescentes assumam o custo mínimo de man utenção de 
equipe, com base nos quantitativos relacionados no artigo 4º. 
 
IV - DOS DEVERES DOS ATLETAS  
Art. 5º Comparecer e treinar nos locais e horários previamente definidos pela 
Coordenação de Esportes, munido dos equipamentos necessários à prática da 
atividade esportiva; 
 
Art. 6º - Comprovar junto à Coordenação de Esportes que está apto para a 
prática de atividades esportivas; 
 



Art. 7º - comparecer a um mínimo de  70% dos treinamentos agendados pela 
Coordenação de Esportes; 
 
Parágrafo Único: Este percentual poderá ser inferior desde que seja por motivo 
de força maior devidamente justificado à Coordenação de Esportes; 
 
Art. 8º - Registrar a sua presença nos treinamentos por meio de assinatura em 
uma lista específica especialmente preparada para esse fim; 
 
Art. 9º - Zelar pelo material fornecido pela APCEF/MG; 
 
Art. 10º - Contribuir para a divulgação das escolas principalmente para os 
demais associados; 
 
Art. 11º - Avisar imediatamente a Coordenação de Esportes caso ocorra algum 
fato que o impossibilite do exercício de atividade esportiva; 
 
V - DOS DEVERES DA APCEF/MG 
Art. 12º - Fornecer toda a estrutura necessária para prática da atividade 
esportiva  responsabilizando-se por: 
 
a) Contratação e remuneração do técnico da modalidade; 
b) Propiciar o espaço adequado para viabilizar a prática esportiva; 
c) Fornecer o material necessário para treinamento; 
e) Manter os participantes das Equipes Permanentes devidamente informados 
sobre as atividades esportivas; 
 
Art. 13º Promover e/ou participar de torneios e campeonatos com o objetivo de 
incrementar a formação da equipe permanente. 
 
Parágrafo Único: Somente poderão participar das competições representando 
a APCEF/MG os atletas com freqüência mínima, nos treinamentos, de 70% 
salvo apenas aqueles que se enquadrem na exceção prevista no parágrafo 
único do artigo 7º deste regulamento ; 
 
Art. 14º Promover encontros como o objetivo de fomentar os laços de amizade 
e camaradagem entre os atletas das diversas modalidades. 
 
Parágrafo Único: Os atletas com freqüência mínima, nos treinamentos, de 70% 
terão desconto de 50% sobre o preço de face dos ingressos; salvo apenas 
aqueles que se enquadrem na exceção prevista no parágrafo único do artigo 7º 
deste regulamento;  
 
Art. 15º Verificar periodicamente se o atleta encontra-se apto ao exercício da 
atividade física. 
 
VI – DA ADESÃO À EQUIPE PERMANENTE 
 
Art. 16º – Para aderir à Equipe Permanente o associado deverá preencher a 
Ficha de Inscrição pelo link 



http://www.apcefmg.org.br/portal/data/pages/8A19A3E23C7306AA013C906C5
5233601.htm; 
 
Art. 17º – A mensalidade é R$ 30,00(trinta reais) sendo que no ato da inscrição 
o associado deverá preencher uma autorização para débito em conta a ser 
efetuado até o dia 25 de cada mês. 
 
Art. 18º - O atleta deverá preencher também um Termo de responsabilidade 
onde declara que está em perfeitas condições para a prática desportiva. 
 
VI – DA RESCISÃO 
 
Art. 19º - O associado poderá a qualquer tempo solicitar a sua exclusão das 
equipes permanentes desde que essa decisão seja comunicada previamente à 
Coordenação de Esportes. 
 
Parágrafo Único: A APCEF/MG reserva-se no direito de cobrar eventuais 
débitos pendentes de recebimento à época do desligamento. 
 
VII – DIREITOS DE IMAGEM 
Art. 20º – Os membros da Equipe Permanente da APCEF MG deverão ceder o 
direito do uso de sua imagem para a APCEFMG e FENAE nos eventos 
desportivos, competições ou treinamentos. 
 
Art. 21º - A APCEF/MG possui o direito de imagem do uniforme e 
equipamentos a serem utilizados em competições oficiais, ficando a divulgação 
de patrocínios particulares autorizados somente mediante aprovação por 
escrito da Diretoria de Esportes e Lazer.  
 
VIII – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 22º -  Os atletas independentemente de estarem ou não nas dependências 
da APCEF/MG estarão sujeitos às regras contidas no estatuto da APCEF/MG; 
 
Art. 23º -  Este regulamento entra em vigor na data da sua publicação.    
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013.   
 
Nerval Matias de Almeida Junior  
Diretor de Esportes e Lazer  
APCEF MG 
 


