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A Gerência de Esportes de Rendimento e a Coordenação Técnica da 20ª COPA CENTENÁRIO DE FUTEBOL 

AMADOR WADSON LIMA, no uso de suas atribuições resolve: 

1. Seguir resolução do CONTRAN de 29 /06/2017, que atesta CNH valida como identidade.  

“Contran atesta CNH como documento de identificação mesmo vencida. O documento é válido 

como identidade, mesmo estando vencido. Que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é válida como 

documento de identidade em todo território nacional.” 

2. Com base na resolução do CONTRAN publicar errata:   

2.1. Relacionada ao Artigo 16 do Regulamento da 20ª COPA CENTENÁRIO DE FUTEBOL AMADOR 

WADSON LIMA 2017;  

Onde se lê: 

“Art. 16 - Para participar da partida, ao assinar a súmula o jogador deverá apresentar, somente, o documento 

original de identidade (RG) ou CNH desde que esteja dentro do prazo de validade. “ 

Leia –se: 

Art. 16 - Para participar da partida, ao assinar a súmula o jogador deverá apresentar, somente, o documento 

original de identidade (RG) ou CNH.  

2.2. Relacionada ao Artigo 37, §2º; do Regulamento da 20ª COPA CENTENÁRIO DE FUTEBOL AMADOR 

WADSON LIMA 2017;  

Onde se lê: 

“Art. 37... Parágrafo Segundo: Também será considerado jogador irregular (sem condição de jogo), o 

jogador que ao assinar a súmula tenha apresentado qualquer outro documento que não seja o 

documento original de identidade (RG) ou CNH desde que esteja dentro do prazo de validade, 

conforme artigo 16. 

Leia –se: 

“Art. 37... Parágrafo Segundo: Também será considerado jogador irregular (sem condição de jogo), o 

jogador que ao assinar a súmula tenha apresentado qualquer outro documento que não seja o 

documento original de identidade (RG) ou CNH, conforme artigo 16. 

 
Essa errata entra em vigor imediatamente  após essa publicação. 

 
 

Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2017. 
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Ricardo Monteiro dos Santos 
GERENTE DE EVENTOS DE ESPORTE DE RENDIMENTO 

COORDENADOR TÉCNICO COPA CENTENÁRIO 


