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Comunicado Oficial nº 078/2018 

Resoluções da Presidência 

 

  O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais 

legislações esportivas em vigor, 

 

I. CONSIDERANDO  que foi observado antes do jogo realizado no dia 14 

de julho de 2018, às 10h00min, no Ginásio Presidente Ciro II, válido pelo 

Campeonato Metropolitano | Série Ouro A2, que os torcedores da 

equipe da A.A. BLD/Omega Futsal, em sua chegada ao ginásio, 

utilizaram fogos de artifícios, buzinas e instrumentos de percussão; 

 

II. CONSIDERANDO  que nas Disposições Iniciais de 2018, CAPÍTULO III – 

DAS PRAÇAS ESPORTIVAS, ART. 09 e10, PARÁGRAFOS 1e 2 diz: 

 

Art. 9º – Não serão permitidos, no interior dos ginásios, a utilização de buzinas, instrumentos de 

percussão, equipamentos eletrônicos, baterias, caneta laser e afins e/ou quaisquer 

outros objetos ou artefatos que produzam som ou ruídos (exemplo: bate-bate, garrafas 

plásticas contendo grãos, etc.) e que venham a dificultar e/ou perturbar o bom 

andamento dos jogos. 

 

Art. 10º – Fica proibido o entrada e uso de instrumentos de percussão dentro do Conjunto 

Desportivo Salonista Presidente Ciro, principalmente próximos aos portões dos ginásios I e 

II, desta entidade. 

 

Parágrafo Primeiro: As infrações cometidas entre os artigos 6º e 11º destas Disposições Iniciais que incorrer a 

equipe mandante ou visitante será penalizada com multa administrativa de R$ 700,00 

(setecentos reais), podendo também perder o mando de jogo e/ou ser afastada da 

competição. Referida multa poderá ser aplicada de imediato pelo presidente da FPFS, 

e serão os autos encaminhados para a Comissão Disciplinar para julgamento dos fatos e 

para aplicação de eventuais outras penalidades de acordo com o CBJD, bem como, 

para manter, aumentar ou excluir a multa administrativa aplicada.  

 

Parágrafo Segundo: Fica terminantemente proibida a utilização de sinalizadores e fogos de artifícios de 

qualquer natureza em ginásios onde forem realizados jogos de futsal com organização 

da FPFS, conforme lei federal nº 12.229 de julho de 2010. A equipe mandante ou visitante 

que cometer essa infração será penalizada com multa administrativa de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), podendo também perder o mando de jogo e/ou ser 

afastada da competição. Referida multa poderá ser aplicada de imediato pelo 

presidente da FPFS, e serão os autos encaminhados para a Comissão Disciplinar para 

julgamento dos fatos e para aplicação de eventuais outras penalidades de acordo 

com o CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir a multa administrativa 

aplicada. 
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Resolve,   após ouvir o Diretor do Departamento Técnico. 

 

  

1. ADVERTIR  A.A. BLD/Omega Futsal e que em caso de 

reincidência do Parágrafo Primeiro e Segundo, as penalidades previstas 

serão aplicadas.  

 

 

São Paulo, 18 de julho de 2018 

 

 

Sr. Nilton Cifuentes Romão 

Presidente 

EASA.: 

 


