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Comunicado Oficial N.° 187/2018 

 

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, 
 
CONSIDERANDO que a partida entre as equipes do Suzano FC X GR Gremetal, pelo Torneio União 
de Clubes – categoria iniciação, marcada para o dia 24/11/18 tendo como local o Ginásio do SESC 
na cidade de Suzano, não foi realizado; 
 
CONSIDERANDO que após a leitura do relatório da equipe de arbitragem acompanhado de imagens 
do piso da quadra, condições dos vestiários e da cobertura do ginásio onde foi relatado pela de 
equipe de arbitragem que o ginásio não reunia condições para a realização dos jogos; 
 
R E S O L VE, após ouvir o departamento técnico: 
 
I – APLICAR à equipe do Suzano FC o disposto no parágrafo primeiro do art. 11º das Disposições 
Iniciais 2018 : 

a) Multa administrativa de R$ 700,00 (setecentos reais); 
b) Perda do mando de jogo. 

 
II – DETERMINAR que a partida entre as equipes Suzano FC  X  GR Gremetal seja realizada no ginásio 
da equipe GR Gremetal no próximo dia 01/12 as 9h00. 
 
III – APLICAR à equipe do Suzano FC, mandante da partida, o disposto no parágrafo segundo do art. 
64º das Disposições Iniciais 2018 que determina que a taxa de arbitragem seja paga no valor 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) da taxa do jogo, adicionada das despesas de transporte e 
alimentação previstas no capítulo XXII do Regimento de Taxas. 
 
IV – ENCAMINHAR os autos para Comissão Disciplinar para julgamento dos fatos e aplicação de 
eventuais outras penalidades, bem como manter, aumentar ou excluir a multa administrativa. 
 
 

Sem outro particular, dar-se-á ciência as equipes participantes da competição e cumpra-se 
o acima exposto. 
 
        São Paulo, 26 de novembro de 2018. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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