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Comunicado Oficial N.° 048/2019 

 
 

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 equipe AD São Bernardo/Embaixadores/AGV compareceu ao jogo 
marcado para o dia 18/abril/19 as 19h30 no Ginásio XII de Julho na cidade de Indaiatuba contra a 
equipe da AD Indaiatuba, porém, desrespeitou o número mínimo de inscritos exigidos pela regra e 
pela FPFS para iniciar uma partida, ou seja, inseriu na quadra número insuficiente de membros de 
comissão técnica e representante, logo, a equipe de arbitragem configurou o W.O. em favor da 
equipe da AD Indaiatuba; 

 
 
CONSIDERANDO que a equipe AD São Bernardo/Embaixadores/AGV, após confirmar sua 

participação no Campeonato Paulista/Penalty 2019 – na categoria Principal e participar de dois 
jogos contra as equipes da AA Banco do Brasil e Santo André Futsal, solicitou desistência da 
competição; 

 
 

R E S O L V E,  
 

a) Aplicar de imediato as penalidades previstas no artigo 48º, parágrafo 4º das Disposições 
Iniciais 2019 e multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) de acordo com 
capítulo XXIV do Regimento de Taxas, Multas e Percentuais para 2019 conforme disposto 
no artigo 73º das Disposições Iniciais 2019 e encaminhar os autos para a Comissão 
Disciplinar; 
 
 

b) Anular os jogos, gols, pontuação, artilharia e demais elementos com referência ao índice 
técnico e de premiação da equipe AD São Bernardo/Embaixadores/AGV. 
 
 

c) Excluir da tabela os jogos restantes a equipe do AD São Bernardo/Embaixadores/AGV 
tornando-os sem efeito. 
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d) Comunicar todas as equipes participantes do Campeonato Paulista/Penalty 2019 sobre o 
cancelamento dos jogos contra da equipe do AD São Bernardo/Embaixadores/AGV, tendo 
em vista a sua desistência da competição.  

 
 
 

Sem outro particular, dar-se-á ciência a todas as equipes participantes da competição. 
 
 
 
        São Paulo, 23 de abril de 2019. 
 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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