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Comunicado Oficial N.° 153/2019 

 

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, 
 
 

I – CONSIDERANDO que a Federação Paulista de Futebol de Salão anunciou a realização do 
Campeonato Estadual 2019 – categoria Principal Masculino no dia 10/julho/19, através da Circular nº 
031/19; 
 
 

II – CONSIDERANDO que a equipe ASSOCIAÇÃO PINHAL DE FUTSAL confirmou a sua 
participação no Campeonato Estadual 2019 – Categoria Principal Masculino no dia 23/julho/19 
apresentando o Formulário de Confirmação de Participação em Campeonato devidamente preenchido 
e assinado pelo seu responsável Sr. Marcelo Chaim Pinto e efetuado o respectivo pagamento da taxa 
de inscrição e premiação no valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) no dia 31/07/19; 
 
 

III – CONSIDERANDO  que o Sr. Marcelo Chaim Pinto, responsável pela equipe ASSOCIAÇÃO 
PINHAL DE FUTSAL, esteve presente no Conselho Arbitral realizado no dia 23/julho/19 as 15h00, onde 
tomou conhecimento do número de participantes e formato da competição; 
 

 

IV – CONSIDERANDO que no dia 21/agosto/19 foi publicada a tabela provisória da competição 
que terá início no dia 07/setembro/19; 

 
 

 V – CONSIDERANDO que a equipe ASSOCIAÇÃO PINHAL DE FUTSAL comunicou a Federação 
Paulista de Futebol de Salão no dia 23 de agosto p.p. as 17h00, através de e-mail enviado pelo Sr. 
Marcelo Chaim Pinto, a DESISTÊNCIA do Campeonato Estadual – categoria Principal Masculino; 
 
 

VI – CONSIDERANDO o disposto no art. 73º das Disposições Iniciais 2019 que trata sobre as 
Desistências: 

“Os participantes que desistirem ou abandonarem a competição após sua confirmação e expedição 
da Tabela de Jogos (provisória ou definitiva) ficarão impedidos de atuarem em competições pela 
FPFS durante a temporada vigente, bem como na próxima temporada. Será ainda aplicada multa 
de acordo com o disposto no Regimento de Taxas, Multas e Percentuais de 2019”.  
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  R E S O L V E, após ouvir os departamentos técnico, jurídico e financeiro: 
 
 

a) APLICAR de imediato, multa administrativa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos 
reais) de acordo com o disposto no capítulo XXIV do Regimento de Taxas, Multas e 
Percentuais de 2019, para a equipe ASSOCIAÇÃO PINHAL DE FUTSAL; 
 

b) DETERMINAR o impedimento de participação em competições promovidas pela Federação 
Paulista de Futebol de Salão à equipe ASSOCIAÇÃO PINHAL DE FUTSAL na atual temporada, 
assim como na temporada de 2020; 
 

c) ENCAMINHAR os autos 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. 

 
 
 
 Sem outro particular, seja dada ciência as equipes envolvidas na competição e cumpra-se o 
acima exposto. 

 
 
 
        São Paulo, 27 de julho de 2019. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                             
                                                                                                                            Presidente 

mailto:futsal@futsalpaulista.com.br
http://www.futsalpaulista.com.br/
https://www.facebook.com/FutsalPaulistaOficial
https://twitter.com/Fed_Paulista
http://instagram.com/federacao_paulista

