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Comunicado Oficial N.° 183 /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 no dia 04/setembro p.p. a FPFS enviou uma advertência em virtude 

dos relatórios apresentados pelas equipes de arbitragem onde constataram a falta de estrutura nos 

vestiários e lâmpadas queimadas no ginásio CIEF, local de mando de jogo da equipe da Seleção 

Itapeviense de Futsal; 

CONSIDERANDO que em jogo realizado no dia 07/setembro/19, entre Seleção Itapeviense 

de Futsal X Primeiro de Maio FC, categoria principal feminino, válido pelo Campeonato Estadual, 

novamente foi relatado pelos oficiais de arbitragem que o vestiário oferecido a equipe visitante 

encontrava-se sujo e todo molhado, além das lâmpadas queimadas no ginásio, também apontadas 

na advertência enviada em 04/setembro; 

CONSIDERANDO que no dia 21/setembro, quando da partida entre a Seleção Itapeviense de 

Futsal X Impacto FC, válido pelo Campeonato Estadual categorias de Base Série A2, novamente 

recebemos denúncia formalizada pela equipe do Impacto FC sobre a falta de condições dos 

vestiários, conforme exigências descritas nas Disposições Iniciais 2019, 

CONSIDERANDO o previsto no artigo 11º, parágrafo 1º das Disposições Iniciais que diz: 

As infrações cometidas entre os artigos 11º e 16º 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. 

 

  RESOLVE, após ouvir o Diretor do Departamento Técnico: 
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a) APLICAR a multa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a equipe da Seleção 

Itapeviense de Futsal; 

 

b) 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, comunicar a equipe citada e cumpra-se o acima exposto. 

 

      São Paulo, 26 de setembro de 2019. 

        NILTON C. ROMÃO 

              Presidente 
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