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Comunicado Oficial nº 023/2020 
 
 

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 Federação Paulista de Futsal pretende realizar as suas 
competições de maneira sensata, responsável e com segurança para todos, 

 

RESOLVE, após ouvir os diretores dos departamentos Técnico e Jurídico 

 

1- PRORROGAR   o prazo para que as equipes manifestem o seu interesse em 
participarem das competições promovidas por esta entidade, ficando assim 
estabelecidas as datas: 
 
 

 Categorias Sub 20 e Principal (Masculino e Feminino): 31/agosto/20 

 Categorias de Base e Iniciação: 11/setembro/20 

 
  

O interesse deverá ser manifestado através do envio do Termo de 
Responsabilidade para Clubes (anexo III) constante do PROTOCOLO DE RETORNO 
AS ATIVIDADES PARA AS COMPETIÇÕES DA FPFS para o(s) e-mail(s):  

 

futsal@futsal.com.br    e/ou 

departamentotecnico@futsal.com.br 
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2 – INFORMAR aos clubes que a previsão para início das competições das 
categorias Sub 20 e Principal (Masculino e Feminino) será no final do mês de 
setembro/20 e para as equipes das categorias de Base e Iniciação em meados do 
mês de outubro/20. 
 
 
  Certos de que a prorrogação dos prazos oportuniza aos clubes o 
atendimento das obrigações apontadas no Protocolo de Retorno as Atividades 
para as Competições da FPFS, publique-se o teor deste comunicado. 

 
 

São Paulo, 21 de agosto de 2020. 
 
 

Nilton Cifuentes Romão 
Presidente 
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