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Comunicado Oficial Nº 015/22 

 
 

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 
e, 

I – CONSIDERANDO os ajustes e adaptações nas regras para os jogos das 
categorias de Iniciação e Base (masculino e feminino) a partir da temporada 2022; 

 
II – CONSIDERANDO a escassez de meninas na faixa etária de 10 e 11 anos 

praticantes de futsal; 
 
III – CONSIDERANDO como agravante a pandemia da Covid19 que paralisou 

as atividades esportivas em vários clubes e ainda a exigência da carteira de 
vacinação como item necessário para o registro das atletas da FPFS; 

 
IV – CONSIDERANDO que o ajuste na regra das substituições para as 

categorias de Base (Sub 11 e Sub 13 femininas) determina que no segundo período 
das partidas sejam substituídas todas as jogadoras que jogaram no primeiro 
período e se inicie o segundo período com jogadoras que não ainda não 
participaram da partida;  

 

R E S O L V E, após ouvir o diretor do departamento técnico da FPFS 
 
 

I – PERMITIR, na categoria Sub 11, no segundo período da partida, que 

sejam substituídas, obrigatoriamente, apenas 3 (três) jogadoras para o segundo 
período da partida, ficando recomendado a substituição de todas, caso a equipe 
possua mais jogadoras que ainda não participaram da partida. Fica determinado, 
entretanto, que as 3 (três) jogadoras que entraram no segundo período somente 
poderão ser substituídas por jogadoras que ainda não participaram da partida. 
Jogadoras ainda não participantes poderão substituir jogadoras já participantes da 
partida no segundo período, o contrário, não será permitido. 
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O objetivo desse ajuste é que as jogadoras que ainda não participaram do jogo no 
primeiro ou segundo período não sejam substituídas por quem já participou do 
jogo, visando a maior participação das atletas na partida. 
 
 II – AUTORIZAR este ajuste apenas para a categoria Sub 11 feminina e para 
o Campeonato Metropolitano 2022, devendo para o Campeonato Estadual 2022 
ser obedecido o ajuste original, onde deverão ser substituídas as 5 (cinco) 
jogadoras no segundo período da partida. 
 

 
Sem outro particular, dê-se ciência a todos os envolvidos nas competições da 

FPFS, publique-se, registre-se e cumpra-se as resoluções deste comunicado oficial. 
 
 

São Paulo, 25 de março de 2022. 
  
 

Nilton Cifuentes Romão 
                                    Presidente 
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