
PREFEITURA

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER 

 
NOTA OFICIAL 32/19 –  

CAMPEONATO NOVALIMENSE DE FUTSAL 

 
Da Direção Técnica / Comissão Disciplinar: 

 
A comissão organizadora no uso de suas atribuições torna público o seguinte: 

 
A comissão organizadora juntamente com a comissão disciplinar faz saber; 

 
 

Com base no ART. 09 – (a) e no ART. 10 – (§ 5º) do regulamento geral da competição 2019; 

 
ART. 9º - São responsabilidades dos disputantes, além do previsto na Legislação Desportiva:   
a). Somente utilizar atletas ou membros de Comissão Técnica, considerados em condição de jogo, ou 

seja, devidamente inscrito, não suspenso por acúmulo de cartões amarelos ou vermelhos, suspensos por órgão 
judicante ou por efeito de WXO, e de acordo também com a Legislação Desportiva vigente. O não cumprimento 
deste item implica em perda automática de três (3) pontos.   

Aplica-se a perda de 3 pontos as equipes a baixo relacionadas: 
 
ART.10 § 5º  - A equipe que utilizar Atleta ou membro da Comissão Técnica, sem condição de jogo, bem 

como suspenso por expulsão ou por receber cartão Amarelo e/ou Vermelho (caso específico de atleta) ou ainda 
suspenso pela Comissão Disciplinar e/ou Tribunal de Justiça Desportiva, sofrerá a perda automática de três (03) 
pontos, sem atribuição do(s) ponto(s) ganho(s) à equipe adversária. Caso fato ocorra em partida Final, o Atleta 
ou Membro de Comissão Técnica cumprira suspensão de 360 Dias e a equipe Infratora será automaticamente 
rebaixada a primeira série de sua categoria. 

 
Aplica-se a perda de 3 pontos as equipes a baixo relacionadas: 

 

EQUIPE  CATEGORIA  PARTIDA 

SKINA SUB 15 OURO 
SKINA X FERRULHA FUTSAL 

15/09/2019 

DIAMNATES DO FUTURO SUB 13 PRATA 
DIAMANTES DO FUTURO X SHARKS 

15/09/2019 

SÃO CAETANO SUB 17 OURO 
TERROR JOVEM X SÃO CAETANO 

14/09/2019 

 
A utilização dos atletas R.L.F.A pela equipe POC sub 15 Ouro e do atleta Y.L.F pela equipe 
Racing.F.S, são consideradas de forma regular de acordo com o Art. 10 - § 3º  do regulamento 
geral 2018. 
 
Art. 10 - § 3º - A contagem de cartões (Amarelos e/ou Vermelhos) é feita dentro da mesma competição, daí 

porque os cartões recebidos na primeira fase serão agregados àqueles que porventura vierem a ser aplicados nas 

fases subsequentes, para fim de suspensão automática. 

 

A aplicação deste artigo não se dá a punição aplicada pela Comissão Disciplinar em processo 
de julgamento. 

 
Nova Lima, 20 de setembro de 2019. 

Direção Técnica / Comissão Disciplinar 


