
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER 

 
NOTA OFICIAL 65/19 

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) e 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.   

 

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 serie de sua categoria. 

 

§ 7º - A pessoa que tenha que cumprir suspensão automática, deve cumprir a 

suspensão em partida imediata, não contando como partida para cumprimento da 

suspensão automática a partida programada e não realizada por força de WxO, 



considerando que o WxO é o resultado de partida programada não realizada e a 

suspensão deve ocorrer em partida efetivamente realizada. 

 

Observações: 

O Atleta ou Membro de Comissão que receber cartão vermelho deverá cumprir na 

categoria a qual foi expulso, podendo participar das demais categorias somente após 

cumprir a punição. 

No caso de 3º cartão amarelo o Atleta ou Membro de Comissão, só poderá participar 

após cumprir suspensão na categoria a qual está inscrito. 

 
 

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

 

EQUIPE CATEGORIA PARTIDA 

FERRULHA FUTSAL FEMININO SUB 17 
03/11/2019 

DENIZ VALLE X FERRULHA FUTSAL 

MANDRIX FUTSAL ADULTO PRATA 
01/11/2019 

TJV FUTSAL X MANDRIX 

MANDRIX FUTSAL SUB 20 PRATA 
02/11/2019 

ARSENAL X MANDRIX 

MANDRIX FUTSAL SUB 17 
04/11/2019 

TERROR JOVEM X MANDRIX 

 
 

 

 
 

Nova Lima, 05 de novembro de 2019 
 

Direção Técnica / Comissão Disciplinar 


