
FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL DE SALÃO
Entidade filiada à Confederação Brasileira de Futebol de Salão - Fundada em 12 de maio de 1977
Sede: Praça Santo Antônio n.? 130 Qd. 09 Lt. 02 St. Cam]; 'nas.-Goiânia-Goiás ~CEP 74520~010

Fone/Fax: 3086-1402 - e-mail: futsalgoiano@gmail.com

PORTARIA N°. 003/2017-Pres.

o presidente da Federação Goiana de Futebol de Salão, no uso de suas atribuições estatuárias,
consoante preconizado no artigo 57, V e VII do estatuto vigente que assim estabelece, in verbis:

Art. 57 - São obrigações das ligas e associações, conforme o caso.

v - Solicitar licença à Federação e aguardar a sua concessão para
promover competições amistosas ou para ausentar-se do município ou
do estado com idêntico fim, com antecedência de pelo menos no primeiro
caso de 96 (noventa e seis) horas e no segundo, de 10 ( dez) dias,
indicando também os adversários que pretende enfrentar;

VII - Não disputar competições com ligas ou associações, cuja situação
ainda não se ache regularizada perante a Federação, nem permitir, que
participem de partidas e campeonatos, atletas que estejam devidamente
registrados ou que se encontrem cumprindo pena de suspensão ou
eliminação aplicadas pela Federação Goiana de Futebol de Salão -
FGFS.

Diante do exposto, resolve proibir a participação de associações, clubes, entidades esportivas e atletas
filiados e inscritos na Federação Goiana de Futebol de Salão - FGFS, em competições municipais, estaduais
e interestaduais que não sejam promovidas por esta entidade ou que não sejam por ela chanceladas.

o descumprimento desta portaria implica nas sanções previstas no estatuto vigente, bem como a
comunicação aos órgãos de fomento ao desporto em todas as esferas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições quaisqúér em
, • I I 'i!contrano.

Goiânia, 08 de Maio de 2017.
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Cumpra-se, publique-se.
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Supef' Bulia
Fornecedora Oficial de Bolas da

Federa ão Goiana de Futsal
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