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Ato Administrativo 47/2018 

5ª Liga Metropolitana 
 

Partida: Manchester x Real Desterro  – 2ª Rodada 

    Nova União x Manchester     – 4ª Rodada 
Equipe MANCHESTER 
Atleta: Cleomar Barbosa - 215782 
 

Conforme consta no Regulamento da Competição, DAS FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS PUNIÇÕES: 
 

Art. 12º Os partícipes da competição regrada pelo presente regulamento, por tratar-se de 

competição não gerida por EAD, optam por estabelecer como órgão disciplinador a Comissão 

Pedagógica, que passará a atuar exclusivamente nos termos deste regulamento, sendo inaplicável o 

art. 23, I e a íntegra do Capítulo VII da Lei 9615/96. 

I – A Coordenação da Competição quando receber as súmulas e os relatórios das partidas e verificar 

a existência de qualquer infração disciplinar ou irregularidade nos documentos,  encaminhará o 

caso à Comissão Pedagógica.  

Art. 7º  Os atletas   só poderão atuar em (01) uma única equipe até 30 de julho de 2018, data 

prevista para a Final, se caso for alterada o que vale é a data da mesma (Final), (início do 2º 

semestre), independente da divisão na atual competição e/ou competição anterior disputada 

(Federada). Com exceção das equipes que pertençam à mesma agremiação (Time A e Time B). 

Podendo atuar 1 vez por rodada em uma das duas equipes.  

§ 1º O atleta que atuar por 2 equipes até a data estipulada (29/07/2018) ou até a Final da 

Competição será punido pela comissão organizadora com a suspensão de 6 meses à 1 ano.  

Sendo que a 2ª equipe pelo qual o atleta atuou será punida com a perda dos pontos desta partida 

isolada (vitória ou empate), sendo repassado ao adversário no placar de 3x0.  

Se caso a equipe perdeu a partida, permanecerá da mesma forma (o placar continuará o mesmo). 
 

A Majo Sports decide: 

Ao SR. CLEOMAR BARBOSA – Atleta. 

PENA: Suspensão do atleta acima citado, por 6 meses, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Atleta atuou na 6ª Copa da Federação pela equipe Xeque Mate, e na 5ª Liga Metropolitana 

pela equipe Manchester.   
 

À Equipe MANCHESTER 
PENA: Perda dos pontos da partida da 4ª Rodada, em favor ao adversário (Nova União) pelo placar 

de 3x0.  

Obs.: Os pontos da 2ª rodada permanecem iguais, pois a equipe perdeu o jogo. 

Motivo: Atleta IRREGULAR 
 

A Suspensão tem início na data de publicação do Ato Administrativo. 

Intime-se ao Presidente da equipe Manchester para que tome ciência deste ato e após registre-se 

nos arquivos da Majo Sports e FF7SC. 

 

Florianópolis,  13 de junho de 2018.                 

       

Comissão Julgadora 

Majo Sports 


