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Ato Administrativo 22/2017 
 

4ª Liga Metropolitana 
 

PARTIDA: Manjados x Só Charme Norte  (3ª Rodada) 
Massagista Só Charme Norte: Douglas Soares 

Técnico da equipe Manjados: Luciano Moreira 

 

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, poderá analisar 

diretamente o caso e decidir a solução adequada, ou encaminhar o caso à Comissão Pedagógica.  

 

§ 1º - Ocorrendo qualquer infração que a Coordenação da Competição considere de extrema 

gravidade a equipe ou atleta envolvido pode ser sumariamente suspenso ou mesmo excluído da 

competição por ato administrativo e discricionário da Coordenação da Competição. 

 

§ 15 Os componentes das equipes participantes que ofenderem moralmente os organizadores do 

evento, os componentes da arbitragem, atletas e membros da comissão técnica de outras equipes e 

os integrantes dos órgãos julgadores, antes, durante e após as partidas, ficarão sujeitos às penas a 

serem aplicadas pelos órgãos organizadores. 

 

A MAJO Sports decide: 

AO Sr. DOUGLAS SOARES –  Massagista Só Charme Norte da Ilha.  

PENA: Suspensão do massagista acima citado, por  1 ANO, de todas as Competições da Fut7SC, 

estando também proibido de permanecer no Complexo Esportivo quando sua equipe (Só Charme 

Norte da Ilha) estiver jogando. Ficando a equipe responsável pelo ato. 

Motivo: Ameaçou a integridade física da arbitragem, dizendo que iria pegar a arma e matar a dupla 

arbitragem.  Após o término do jogo invadiu o campo, tentando agredir fisicamente a equipe de 

arbitragem, sendo contido pelos seus companheiros e o Presidente da Federação. O mesmo já é 

reincidente às ameaças.  

 

AO Sr. LUCIANO MOREIRA –  Técnico da Equipe Manjados. 

PENA: Suspensão do técnico acima citado, por 2 jogos, de todas as Competições da Fut7SC. 

Motivo: Ofensa moral a arbitragem. 

 

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

 

Intime-se ao Presidente das equipes Manjados e Só Charme Norte da Ilha  para que tome ciência 

deste ato e após registre-se nos arquivos da MAJO Sports. 

 

Florianópolis,  03 de maio de 2017. 
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