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ATO OFICIAL nº 002 / 2017 
 
 

O Presidente da Federação Bahiana de Futebol de Salão – Futsal, no uso de suas  atribuições    
legais       e, 
 

Considerando que a FBFS, na sua administração estará, mais uma vez, investindo nos 
campeonatos, torneios e copas; 
 

Considerando que é desiderato da FBFS fomentar a prática do Futsal por equipes da Capital e 
Região Metropolitana de Salvador; 
 

Considerando que é imperioso definir normas para as inscrições nos Torneios promovidos por esta 
entidade, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Abrir as inscrições para a III Taça Metropolitana de Futsal, nas categorias  Adulto 
Masculino  e  Adulto  Feminino,  no  período  de  06 a 24/Março/2017,  no horário  das  14h00min  às 
18h00min, na sede da FBFS. 
 

Art. 2º - Poderão  inscrever-se  associações  filiadas  ou  não à FBFS,  sendo admitido   um 
número limitado de participantes. 
 

 Art. 3º - São requisitos para inscrição: 
a) Estar em dia (quite) com o Departamento Financeiro da FBFS e não estar cumprindo 

punição imposta pelo TJD do Futsal na Bahia ou pela Federação; 
b) Encaminhar através de ofício o pedido de inscrição, indicando a categoria e a quadra 

coberta ou ginásio onde poderá mandar seus jogos, bem como telefone e e-mail oficial 
da equipe, indicando, inclusive, o seu representante legal e quem participará da reunião 
do Conselho Técnico da competição; 

c) Após confirmação da inscrição da equipe, pela FBFS, efetuar o pagamento da taxa   de 
participação, obrigatoriamente na sede da entidade ou depositar no Banco Bradesco  
S/A,  Agência nº 3021-0, Conta Corrente nº  25.552-1, conforme abaixo: 
I) Adulto Masculino ............................ R$ 700,00 
II) Adulto Feminino.............................. R$ 500,00 
 

                Art. 4° - Os valores referentes às taxas de arbitragem e de deslocamento a serem 
cobrados, serão determinados oportunamente pela Diretoria da FBFS, durante o Congresso Técnico 
da Competição, após definido o sistema de disputa. 

 
                Art. 5° - A competição, nessas categorias, será disputada a partir do mês de Abril/2017 e 
durante o período de inscrição as equipes inscritas deverão regularizar seus atletas e membros da 
comissão técnica (treinador/auxiliar técnico/massagista/preparador físico/médico). 
  
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Salvador, 06 de Março de 2017. 

 
Rosalvo Teixeira dos Reis Filho 
Presidente 
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