Confederação Brasileira de Futsal
Fundada em 15 de junho de 1979
FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro

RESOLUÇÃO CBFS Nº 08/2021

TRATA SOBRE A NÃO PARTICIPAÇÃO DE
ATLETAS NAS COMPETIÇÕES EM CASO
DE NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE
COVID-19
A Presidência e Vice-Presidência de Competições da Confederação Brasileira de Futebol de
Salão (CBFS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no Artigo 35 do
Estatuto da CBFS;
CONSIDERANDO a continuidade do calendário nacional das competições de futsal organizadas
pela CBFS em meio a pandemia de SARS-CoV-2 (Covid-19);
CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento de protocolos de segurança e higiene
estabelecidos pela Junta Médica da CBFS a fim de resguardar a segurança de todos envolvidos
nas partidas;
CONSIDERANDO o reforço das medidas sanitárias da União, Estados e Municípios para
resposta e enfrentamento da Covid-19;
CONSIDERANDO que a Covid-19 é doença de notificação compulsória e obrigatória, sendo
inclusive crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro a infração à determinações do
poder público de se manter em isolamento;
RESOLVE:
ESTABELECER que caso atletas e/ou membros das comissões técnicas participantes de
competições organizadas pela CBFS, de todas as categorias, se neguem a realizar os testes de
COVID-19 requeridos e determinados por esta Confederação, os mesmos não poderão participar
da competição.
Artigo 1º – As equipes compostas por atletas e membros das comissões técnicas maiores de
idade deverão seguir os protocolos estabelecidos na Resolução 06/2021;
Parágrafo primeiro – Em competições disputadas por atletas menores de idade, é necessário o
preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos
responsáveis e apresentados pelos responsáveis da delegação aos representantes da CBFS no
momento de realização dos testes.
Parágrafo segundo – Os TCLE’s devem ser enviados aos responsáveis com a maior
antecedência possível, oportunizando que os mesmos leiam e decidam se concordam com a
realização dos testes nos menores de idade.
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Esta Resolução entra em vigor nesta data, em todas as competições promovidas pela CBFS
enquanto estivermos em estado de calamidade pública por causa da pandemia de Covid-19,
ficando revogadas todas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Fortaleza, 16 de julho de 2021.
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