INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/CED/2021
NORMATIZA
OS
PROCESSOS
DE
INCLUSÃO
DE
MODALIDADE/NAIPE NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA /
JASC, JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA / JOGUINHOS,
OLIMPÍADA ESTUDANTIL CATARINENSE / OLESC e JOGOS
PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA / PARAJASC
APROVADOS ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA IN 01/CED/2020
A Presidente do Conselho Estadual de Esporte, usando da competência que lhe confere o parágrafo único
do artigo 3º, do Regimento Interno, e tendo em vista a deliberação da Sessão Ordinária de XX de abril de
2021,
Resolve:
Art. 1º Todos os processos de inclusão de modalidade/naipe aprovados anteriormente a vigência da IN
01/CED/2020 observarão o prazo de duração previsto no Art. 2º daquela norma.
“Art. 2° O processo de inclusão de novas modalidades e naipes
terá a duração mínima de 02 anos, a partir da sua aprovação.
§ 1° Para o que determina o caput deste artigo, o processo
desenvolver-se-á da seguinte forma:
I

–

Primeiro

ano,

será

considerada

modalidade

de

Apresentação;
II – Segundo ano, será considerada modalidade Provisória.
§ 2° Somente após o final do segundo ano, dentro do que
determinam os artigos 11 e 12 desta Instrução Normativa, a
modalidade poderá ser considerada modalidade Oficial.”
Art. 2º Permanecem em vigor os demais regramentos aplicáveis a cada processo de inclusão conforme a
normativa vigente ao tempo de sua aprovação.

Florianópolis, 28 de junho de 2021.
Michele de Souza
Presidente
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