
 

 

 

      
 

  018/2021 
 
 
  08.03.2021 

  

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições,  

 

Considerando o Ofício SMEL/PMP nº 008/2021, da Prefeitura 

Municipal de Patrocínio, datado de 08.03.2021, segunda-feira, informando a 

impossibilidade de realização de jogos do Campeonato Mineiro SICOOB 2021 

– Módulo I naquele município, durante a vigência da Onda Roxa decretada 

pelo Estado de Minas Gerais; 

Considerando o ofício do Clube Atlético Patrocinense, datado 

de 08.03.2021, informando a indisponibilidade de estádios disponíveis 

naquela região (Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, dentre outros) e, 

por este motivo, indicando o Estádio Raimundo Sampaio, “Independência”, 

em Belo Horizonte, como local para exercer seu mando de campo; 

Considerando que, nos termos do art. 94 do Regulamento 

Geral de Competições da FMF 2021, as disposições atinentes à presença de 

público e ingressos para as partidas, dentre elas a inversão de mando de 

campo, somente terão validade quando for permitida a presença de 

torcedores nos estádios pelos órgãos governamentais; 

Considerando a Ata de Reunião do Conselho Técnico do 

Campeonato Mineiro SICOOB 2021, realizada em 14/12/2020, em que os 

clubes delegaram à FMF poderes irrevogáveis, irretratáveis, plenos e totais 

para elaboração, expedição, retificação e ratificação de tabela, regulamento ou 

qualquer outro documento que entenda pertinente; 



 

 

 

 

018/2021 
 

 
08.03.2021 

 

Considerando a excepcionalidade dos fatos;  

Considerando a solicitação da emissora detentora dos direitos 

de transmissão e do clube mandante; 

Considerando os termos do art. 53, II e III do Regulamento 

Específico (REC) do Campeonato Mineiro SICOOB 2021 – Módulo I; 

 

  
    R E S O L V E  

 

• Alterar o horário e o local do jogo nº 023, Clube Atlético 

Patrocinense x Clube Atlético Mineiro, pela 4ª rodada, anteriormente 

designado para o dia 13.03.2021, sábado, às 19h, no Estádio Pedro Alves do 

Nascimento, em Patrocínio, passando a constar às 16h30, no Estádio 

Raimundo Sampaio, “Independência”, em Belo Horizonte, mantido todo o 

restante. 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

 

 

Leonardo de Carvalho Barbosa                                           






