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Belo Horizonte, 03 de maio de 2017. 

Ofício FMF/DCO/009/2017. 

Ref.: CAMPEONATO MINEIRO 2017 – SUB15/SUB17 – 2ª DIVISÃO – 

EXCLUSÃO DE CLUBES E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições legais,  

considerando a regra do art. 29 do Regulamento Específico da 

Competição (REC), no qual dispõe que:  

“Art. 29 - Os clubes são responsáveis pelo pagamento das 

taxas de arbitragem e do quadro móvel durante todo o 

Campeonato. 

§ 1º - As taxas totais da 1ª fase foram específicas para cada 

clube, havendo diferenciação em face da 

distância/quilometragem.  

§ 2º - O pagamento referente à 1ª fase deverá ser feito 

através de depósito identificado em nome do clube, até o dia 

02.05.2017, ou seja, antes do início dos jogos do 

Campeonato. 

§ 3º - O não pagamento até o dia 02.05.2017 gerará a 

imediata exclusão do clube do Campeonato, além de 

suspensão para disputar competições organizadas pela DCO 

pelo prazo de 02 (dois) anos.  
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§ 4º - Os valores e a data para pagamento referente ao hexagonal 

final serão decididos oportunamente pela DCO.  

§ 5º - Todas as disposições deste artigo foram deliberadas, 

decididas e publicadas no Conselho Técnico. 

§ 6º - Em caso de aplicação do § 3º, a DCO decidirá sobre as 

consequências desportivas e administrativas do 

Campeonato em até 48h (quarenta e oito horas), não 

havendo possibilidade de substituição por outro clube.” 

(Destacamos)”  

considerando terem os clubes: 1) Centro Brasil de Futebol 

(C.B.F.); 2) CGP Atlético Clube ; 3) Esporte Clube Vila Nova; 4) Ouro Fino Futebol 

Clube; 5) Vera Cruz Esporte Clube deixado de honrar com o pagamento na data 

e formas estabelecidas, causando inegável prejuízo técnico ao Campeonato;  

considerando a necessidade de tratamento igualitário a todos os 

competidores que honraram seus compromissos assumidos desde o Conselho 

Técnico; 

considerando, principalmente, a necessidade de aplicação do 

REC pelo órgão gestor técnico do Campeonato; 

RESOLVE 

Excluir os clubes 1) CENTRO BRASIL DE FUTEBOL (C.B.F.); 2) 

CGP ATLÉTICO CLUBE; 3) ESPORTE CLUBE VILA NOVA; 4) OURO FINO 

FUTEBOL CLUBE; e 5) VERA CRUZ ESPORTE CLUBE do Campeonato Mineiro 

2017 – Sub-15/Sub17 – 2ª Divisão; 

Suspender os referidos clubes de disputar quaisquer 

competições organizadas pela DCO pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a 

partir deste ofício; 
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Determinar o cancelamento de todos os jogos dos citados clubes 

na tabela de jogos; 

Adequar à regra dos arts. 8º, 11 e outros pertinentes do REC à 

nova realidade do Campeonato, pois restou impossível o somatório de pontos 

(puro e simples) ser o requisito para classificação ao hexagonal, bem como para 

o acesso. Tendo em vista que clubes jogarão número de jogos diversos na 1ª fase 

(em consequência, no geral), a pontuação para fins de classificação se dará 

utilizando-se o aproveitamento técnico ou a “regra de três”. 

 

Quaisquer dúvidas, a DCO está à inteira disposição. 

Este Ofício tem efeito imediato a partir da presente data. 

Publique-se no site da FMF e encaminhe-se aos clubes. 

   

 

 

Paulo Bracks 
Diretor de Competições 


