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Belo Horizonte, 04 de maio de 2017. 

Ofício FMF/DCO/010/2017. 

AO  

UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE. 

Ref.: VETO DO MANDO DE CAMPO. 

 

 

  

Prezados, 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, tomou conhecimento das condições 

do Campo do Palmeiras Esporte Clube, em Jaboticatubas e, por conseguinte, 

solicitou vistoria ao Departamento de Estádios da FMF, que foi realizada no dia 

04.05.17. 

Dentre os pontos descritos no relatório de vistoria, destaca-se: a 

péssima condição do gramado, com buracos no campo e ausência de grama em 

diversas áreas. 

Sobre o tema, dispõe o art. 22 do Regulamento Específico da 

Competição (REC) que: 

“Art. 22 - Todos os estádios/campos indicados no artigo 

anterior serão submetidos à vistoria antes de iniciado o 

Campeonato (e, oportunamente, quando houver 

necessidade), a fim de que seja verificado, principalmente, a 

condição do gramado.  
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§ 1º - Caso seja atestado pela DCO que o gramado não 

está compatível para o Campeonato, o local será vetado.  

§ 2º - Em caso de veto, será facultado ao clube indicar local 

alternativo em até 48h (quarenta e oito) horas, que também será 

submetido à vistoria.  

§ 3º - Findo o prazo do § 2º sem resposta ou vetado o novo 

local, o clube delega à DCO a prerrogativa de determinar onde 

ocorrerá o jogo, podendo, inclusive, inverter o mando de campo.  

(...) 

§ 5º - Nas hipóteses de veto, o mandante arcará com 

todas as despesas referentes à mudança forçada do mando” 

Para ilustrar, vejamos algumas fotos 
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Dessa forma,  

DETERMINA-SE: 

1 - O veto ao campo indicado pelo União Luziense Esporte Clube 

(Campo do Palmeiras Esporte Clube), em Jaboticatubas, para partidas e 

competições chanceladas pela DCO. 

2 – Que o União Luziense Esporte Clube indique, no prazo de 48 

horas, estádio alternativo (apto) ao indicado no Conselho Técnico do 

Campeonato Mineiro Sub15 e Sub17 de 2017, para mando de campo definitivo 

do clube. 

Caso o clube não se manifeste quanto à indicação do estádio, no 

prazo estabelecido, a DCO designará local. 

Este ofício tem efeito imediato. 

Publique-se no site da FMF e cumpra-se.    

 

 
Leonardo Oliveira 

     Diretoria de Competições             
 


