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Belo Horizonte, 05 de maio de 2017. 

Ofício FMF/DCO/011/2017. 

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 o teor do Ofício FMF/DCO/009/2017, no qual 

foram excluídos, por descumprimento da regra do art. 29 do Regulamento 

Específico da Competição (REC), os clubes C.B.F., CGP, Ouro Fino, Vera Cruz e 

Vila Nova, 

considerando que a Associação Atlética Bahia apresentou  

pagamento das taxas de arbitragem por meio de cheque depositado na conta 

bancária da FMF, no dia 02.05.2017, porém, estornado por insuficiência de 

fundos, na data de hoje;  

considerando que o Esporte Clube Recreativo do Sul apresentou 

pagamento parcial das taxas de arbitragem, através de depósito com bloqueio 

de valores, também no dia 02.05.2017, porém, igualmente, nesta data, não 

houve a liberação;  

considerando que ambos os clubes deixaram de honrar com o 

pagamento na data e formas estabelecidas, causando inegável prejuízo técnico 

ao Campeonato; 
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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 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BAHIA e ESPORTE 

CLUBE RECREATIVO DO SUL do Campeonato Mineiro 2017 – Sub-15/Sub17 – 

2ª Divisão; 

Suspender os referidos clubes de disputas em quaisquer 

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

partir deste ofício; 

Determinar o cancelamento de todos os jogos dos citados clubes 

na tabela de jogos; 

Manter os critérios de classificação expostos no Ofício 

FMF/DCO/009/2017; 

Confeccionar nova tabela de jogos, o que será objeto de 

publicação ainda hoje. 

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.   

 
Leonardo Oliveira 

     Diretoria de Competições             
 


