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Belo Horizonte, 21 de março de 2016. 

 

AOS CLUBES INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO 

CAMPEONATO MINEIRO 2016 – SEGUNDA DIVISÃO 

 

Ofício FMF/PRES/025/2016 

(Circular)  

 

Prezado (a) Sr. (a) Presidente,  

Comunicamos que estão abertas as inscrições para o Campeonato Mineiro 2016 

– Segunda Divisão, que será disputado pelos clubes que preencherem os requisitos 

elencados no presente edital.  

Apenas os clubes profissionais regulares e ativos perante a FMF poderão se 

habilitar para o aludido Campeonato.  

Para solicitar a sua participação, cada clube interessado, além de preencher o 

supracitado requisito, deverá remeter à Diretoria de Competições (DCO) da FMF, até o 

dia 26.04.2016, terça-feira, cópia dos seguintes documentos:  

1. Manifestação firmada pelo Presidente, através de ofício em papel timbrado do 

clube, comunicando o interesse em participar do referido Campeonato; 

2. Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento da FMF, exercício 2016; 

3. Licença de Funcionamento, exercício 2016, expedida pela FMF, que deve ser 

solicitada junto à DCO, mediamente a apresentação de cópias de: a) formulário 

de requerimento preenchido; b) ata da atual Diretoria com relação nominal de 

seus membros e duração do mandato; c) estatuto; d) CPF e RG do Presidente;  

4. Certidão negativa, emitida pela tesouraria da FMF, com data de emissão 

posterior à data da publicação do presente ofício; 
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5. Certidão negativa, emitida pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG), que 

deve ser solicitada junto à tesouraria da FMF, cuja data da emissão também 

posterior à da publicação do presente ofício;  

6. Documento comprovando estádio apto para realizar partidas, devendo preencher 

os seguintes requisitos, quais sejam:  

 
6.1 Campo devidamente gramado, dentro das medidas oficiais para a 

prática do futebol (105m x 68m);  

6.2 Localização, preferencialmente, na cidade em que o clube tem sua 

sede; 

6.3 Apresentação da cessão de campo (modelo disponível no site 

www.fmf.com.br – na aba “Documentos”) ou documento que 

comprove a titularidade ou uso do local onde o clube pretende 

mandar suas partidas;  

6.4 Condições iguais de vestiários para equipes mandante e visitante; 

6.5 Vestiários para a arbitragem, sendo um masculino e outro 

feminino; 

6.6 Laudos técnicos do estádio onde mandará suas partidas, a saber: I 

– Laudo de segurança; II – Laudo de vistoria de engenharia, 

acessibilidade e conforto; III – Laudo de prevenção e combate de 

incêndio e pânico; IV – Laudo de condições sanitárias e de higiene. 

Todos os estádios devem ser submetidos às regras pertinentes da 

Lei nº 10.671/03, do Decreto nº 6.795/09 e da Portaria nº 

238/2010, expedida pelo Ministério dos Esportes. 

O estádio será vistoriado pelo Departamento de Estádios da FMF, que emitirá 

parecer e, consequentemente aprovação ou reprovação.  

Toda a documentação deverá ser encaminhada para a DCO (pessoalmente ou 

através do mg.competicao@cbf.com.br). Caso o clube já tenha apresentado um ou mais 

documentos para o Campeonato Mineiro Sub-20, é desnecessário novo envio.  

http://www.fmf.com.br/
mailto:mg.competicao@cbf.com.br
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Por fim, informamos que o Conselho Técnico (que será convocado mediante 

Edital de Convocação enviado aos clubes habilitados) será realizado no dia 05.05.2016, 

quinta-feira.  

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

 

Castellar Modesto Guimarães Neto 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


