Resolução 004/DCO/FCF/2016, de 28 de dezembro de 2016

PROMOVE O ACESSO DO FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE À
SERIE A DO CAMPEONATO CEARENSE DE 2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O Diretor de Competições da FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL no uso de suas
atribuições estatutárias,
CONSIDERANDO que o Regulamento Específico do Campeonato Cearense, Série A, de 2017 já
fora publicado definitivamente no sitio eletrônico da FCF;
CONSIDERANDO que citado regulamento, em seu art. 3º, aduz que o campeonato será
disputado por dez clubes;
CONSIDERANDO que o art. 9º, §5º1, da lei nº 10.671/03, prevê a imutabilidade do regulamento
após sua publicação definitiva;
CONSIDERANDO que a Resolução 001/DCO/FCF/2016 fora suspensa por ordem do Tribunal
de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará, bem como o que dispõe a Resolução nº
002/DCO/FCF/2016;

Art. 9o É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do Ouvidor da Competição
sejam divulgados até 60 (sessenta) dias antes de seu início, na forma do § 1o do art. 5o.
(...)
§ 5o É vedado proceder alterações no regulamento da competição desde sua divulgação definitiva, salvo nas
hipóteses de:
I - apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano subseqüente, desde que aprovado pelo
Conselho Nacional do Esporte – CNE;
II - após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata este artigo.
1

CONSIDERANDO que o próximo clube em ordem de classificação no Campeonato Cearense,
Série B, de 2016, fora o Ferroviário Atlético Clube, o qual já teve sua documentação analisada
pelo Departamento Jurídico em parecer que fora acatado pela Diretoria de Competições.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o acesso do Ferroviário Atlético Clube ao Campeonato Cearense de 2017,
Série A.
Art. 2º. Determinar as devidas alterações na tabela de jogos, devendo tais alterações serem
amplamente divulgadas, em conjunto com as alterações relativas à resolução
002/DCO/FCF/2016, por motivos de economia.
Fortaleza/CE, 28 de dezembro de 2016.

Eudes Bringel
Diretor de Competições da Federação Cearense de Futebol

