
 
 

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA  

RDI 02/2021 

 
O Presidente da Federação Alagoana de Futebol, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo Estatuto da Entidade em vigor:  
 

Considerando o teor da Diretriz Técnica 01/2017 – DCO/FAF que estabeleceu critérios 
para avaliação de cabines de transmissão, vestiários e condições de gramado dos estádios 
do Campeonato Alagoano de Futebol Série A, atualmente com enfoque no Alagoano 

Smile 2021;  
 

Considerando que, em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas por gestores e 
clubes, algumas praças esportivas ainda não conseguiram adequar o gramado às 
dimensões de 105m x 68m (cento e cinco por sessenta e oito metros), o que foi deliberado 

como tamanho padrão por esta federação para a disputa da competição;  
 

Considerando o empenho para o ajuste dos demais itens avaliados e eventual demanda 
de tempo para a finalização do ajuste nas dimensões de gramado estabelecidas, tendo em 
vista o andamento das atividades de regularização deste item específico; 

 
Considerando que é dever da Federação Alagoana de Futebol promover a competição 

com observação da transparência, equilíbrio da disputa e igualdade de oportunidades;  
 
RESOLVE:  

 

Art. 1º - Conceder prazo até 10/03/2021, data que antecede a realização da quarta rodada 

do Campeonato Alagoano Smile 2021 – Série A, para que os gestores e clubes façam a 
adequação nas dimensões dos gramados que devem obeceder o padrão estabelecido de 
105m x 68m (cento e cinco por sessenta e oito metros), para que estejam habilitados para 

os demais jogos da competição.   
 

Art. 2º - Permitir a marcação de jogos nas praças esportivas cujos gramados estejam 
passando por adequação desde que os demais itens de avaliação tenham sido aprovados, 
de acordo com os critérios estabelecidos. 

 
Art. 3º - Determinar que a Diretoria de Competições faça o acompanhamento das 

avaliações para a confirmação dos jogos nas praças esportivas constantes do 
detalhamento de tabela ou promova ajustes para marcação em outro local. 
 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Maceió, 22 de fevereiro de 2021. 
 

Felipe Omena Feijó 

Presidente 


