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RESOLUCAO de diretoria

RDI-01/20

A Diretoria da FBF, no uso das suas atribuigoes legais e cstatutarias;

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 12, X, e §§ 1° e 5°, do Estatuto da 
Federagao Bahiana de Futebol ein vigor.

CONSIDERANDO tambem o que preceitua o art. 70, do Estatuto da Federagao 
Bahiana de Futebol em vigor, em especial suas alineas “a” e “e”.

CONSIDERANDO o disposto no art. 2°, letras “b” e “f’, do Regulamento do 
Campeonato Baiano de Futebol Serie A - Edigao 2020.

CONSIDERANDO pleito da rede de televisao detentora dos direitos de 
transmissao do Campeonato Baiano de Futebol Serie A - Edigao 2020 no sentido 
de conciliar a tabela com a grade da sua programagao e viabilizar a transmissao 
dos jogos do Esporte Clube BAF1IA e do Esporte Clube VITORIA.

CONSIDERANDO, imalmente, a concordancia das referidas agremiagoes com 
a alteragao da programagao solicitada pela rede de televisao, conforme 
documentos anexos a presente RDI.

RESOLVE:

Art. 1°. Alterar a tabela de jogos do Campeonato Baiano de Serie A - Edigao 
2020, conforme documento anexo, que integra a presente para todos os efeitos.

Art. 2°. Determinar a publicagao desta e do anexo no site da FBF, o segundo 
inclusive no link relativo a competigao anteriormente mencionada, sem prejuizo 
da comunicagao formal a cada urn dos clubes inscritos.

ANOTE-SE, PCBLIQUE-SE, DE-SE CIENCIA E CUMPRA-SE.
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