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I. ELEMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR O PROCESSO

DE CANDIDATURA DA SOCIEDADE DESPORTIVA

Se a sociedade desportiva candidata (adiante, CANDIDATA) não for ainda associada da

Liga Portuguesa de Futebol Profissional: declaração escrita de candidatura à inscrição

como associada, com a menção de adesão integral e sem reservas aos Estatutos da Liga e

de aceitação dos direitos e deveres que destes resultam para os associados, assinada por

quem legalmente disponha dos poderes de vinculação da CANDIDATA, com

reconhecimento, nos termos das leis notariais, das assinaturas dos subscritores e da sua

qualidade e suficiência de poderes de representação e vinculação da CANDIDATA (n.o'2 e

3 do artigo 8.e dos Estatutos).

Certidão permanente do registo comercial da CANDIDATA, que deverá estar constituída

sob uma das formas legalmente admitidas para a participação em compet¡ções

desportivas profissionaisl, mediante a indicação do correspondente código de acesso com

validade, pelo menos, até 30 de Abril de 2016.

Fotocópias autenticadas da versão vigente dos estatutos da CANDIDATA e da ata da

eleição dos respetívos órgãos sociais.

Lista das entidades que, nos termos do Código dos Valores Mobiliários ou do Código das

Sociedades Comerciais (consoante esteja ou não sujeita ao regime das sociedades

abertas), detenham participação qualificada no capitalsocial da CANDIDATA, atualizada à

data da apresentação da candidatura, com discriminação das percentagens detidas por

cada uma dessas entidades e, se for diferente, da percentagem dos direitos de voto que

lhes são imputáveis.
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4.1. A CANDIDATA deverá ainda emitir e apresentar declaração em que indique se é ou

não dominada nos termos do artigo 21.e do Código dos Valores Mobiliários.

4.1,t. No caso de a entidade dominante ser uma sociedade, de direito português

ou estrangeiro, deverá ser entregue declaração identificadora da(s)

entídade(s) que a dominam, e assim sucessivamente, até à identificação da

entidade dominadora de topo (ultimate beneficialownerl-

4.2. Caso a CANDIDATA apresente declaração indicando ser dominada nos termos do

ponto 4.1, deverá apresentar declaração(öes) subscrita(s) pela(s) entidade(s)

dominante(s) em que esta(s) declare(m) que cumpre(m) o disposto no n.e 3 do

artigo 19.e do decreto-lei n.e LO/2OL3, de 25 de janeiro.

4.3. Quando, no decurso da verificação do cumprimento dos presentes pressupostos,

se verificar que determinada entidade detém participações em mais do que uma

sociedade desportiva, cada uma das sociedades participadas candidatas será

notificada para declarar se essa entidade exerce, no âmbito da respetiva

CANDIDATA, algum ou alguns dos direitos sociais a que se refere o n.e l- do artigo

19.e do decreto-lei n.e 1O/2Ot3, de 25 de janeiro.

Orçamento da CANDIDATA relativo à época desportiva 2OL5/2OL6, obrigatoriamente nos

termos do modelo do Anexo n.e 1, o qual deve prever e respeitar os seguintes requisitos:

a) As receitas ordinárias devem cobrir as despesas ordinárias;

b) O cálculo da massa salarial anual dos praticantes e treinadores não pode ter por

base valores inferiores aos que forem fixados por instrumento de regulamentação

coletiva aplicável;

c) O valor da massa salarialglobal anual não pode ultrapassarTOYo do orçamento.

þ
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6. Relatório e parecer de Revisor Oficial de Contas (adiante, ROC) ou de Sociedade de

Revisores Oficiaís de Contas (adiante, SROC) referentes ao orçamento apresentado nos

termos do ponto 5, elaborado de acordo com as normas técnicas e diretrizes da

revisão/auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (adiante, OROC),

nomeadamente a recomendação técnica número 1L.

euadro com os seguintes indicadores económicos e financeiros, conforme Anexo n.e 2:

a) Autonomia financeira: Capital próprio / Ativo

b) Liquidez geral: Ativo corrente / Passivo corrente

cl EBITDA: Resultados operacionais + Amortizações do exercício

d) Capital próprio (n) / Orçamento (n+L)

e) Resultado líquido

Declaração emitida pela CANDIDATA, subscrita pelos seus legais representantes, de onde

conste o compromisso de, até28 de fevereiro de2OL62, remeter à Liga Portuguesa de

Futebol Profissional o mapa constante do Anexo n.e 3, acompanhado de relatório e

parecer emitidos por ROC ou por SROC referentes à informação aí prestada, elaborados

de acordo com as normas técnicas e diretrizes da revisão/auditoria da OROC,

nomeadamente a recomendação técnica número 5.

tdentificação do ROC ou da SROC para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 413.e

do Código da Sociedades Comerciais, bem como respetivo termo de aceitação de

funções3.

10. Declaração emitida pela CANDIDATA nos termos do modelo do Anexo n'e 4, subscrita

pelos seus legais representantes, de aceitação dos compromissos arbitrais previstos no

2 Primeiro dia útil seguinte: 29 de fevereiro de 2016'
3 No caso das sociedades desportivas unipessoais por quotas, a obrigação decorre do disposto no n.e 3 do

artigo 89.e do Regulamento das Competições e do n.e 1 do artigo 262.g do Código das Sociedades

Comerciais, que remete para as disposiçöes aplicáveis às sociedades anónimas.

JP
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Regulamento Disciplinar e Regulamento das Competições organizadas pela Liga

portuguesa de Futebol Profissional relativamente a todos os litígios emergentes da

aplicação dos referidos regulamentos.

10.1. A declaração prevista no número anterior deve conter o reconhecimento, nos

termos das leis notariais, das assinaturas dos subscritores e da sua qualidade e

suficiência de poderes de representação e vinculação da cANDIDATA.

tL. Declaração emitida pela CANDIDATA, subscrita pelos seus legais representantes, e

certificada4 por ROC ou SROC, da inexistência de situação de dívidas salariais a jogadores

e treinadores com referência à época desportiva 20L4/2OL5, nos termos do Anexo n'e 5

e, no caso de sociedade desportiva const¡tuída durante a época desportiva 2Ot4/2Ot5,

também do Anexo n.e 6.

11.1. para efeitos deste requisito, entende-se por dívidas salariais aos jogadores os

montantes, vencidos e não pagos, correspondentes às retribuições-base ou

compensações mensais devidas até 05 de maio de 2015, nos termos dos contratos

de trabalho desportivo ou de formação registados na Liga Portuguesa de Futebol

Profissional.

tL.Z. A declaração de inexistência de situação de dívidas salariais, nos termos acima

referidos, apenas abrange os jogadores constantes da listagem entregue na Liga

portuguesa de FutebolProfissionalque na época desportiva 2OL4|2OL5 integravam

o plantel da CANDIDATA (ou, no caso de sociedade desportiva constituída durante

a época desportiva 2OL4/20L5, do clube que lhe dá origem), com vínculo contratual

vigente até à data estabelecida para a apresentação da candidatura.

4 A certificação da declaração e da documentação anexa à mesma deve conter a aposição da respetiva

assinatura e carimbo do ROC ou SROC.

LIGA
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11.3. A certificação por ROC ou SROC deve ser instruída com uma relação dos atletas com

vínculo contratual em vigor, da qual conste a identificação discriminada dos

jogadores e respetivos números de licença, documento que fará parte integrante

da declaração prevista no ponto 1L'

11.4. Excetuam-se do disposto no ponto 11.1-. as dívidas relativas à retribuição-base

(contrato de trabalho desportivo) ou compensação mensal (contrato de formação)

que tenham sido objeto de acordo escrito de regularização com o reconhecimento

presencial da assinatura do jogador ou cuja existência ou exigibilidade seja objeto

de litígio submetido a uma entidade competente, cabendo à CANDIDATA a prova

desse acordo ou da pendência jurisdicional mediante a entrega de fotocópia

certificada do acordo celebrado ou de certidão comprovativa da pendência

jurisdicional de litígío sobre o reconhecimento da respetiva dívida.

11.5. Nos casos de acordo escrito de regularização, a CANDIDATA deverá fazer prova

documental do cumprimento das obrigações nele estabelecidas que, tendo por

objeto as retribuições-base ou compensações mensais devidas até 05 de maio de

20L5, nos termos dos contratos de trabalho desportivo ou de formação registados

na Liga portuguesa de Futebol Profissional, se vençam até à data da apresentação

da candidatura.

11.6. Com relação a jogadores abrangidos por contrato de cedência temporária, apenas

é atendível, para efeitos da declaração prevista no ponto 11:

a) Relativamente à sociedade desportiva cessionária, o valor da quota-parte da

remuneração-base ou compensação mensal cuja liquidação, reportada até à

data prevista no ponto L1.1., seja da sua responsabilidade nos termos do

contrato de cedência registado na Liga Portuguesa de Futebol Profissional

relativamente à época desportiva 2O1'4/20t5;

b) Relativamente à sociedade desportiva cedente, o valor da quota-parte da

remuneração-base ou compensação mensal cuja liquidação, reportada até à
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data prevista no ponto L7.7., seja da sua responsabilidade nos aludidos

termos contratuais, ajustados com a sociedade desportiva cessionária

¡ntegrante das competições profissionais, independentemente do jogador

cedido integrar ou não, ao tempo da cedência, o plantel da sociedade

desportiva cedente.

11.7. No caso de terem sido disponibilizadas verbas do Fundo de Garantia Salarial a

jogador(es) para fazer face à situação de incumprimento por parte da CANDIDATA

(ou, no caso de sociedade desportiva constituída durante a época desportiva

2OL4/2O15, do clube que lhe dá origem) esta deve fazer prova documental do

reembolso dos montantes que a esse título sejam pagos até à data da apresentação

da candidatura.

11.8. Relativamente aos treinadores, aplicam-se os critérios acima referidos, com as

devidas adaptações.

t2. Lista dos trabalhadores, elaborada em conformidade com o exemplo do Anexo ne. 7,

identificando o respetivo nome, função, data de início de contrato, tipo de vínculo e massa

salarialglobal.

13. ldentificação do(s) gestor(es) executivo(s) da CANDIDATA, no mínimo de um ou de dois

consoante se trate de sociedade desportiva unipessoal por quotas ou de sociedade

anónima desportiva, e fotocópia autenticada da ata da reunião do órgão social que

procedeu à respetiva designação, bem como declaração, nos termos do Anexo n.e 8, de

que cumpre(m) com o estabelecido no artigo 15.e do decreto-lei n.e IO|2OL3, de 25 de

janeiro.

No caso de se tratar de sociedade anónima desportiva, prova do cumprimento pelos

membros do Conselho de Administração do caucionamento previsto no artigo 396.e do

L4.
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Código das Sociedades Comerciais, ou prova da respetiva substituição ou dispensa nos

termos da aludida disposição legal.s

15. Certidão comprovativa da regularidade da sua situação perante a Administração Fiscal e

Segurança Social, por referência às dívidas vencidas até 30 de abril de 2015.

15.1. Sem prejuízo do disposto no número anterior, considera-se verificado o presente

requisito nos seguintes casos:

a) Prova documental da interposição tempestiva de meio contencioso ou

gracioso adequado à discussão da legalidade da dívida;

bl Dívidas abrangidas pelo plano de regularização correntemente designado

por Plano Mateus, previsto no decreto-lei n.e 124/96, de L0 de agosto, nos

termos do despacho n.e7/98-Xlll, de 04 de março, do Secretário de Estado

dos Assuntos Fiscais;

c) Cópia certificada de acordo celebrado entre a CANDIDATA, Autoridade

Tributária e a Segurança Social, consoante o caso, no âmbito de um plano de

recuperação económica realizado, nomeadamente, através de um SIREVE,

PER ou Processo de lnsolvência, ou de outro procedimento que nos termos

da lei lhes venha a suceder.

16. Demonstrações financeiras anuais da CANDIDATA (ou, no caso de sociedade desportiva

constituída na época desportiva 201,4/2015, do clube que lhe dá orígem) relativas ao

exercício correspondente à época desportiva 2OL3/20L4, as quais deverão compreender:

a) Balanço;

b) Demonstração de resultados;

c) Demonstração dos fluxos de caixa;

s Nos termos do n.e 3 do artigo 396.s do CSC, a prestação de caução pode ser dispensada por deliberação

da Assembleia Geral ou constitutiva que eleja o conselho de administração ou um administrador e ainda

quando a designação tenha sido feita no contrato de sociedade, por disposição deste; e nos termos do

n.e 5, é dispensada a prestação de caução aos administradores não executivos e não remunerados.

9



d)

e)

f)

Notas às demonstrações financeiras;

Relatório financeiro do Conselho de Administração ou órgão de Direção;

Comprovativo da aprovação pelo Conselho de Administração ou órgão de Direção

das demonstrações financeiras anuais.

6
K
{a

16.1. As demonstrações financeiras anuais deverão ser certificadas por ROC ou SROC, de

acordo com as normas técnicas e diretrizes da revisão/auditoria aplicáveis,

devendo a declaração do ROC ou SROC descrever o âmbito e a natureza do exame

a que procedeu.

L6.2. Aobrigação prevista no parágrafo anterior não se aplica às CANDIDATAS que não

disputaram competições de natureza profissional na época desportiva 2OI4/2OI5'

t7. lndicação, nos termos do Anexo n.e 9, de um número de telecópia (fax) e um endereço de

correio eletrónico para efeitos de realização de todas as notificações que sejam dirigidas

à CANDIDATR. É da exclusiva responsabilidade das sociedades candidatas assegurarem-

se que estes contactos se encontram ativos e funcionais e com suficiente capacidade para

receber quaisquer notificaçöes que possam ser enviadas pela Liga no âmbito do

procedimento de candidatura.

18. Considerando:

a) que no Campeonato Nacional de Seniores não é obrigatória a participação sob a

forma jurídica de sociedade desportiva;

b) que os clubes participantes na mais alta competição do futebol masculino não

profissional que ascendem à ll Liga apenas serão conhecidos em data que inviabiliza

o cumprimento dos prazos de candidatura infra estabelecidos;
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c) o reduzido prazo que os refer¡dos clubes possuem para se adequarem ao regime

jurídico estabelecido no decreto-lei n.e 10/20L3, de 25 de janeiro;

Os Clubes que partic¡param nas competições organizadas pela FPF na época desportiva

2OL4/2OLS poderão apresentar candidatura à participação na ll Liga no interesse e por

conta das sociedades desportivas a constituir, mediante calendário a definir

oportunamente.

18.1. Sob pena de exclusão da candidatura, a CANDIDATA deverá entregar na LIGA

certidão comprovativa do registo definitivo do contrato de sociedade até ao fim do

prazo da audiência dos interessados.

18.2. Sob pena de exclusão da candidatura, após o registo definitivo do contrato de

sociedade, a CANDIDATA deverá cumprir todos os demais pressupostos previstos

no presente documento até ao termo do prazo referido no ponto 18.1-.

18.3. Dada a urgência do procedimento de candidatura, a utilização das faculdades

conferidas pelo presente ponto não conferirá, em caso algum, o direito a novos

prazos de supressão de deficiências ou audiência de interessados ou ao

prolongamento dos prazos previstos no calendário do procedimento de

candidatura que for definido.

6
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n. cALENoÁn¡o Do pRocEDtMENTo DE cANDIDATURA

al Apresentação do processo de candidatura

até ao dia 25 de maio de 2015

b) Apreciação preliminar dos processos e supressão de eventuais deficiências

até ao dia 05 de iunho de 2015

c) Notificação das CANDIDATAS do sentido provável da decisão (cfr. n.os 6,7 e I do artigo 91.e

do RC):

12 de iunho de 2015

d) Audiência dos ínteressados (cfr. n.os 7 e 9 do artigo 91.e do RC):

até ao dia 22 de iunho de 2015

e) Notificação da CANDIDATA da decisão final da Comissão Executiva

29 de iunho de 2015

f) Recurso da decisão final da Comissão Executiva (n.e 1 do artigo 92.s do RC)

três dias úteis. contados da notificacão

"q
x
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III. FORMALIDADES GERAIS

a) O processo de candidatura e subsequentes documentos a apresentar pelas Sociedades

Desportivas devem ser entregues presencialmente e em suporte físico (papel) na sede da

Liga Portuguesa de Futebol Profissional até às L8:00 horas do dia do termo dos respetivos

prazos, ou remetidos pelo correio, sob registo, valendo, neste caso, como data da prática

do ato, a da efetivação do respetivo reg¡sto postal;

b) Todas as notificações da Liga às CANDIDATAS serão realizadas através de telecópia (fax) ou,

em caso de impossibilidade, por correio eletrónico, para os contactos fornecidos pelas

CANDIDATAS nos termos do ponto 17 dos Pressupostos, considerando-se a notificaçäo

efetuada na data da expedição da telecópia ou da mensagem de correio eletrónico. É da

exclusiva responsabilidade das Sociedades Desportivas candidatas consultar com

regularidade as respetivas caixas de correio eletrónico e assegurarem-se que os contactos

fornecidos à Liga estão ativos e em funcionamento. As notificações da Liga poderão ainda,

excecionalmente, ser realizadas através de qualquer outro meio idóneo e compatível com a

celeridade e a urgência do procedimento de candidatura, considerando-se, neste caso, a

notificação realizada na data da sua receção pela Sociedade Desportiva;

c) Todos os documentos devem estar redigidos em língua portuguesa ou ser acompanhados

da respetiva tradução feita ou certificada nos termos das leis notariais, ou por funcionário

diplomático ou consular do Estado respetivo;

d) Os documentos relativos ao processo de candidatura só são passíveis de aceitação se

apresentados na sua forma original ou de certidão emitida nos termos legais e não contiver

quaisquer reservas ou condicionantes suscetíveis de colocar em causa ou condicionar a sua

validade ou eficácia, sempre sem prejuízo da apresentação do documento original quando

tal seja solicitado;

13
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6e) Os documentos orig¡nais poderão ser substituídos por públicas-formas ou fotocópias

certificadas nos termos das leis notariais, desde que observados todos os requisitos

legalmente previstos, designadamente, quando aplicável, o disposto no decreto-lei n.s

28/2OOO, de 13 de março, e no artigo 38.s do decreto-lei n.s 76-A/2006, de 29 de março.

Fica em qualquer caso salvaguardada a possibilidade de a Liga solicitar a apresentação do

documento original.

f) Todos os reconhecimentos de assinaturas, autenticações, traduções de documentos e

conferências de fotocópias devem obedecer aos requisitos previstos nas leis notariais,

designadamente, quando aplicável, ao disposto no artigo 38.s do decreto-lei n.e76-A/2006,

de 29 de março, devendo indicar expressamente e de forma clara e inequívoca a suficiência

de poderes dos signatários para obrigarem os seus representados e o modo como foram

verificadas, pela entidade que realiza o reconhecimento ou a autenticação, a identidade dos

signatários e a suficiência dos poderes.

L4
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tv. sANçöES

Os eventuais incumprimentos constituem fundamento de impedimento de participação,

desclassificação para a divisão inferior, perda do direito de promoção ou exclusão das

competições profissionais, com exceção dos pressupostos estabelecidos no ponto 15, cujo

eventual não cumprimento será sancionado nos termos do disposto no n.e 6 do artigo 53'e do

RC

Porto, 1-5 de Maio de 20L5

A ISSÃO EXECUTIVA,

ís Vieira Duquel

(Luís Costa)
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PRESSUPOSTOS DE NATU REZA FINANCEIRA 201-5-2016

ANEXO N,91

Sociedade Des tva
DE RESULTADOS POR NATUREZAANEXO N.91. ENTOS E

Notar C.Conta RENDIMENTOS
ORçAMENTO

ANUAL
2015-2016

ORçAMENTO
ANUAL

2014-2015

CONTAS
2013-2014

71 VENUAS

1 711 Mercadorias 0

72. pResr¡cöes DE sERvrcos
2 721 Quotas 0

3 722 Bilhetes, camarotes e cativos 0

4 723 Competições 0

5 724 Publ¡cidade 0

6 725 PatrocÍnios 0

7 7261 Direitos televisivos 0

7262 Direitos de superfície 0

7263 Direitos de ¡magem de iogadores 0

I 727 Outros 0

Subtotal 0 0 0

74 TRABALHoS PARA A pnópnn ENTTDADE

745 Direitos sobre jogadores formados internamente 0

746 Outros 0

Subtotal 0 0 0

75. suesíoros À explonlÇÃo
I 751 Do EOEP 0

752 Da LPFP 0

753 Outros 0

Subtotal 0 0 0

76. REVERSOES

761 De depreciações e de amortizações

762 De perdas por impar¡dade 0

763 De prov¡söes 0

Subtotal 0 0 0

77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR

771 Em instrumentos financeiros 0

772 Em investimentos financeiros

773 Em propriedades de investimento U

Subtotal 0 0 0

74. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

10 7811 Bingo 0

11 7812 Restauração, bares e cantinas

785 Rendimentos e ganhos em subsidiárias e associadas 0

786 Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 0

787 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 0

7881 Correcções relativas a exercícios anteriores

7886 Cedênc¡a de iogadores 0

78871 Venda de direitos desportivos de jogadores adquiridos 0

78872 Venda de direitos desportivos de jogadores formados internamente 0

12 7888 Outros não especificados 0

Subtotal 0 0 0

79. JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

791 Juros obtidos 0

792 Dividendos obtidos 0

798 Outros rendimentos similares 0

Subtotal 0 0 0

Total de Proveitos 0 0 0

ORçAMENTO
I'SEMESTRE

2015-2016

ORçAMENTO
2" SEMESTRE

201 5-201 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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ANEXO N.91

Notâs 3.Conlå GASTOS
ORçAMENTO

ANUAL
2015-2016

ORçAMENTO
ANUAL

2014-2015

CONTAS
2013-2014

61
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS
CONSUMIDAS

611 Mercadorias 0

6't21 Material desport¡vo 0

6122 Med¡camentos e maler¡al san¡tário € de consumo 0

619 Outros 0

Subtota 0 0 0

62. FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

13 62'l Subcontratos 0

14 622'l Trabalhos espec¡al¡zados 0

6222 Public¡dade e propaganda 0

6223 0

6224 Honorários 0

6225 Com¡ssöes 0

15 6226 Conseryaeão e reparaQão 0

16 6227 Partic¡pação em competições desport¡vas 0

6229 Custos de aouisicão de dire¡tos desDortivos 0

6251 Deslocacões e estedas 0

17 626'l Rendas e aluqueres 0

6262 Comun¡cação 0

62ô3 Seguros 0

18 627 Outros 0

Subtota 0 0 0

63. GASTOS COM O PESSOAL

oJt Remuneraeões dos orgãos soc¡ais 0

't9 6321 RemuneraQöes do pessoal (exc€pto jogadores e treinedoros) 0

20 6322 Remunêracões dos iooadores 0

2'l 6323 Rêmuneracõês dos tre¡nadores 0

22 635 Encarqos sobrê rêmunerâcões 0

23 636 Seguros de acidentes dê trabelho e dêsport¡vo 0

24 638 Outros gastos com o pessoal 0

Subtota 0 0 0

64. GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO

641 Propr¡êdadês de ¡nvest¡mento 0

642 Act¡vos fixos tangívêis 0

643 Activos ¡ntangíveis 0

Subtota 0 0 0

65. PERDAS POR IMPARIDAI'E

651 I Cli€ntês 0

6512 Outros d€v€dor€s 0

652 Em inventários 0

653 Em ¡nvest¡mentos fìnanceiros 0

654 Em DroDr¡edades de inveslimenlo 0

655 Em aclivos fìxos tanqíveis 0

o5Þ Em act¡vos ¡ntangíve¡s 0

65i Em ¡nvêstimêntos om curso 0

658 Em activos não corr€ntÊs dst¡dos Dara v€nda 0

Subtota 0 0 0

66 PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VALOR

66r Em instrum€ntos f nanceiros 0

bou Em invest¡mêntos fìnanceiros 0

663 Em DroDriedad€s dê invest¡monto 0

Subtota 0 0 0

67 PROVISOES DO PERIODO

671 lmpostos 0

Processos iud¡ciais em curso 0

674 Ac¡dsntes no trabalho e doenqas prolissionais 0

676 Contratos onerosos 0

678 Outras provisões 0

Subtota 0 0 0

68. OUTROS GASTOS E PERDAS

681 1 lmDostos directos 0

68'12 lmpostos ¡ndirectos 0

68'13 Taxes

685 Gastos e perdas em subsid¡ár¡es ê âssoc¡adas 0

686 Gastos e Derdas nos restantes ¡nvest¡m€ntos fìnancêiros 0

687 Gastos e perdas em invest¡menlos nâo financeiros 0

25 688'l Correccõos relativas a periodos anteriores U

6883 Quot¡zaçõês 0

26 6888 Outros não esp€c¡fìcados 0

Subtota 0 0 0

69, GASTOS E PERDAS DE FINANCIAIIENTO

691 Juros suportados 0

698 Oulros oastos € Derdas de fìnanc¡amênto 0

Subtota 0 0 0

Total de Custos 0

8'l RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

8',12 lmposlo sobre o Rendlmento do Periodo 0

Resultado Líou¡do 0 0 0

€ ,K

þ

ORçAMENTO
1'SEMESTRE

201$2016

ORçAMENTO
2" SEMESTRE

2015-2016

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



NOTAS AO ANEXO NO I 2015-2016
IOSEMESTRE 2OSEMESTRE

1 descrição

2

No de Sócios do Futebol

No de Sócios Activos ou com Quotas em D¡a

Valor médio mensal das Quotas

Valor total das Quotas 0 0

3

Lotação máxima do Estádio

No de Jogos Previstos em Casa

Taxa Média de Ocupação do Estádio

Preço médio dos Bilhetes/Sócio

Preço médio dos Bilhetes/Público

Previsão do no de Bilhetes vendidos aos sócios

Previsão do no de Bilhetes vendidos ao público

No de Camarotes existentes no Estádio

Valor Médio dos Camarotes por Época

Previsão do no de Camarotes vendidos

Previsão de Venda de Lugares Cativos (no)

Preço médio dos lugares cativos

Valor total dos Bilhetes, Cativos e Camarotes por Época 0 0

4
Taç da Liga

Competições Europeias

5 descrição

6 descrição

7

Direitos de transmissão em canal aberto

Direitos de transmissão em TV por Cabo

total dos direitos de TV 0 0

I descrição

I descriminar a origem de EOEP (Câmara, Governo Regional, Programas de Apoio, etc)

10 lncluir apenas o saldo positivo de exploração do Bingo

11

lncluir apenas o valor dos contratos de concessão ou o valor líquido da

exploração dos bares e restaurantes

12 descrição dos Outros Rendimentos e Ganhos não especificados

13 descrição dos Subcontratos

14 descrição dos trabalhos especializados

't5
Descriminar o custo da manutenção das instalações/estádio e sede

O Estádio é propriedade da Sociedade Sim /Não

O Estádio é propriedade da Câmara Municipal/Govemo Regional Sim /Não

l6 descrição dos encargos especÍficos relativos a cada competição, se possível

17 Descriminar o custo com a utilização de recintos desportivos/estádio e sede

18 descrição de Outros Fomecimentos e Serviços Extemos

1 I

No de pessoas incluidas no Mapa de Pessoal (excepto jogadores e trein.)
yalor médio dos salários

no de meses a processar

Valor total dos salários 0 c

20

Total do No de Jogadores profissionais

No de Jogadores do Plantel para a época de 201312014

valor médio dos salários

no de meses a processar

Valor total dos salários dos Jogadores 0 0

21

No de treinadores

valor médio dos salários

no de meses a processar

Valor total dos salários dos treinadores 0 0

22

Contribui@es para a Segurança Social do Pessoal (excepto jogadores e treinadores)

Contribuições para a Segurança Social dos Jogadores e Treinadores

Total 0 0

23 lndicar Companhia de Seguros aonde estão celebrados os seguros de A.T. e A.P

24 descrição dos Outros Gastos com o Pessoal

25 descrição das Conec@es Relativas a Períodos Anteriores

26 descrição dos Outros Gastos e Perdas não especificados



ANEXO N.O 2. INDICADORES ECONÓMIGOS E FINANGEIROS

lndicadores 30.6.2014 (S) 30.6.2013 (S) 30.6.2012(S)

Autonomia financeira: capital própr¡o / Ativo

Liquidez gera!: At¡vo corrente/Passivo corrente

EBITDA: Resultados operacionais + Amort¡zações do exercício

Capital Próprio (n) / Orçamento (n+1)

Resultado líquido

($): reporta-se à data de encerramento do exercício

6

F
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ANEXO N9 3

ANEXO N.O 3 . CONTROLO ORCAMENTAL - 1.O SEMESTRE DE 201512016

coNTAS l.
SEMESTRE
2015t2016

ORçAMENTO I"
SEMESTRE
201512016

CONTAS
EXERCtCtO
201312014

C.Gonta RENDIMENTOS

71 VENDAS

711 Mercadorias 0

72. PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

721 Quotas 0

0722 Bilhetes, Camarotes e Cativos

723 Competições 0

724 Publicidade 0

0725 Patrocínios

7261 Direitos Televisivos 0

7262 Direitos de Superfície 0

7263 Direitos de lmagem de Jogadores 0

0727 Outros

0 0 0Subtotal

74 TRABALHOS PARAA PRÓPRIA ENTIDADE

0745 Direitos sobre jogadores formados internamente

0746 Outros

0 0 0Subtotal

75. suBstDtos A ExPLoRAçAo
751 Do EOEP 0

752 Da LPFP 0

0753 Outros

0 0Subtotal 0

76. REVERSÕES

0761 De depreciações e de amortizações

762 De perdas por imparidade 0

0763 De provisões

0 0 0Subtotal

77 GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR

771 Em instrumentos financeiros 0

772 Em investimentos financeiros 0

0773 Em propriedades de investimento

0 0 0Subtotal

78. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

07811 Bingo

7812 Restauração, Bares e Cantinas 0

785 Rendimentos e Ganhos em subsidiárias e associadas 0

786 Rendimentos e Ganhos nos restantes activos financeiros 0

0787 Rendimentos e Ganhos em investimentos não financeiros

7881 Correcções relativas a exercícios anteriores 0

7886 Cedência de jogadores 0

078871 Venda de direitos desportivos de jogadores adquiridos

78872 Venda de direitos desportivos de jogadores formados internamente 0

07888 Outros não especifi cados

0 0 0Subtotal

79. JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

791 Juros Obtidos 0

0792 Dividendos obtidos

0798 Outros rendimentos similares

0 0 0Subtotal

Total de Proveitos 0 0 0



PRESSUPOSTOS DE NATUREZA FINANCEIRA 2015-2016

ANEXO N9 3

C.Conta GASTOS
SONTAS 1"
SEMESTRE
tÃt4ttî1Ê

ORçAMENTO 1'
SEMESIRE
tî1Ã12î1Ê

CONTAS
EXERCtCIO
2î1a12¡1^

6l CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS
CONSUMIDAS

611 Mercadorias 0

6121 Material DesDorl¡vo 0

6't22 M6dicamêntos ê Material Sanitário e de Consumo 0

619 Oulros 0

Subtotal 0 0 0

62. FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

621 Subcontratos 0

6221 Trabalhos esDecializados 0

ß222 Publicidade € propaganda 0

6223 V¡g¡lância e seguranQa 0

6224 Honorários 0

6225 Com¡ssões 0

6226 Cons€ruacão ê reoaracão 0

6227 Partic¡pação em competições desport¡vas

6229 Custos de aquisição de direitos dosportivos 0

6251 DêslocaQõês o estâdas 0

6261 Rendas e aluqueres

Comun¡caÇão 0

S€quros 0

627 Outros 0

Subtotal 0 0 0

63, GASTOS COM O PESSOAL

631 Remun€racões dos orqãos sociais 0

6321 Remuneracöes do Dessoal (exceDto ¡oqadores e tr€inadores) 0

6322 Remuneracões dos iooadores 0

6323 Remunerações dos trê¡nadorês 0

635 Encargos sobr€ remuneraQoes 0

636 Sequros de acidentes de trabalho e desportivo 0

638 Outros qastos com o pessoal 0

Subtotal 0 0 0

6¡1. GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO

641 Propriedades de ¡nvêst¡mênto 0

642 Activos fìxos tanqíveis 0

643 Activos intanqíveis 0

Subtotal 0 0 0

65. PERDAS POR IMPARIDADE

651 I Oli€ntes 0

6512 Cutros devedores 0

652 Em ¡nventários 0

6s3 Em investimenlos f¡nanceiros 0

654 Em orooriedad€s de ¡nvestimento 0

655 Em activos fìxos tanoíve¡s 0

6s6 Em activos ¡ntanqive¡s 0

657 Em invêslimêntos gm cußo 0

658 Em activos não corênles d€t¡dos para venda 0

Subtotel 0 0 0

66. PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VALOR

661 Em ¡nstrumentos f¡nanceiros 0

662 Em ¡nvest¡mântos financêiros

oÞ5 Em propriedades de investimenlo 0

Subtotal 0 0 0

67. PROVTSOES DO EXERCtCtO

ô7'l lmoostos 0

673 Processos judicia¡s em curso 0

674 Acidentes no trabalho e doenças profiss¡onais 0

b/b Contralos onerosos 0

678 Outras prov¡sõês 0

Subtotal 0 0 0

68. OUTROS GASTOS E PERDAS

681 1 lmpostos d¡rêctos 0

6812 lmpostos ind¡rectos 0

6813 Tilas 0

685 Gastos e perdas €m subsidiárias e associadas 0

686 Gastos € perdas nos restantes invest¡mentos f¡nancêiros 0

ô87 Gastos e perdas em ¡nvest¡mentos não financeiros 0

6881 Corecções r€lativas a períodos anteriores 0

6883 Quoti¿Qões 0

6888 Outros não especif¡cados 0

Subtotal 0 0 0

69. GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 Juros suporlados

698 Outros gastos e perdas de fìnanciamento

Subtolal 0 0 0

Total dos Custos 0 0 0

8l RESULTADO LíOUIDO DO PERíODO

lmDosto sobre o rend¡mento do Deíodo 0

ReBultado Líouldo 0 0 0

Ãr\l-'
(



Anexo n.e 4

(para os efeitos do ponto 10 dos Pressupostos)

DECLARAçÃO

(Denominação do Sociedade Desportiva), neste ato representada por (identificação dos

membros da direção ou órgão executivo e quolidodes em que, respetivomente, intervêm), com

poderes para o ato, declara, nos termos e para os efeitos do disposto no ponto L0 dos

Pressupostos de Natureza Financeira da época desportiva 2O15/2OL6, aceitar integralmente e

sem reservas os compromissos arbitrais previstos no Regulamento das Competições

Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e no Regulamento Disciplinar das

Competições Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, relativamente a todos

os litþios emergentes da aplicação dos referidos regulamentos

(locole dota)

(ossinoturos e carimbo do Sociedade Desportivo)
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#,Anexo n.e 5

(para os efeitos do ponto 11 dos Pressupostos)

o¡cunnçÃo

(Denominoção do Sociedade Desportivo), neste ato representada por (identificoção dos

membros da direção ou órgão executivo e qualidades em que, respetivomente, intervêm), com

poderes para o ato, declara, nos termos e para os efeitos do disposto no ponto 11 dos

Pressupostos de Natureza Financeira da época desportiva 2OL5/2O16, que não tem dívidas

salariais a jogadores e treinadores, com referência à época desportiva 2O[4/2OL5.

(locale doto)

(assinoturos e corimbo do Sociedode Desportiva)



6
Anexo n.9 6

(para os efeitos do ponto 11 dos Pressupostosl

DECLARAçÃO

(Denominação da Sociedode Desportivo), neste ato representada por (identificação dos

membros do direção ou órgão executivo e quolidodes em que, respetivamente, intervêm), com

poderes para o ato, declara, nos termos e para os efeitos do disposto no ponto 11 dos

Pressupostos de Natureza Financeira da época desportiva 2OI5|2OL6, que o clube que lhe deu

origem não tem dívidas salariais a jogadores e treinadores, com referência à época desportiva

20L4/2Ots.

(locale doto)

(ossinaturos e corimbo do Sociedode Desportivo)



6r'-r/\
frANEXO N.9 7 - IISTA DE TRABATHADORES

Nome Função
Data lnc¡o

contrato
Tipo de vínculo

Massa salarlal
global

Assinatura e Carimbo da Candidata





Anexo n.e 9

(para os efeitos do ponto 17 dos Pressupostos)

DEC|-ARAçÃO

(Denominoção do Sociedade Desportiva), neste ato representada por (identificação dos

membros do direção ou órgão executivo e quolidades em que, respetivomente, intervêm), com

poderes para o ato, declara que o número de telecópia (fax) e o endereço de correio electrónico

(email) para efeitos de realização de todas as notificações que lhe sejam dirigidas são os

seguintes:

FAX:

EMAIL:

Mais declara aceitar que é da sua exclusiva responsabilidade consultar com regularidade a

recepção de mensagens pelos dois canais acima indicados e assegurar que se encontram ativos

e funcionais e com suficiente capacidade para receber quaisquer notificações que possam ser

enviadas pela LIGA.

(locole dato)

(assinoturas e corimbo do Sociedode Desportivo)


