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I SUBJECT
Publicoçõo de Deliberoções do conselho de Disciplino dq

o

DATA
FpF

- sec. prof

I DATE
04/08/20

Processos Decididos

Poro conhecimento dos Sociedodes Desporfivos e demois inÌeressodos, divulgom-se, por extroto. os
Deliberoções proferidos hoje pelo Conselho de Disciplino do Federoçõo PorÌugueso de Futebol SecçÕo Profissionol:

.
.
o
.

AcórdÕo proferido no ômbito do Processo Disciplinor n.o 08-19/2O;

Acórdõo proferído no ômbito do Processo Disciplinor n.o 58-,l9/20;
Despocho - DecisÕo proferido no ômbito do Processo Disciplinor n.o 78-19/20;
Acórdõo proferido no ômbito do Processo Disciplinor

n.o

88-l g/20.

Com os melhores cumprimentos,

SCa^^-*t ^.tSóniq Corneiro

Diretorq Executivo Coordenodoro

Ánexos.' exÍroÍos.
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Processo Disciplinor n.o O8-1?/2O
ARGUIDA: Futebol Clube

de Poços de Ferreiro, SDUQ, Ldo

de

OBJETO: Eventuol inobservôncio quolificodo

outros deveres

e

eventuol

incumprimenio de deveres de orgonizoçÕo.
NORMAS APIICADAS:

Arligo ll8.o por vlo/oçõo dos deveres p/osmodos no orligo

6.o,

ll," n." 2 do

Anexo

vl do RCtpFplB

fRegu/omento de Prevençõo do Vìolêncio]; bem corno orfrgos

B.o, n.o

I

designodomenfe o/íneos c), I) e n), e no ortigo

olíneos l), m) e

n),14.', n.os le 2, 15.', n.os I e 2,todosdoLein.'39/2009, de30 deJulho,comoredoçõo
que /he foi confertdo pelo Lei n.o 52/2013; artigo 87.o-A, n.o 4 [com referêncio oo oriigo
35.o, n.o

Ì, olíneo t) do

RCLPFPIB,

bem como oo ortígo

ó.o,

olíneo u). do respetivo Anexo

Ì e 2 do Lei n.o 39/2009, de 30 de Julho, corn o redoçõo que lhe
foi conferido pelo Lei n.o 52/20131; e 53.o, n.o 1, olíneo o) e n.o 2; 5ó.o, n.o 3, iodos do
Vl, e

oo ortigo

I

B.o, n.os

RDLPFP I 8.

DECrSÃO

Decide-se:

o) Arquivor porciolmenle o presenle
disciplinor p. e p. pelo ortigo I lB do

b)

processo disciplinor, no toconte oo ilícito
RDLPFP ìB;

Julgor procedente o AcusoçÕo e, consequentemente, condenor o Arguido
Futebol Clube de Poços de Ferreirq, SDUQ, [do. pelo prótico, em concurso
efetivo, de duos infroções disciplinores p.
RDLPFPI8.

e p. pelo orligo 87.o-A, n.o 4, do

no sonçõo de multo que se fixo em 55 (cinquento e cinco) UC, porq

cqdo infroçõo.
Em cÚmulo mqleriol, voi

o Arguido Futebol Clube de Poços de Ferreiro, SDUQ, [do.

condenodo no sonçõo de multo que se fíxo em

ll0

(cento

e dez) UC e,

correspetivomente, em € 4.910,00 (quotro mil novecenios e dez euros).
Oeiros, Cidode do FuÍebol, 04 de ogosto de 2020.
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Processo Disciplinor n.' 58-1 ? /20

ARGUIDO: Eusébio Armondo MorÍnho de Souso, ogente desportivo do Vitório Sport Clube

- FufebolSAD.

OBJETO: Foctos ocorridos no

jogo n." ì1507 (203.0ì.ì33), dispuÌodo enire o Vitorio Sport

Clube - FutebolSAD e o Sport Lisboo e Benfico - FulebolSAD, no dio 4 de joneiro de2020,
o contor poro o ì5.o jornodo do Ligo NOS.

NORMAS APIICADAS: Artigos 112.o, n.o

l,

l3ó.", n.o l, e l7l.o, n3 l, todos do RDLPFPIg

DECrSÃO

Decide-se julgor o ocusoçÕo procedente por provodo e, em consequêncio, condeno-

o orguido Eusébio Armondo Morinho de Sousq, pelo prótico do infroçõo disciplinor
previslo e punido pelo n.o 1 do orligo 13ó.o, oplicóvel ex vi ortigo l7l.o, n.o l, por

se

referêncio oo orligo I 12.o, n.o l, lodos do RDIPFPI g, no sonçÕo de suspensõo de 23 (vinle

e três) diqs e no sonçõo de multo de 37,5 UC que se fixo em 2.680,00 € (dois mil
seiscenlos e oitento euros).

Cidode do Futebol, 4 de ogosto de 2020
O Conselho de Disciplìno, SecçÕo ProfissÍonol
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Processo Disciplinor n.' 78-19 /2O

Despocho - Decisõo

ARGUIDA: LeixÕes Sport Clube

-

FutebolSAD

OBJEïO: Foctos ocorridos no jogo n.'22OOB (2O4.01.ì29) entre Leixões Sport Clube

-

FutebolSAD e o Vozim Sport Clube- FutebolSDUQ, Ldo., reolizodo no dio B de fevereiro

de 2020, o contor poro o Ligo PRO.
NORMAS APIICADAS: Artigos

ì3', olíneo f);

187

.', n.o I . ol. o); e 245.", Ìodos do

RDLPFP I 9.

Artigos 35.o, n.o Ì, olíneos o), b). c), f) e o),3ó.", e 49.o n.o

l, todos do RCLPFPÌ9. Artigos
4.o,6.o olíneos b), c). d). g) e p), e l0.o n.o I olíneos o), b), e o) do Regulomento de
PrevençÕo do Violêncio, constonte do Anexo Vl do ciiodo RCLPFPI9.

DECISAO

Decide-se julgor procedente, por provodo,
Arguido, LeixÕes Sport Clube

-

o

AcusoçÕo, e, consequentemenle o

FuÌebol. SAD., voí condenodo pelo prótico do inÍroçõo

disciplinor p. e p. pelo orfigo 187.o, n.o l, ol. o), do RDLPFPI9. com o sonçÕo de multo de
7,5 UC, o que corresponde, oplicondo o respetivo fotor de ponderoçÕo (0,357" estotuído

no ortigo 3ó.o, n.o 2, do RDLPFPI9), o volor de € 268 (duzenlos e sessento e oilo euros).

Cidode do Futebol , 4 de ogosto de 2020
A Relotoro,
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Processo Disciplinor n." 88-1?/20

ARGUIDO: José Poulo Ferreiro Pinto Silvo Pinheiro, Diretor

Clube de Brogo

-

de Seguronço do Sporting

Futebol, SAD.

OBJETO: Focïos ocorridos no

jogo n.o ì24008 (203.01.2ì5), entre o Sporting Clube de

Brogo - Futebol SAD e o Portimonense - Futebol, SAD. reolizodo no dio 0ó de morço de
2020, o contor poro

o Ligo NOS.

NORMAS APLICADAS: ortigos

e c) do

RCLPFP I 9,

17

.", n.o

Ie

I4

i ."

do

RDLPFP I 9;

ortigo 55.o, n.o 5, olíneos o)

tendo por referêncio o esïotuído nos ortigos l3.o n.o 1 e 22!

n.os ó

e

Z,

ombos do Lei n.'39/2OO9, com o redocçÕo que lhe foi conferido pelo Lei n." 113/2019,

de

I 1.09.

DECISAO

Decide-se julgor procedente o Acusoçõo e, consequentemente, condenor o Arguido
José Poulo Ferreiro Pinlo Silvo Pinheiro pelo prótico do inÍroçõo disciplinor p. e p. pelo

orligo l4l.o do RDLPFPl9, por violoçÕo do disposÌo no orÌigo 55.o, n.o 5, olíneos o) e c) do
RCLPFPI9, tendo

do

porreferêncio o eslotuído nos ortigos l3.o n,o I e22."

Lei n." 39 /2009,

com o redocçÕo que lhe foi conferido pelo

Leì

n.os ó

e Z, ombos

n.' I l3/2019, de

'l

I .09,

no sonçõo de multo que se Íixo em 1.625,00€ (mil seiscentos e vinte e cinco euros).
Oeiros. Cidode do Futebol,04 de ogosto de 2020

O Conselho de Disciplino, Secçõo Profissionol,
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