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Publicoçõo de Deliberoções do Conselho de Disciplino do FPF - Sec. Prof

. Processos Decididos

1',t/08/20

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos, divulgom-se, por extrofo. os

DeliberoçÕes proferidos hoje pelo Conselho de Discìplino do FederoçÕo Portugueso de Futebol -
Secçõo Profissionol:

. Despocho - Decisõo no ômbito do Processo Disciplinor n.o 11-19/2O:,

. AcórdÕo no ômbito do Processo Disciplinor n.o 28-19/20:.

. Acórdõo no ômbito do Processo Disciplinor n.o 55-19/20;

r Despocho - DecisÕo no ômbito do Processo Disciplinqr n.o 83-19/20;

. AcórdÕo no ômbito do Processo Disciplinor n.o 93-19/20;

. Despocho homologotório no ômbito do Processo Disciplinor n.o g8-19/20.

Com os melhores cumprimentos,

^.c-
Sóniq Cqrneiro

Diretoro Execulivo Coordenodoro

Ánexos.' exÍroÍos.
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EXTRATO

Processo Disciplinor n.o 11-19/2O

Despocho - Decisõo

ARGUIDAS: LeixÕes Sport Clube - Futebol SAD e Futebol Clube de Fomolicõo-Futebol

SAD.

OBJETO: lnfroçÕo disciplinor relocionodo com o sistemo de videovigilôncio e folto de

coloboroçõo com o justiço desportivo.

NORMAS APIICADAS: l7;86.'-A, n.o Ì;53.o, n.o ì o) e n." 2;5ó.o n.o 3;245.", todos do

RDLPFP I B; I lB"; 234', do RDLPFP2OIB, por violoçÕo dos deveres previstos no ortigo ó.o do

Anexo Vl [Regulomenïo de Prevençõo do Violêncio] do RC LPFP lB-19, designodomente

olíneos c), l) e n); ortígos 7.o n.o 2 olíneo g),8." n.o I olíneos l), m) e n); ì4o, n.os I e 2, 15..

n.os ì e 2, e l6.o n.o l, todos do Lei n.'3?/2OO9, de 30 de Julho, com o redocçÕo do Lei

n." 52/2013" e no ortigo I I .o n.o 2 olíneo b) do citodo Anexo Vl do RC LPFP 20lB-19.

DECrSÃO

Decide-se:

o) ordenor o orquivomenfo porciol do presente processo disciplinor, por

inexistêncio de indícios do prótico de quolquer infroçÕo disciplinor por porte dos

Arguidos Futebol Clube de Fqmqlicõo - Fulebol, SAD e Leixões Fulebol Clube -
Futebol, SAD, relotivomente oo ilícito disciplinor p.e p.pelo ortÍgo llSo do

RDIPFPlS-1?, de que vinhom indÌciodos.

b) julgor procedente por provodo o ocusoçÕo, condenondo-se codo umo dos

Arguidos leixões Sport Clube - Futebol, SAD e Fulebol Clube de Fomolicõo -
Fulebol, SAD, pelo próiico de umo infroçõo disciplinor p. e p. pelo ortigo 8ó.o-A,

n.o I do RDTPFP lFolto de coloboraçõo com o jusfiço desporfivol, no sonçõo de

multo de €1.070,00 (mil e selenlo euros).

Cidode do Futebol, Ì Ì de ogosto de 2020

O Relotor.
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EXTRATO

Processo Disciplinor n.o 28-19/20

Acórdõo

ARGUIDA: Sporting Clube de Portugol- Futebol, SAD

OBJETO: Foctos ocorridos no jogo n." 30305 (205.23.00Ì), entre o Sporiing Clube de

Portugol - Futebol SAD e o Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ, reolizodo no dio 2ó

de setembro de 2019, o contor poro o Allionz Cup.

NORMAS APIICADAS: AriÌgos 53.o, n.os ì, ol. o) e 2, 55.o. n.o 3, 5ó.o, n.os 2 e 5. 58.o, n.o 4,

182.", n.o 2, 187.", n.o 1, o). todos do RDLPFPI9.

DECTSÃO

Decide-se soncionor o orguido Sporling Clube de Portugol- Futebol, SAD, em concurso

efetivo, pelo:

(i) Pelo próiico do infroçõo p. e p. no n.o 2 do orligo 182.0 do RDIPFPI g, com

o sonçõo de mullo de montonte que se fixo em 43,75 UC;

(ii) Pelo próiico do infroç€io p. e p. no ol. o) do n.o I do orligo 187.0 do

RDtPFPl9, POR violoçõo dos deveres ínsitos nos ortigos 35.o, n.o l, olíneos o), b), c), f), l) e

o), e 49.'n.o ì, ombos do RCLPFPÌ9. ortigos 4.",6.", olíneos o), b), c), d), g),m) e p). e ì0."

olíneos o), b) e o) do Regulomento de Prevençõo do Violêncio, constonle do Anexo Vl

do citodo RCLPFPÌ9, com o sonçõo de multq que se fixo em 5,625 UC.

Sonções que, cumulodos entre si. nos termos do ortigo 59.o do RDLPFPI9,

perfozem o sonçõo de multo de 49,375 UC, o que corresponde o monfonte de 5.040,00

(cinco mil e quorenlo euros).

Cidode do Futebol, I ì de ogosto de 2020

O Conselho de Disciplino, SecçÕo Profissionol

FPF
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EXTRATO

Processo Disciplinor n.o 55-19/2O

Acórdõo

ARGUIDAS: Vitorio Sport Clube - Futebol SAD e Sport Lisboo e Benfico - Futebol SAD

OBJEÌO: Foctos ocorridos no jogo n.'ll50Z (203.01.133), entre o ViÌorio Sport Clube-
Futebol SAD e Sport Lisboo e Benfico - Futebol SAD. reolizodo no dio 4 de joneiro de 2020

o contor poro o Ligo NOS.

NORMAS APLICADAS: ortigos 127.o n.o l; lBl.'n." 2i 182.o n.o 2;183." n.o l; ìBó.o n.o l;187.,

n. ol, olíneos o) e b); ì88." n.o I todos do RDLPFPIg;ort.o 35o n.o I olíneos o), b). c), f) e o)

en.o2 olíneof) do RCLPFPl9; ortigos4.",6.o olíneos b), c), g), ortigog.o n.o ì olíneo m).

subolíneo vi); ortigo l0.o n.o l, olíneos o), b), i), j) e o), todos do onexo Vl do RCLpFplg, e

ortigo B.o n.o I olíneo g), ortigo 22.o n." I olíneo d) e ortigo 23.o n.o Ì olíneos h) e i). todos

do Lei n." 39/2009 de 30 de julho.

DECrSÃO

Decide-se julgor procedente, por provodo, o ocusoçÕo e consequentemenfe:

l. Arquivor os oulos, no que respeito o infroçÕo p. e p. pelo ortigo I82." do RDLPFP,

no que concerne Ò Arguido Sport Lisboo e Benfico - Futebol, SAD;

2. Condenor oVilória SporÍ Clube, Futebol SAD no sonçõo de reolizoçõo de I (um)

jogo à porlo fechodo e no sonçõo de multo que se fixo em € 29.ó3l,OO (vinte e

nove mil seiscentos e lrinlo e um euros), pelo prótico dos infroções discíplinores

p.e p.pelo ortigo 187.o, n.o l, olíneo o), do RDLPFP; pelo ortigo 187.o, n.o l. olíneo

b), do RDLPFP; . pelo ortigo 183.o, n.os I e 2, do RDLPFP; pelo ortigo 182.o, n.o 2, do

RDLPFP; pelo ortigo l8l.o, n.o 2, do RDLPFP, no formo Ìentodo (cfr. ortigo 20.o n.os

2 e 3, do RDLPFP), punível nos termos do disposlo no n.o I do ortigo I 79.", todos

porvioloçõo dos deveres ínsitos no ortigo 35.o, n.o l, olíneos o) b), c), f) e o), e

49.o,n." l, ombos do RCLPFP. ortÌgos 4.",6.", olíneos b), c), d),9), e p),9.o, n.o l,
olíneo m), subolíneo vi) e 10.o, n.o i , olíneos o), b), i), j), e o) do Regulomento de

PrevençÕo do Violêncio, constonte do Anexo Vldo citodo RCLPFP;e pelo ortigo

127.o, n.os 1 e 2, do RDLPFP, por violoçÕo dos deveres inscritos no ortigo 35.o n.o l,
olíneos o). f) e n.o 2, olíneo f), do RCLPFP, ortigos 4.o,6.o, olíneos b), c), g), ortigo
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9.o, n.o I , olíneo m), subolíneo vi), ortigo 10.o. n.o l, olíneos o), b), i), j), e o), Ìodos

do onexo Vl do RCLPFP, e ortigo B.o, n." l. olíneo g), ortigo 22.o, n." ì, olíneo d) e

orligo 23.", n.o I , olíneos h) e i), todos do Lei n.' 39 /2009 de 30 de Julho.

3. Condenor o Sporf Lisboo e Benfrco, Fuìebol SAD, no sonçõo de multo que se fixo

em € 34.0ó8,00 (trinto e quolro mil e sessenlo e oito euros), pelo prótico dos

infroções disciplinores p.e p. pelo ortigo 187.o, n.o l, olíneq o). do RDLPFP, no

formo tentodo (cfr. ortigo 20.o n.os 2 e 3, do RDLPFP); pelo ortigo 187.o, n.o l, olíneo

b). punível, oindo, com o sonçÕo ocessório de reporoçõo de ocordo com o

ortigo 188.o n.o l, ombos do RDLPFP; pelo ortigo 186.0, n.os I e 2, do RDLPFP; pelo

ortigo 183.o, n.os I e 2, punível, oindo, com o sonçÕo ocessório de reporoçÕo o

luz do ortigo 188.o n.o l. ombos do RDLPFP, lodos por violoçõo dos deveres ínsitos

no ortigo 35.o, n.o l, olíneos b). c), e o), do RCLPFP, e ortigo 10.o, n.o ì, olíneos i),

j). e o) do Regulomento de Prevençõo do Violêncio, constonte do Anexo Vl do

cÌtodo RCLPFP.

4. Condenor o SporÍ LÍsboo e Benfico, Fulebol SÁD, ocessoriomente, no sonçÕo de

reporoçõo o Vitório SAD pelos donos cousodos em um poinel LED de

publicÍdode determinodos por forço do prótico do infroçÕo previsto no ortigo

l7B.o n.o ì b) RDLPFPI9 e oindo pelos donos cousodos nos codeiros que forom

orremessodos e que levorom Ò condenoçõo do orguido no protico do infroçÕo

disciplinor previsto no ortigo lB3.o n.o I e 2 RDLPFP I g, donos estes cujo liquidoçÕo

se relego poro execuçÕo de sentenço.

OeÍros, Cidode do Futebol, l1 de ogosto de 2020.

O Conselho de Disciplino, SecçÕo Profissionol

FPF
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EXTRATO

Processo Disciplinor n.o 83-19/20

Despocho - Decisõo

ARGUIDOS: Jorge Nuno de Limo Pinto do Costo, Presidente do Conselho de

Administroçõo do Futebol Clube do Porto - Futebol. SAD. e Futebol Clube do Porto -
Futebol. SAD.

OBJETO: DecloroçÕes proferidos em entrevisto concedido oo operodor televisivo "Porto

Conol". no progromo "Especiol lnformoçÕo". sobre o orbÍlrogem do jogo oficiolmente

identificodo sob o n.o 
'12409, realizodo em 0Z de morço de 2O2O, no Estódio do DrogÕo,

no Porto, entre o Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD e o Rio Ave Futebol Clube -
Futebol. SDUQ, Ldo.. relotivo o 24." Jornodo do Ligo NOS, publìcodos designodomente

nos jornois desportivos rrA Bolorr, rrO Jogolr e trRecordl, nos suos ediçÕes de l0 de morço

de 2020.

NORMAS APIICADAS: Artigos 19.o, n." 1,112.', n.os 1.3 e 4 e l3ó.o, n.os ì,3 e 4, todos do

RDLPFP I 9; ortigo 5l .o. n.o I , do RCLPFP I 9.

DECISAO

Decide-se julgor o ocusoçõo procedente por provodo e, em consequêncio, decíde-se

soncíonor:

(i) O orguido Jorge Nuno de limo Pinto do Cosiq, pelo prólico do infroçõo disciplinor p.

e p. pelos disposições conjugodos dos ortigos 136.0, n.os 1 e 4, e 112.o, n.o l,lodos do

RDLPFPT 9, com o sonçôo de suspensõo de 45 (quorento e cinco) dios e. ocessoriomente,

com o sonçõo de multo de ó0 UC isto é, ó.120,00 € (seis mil cento e vinte euros);

(ii) A orguido Fulebol Clube do Porto - Fulebol, SAD, pelo prólico do inÍroçõo disciplinor

p.e p.pelos disposições conjugodqs dos orligos ll2.o, n.os 
,l,3 

e 4,lodos do RDIPFPI9,

com o sonçõo de mullo que se fixo em 100 UC, isto é, 10.200,00 € (dez mil e duzentos

euros).

Cidode do Futebol, I I de ogosto de 2O2O

O Relotor

FPF
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EXTRATO

Processo Disciplinor n.o 93-19/20

Acórdõo

ARGUIDOS: José Corlos Rodrigues Pereiro, Presidente do Conselho de AdministroçÕo do

Morítimo do Modeiro-FutebolSAD e Morítimo do Modeiro-FutebolSAD.

OBJETO: DecloroçÕes prestodos ò comunicoçõo sociol, concretomente o "Ródio

Renoscenço, difundidos pelo imprenso, no dio I de moio de 2020, designodomente

pelo Jornol dìgitol "Funchol Notícios", Jornol "Record" e "PortolSopo", e oindo, no sítio

do internet detido e explorodo pelo orguido Moríïimo do Modeiro - Futebol, SAD, com

o endereço www.csmoritimo.oro.pt, no mesmo dio (l de moio de 2010).

NORMAS APLICADAS: Artigos 4.o n.o I olíneo c); Ì9.', n.os I e 2; 141." e 127.o n.o I e 2 todos

do RDLPFP 1 9; ortigo 5 Ì .o n.o I RCLPFP I 9.

DECrSÃO

Decide-se:

A) Condenor o Arguido José Corlos Rodrigues Pereiro, pelo prótico de umo infroçÕo

disciplÍnor p.e p.pelo orligo l4l.o do RDIPFPIg, por violoçÕo oo disposto no

ortigo 5l.o n.o'ì do RCLPFPI9 e ortigo Ig.o n.o I e 2 do RDLPFPIg, no sonçÕo de

multo de 7 ,5 UC que. por forço do disposto nos ortigos 3ó.o n.o 1 ,2, 5 e ó e 5ó.o n.o

5 ombos do RDLPFPI9, se fixo em € 420,00 (quolrocenios e vinie euros).

B) Condenor o Morítimo do Modeiro, Futebol SAD, pelo prótico de umo infroçõo

disciplinor p. e p. pelo ortigo 127.o, n.o1 do RDLPFPI g, por violoçÕo oo disposto no

ortÌgo 35.o olíneos h) e j) do RCLPFPì9, no sonçÕo de multo de lB UC que, por

forço do disposlo no ortÌgo 3ó.o n.o 1,2,5 e ó do RDLPFPIg se fixo em € € 1.010,00

(mile dez euros).

Cidode do Futebol. I I de ogosto de 2020.

O Conselho de Disciplino, Secçõo ProfÍssionol

FPF
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EXTRATO

Processo Disciplincr n.o 98-19/2O

Despocho Homolgotório

ARGUIDA: Sporting Clube de Portugol- Futebol, SAD

PARTIcIPANTE: conselho de Arbitrogem do Federoçõo Portugueso de Futebol

OBJEÏO: Decloroções proferidos sobre o orbitrogem do jogo oficiolmente identificodo

sob o n.' 13009, entre o Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD e o Sporting Clube de

Portugol - Futebol, SAD. dìsputodo o ó de julho de 2020, e relotivo ò 30." Jornodo do Ligo

NOS, otrovés do Comunicodo publícodo no site oficiol do Sporting Clube de Portugol,

in httos://www.sporling.pt/pt/noticios/clube/comunicodos/2020-02-Oólcomunicodo-

sporfing-clube-deporlugol%, divulgodos, nomeodomente, nos jornois desportivos rrO

Jogol e <rRecordrr, nos suos edições de 7 de julho de 2020.

NORMAS APLICADAS: Artigos I 12.o, n.os 1 ,3 e 4,252.',253...254..,255.o e 284.o, n3 5, todos

do RDLPFPI9.

DECTSÃO

Atento o conteúdo e o formo do ocordo celebrodo entre o Comissõo de lnstrutores e o

Sporting Clube de Porlugol- Fulebol, SAD:

(i) Homologo-se, nos termos dos disposições conjugodos dos n.os I e 2 doo ortigo

255.o, do RDLPFPI9, pelo presente despocho. o referido ocordo, e consequentemente

condeno-se o orguido Sporting Clube de Porlugol - Futebol, SAD, pelo protico de I
(umo) infroçõo disciplinor, p.e p.pelo ortigo ll2.o n.os 1,3 e 4 do RDLpFplg, com o
sonçõo de multo no volor de 100 UC , islo é, 10.200,00 € (dez mil e duzenios euros).

(íi) Declorq-se exfinto o procedimenlo disciplinor relotivomente o orguido Sporting

Clube de Portugol- Futebol, SAD.

Cidode do Futebol, I I de ogosto de 2020

O ReloÌor
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