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A Sua Excelência
O Presidente da Assembleia da República

PERGUNTAS AO GOVERNO
NQ 2439/X (4~D

APRESENTADAS POR: Deputado Fernando Santos Pereira

DESTINATÁRIO: Ministério das Finanças/:

ASSUNTO: Estado não aceita que o Estrela da Amadora Regularize a
dívida?

o Clube de Futebol Estrela da Amadora, Instituição de Utilidade Pública,
fez-me chegar uma Exposição em que apela aos poderes públicos no
sentido do Estado permitir que possa proceder ao pagamento das suas
dívidas.

É importante transcrever a missiva que recebi daquele Clube de Futebol:

«o Estrela da Amadora tem actualmente uma dívida à Administração
Fiscal de cerca de ê8 453 352,16, de acordo com as informações
constantes do portal do Ministério das Finanças, porque na realidade o
clube já entregou um relatório de correcções ao Serviço de Gestão de
CréditosTributáriosque aponta +/- 2 500 OOO,OOêafavor do clube, valor
este liquido dejuros.

Com o objectivo de regularizar definitivamente o respectivo passivo
perante a Administração Fiscal, a requerente solicitou junto do lAPMEl,
em 21 de Maio de 2008, a adesão ao Procedimento Extrajudicial de
conciliação, tendo-lhe sido atribuído o processo n° 1300.
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Não obstante todas as diligências efectuadas, a verdade é que até ao
presente momento ainda nãofoi aprovado o procedimento.

Essa aprovação JÁ DEVERIA ESTAR CONCLUÍDA, e passará pela
liquidação integral de toda a dívidafiscal do clube, através de uma acção
em pagamento que PROPUSEMOSjunto dessas autoridades.

Sempre acreditamos que a deliberação seria rápida pela sua evidência, e
que viria não apenas trazer uma solução conjuntural para esta crise, mas
sim implicaria uma linha firme e sólida de viabilização financeira do
clube.

Com essa aprovação, seremos dos poucos clubes com a sua situação
tributária regularizada e com pleno acesso a todas as receitas que temos
vindo aprocurar e a conseguir aumentar.

Será então essa, a altura para repensar todo o clube e o seu
dimensionamento e projecção, no sentido de nunca mais virmos a sofrer
hoje.

Acontece, porém, que o 3° Serviço Local de Finanças da Amadora tem
vindo a concretizar sucessivas penhoras, situação que fez bloquear
completamente a requerente que, neste momento, não tem na sua posse
qualquer espécie de receita que lhe permita desenvolver a actividade e,
nomeadamente, pagar os vencimentos dos atletas que exercem a respectiva
actividade afavor da requerente.

Na verdade, até ao presente momento, a Administração Fiscal efectuou
penhoras à requerente no momento de € 9 730 943 (nove milhões
setecentos e trinta mil novecentos e quarenta e três euros), valor que diz
respeito a créditos referentes a contratos de patrocínio e que, só por si, são
praticamente suficientes para garantir a dívida exequenda e o respectivo
acrescido (Informação recolhida no portal das declarações electrónicas).

Acresce ainda que a Administração Fiscal efectuou também a penhora do
complexo desportivo, conhecido por estádio José Gomes, na Reboleira,
cujo valor patrimonial é de € 5 268 110 e que é composto por um estádio
de futebol, um conjunto de escritórios e um edificio onde é explorado o
jogo do Bingo.
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Tudo visto, pode então concluir-se que a Administração Fiscal, entre
créditos e imóveis, tem penhorada a quantia de ê 14 999 053, valor que se
afigura como manifestamente exagerado em comparação com o valor da
quantia exequenda e acrescido.

Na verdade, considerando as dívidas de impostos, os juros e as coimas,
acrescidos da percentagem legal de 25%, a quantia exequenda e o
acrescido totalizam a importância de ê 10566690,20.

Para além do mais, importa ainda referir que a requerente é a dona e
legitima possuidora de uma parcela de terreno com a área de 12 605 m2
que resultou da desanexação do prédio descrito na 2a Conservatória do
Registo Predial da Amadora.

A parcela em causa, pela localização, área e aptidão para a construção,
tem um valor de mercado que, no mínimo, se cifra em 6 000 OOO€.

Assim sendo, julga-se que a penhora do complexo desportivo, com
inclusão do bingo e dos escritórios, e da parcela de terreno urbano
mencionada no artigo anterior são susceptíveis de garantiras dívidas e o
respectivo acrescido, pelo que não parece haver justificação para a
penhora dos créditos decorrentes dos patrocínios, tanto mais que
constituem a fonte substancial de rendimentos da requerente para fazer
face aos elevados encargos inerentes à actividade que exerce.

A manutenção da actual situação, irá impedir o prosseguimento de toda a
actividade do Clube, onde se incluem cerca de 400 jovens atletas da
formação, o que importa proteger».

Juntamente com esta Exposição foi esclarecido que o Clube de Futebol
Estrela da Amadora está disponível para pagar todas as suas dívidas
ao Estado. Aguarda apenas a aceitação do Estado.

Por isso, não compreende porque é que o seu Procedimento
Extrajudicial de Conciliação (PEC) não é aprovado, pois fará amanhã,
dia 20 de Maio, um ano que foi apresentado.

o Clube tem pago religiosamente ao Estado os impostos sobre o Bingo:
mais de um milhão de Euros anuais.

3



.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO DA MESA

o orçamento do Clube é realista e adequado à situação nacional.

Face ao exposto, ao abrigo do disposto no artigo 156.0da Constituição da
República Portuguesa no art.o 229.0 do Regimento da Assembleia da
República, solicito ao Ministério das Finanças que responda às seguintes
questões:

1. Porque razão é que passado um ano depois de apresentação do
Procedimento Extrajudicial de Conciliação do Clube de Futebol do
Estrela da Amadora, o Ministério das Finanças ainda não o aprovou?

2. É verdade que o Estrela da Amadora paga anualmente ao Estado
mais de 1 milhão de Euros de Impostos sobre as receitas do Bingo?

3. Quais as razões que levam a esta morosidade do PEC do Estrela da
Amadora?

4. As afirmações que o Clube faz na exposição são verdade?

5. O Governo tem consciência que o arrastar desta situação - em que
um devedor quer pagar e o Estado não aceita - pode levar à descida
de divisão do Clube, ao desemprego de dezenas de pessoas e ao fim
da formação desportiva de mais de 400 jovens?

6. O Governo tem consciência que este arrastar pode levar novamente
que as decisões sobre futebol aconteçam na secretaria e não nos
estádios?

7. O que pensa a Tutela Governativa do Desporto sobre este assunto?

Com os melhores cumprimentos,

O Deputado

~
(Fernaíido Santos Pereira)
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