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Débitos Consolidados Valor em R$
Transferência do PAES  (Nota 19.1.2) 9.654.662
Processo nº 80.2.03.026.2440-05  (*) 1.857.402
Processo nº  80.2.07.008503-74    (*) 5.582.264
Total 17.094.328
(*) líquidos da redução de 50% da Multa: (c)  Timemania - FGTS:
Corresponde às Notificações contidas no Termo de Confissão de Dívida e
Compromisso de Pagamento para com o FGTS - Débitos Inscritos na
Dívida Ativa - Ajuizados com os benefícios da Lei nº 11.345/2006
(“Timemania”), como segue: Descrição R$
NDFG 146602 103.683
NDFG 145971 26.327
NDFG 146095 97.202
NDFG 146100 26.982
NDFG 305977 38.480
NDFG 305909 32.857
NDFG 221737 90.396
NDFG 220914 72.737
NDFG 221776 117.802
NDFG 273087 101.495
Total 707.961
Os débitos incluídos pelo Clube foram declarados pelo Clube quando da
sua adesão ao parcelamento. Por outro lado, o saldo dos débitos do parce-
lamento especial (PAES), conforme comentado na Nota Explicativa 
nº 20.1.2 que foram incluídos no parcelamento da “Timemania” necessita
ser consolidado, e o Clube aguarda que os órgãos envolvidos apresentem
seus valores. Através de seus Assessores Jurídicos, o Clube vem atuando
junto aos órgãos responsáveis no sentido de obter deles os débitos e valo-
res considerados por eles como consolidados a fim de confirmá-los ou não.
A movimentação dos débitos inclusos no parcelamento da “Timemania”
está disposta da seguinte forma, tendo em conta os valores estimados ori-
ginalmente considerados pelo Clube a título de dívida consolidada ao cita-
do parcelamento: Saldo
Descrição PGFN INSS FGTS Total
Saldo em 15/10/2007 – – – –
Transferência PAES 9.654.662 – – 9.654.662
Inclusão Débitos 7.439.666 12.885.291 707.961 21.032.918
Juros período 446.038 336.182 18.353 800.573
(-) Pagamentos (15.000) (15.000) (15.069) (45.069)
Saldo em 31/12/2007 17.525.366 13.206.473 711.245 31.443.084
Juros período 1.989.728 1.454.234 67.078 3.511.040
(-) Pagamentos (250.000) (1.039.125) (51.510) (1.340.635)
Saldo em 31/12/2008 19.265.094 13.621.582 726.813 33.613.489
20.1.2 - Débitos Parcelados - PAES: Em 2003, o Clube havia aderido ao
parcelamento especial  instituído pela Lei nº 10.684/2003, para débitos
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, vencidos
até 28 de fevereiro de 2003, referentes a débitos fiscais e previdenciários
com base em valores estimados por seus Assessores Jurídicos. Parte dos
débitos incluídos pelo Clube nesse parcelamento especial foi quitada e
parte teve seu saldo transferido para o parcelamento denominado de
“Timemania”, no exercício de 2007, conforme comentado abaixo. 
(a) PAES - Previdenciário: Quando da sua adesão ao parcelamento, 
o Clube incluiu o Processo nº 2001.61.82.006394-5, que por Sentença pro-
tocolada em 12/08/2003, foi julgada, parcialmente, procedente para deter-
minar o prosseguimento da Execução Fiscal, reconhecendo em sua escri-
turação o débito consolidado com valores estimados do respectivo
Processo, considerando o ganho parcial. Porém, a Previdência Social não
concordou com a parcial desistência do Clube e impetrou Recurso de
Apelação junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal, da 3a Região e,
assim sendo, o Clube entendeu que tal Processo acabou não incluso no
parcelamento especial. Não obstante, o Clube veio efetuando recolhimen-
tos durante o período de 08/2003 a 05/2006, no montante de R$ 1.695.531,
quando, por orientação de sua Assessoria Jurídica, a partir de 05/2006,
suspendeu os recolhimentos em função de entender que, com a exclusão
do Processo nº 2001.61.82.006394-5, os demais Processos inclusos no
parcelamento especial já haviam sido liquidados. Assim sendo, o valor
reconhecido a maior em sua escrituração contábil foi totalmente revertido,
inclusive, apurando-se o montante aproximado de R$ 1.636.146, a título de
pagamento a maior, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8.5, con-
siderando que a Previdência Social não poderia utilizar os recolhimentos
efetuados pelo Clube para amortizar Processos que se encontram em trâ-
mite no Judiciário. (b) PAES - Tributários (SRF): O extrato do parcela-
mento, obtido junto ao Órgão responsável, apresenta inconsistências entre
os débitos consolidados informados por ele e o considerado pelo Clube,
decorrentes de Processos Judiciais e Administrativos que são objeto, atual-
mente, de contestação pelo Clube e, portanto, não foram declarados quan-
do da opção pelo parcelamento especial. Em decorrência disso, a base uti-
lizada nas atualizações monetárias e amortizações da dívida declarada no
parcelamento especial considera os valores somente dos Processos incluí-
dos quando da adesão ao parcelamento especial pelo Clube, utilizando-se
os valores consolidados junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Além disso, na posição da Receita Federal consta que o Clube está excluí-
do do parcelamento especial desde 05/09/2006 por ser identificada a ina-
dimplência correspondente a 3 (três) ou mais parcelas consecutivas; toda-
via, por entender que permanecia no citado parcelamento, o Clube efetuou
pagamentos mensalmente desde o período de 08/2003 a 09/2007, no mon-
tante de R$ 3.688.634. O Clube providenciou um Processo de revisão dos
débitos consolidados, bem como, da apresentação de todos os comprovan-
tes dos pagamentos efetuados para regularizar o extrato e  a  sua posição
junto à Receita Federal. Em outubro de 2007, o Clube aderiu ao parcela-
mento contido no artigo 7º, do Decreto nº 6.187/2007, que regulamenta a
Lei nº 11.345/2006, o qual instituiu o Concurso de prognóstico denominado
“Timemania”, sendo que o saldo devedor do parcelamento do PAES ao final
de 09/2007 foi incluído no parcelamento denominado de “Timemania”, con-
forme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.2, a partir da posição dos
débitos consolidados, conforme entende o Clube. Nota 20.2 - Outros
Débitos: Estão representados da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Mútuo Palmeiras S.A. 110.870.832 110.870.832
Provisões para Contingências 1.995.407 319.465
Obrigações a Pagar 4.049.776 –
Total 116.916.015 111.190.297
20.2.1 - Palmeiras Futebol S.A.: Refere-se, principalmente, aos saldos de
créditos de mútuo com a empresa Palmeiras Futebol S.A., em 2000, 
conforme Nota Explicativa nº 9. 20.2.2 - Provisões para Contingências: 
O Clube passou a avaliar suas Contingências Ativas e Passivas através das
determinações emanadas pelas disposições e critérios estabelecidos no
Pronunciamento do IBRACON nº 22, do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil, aprovado pela Deliberação CVM nº 489/2005,
da Comissão de Valores Mobiliários, em conjunto com a Resolução CFC
nº 1.066/2005 , do Conselho Federal de Contabilidade. Para fins de clas-
sificação dos Ativos e Passivos em contingentes ou não, essa NPC usa os
termos praticamente certo, provável, possível e remoto com os seguintes
conceitos: (a) Praticamente certo - este termo é mais fortemente utilizado
no julgamento de contingências ativas. Ele é aplicado para refletir uma
situação na qual um evento futuro é certo, apesar de não ocorrido. 
Essa certeza advém de situações cujo controle está com a Administração
de uma entidade, e depende apenas dela, ou de situações em que há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem
mais recursos. (b) Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocor-
rer é maior do que a de não ocorrer. (c) Possível - a chance de um ou mais
eventos futuros ocorrer é menor que provável, porém maior que remota. 
(d) Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.
O Clube possui Processos Judiciais de natureza civil, trabalhista e 
previdenciária. A posição desses Processos está demonstrada por riscos
de possíveis ganhos ou perdas avaliadas pelos Assessores Jurídicos,
como segue: Contingências Ativas

Probabilidade de Ganho - R$
Natureza Remota Possível Provável Total
Civil 214.600 32.500 2.574.500 2.821.600
O Clube não reconhece Ativos contingentes em sua escrituração contábil.
Contingências Passivas

Probabilidade de Perda
Natureza Remota Possível Provável Total
Previdenciária (a) 10.759.700 – – 10.759.700
Fiscal (b) 1.226.031 350.550 – 1.576.581
Trabalhista (c) 1.480.000 232.000 999.038 2.711.038
Civil (d) 976.000 2.271.000 996.369 4.243.369
Total 14.441.731 2.853.550 1.995.407 19.290.688

obrigações junto a pessoas jurídicas de direito privado, provenientes dos
gastos com aquisição dos Direitos de Exploração da Atividade Profissional
do Atleta Profissional  na Contratação, compostas da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Artsul Futebol Clube – 125.000
Assoc. Atlética Ponte Preta 95.700 95.700
Brasilis Futebol Clube Ltda. – 51.500
Brazil Soccer Sports Management Ltda. 33.337 –
Clube Atlético Paranaense – 166.000
Clube Desportivo Nacional-Portugal – 182.000
Clube Atlético do Porto 150.000 450.000
Cr Promocões  SC Ltda. 25.000 25.000
Cristina Apar. Maciel Sampaio Campos 32.000 –
Desportivo Brasil Participações Ltda. 1.366.354 300.000
E. C. XV de Novembro de Jaú 150.000 150.000
Esporte Clube Santo André 900.000 900.000
Grêmio Recreativo Barueri – 572.000
Guaratingueta Futebol Ltda. 100.000 –
Gd Sport Assess. e Consult. Esportiva 60.000 –
Palmital  Servicos Tec. Partic. Ltda. 594.775 594.775
Paraná Clube 59.000 130.000
Player Empreend. Esp. e Cultural Ltda. 200.000 –
Rosa & Garbin Coml. e Distrib. Ltda. 170.000 170.000
São Caetano Futebol Ltda. – 47.066
Sport Brasil Assess. Esportiva Ltda. 50.000 –
Sport Clube Corinthians Alagoano 395.000 200.000
Sport Mais Prop. Marketing Ltda. – 800.180
Trinati Investimentos Esportivos Ltda. 2.517.849 –
União São João Esporte Clube 425.000 –
Wtrentin Sports Asses. Esportiva Ltda. 252.000 –
Total 7.576.015 4.959.221
Nota 14 - Direitos de Exploração de Imagem a Pagar: Referem-se às
parcelas vencidas e pendentes de pagamento a pessoas jurídicas de direi-
to privado, pela cessão dos Direitos de Exploração de Imagem dos Atletas
Profissionais. De acordo com as cláusulas contratuais, as obrigações a ven-
cer referentes aos Contratos de Direitos de Exploração de Imagem dos
Atletas Profissionais estão atreladas ao efetivo cumprimento dos Contratos
até o seu término de vigência. A rescisão de qualquer das partes desobriga
qualquer indenização de parcelas vincendas, inclusive, quando da rescisão
dos Contratos de Exploração de Imagem pela Cessão temporária dos
Direitos de Exploração da Atividade Profissional, dos Atletas Profissionais,
a outras Entidades Desportivas. Em decorrência disso, o Clube reconhece
em sua escrituração contábil as parcelas definidas no Contrato em função
do prazo decorrido do mesmo. Demonstramos abaixo as obrigações con-
tratuais a vencerem a partir de 31 de dezembro de 2008:
Descrição R$
A vencer em 2009 12.077.147
A vencer após 2009 2.853.768
Total 14.930.915
Nota 15 - Empréstimos e Financiamentos: A posição dos empréstimos e
Financiamentos está apresentada a seguir:
Descrição 2008 2007
Capital de Giro - 15.1 15.406.461 15.126.320
Conta Garantida - 15.2 122.584 750.000
Outros 20.696 10.356
Total 15.549.741 15.886.676
Nota 15.1 - Capital de Giro: Composto pelos Contratos de empréstimos fir-
mados junto a instituição financeira, como segue:

Data Data Taxa Valor Saldo
Contrato Contrat. Vencto. % a.a. Contr. 31/12/08
102229606 01/08/08 28/10/09 0,85% a.m.+CDI 6.000.000 6.027.104
0202013708 10/04/08 15/05/09 3% a.m.+CDI 6.000.000 6.190.382
0202045008 28/11/08 24/09/09 2,90% a.m.+CDI 1.000.000 1.018.517
106.910-1 04/04/07 22/12/08 20.98% a.a. 16.000.000 1.090.458
S/Número 24/06/08 20/04/09 Não há 1.080.000 1.080.000
Total 15.406.461
(*) Com pagamento mensal dos juros. Os Contratos de empréstimos de
Capital de Giro estão garantidos por aval de Diretores do Clube e de
Direitos (cotas) de televisão do Campeonato Brasileiro e Paulista de 2009 a
2010. Nota 15.2 - Conta Garantida: Está representada por Conta
Garantida, com os seus encargos pactuados às taxas praticadas no merca-
do, possuindo como garantias as aplicações financeiras de titularidade do
próprio Clube. Nota 16 - Obrigações Sociais a Pagar: Estão compostas
da seguinte forma: Descrição 2008 2007
Salários e Ordenados a Pagar 340.525 241.505
Provisão de Férias e de 13º Salário 276.689 301.079
Indenizações  Trabalhistas 346.396 51.939
FGTS 303.688 259.166
INSS 787.428 237.507
PIS sobre Folha de Pagamento 50.640 43.336
Seguridade Social 82.896 44.237
Outras Obrigações 4.743 5.356
Total 2.193.005 1.184.125
Nota 17 - Obrigações Fiscais a Pagar: Estão compostas das obrigações
com impostos vencidos e vencíveis, incluindo  os encargos por atraso,
assim representados:
Descrição 2008 2007
IRRF Sobre Folha 1.999.093 1.168.165
IRRF Terceiros 541.883 63.008
PIS/COFINS/CSLL 899.145 105.781
ISS 282.144 106.919
Outros 4.115 12.297
Total 3.726.380 1.456.170
Nota 18 - Outros Débitos Diversos a Pagar: Os Outros Débitos Diversos
a Pagar estão compostos da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Federação Paulista de Futebol (1) 8.462.962 4.578.008
Ingresso Fácil Pré Venda e 
Venda de Ingressos Ltda. – 765.139

Fornecedores 209.557 230.126
Contas a Pagar 683.344 845.332
Outros Débitos Diversos 590.000 330.000
Total 9.945.863 6.748.605
(1) Refere-se aos Instrumentos Particulares de Contrato de Antecipação de
Receitas firmados junto à Federação Paulista de Futebol, cujas amortiza-
ções são efetuadas através das cotas a que o Clube tem direito perante o
Clube dos 13, em decorrência do Contrato de televisionamento dos jogos,
do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, bem como do
Campeonato Paulista de Futebol Profissional, de 2009. Nota 19 -
Recebimento Antecipado: Refere-se ao recebimento antecipado de patro-
cínio, amortizado em conta de receita, de acordo com os prazos contratual-
mente estabelecidos entre o Clube e o Patrocinador. Nota 20 - Exigível a
Longo Prazo: Nota 20.1 - Débitos Parcelados: Nota: 20.1.1 - Débitos
Parcelados - Timemania: Em outubro de 2007, o Clube aderiu ao
Concurso de prognóstico denominado “Timemania”, instituído pela Lei nº
11.345/2006, regulamentado pelo Decreto nº 6.187/2007, bem como optou
pelo parcelamento em 240 prestações mensais, de seus débitos vencidos
com o INSS, com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e com o FGTS, conforme previsto
no artigo 7º, do citado Decreto. Os débitos consolidados no parcelamento
denominado “Timemania” estão demonstrados a seguir: (a) Timemania -
Previdenciário: O Clube optou por incluir de forma parcial e total no citado
parcelamento as execuções de débitos previdenciários as quais  vem ques-
tionando na esfera judicial e na esfera Administrativa. Os valores dos
Processos considerados pelo Clube como valor da dívida inclusa no parce-
lamento foram fornecidos pelos seus Assessores Jurídicos, conforme
demonstrado a seguir:

Valor Valor
Processo Adesão Atualizado Aderido
2001.61.82.006394-5 Parcial 7.178.483 4.925.000
2003.61.82.006.536-7 Total 1.432.961 1.432.961
2003.61.82.062914-7 Parcial 7.700.000 3.094.286
Administrativo Parcial 7.032.224 3.433.044
Total 23.343.668 12.885.291
(b) Timemania - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional: Corresponde
a adesão do parcelamento com a transferência do saldo do parcelamento
especial PAES e com a inclusão dos valores inscritos na dívida ativa da
União sob números 80.2.03.026.2440-05 e 80.2.07.008503-74, como
demonstrado a seguir: 

Descrição 2008 2007
The Liverpool Foot. Club. and Athletic 2.422.500 –
Associação Atlética Ponte Preta 65.000 65.000
Associação Portuguesa de Desportos 100.000 100.000
Clube Atlético Mineiro 20.000 20.000
Cr. Vasco da Gama 994.560 994.560
Guarani Futebol Clube 150.000 150.000
Total 3.752.060 1.329.560
Os créditos  em moeda estrangeira estão compostos da seguinte forma:

Total Moeda
Descrição Moeda Estrangeira Valor
The Liverpool Foot. Club. and Athletic €$ 700.000 2.422.500  
Considerando que parte da totalidade desses créditos não teve qualquer
recebimento há mais de 2 (dois) anos, ou seja, desde 31/12/2004, acredi-
tando existir dúvidas com relação à realização  o Clube constitui Provisão
para Risco na possível realização desses créditos no montante de R$
1.617.110. Nota 8.2 - Créditos a Receber da Atividade Desportiva
Profissional - De Contratos: Correspondem aos créditos pendentes de
recebimentos provenientes dos Contratos firmados junto a pessoas físicas
e jurídicas de direito privado, estando representados da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Antônio de Jesus Francischinelli 27.586 27.586
Tv Globo Ltda. 700.000 700.000
União São João Esporte Clube 60.000 60.000
Total 787.586 787.586
Considerando que a totalidade desses créditos não teve qualquer recebi-
mento desde 31/12/2004, acreditando existir dúvidas com relação a realiza-
ção, a partir do exercício de 2006, o Clube constitui Provisão para Risco na
possível realização desses créditos na sua totalidade. Nota 8.3 -  Títulos e
Créditos a Receber - Carital Brasil Ltda. e Outros: Estão compostos
pelos créditos constituídos nos respectivos exercícios:
Descrição R$
Em 31/12/2003 3.200.000
Em 31/12/2005 7.653.126
Total 10.853.126
Esses créditos são provenientes dos Instrumentos Particulares de
Assunção de Responsabilidade Fiscal firmados com o Grupo Parmalat
(Carital Brasil Ltda. e Outros) relativos aos Autos de Infrações lavrados
pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes das transações envolven-
do os Atletas Profissionais à época da parceria de “co-gestão”  Palmeiras-
Parmalat, onde o Grupo Parmalat assumiu a obrigação de quitar todos os
Passivos existentes ou a existir, relacionados às transações dos Atletas
Profissionais. Em 2003, o Clube optou por incluir um dos Autos de Infração
no parcelamento especial instituído pela Lei nº 10.684/2003 (PAES), sendo
que os primeiros desembolsos efetuados para quitação do respectivo par-
celamento foram reembolsados pelo Grupo Parmalat. No início do exercí-
cio de 2004, o Grupo Parmalat interrompeu os reembolsos, até a presente
data. Em virtude da citada interrupção dos desembolsos pelo Grupo
Parmalat, os Assessores Jurídicos da Entidade entraram com Processo de
Notificação de cobrança judicial. Baseado nas informações dos seus
Assessores Jurídicos que entendem ser de difícil recebimento esse crédito,
tendo em vista a fase de falência em que se encontra o devedor, o Clube
optou por manter constituída a Provisão para Risco na realização desse
crédito pelo seu valor total realizada em 2006. Nota 8.4 - Títulos e Créditos
a Receber - Banco Lavra S.A.: O crédito junto ao Banco Lavra S.A. se
refere ao saldo de aplicação, vencido e ainda não honrado pela instituição
financeira, em virtude do Processo de “Auto-Liquidação”, em trâmite junto
ao Banco Central, cujo valor foi atualizado até 2001, conforme extrato de
liquidação enviado pelo Banco Central. O Clube constitui Provisão de
Risco na realização desse crédito pelo valor total. Nota 8.5 - Créditos
Previdenciários: Correspondem aos valores dos pagamentos efetuados a
maior, a título de amortização do parcelamento especial, instituído pela Lei
nº 10.684/2003, dos débitos previdenciários, provenientes da Previdência
Social não terem considerado a inclusão do Processo Judicial nº
2001.61.82.006394-5, quando da adesão ao respectivo parcelamento, con-
forme informado na Nota Explicativa nº 20.1.2 (a). Esses créditos estão
reconhecidos pelos valores efetivamente pagos com os devidos acréscimos
de atualização aplicáveis nos casos de pagamento indevido ou a maior.
Nota 9 - Investimentos: Representam o valor atual do investimento na
empresa Palmeiras Futebol S.A. e envolvem os seguintes valores:
Descrição 2008 2007
Capital Social 44.702.023 44.702.023
Patrimônio Líquido 110.581.087 110.623.175
Resultado do Exercício (42.088) (45.456)
Participação 99,99% 99,99%
Resultado da Equivalência Patrimonial (42.088) (56.518)
Investimentos 110.570.029 110.612.113
Créditos de Mútuo (Nota nº 19.2.1) 110.870.832 110.870.832
As Demonstrações Contábeis da Controlada, que serviram de base para o
cálculo da equivalência patrimonial, foram auditadas por Auditores
Independentes. Nota 10 - Intangível: Nota 10.1 - Gastos com Formação
de Atletas e Atletas Profissionais Formados: Até o exercício de 2004, o
Clube vinha reconhecendo todos os gastos diretamente relacionados com a
formação do Atleta Profissional, em conta de Resultado do exercício,
“Departamento de Futebol Amador”. Em atendimento à  Resolução CFC 
nº 1.005/2004, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em vigor
desde 1º de janeiro de 2005, o Clube passou a reconhecer tais gastos em
conta do Ativo Imobilizado. A movimentação das contas envolvendo os gas-
tos com formação de Atleta e de Atleta Profissional formado no exercício de
2007 está demonstrada da seguinte forma:

Em
Descrição Formação Formado Total
(=) Saldo de Gastos em 31/12/2006 1.840.030 427.770 2.267.800
(+) Gastos com Formação de Atletas 2.124.391 – 2.124.391
(–) Baixa do Exercício (827.561) (43.232) (870.793)
(–) Transferência para Atleta Formado (1.084.780) 1.084.780 –
(–) Amortização – (443.680) (443.679)
(–) Baixa por Avaliação  (a) (141.247) – (141.247)
(=) Saldo de Gastos em 31/12/2007 1.910.833 1.025.638 2.936.471
(+) Gastos com Formação de Atletas 3.209.857 – 3.209.857
(–)  Baixa do Exercício (1.061.149) (8.513) (1.069.662)
(–) Transferência para Atleta Formado (646.237) 646.237 –
(–) Amortização – (640.338) (640.338)
(–) Baixa por Avaliação (a) – – –
(=) Saldo de Gastos em 31/12/2008 3.413.304 1.023.024 4.436.328
(a) Corresponde a baixa proveniente  da avaliação da recuperabilidade eco-
nômico-financeira, do valor líquido contábil dos gastos com formação de
Atletas, baseada nas probabilidades de dispensa dos Atletas em formação
efetuada pelo Departamento de Futebol Amador. Nota 10.2 - Gastos com
Direitos de Exploração da Atividade Profissional do Atleta Profissional 
Referem-se aos gastos com a contratação e renovação de Atletas
Profissionais, amortizáveis, de acordo com o prazo contratual que o Atleta
estiver à disposição do Clube. O prazo médio de realização desses gastos
tem como base o número total de Contratos vigentes e o prazo de término
dos mesmos. Descrição 2008 2007
Saldo Anterior 9.637.818 16.198.256
(+) Gastos com Contratação e Renovação 7.627.728 8.287.909
(–) Gastos Baixados pela liberação do Atleta (1.891.750) (948.302)
(–) Amortizações (10.236.534) (13.900.045)
Saldo Atual 5.137.262 9.637.818
Prazo Médio de Amortização (Em meses) 20 meses 21 meses
Não foi constituída qualquer Provisão para Perdas, total ou parcial, dos gas-
tos com contratação e renovação de Atletas Profissionais. Nota 11 -
Imobilizado: Compreende os bens tangíveis (imóveis e móveis), demons-
trados da seguinte forma:

Taxa de Líquido Líquido
Descrição Deprec. 2008 2007
Terreno (a) – 77.396.702 77.396.702
Edificações (a) 4% 35.600.409 33.134.459
Benfeitorias em Terceiros 4% 1.864.018 1.864.018
Móveis e Utensílios 10% 2.157.615 3.482.853
Obras em Andamento 10% 8.718.829 8.525.049
Veículos 20% 234.900 234.900
Total 125.972.473 124.637.981
(a) A entidade fez a reavaliação dos seus Imóveis em 2002. Nota 12 -
Débitos da Atividade Desportiva Profissional - Sociais: Correspondem
às obrigações de salários e férias devidos aos Atletas Profissionais. Nota
13 - Débitos de Cessão de Direitos de Exploração da Atividade
Profissional do Atleta Profissional a Pagar: Correspondem às 
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