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16. Gastos com pessoal 
 
Os gastos incorridos na rubrica de “Gastos com pessoal” referentes aos exercícios 
de 2015 e de 2014 são apresentados no quadro seguinte: 
 
 31-12-2015  31-12-2014 

Remunerações    
   Órgãos sociais -  - 
   Pessoal 72.436,81  72.206,06 
 72.436,81  72.206,06 
    
Encargos sociais    
   Encargos sobre remunerações 15.019,54  14.922,05 
   Seguro de acidentes de trabalho 1.222,65  1.332,49 
   Outros 338,70  147,60 
 16.580,89  16.402,14 
 89.017,70  88.608,20 

 
Em 2015 e em 2014, os órgãos sociais não auferiram qualquer remuneração. 
 
 
17. Outros rendimentos e ganhos 
 
O detalhe da rubrica de outros rendimentos e ganhos é apresentado no quadro 
seguinte: 
 
 31-12-2015  31-12-2014 

Indemnização 43.200,00  - 
Reembolsos 10.825,00  4.068,99 
Correções relativas a exercícios anteriores 6.754,64  - 
Ganhos na alienação de ativos fixos tangíveis 4.065,04  7.317,07 
Diferenças de câmbio 12,22  45,61 
Recebimento de outras entidades -  160.000,00 
Patrocinadores -  4.500,00 
 64.856,90  175.931,67 

 
O valor de 43.200€ diz respeito a uma indemnização atribuída pela empresa 
MAXAM OUDOORS, SA no seguimento da desclassificação do atleta Bruno Faria por 
excesso de peso nos cartuchos utilizados desta marca. O acordo formalizou-se com 
o reembolso dos gastos incorridos pela FPTAC com o Atleta, no valor de 10.000,00 
euros, e a atribuição a título de compensação de 180.000 cartuchos. A 31 de 
Dezembro de 2015, tinham dado entrada na FPTAC 90.000 cartuchos, estando 
prevista ocorrer a entrega dos restantes 90.000 cartuchos durante o ano de 2016. 
 
O valor relativo a “Correções relativas a exercícios anteriores” respeita, 
essencialmente, ao excesso de estimativa para impostos registados no ano de 
2014, no montante de 5.267,50 euros. 
 
Em 2014, os “Recebimentos de outras entidades” resultam de receitas obtidas no 
âmbito da organização do Campeonato do Mundo de Percurso de Caça. 
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18. Outros gastos e perdas 
 
O detalhe da rubrica de outros ganhos e perdas é apresentado no quadro seguinte: 
 
 31-12-2015  31-12-2014 

Gastos de âmbito desportivo 201.671,22  239.869,60 
Correções de exercícios anteriores 8.430,08  - 
Impostos e taxas 2.975,67  6.003,74 
Quotizações 620,00  620,00 
 213.696,97  246.493,34 

 
Os gastos incorridos na rubrica de “Gastos no âmbito desportivo” têm a seguinte 
decomposição: 
 
 31-12-2015  31-12-2014 

Consumíveis desportivos 100.424,81  111.734,28 
Outros agentes desportivos 42.494,98  55.612,96 
Inscrições 19.397,95  34.698,00 
Outras compensações a atletas 19.190,00  22.874,59 
Bolsas a atletas  17.200,00  8.800,00 
Quotizações em organizações internacionais 2.298,48  4.543,75 
Diversos 665,00  1.606,02 
 201.671,22  239.869,60 

 
Em “Consumíveis Desportivos” estão registados, essencialmente, a compra de 
troféus e medalhas para as provas organizadas pela FPTAC, e diversos consumíveis 
desportivos como cartuchos e fichas para treino. 
 
A rubrica “Outros Agentes Desportivos” engloba os montantes atribuídos a clubes 
para apetrechamento e apoio à compra de equipamentos. 
 
Em “Inscrições” estão incluídos os gastos com a inscrição dos atletas e outros 
agentes desportivos nas provas internacionais em que a Federação participa. 
 
A rubrica “Outros Compensações a Atletas” engloba as verbas pagas a título de 
“Dinheiro de Bolso” nas participações em provas internacionais e a compensação 
pela perda de remunerações inerentes àquelas participações internacionais. 
 
 
19. Responsabilidades Contratuais 
 
Em 31 de Dezembro de 2015, a FPTAC não tem quaisquer responsabilidades 
contratuais assumidas, para além das registadas nas demonstrações financeiras. 
 
 
20. Dividas em Mora ao Estado 
 
Não existem quaisquer dívidas em mora para com o Estado e a Segurança Social. 
 
 
 






