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1. Nota Introdutória
A Direcção da ATMC, no cumprimento ao estatutariamente regulamentado, apresenta para apreciação,
discussão e votação o Relatório de actividades e contas referentes ao ano de 2016.
Este pretende ser um documento claro e suscinto, pelo que apresentará de forma clara e transparente as
actividades efectuadas e expõe as contas de 2016 sem grandes considerações técnicas.

2. Principais Actividades
Em termos gerais, o Plano de Atividades e Orçamento para 2016 não foram parcialmente cumpridos,
porque não foi enviado aos clubes a Nota de Despesa da época 2015/2016, o que gerou um défice das
contas da associação.
O ano não terminou sem a eleição dos novos órgãos sociais da ATMC para o quadriénio 2017-2020,
conforme ditam os estatutos em vigor.
2.1 Competições Distritais
Todos os Campeonatos Distritais dos escalões jovens e seniores, relativos à época 2015/2016 realizaramse, como é normal, no primeiro semestre do ano civil de 2016, tendo a ATMC mantido a política de
descentralização, variando os locais em que se organizam as provas, algo que pretende continuar a
implementar no futuro. Em 2016 foi mantido o conceito que concerne à escolha dos locais onde se
organizam as competições, e que passa pela procura de parcerias com entidades locais e que reflitam
uma organização a baixo custo para a ATMC.
24 Janeiro – Campeonato Distrital Equipas Cadetes e Sub-21 ( Ega )
14 Fevereiro – Cameponato Distrital de Equipas Infantis e Juniores ( Cantanhede )
3 Abril – Campeonato Distrital Individual Iniciados, Cadetes e Seniores ( Calvão )
10 Junho – Campeonato Distrital Individual Infantis e Juniores ( Calvão )
25/26 Junho – Torneio Inter Seleções Distritais ( Vila Real )
16 Julho – Torneio de Encerramento ( Vagos )
1 Novembro – Torneio de Abertura ( Vagos )

3. Objectivos Alcançados
Foram objectivos alcançados pela Direcção na época 2015/2016:
- Aumento do numero de provas distritais jovens e melhoraria das condições técnicas para que os atletas
da ATMC obtivessem melhores resultados.
- Aumento do numero de Agentes Desportivos ( Atletas/Treinadores, Delegados, Etc )
- Manutenção de contactos regulares com a FPTM, tendo obtido apoios financeiros no contrato programa
e apoios a todas as iniciativas da associação.
- Participação no Inter Seleções Distritais, para aumentar o prestígio da ATMC e dos seus atletas.
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4. Contas
Este relatório, neste capítulo, tem como objetivos:
1. Explicitar os aspectos mais relevantes da atividade financeira da associação, no que concerne ao
desempenho económico e financeiro, nos domínios das receitas e das despesas;
2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão da ATMC.

Data

Descrição do Movimento

Débito

Crédito

Saldo

02/01/2016

Divida á FPTM ( 712,30€ )

712,30 €

-712,30 €

28/03/2016

FPTM | Factura n.º48

329,00 €

-1 041,30 €

30/03/2016

FPTM | Factura n.º62

342,50 €

-1 383,80 €

28/06/2016

FPTM | Factura n.º174

20,00 €

-1 403,80 €

12/08/2016

FPTM | Factura n.º300

112,00 €

31/08/2016

FPTM | Pagamento Factura n.º389

08/09/2016

FPTM | Factura n.º389

160,00 €

-1 515,80 €

15/11/2016

FPTM | Factura n.º469

240,00 €

-1 755,80 €

22/11/2016

FPTM | Factura n.º484

807,50 €

-2 563,30 €

06/12/2016

FPTM | Factura n.º509

50,00 €

-2 613,30 €

13/07/2016

Dívida à Taças & Companhia de Paulo Correia

29,52 €

-2 642,82 €

28/12/2016

Caixa

28/12/2016

Dívida ( Rafael Pedra - Interseleções )

30/12/2016

Subsidio Contrato Programa 2016 - FPTM

-1 515,80 €
160,00 €

0,92 €
850,00 €
TOTAIS

3 652,82 €

-1 355,80 €

-2 641,90 €
-3 491,90 €

2 009,10 €

-1 482,80 €

2 170,02 €

-1 482,80 €

NOTA: No encerramento das contas a 31/12/2016 o passivo da ATMC é de 1482,80€, no entanto falta
receber dos clubes as Notas de Despesa referentes à época 2015/2016 que não foi enviada no valor
aproximado de 2780,00€.
Coimbra, 31 de Dezembro de 2016

Rafael Pedra
(Presidente da Direção)

