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Relatório de Gestão e Atividades de 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES

INTRODUÇÃO

As contas da AMRAA no ano de 2020 foram elaboradas em harmonia com o preceituado no Decreto-Lei nº
192/2015, de 11 de setembro, no Decreto-Lei nº85/2016, de 21 de dezembro e nos termos da Portaria nº.
218/2016, de 9 de agosto, que regulamenta o Regime Simplificado do Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas.

1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A. ORÇAMENTO DA RECEITA
1. Receitas Correntes

Composição

Execução

%

04. Taxas, Multas e Outras Penalidades

0,00

0

05. Rendimentos de Propriedade

0,00

0

98.793,91

3,5

2.450.450,00

93

95.023,70

3,5

2.644.267,61

100

06. Transferências Correntes
07. Venda de Bens e Serviços Correntes
08. Outras Receitas Correntes
Total das receitas correntes
Unidade: Euros

Constata-se que a maior fatia do bolo das receitas correntes é obtido por via da
exploração do Jogo Instantâneo, valor englobado na rubrica 07 “Vendas de Bens e
Serviços Correntes”. Registou-se uma diminuição dessas receitas em cerca de 26% em
relação ao ano anterior. Esta diminuição de receita proveniente de venda de bens
justifica-se pelas perdas relacionadas com a situação pandémica, que impactou
negativamente nas vendas de Jogo Instantâneo.
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VENDAS DE BENS E SERVIÇOS

Em resumo, o total das receitas correntes diminuiu cerca de 26% relativamente
ao ano de 2019.

2. Receitas de Capital

Não foram recebidas quaisquer importâncias efetivas de Receita de capital.
B.

ORÇAMENTO DA DESPESA
1. Despesas correntes

Composição

Execução

%

01. Despesas com pessoal

156.168,97

02. Aquisição de bens e serviços correntes

914.042,50 35

03. Juros e Outros Encargos
04. Transferências Correntes
06. Outras despesas correntes
Total das despesas correntes

6

460,79

0

5.666,66

0

1.524.309,04 59
2.600.647,96 100

Unidade: Euros
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As despesas com o pessoal estão na ordem dos 6% em relação ao total das despesas.
As despesas correntes com maior peso são as da rubrica “Outras despesas correntes”,
encargos relacionados com as despesas de prémios do Jogo Instantâneo.

Em resumo, em relação a 2019, o total das despesas correntes diminuiu cerca de
27%,
2. Despesas de capital

Composição

Execução

07. Aquisição de bens de capital

4.291,67

100

0

0

4.291,67

100

09. Activos financeiros
Total das despesas de capital

%

Unidade: Euros

A evolução das despesas de capital nos últimos anos foi a seguinte:

Despesas de capital

2016
07. Aquisição de bens de capital

5.261,80

2017

2018

2019

2020

6.606,46 26.838,73 10.088,41

4.291,67

5.261,80 6.606,46 26.838,73 10.088,41

4.291,67

09. Ativos Financeiros
10. Passivos Financeiros
Total das despesas de capital

Unidade: Euros
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C. ANÁLISE GLOBAL

Descrição

Valor

%

Receitas correntes

2.644.267,61

94

Receitas de capital

0

0

355.937,21

6

3.000.204,82

100

Despesas correntes

2.600.647,96

100

Despesas de capital

4.291,67

0

2.604.939,63

100

Outras Receitas
Total da receita

Total da despesa

A execução orçamental do exercício de 2020, apresenta-se positiva, embora transpareça
uma

diminuição

tendencial,

alicerçada

na

situação

económica

despoletada

pela

disseminação da pandemia provocada pelo Vírus SARS-Cov-19.
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2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Importa fazer a análise sintética de diversos indicadores de gestão para se perceber a
situação financeira e patrimonial da AMRAA em 31 de dezembro de 2020 podendo comparar
com os mesmos em 31 de dezembro de 2019.

Os rácios financeiros apreciam o equilíbrio das diversas massas patrimoniais constantes do
Balanço e os rácios económicos analisam a rendibilidade tendo por base as grandezas da
Demonstração de Resultados.

a) Situação Económica

Custos Operacionais

valor

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

%

74.984,38

2,8

Fornecimentos e serviços externos

793.038,09

30,2

Custos com pessoal

159.575,13

6,1

8.500,00

0,6

35.662,66

1,4

0,00

0,0

1.557.124,16

59,2

2.628.884,42

100

Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais
Amortizações do exercício
Ajustamentos
Outros custos e perdas operacionais
Total
Unidade: Euros

As despesas operacionais diminuíram em 2020, fruto da diminuição das despesas
relacionadas com a gestão do Jogo Instantâneo.
.
Proveitos Operacionais
Venda de Mercadorias

valor
2.450.450,00

Transferências e subsídios obtidos
Total

161.526,25

%
94
6

2.611.976,25 100

Unidade: Euros

As receitas Operacionais estão essencialmente relacionadas com a venda do Jogo
Instantâneo e a sua diminuição, como acima explanada, de forma praticamente
imprevisível, despoletada pela aplicação de medidas de contenção da pandemia pelas
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Autoridades de Saúde, e com um impacto direto nos postos de venda de Jogo Instantâneo
(cafés, bares, restaurantes, etc…).

b) Situação financeira
A

situação

financeira

ou

patrimonial

da

AMRAA

em

31

de

dezembro

2020

comparativamente a 31 de dezembro 2019 evidencia as seguintes situações:

O Ativo Líquido da AMRAA diminuiu em cerca de 49.869 euros, conforme se demonstra:
2019
Imobilizações Incorpóreas

2020

Diferença

61.673

37.145

-24.528

361.147

354.304

-6.843

Investimentos Financeiros

24.940

24.940

0

Existências

67.061

104.145

37.084

Dívidas de Terceiros

57.100

62.220

5.120

0

0

0

403.872

380.265

-23.607

Acréscimos e Diferimentos

40.933

3.838

-37.095

Total Activo

1.016.726

966.857

-49.869

Imobilizações Corpóreas

Títulos negociáveis
Depósitos em Inst. Financeiras e Caixa

(Unidade: Euros)

Para uma melhor análise da situação económica e financeira da AMRAA, apresentam-se os
seguintes rácios:
2019
1- Autonomia financeira: capitais próprios/ativo líquido

82,54%

2020
85,02%

2- Cobertura do imobilizado: (capitais permanentes + proveitos
diferidos)/Imobilizado líquido
3- Grau de endividamento: passivo/capitais próprios

186,76% 207,18%

21,15%

17,62%

4- Liquidez geral: (activo circulante/passivo c.p.)

320,54%

380%

5- Liquidez reduzida: (ativo circulante – existências)/ passivo c.p.

282,76% 308,11%

6- Liquidez imediata: disponibilidades/passivo c.p.

227,53% 262,50%

7- Solvabilidade: (capitais próprios/passivo)

472,79% 567,44%
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3. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Relativamente à aplicação do Resultado Líquido do Exercício, o Conselho de Administração
da AMRAA propõe que o Resultado Líquido Negativo de 17.226,30 € (dezassete mil
duzentos e vinte e seis euros e trinta cêntimos) seja integralmente transferido para
Resultados Transitados (Conta 56), uma vez que o Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de
setembro não especifica, ao contrário do POCAL, a norma de aplicação de resultados
contabilísticos.

Em 2020 e após a transferência, no início do ano, do Resultado Líquido do Exercício de
2019 (113.093,19 €), a conta 56 apresenta um saldo negativo de 129.656,94 €.

Abaixo se apresenta a evolução da conta 81 desde 2013:

Ano

81. Resultado Líquido do
Exercício

2013

-120.722,30

2014

418,99

2015

144.083,99

2016

45.150,65

2017

30.021,28

2018

92.545,99

2019

113.093,19

2020

-17.226,30

O Resultado Líquido do Exercício de 2020 (-17.226,30 €) deverá ser transferido, no início do
ano de 2021, para a conta 56 «Resultados transitados».
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abaixo se descreve sumariamente a atividade da AMRAA, durante 2020.
Assim, foram previstos para o ano de 2020 como Grandes Eixos de Atuação:
- A Defesa do Poder Local dos Açores
- A Exploração do Jogo Instantâneo
- O Desenvolvimento de Projetos co-financiados
- A Participação ativa na CMU – Confederação de Municípios Ultraperiféricos.
Reportando de forma específica por eixo:
EIXO - DEFESA DO PODER LOCAL DOS AÇORES
Foram concretizadas ações no sentido de se promoverem as seguintes atividades:
_ Representação, apoio, e defesa do Poder Local e dos seus associados junto dos demais
níveis e órgãos de poder, designadamente:
– Governo da República;
– Governo Regional dos Açores e
– Associação Nacional de Municípios Portugueses.
– Representar e defender a AMRAA e os seus associados, em especial no âmbito do:
> PROCONVERGÊNCIA e PRO-EMPREGO;
> Programa Operacional dos Açores 2020;
> Competir +;
> PRORURAL +;
> Conselho Regional de Concertação Estratégica.
– Formular candidaturas conjuntas em nome dos associados aos diferentes fundos da União
Europeia, sempre que esta forma se revele mais eficaz do que candidaturas individuais, ou só
através dela seja possível o aproveitamento daqueles recursos.
– Estabelecer protocolos ou proceder a aquisições de bens e de serviços para os associados,
mediante proposta e aprovação daqueles.
– Responder a consultas e emitir pareceres quando solicitados e proporcionar apoio jurídico
aos associados na medida das possibilidades do respetivo gabinete.
Demarca-se como atividade de Defesa do Poder Local de maior relevância para o ano de
2020, as comunicações e negociações desenvolvidas pela AMRAA, nomeadamente no que
concerne ao PO Açores 2020, bem como na coordenação estreita com o Governo Regional
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dos Açores na implementação de medidas de prevenção e contenção da pandemia Covid-19
na Região Autónoma dos Açores.
EIXO - EXPLORAÇÃO DO JOGO INSTANTÂNEO
Em 2020, a venda total de bilhetes do jogo instantâneo, atingiu o valor de 2.450.450,00 € (dois
milhões quatrocentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta Euros).
Foram desenvolvidas várias campanhas publicitárias ao longo do ano.

Foram encomendadas as séries 191, 192 e 193, vendidas conjuntamente com as séries 189
e 190.
No que concerne a pontos relevantes na estrutura do Jogo Instantâneo no ano de 2020,
evidenciam-se os efeitos sentidos na economia pela Pandemia, refletindo-se diretamente nas
vendas com um decréscimo substancial, por encerramento parcial de muitos dos
estabelecimentos revendedores (bares, cafés, restaurantes, quiosques, etc…), bem como
pela menor afluência aos mesmos, provocada, igualmente, pelas medidas aplicadas pelas
autoridades de saúde.

EIXO – DESENVOLVIMENTO DOS PROJECTOS APROVADOS NO ÂMBITO
DO POMAC 2020 e EIXO – PARTICIPAÇÃO ACTIVA NA CMU
No atinente à CMU, em 2020, a AMRAA desempenhou as funções de presidente da
Assembleia Geral da CMU. Salienta-se a redução da atividade a este nível, cingindo-se às
necessárias reuniões estatutárias, por via eletrónica, uma vez que se encontravam
restringidas as deslocações aos agentes da Administração Pública, por virtude da Pandemia
de Covid-19, tendo-se aplicado o mesmo aos projetos nos quais a AMRAA participa, tais como
o projeto IMPACTOUR, no âmbito do programa H2020 e o Projeto JARUPIII, no âmbito do
POMAC 2014-2020. No âmbito do projeto Impactour releva-se o facto de uma maior
participação, com presença assídua nas Telco mensais, nas reuniões do Projeto e outras
reuniões de trabalho e workshops, com vista ao desenvolvimento das atividades atinentes ao
referido projeto.
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EM SINTESE:
A Defesa do Poder Local dos Açores, a exploração do Jogo Instantâneo, a prossecução dos
projetos aprovados no âmbito do POMAC 2014-2020 e H2020 e a participação ativa na
Confederação de Municípios Ultraperiféricos foram os quatro eixos de atuação pelos quais
pautou a atividade da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores em 2020,
tendo atividade global sido reduzida drasticamente pelo impacto da Pandemia nas economias
mundiais e nas vivências sociais civilizacionais, profundamente alteradas e em transformação
constante.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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