PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTOS PARA O ANO 2019
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INTRODUÇÃO:
O Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castelo Branco pretende
dinamizar, no ano de 2019, um conjunto de atividades de caráter formativo, social,
desportivo, turístico e recreativo, de forma a facultar aos seus associados ações
valoritas e momentos lúdicos e de lazer.
Contrapondo com as funções profissionais, o plano de atividades e orçamento para o
ano 2019 que a seguir se apresentam, constituem um conjunto de intenções a realizar
no decurso do próximo ano, as quais podem sofrer ligeiras alterações, mas que no
fundo irão permitir criar oportunidades, em especial, aos nossos sócios, mas também
consolidar uma vivência associativa em redor do CCD.
Assim, as grandes linhas de ação que irão ser desenvolvidas no corrente ano, são as
seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ação Social (Saúde, Educação e Obra Social);
Turismo e Lazer;
Desporto;
Formação;
Outras.

A seguir apresentam-se, de forma detalhada, o respetivo plano de atividades e
orçamento, que irão sustentar o programa de ação do CCD, para o ano de 2019;
1. Ação Social
No âmbito da ação social, de uma forma resumida, irão ser prosseguidas as seguintes
atividades:
1.1. Saúde: Continuação de atribuição de apoios na comparticipação da assistência
clínica, cirúrgica e medicamentosa aos Sócios Efetivos, de acordo com o novo
regulamento;
1.2. Educação: Atribuição de um subsídio anual aos filhos estudantes dos Sócios
Efetivos, de acordo com o novo regulamento;
1.3. Obra Social: Implementar um projeto de natureza social, em parceria com a
instituição de solidariedade social OBRA DE SANTA ZITA, com vista à atribuição
de um subsídio, cuja receita será obtida até ao dia do Convívio Anual.
2. Turismo e Lazer
2.1. Durante o ano de 2019, o CCD, com o apoio da Câmara Municipal de Castelo
Branco, através da Movijovem, vai continuar a promover um conjunto de
Passeios Turísticos a diversas cidades e vilas de Portugal continental;
2.2. De salientar que embora a responsabilidade da realização dos passeios seja do
CCD, os mesmos destinam-se a todos os trabalhadores das entidades que
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compõem o grupo municipal, ou seja Câmara Municipal de Castelo Branco, os
Serviços Municipalizados e a ALBIGEC EM/SA, de acordo com o regulamento
em vigor.
3. Desporto
3.1. No âmbito da seção de desporto, irão continuar a ser apoiadas as seções de
Futebol de 5 e 11 (veteranos), bem como a seção de Vólei, Pesca e
Cicloturismo;
3.2. De destacar que nas seções de futebol e de vólei serão privilegiadas as
participações em torneios Inter Municípios e de âmbito local, bem como a
participação em jogos amigáveis com outras entidades e torneios populares;
3.3. A seção de Cicloturismo manterá a sua atividade normal de fundo e meio
fundo, tendo programado participar em várias provas nacionais, entre março e
setembro;
3.4. A seção de Pesca irá realizar o seu torneio anual inserido nas atividades do
Convívio Anual de Sócios;
3.5. No próximo ano, manter-se-á a comparticipação do pagamento dos seguros
anuais dos sócios efetivos que pratiquem atividades desportivas e ginástica,
em regime contínuo.
4. Formação
4.1. Socorrismo: Irá ser realizado mais um Curso de Socorrismo para o grupo
municipal, o qual será divulgado oportunamente.
4.2. Motivação e produtividade em equipas: Também se irá realizar um novo
curso para motivação e produtividade para melhorar o trabalho em equipa,
destinado a todos os interessados pertencentes ao grupo municipal.
5. Outras
O CCD irá ainda promover as seguintes atividades:
5.1. Assegurar a realização da XV Peregrinação a Fátima, prestando todo o apoio
necessário a um grupo de peregrinos que não deverá ultrapassar os 80. A
comissão organizadora, será aprovada em breve;
5.2. Organizar a Festa de Natal dos trabalhadores do grupo municipal;
5.3. Organizar o Convívio Anual do CCD que deverá ter lugar no dia 19 de junho de
2019;
5.4. Promover a Homenagem aos trabalhadores aposentados no ano 2017/2018,
que terá lugar no dia 25 de janeiro de 2019, num Restaurante a indicar
brevemente.

Página 3

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019
Orçamento:
A elaboração do orçamento para o ano de 2019 baseia-se numa estimativa anual, não
só das receitas que o CCD espera arrecadar, mas também das despesas inerentes ao
desenvolvimento de todas as atividades programadas.
De notar que, subjacente à elaboração do orçamento que a seguir se apresenta,
continua a presidir a manutenção de uma boa saúde económico-financeira que o CCD
sempre manteve e, esta direção pretende consolidar. A seguir, apresenta-se para cada
uma das seções, os respetivos valores estimados quer das receitas, quer das despesas.

ANO DE 2019
DESCRITIVO
1- Ação Social
1.2-Quotização Efetivos
1.3- Fátima
2- Formações
3- Turismo e Lazer
4- Desporto
4.1- Futebol
4.2- Volei
4.3- Pesca
4.4- Cicloturismo
4.5- Seguros
5- Outros
5.1- Festa de Natal e Jantar
Homenagem
5.2- Convivio anual
5.3- Diversos
5.4- Quotização Auxiliares
5.5- Bares e Máquinas
TOTAL

RECEITAS

DESPESAS

25 000,00 €
9 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

Saúde- 25 000,00€
Escolar- 10 000,00€
9 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €

2 000,00 €

50 000,00 €

4 000,00 €
500,00 €
500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

25 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €

3 000,00 €
7 000,00 €

4 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €
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