PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014

Introdução:
Dando cumprimento ao normativo estatutário, vimos apresentar aos sócios do
CCRA o Plano de Actividades e Orçamento para 2014.
Como é do conhecimento geral, o ano de 2013 foi marcado por uma profunda
crise económica e social, fruto das políticas de austeridade aplicadas em
Portugal.
O ano de 2014 não se afigura mais fácil. Os nossos sócios, em resultado destas
medidas fiscais, penalizadoras do rendimento disponível das famílias irão ver os
seus rendimentos diminuídos.
Tudo isto se irá reflectir de forma acentuada no movimento associativo,
condicionando fortemente as receitas deste tipo de colectividades.
Apesar desta nuvem que paira sobre 2014 queremos que este seja o ano que
marque um novo rumo do CCRA.
Como é do V/ conhecimento, em 2012 foi esta Direcção mandatada para
apresentar uma candidatura ao Programa PRODER, visando a obtenção de um
subsídio que permitisse obter as verbas necessárias á remodelação das nossas
instalações.
Depois de um processo bastante moroso, o nosso projecto foi aprovado em Maio
deste ano, facto que permitiu a disponibilização de verbas que nos permitiram
iniciar as obras.
Com base neste projecto e com a conclusão no próximo ano das obras que irão
dotar o CCRA de instalações adequadas às regras exigidas por Lei, quer a nível
de segurança, conforto e funcionalidade, estamos certos que 2014 marcará de
forma acentuada a existência desta Colectividade.
No entanto, e tal como mencionado em anos anteriores a evidência do trabalho
feito e a flexibilidade que a esta equipa tem manifestado na promoção de
actividades em áreas tão diversificadas, o CCRA ainda não alcançou a tão
almejada sustentabilidade financeira a médio/longo prazo.
As orientações assinaladas no Plano de Actividades do ano anterior mantêm-se,
prosseguindo o CCRA com a intenção clara de direccionar os seus esforços para
a promoção de actividades que respondam às necessidades sociais dos seus
sócios e da comunidade em geral.
Este documento reflecte o trabalho de todos os que, com a sua dedicação,
souberam imprimir a sua dinâmica e engenho a este nosso projecto associativo e
como seria de esperar é fortemente condicionado pelas obras em curso.
A Direção,
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PLANO DE ACTIVIDADES 2014

1. Obras na cobertura:
• Colocação de algerozes exteriores.
2. Obra de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida:
• Construção de casa de banho no pavilhão.
• Alteração da atual casa de banho das senhoras existente no bar,
adaptando-a para pessoas com mobilidade reduzida.
• Rampa de acesso ao bar.
• Acesso ao 1º andar com abertura de porta para o terraço sobre as casas
de banho do pavilhão.
3. Obras no âmbito da proteção contra incêndios:
• Conclusão, durante os primeiros meses de 2014, das obras que se
encontram a decorrer neste momento.
4. Obras Diversas (Conclusão das obras em curso)
• Construção de novas casas de banho de apoio ao pavilhão.
• Execução de rede de gás.
• Rebocos e pinturas de paredes que estão inacabadas.
• Acabamentos e melhoramento dos pavimentos da zona do palco.
• Colocação de faixas antiderrapante nos degraus de acesso ao 1º andar.
• Melhoramento e modificação de todas as portas interiores, portas e janelas
exteriores.
• Remodelação e ampliação da cozinha e do bar existentes.
• Conclusão do processo da revisão de toda a instalação elétrica.
• Revisão da instalação de águas e esgotos com a respetiva ligação à rede
pública.
5. Cultura e Recreio e outras:
5..1. Atividades desenvolvidas pelo CCRA.
• Recolha de sangue nos meses de junho e dezembro
• Continuar a atividade de ginástica de manutenção nos moldes
existentes.
• Realização da 4ª. edição BTT e 4ª. edição da Caminhada “Rota das
Fontes e a Floresta” em datas a definir.
• Comemoração do 33º aniversário do Centro Cultural e Recreativo
Arneirense.
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• Realização da Tradicional Festa da Castanha a realizar pelo São
Martinho.
• Desporto para Jovens – Diversos Torneios de Futebol Jovem,
ginástica, andebol, badmington, basquetebol, gincanas bicicletas.
• Espaço Internet – Criação de um espaço com acesso à internet
destinado aos jovens.
Cultura e Tempo livres – O CCRA disponibiliza as suas instalações à
população para atividades culturais e ocupação de tempos livres, como
por exemplo ensaios de dois agrupamentos musicais e eventos como
batizados, casamentos e outras festas.

1 - Atividades apoiadas pelo CCRA:
5..2. Festas S. Sebastião – Festas Tradicionais de cariz popular que teve
origem no século XVII na comemoração da fundação da freguesia e
realizadas ininterruptamente há mais de 310 anos.
5..3. Festa de Santo António – Festa popular realizada no dia Santo
António com as tradicionais Fogueiras.
5..4. Festival Nacional Folclore – Festival de Folclore realizado em Julho
com diversos grupos do país com organização do Rancho Folclórico
do Arneiro das Milhariças e cedência das instalações do CCRA.
5..5. Festa de São Lourenço a realizar durante o mês de Agosto.
5..6. Jovens em idade escolar – Utilização pelos alunos do 1º Ciclo e PréEscolar nas suas atividades desportivas e escolares, no âmbito do
protocolo celebrado com o Agrupamento Vertical de Escolas de
Alcanede.
5..7. Continuação da colaboração com os Bombeiros Voluntários de Pernes
em diversos setores.
5..8. Apoio aos Peregrinos que se deslocam para Fátima/Santiago de
Compostela.

NIPC 501 644 644 Associação sem fins lucrativos
Praça 20 de Janeiro, 17 - 2000-433 ARNEIRO DAS MILHARIÇAS (SANTARÉM)
Telef. 917 229 107 - 919 783 899 - 962 049 721

ccra.geral@gmail.com

Página - 3 -

ORÇAMENTO PARA 2014

Valores
Euros

DESCRIÇÃO

Fornecimentos e Serviços Diversos

2.375,00

Electricidade e Água

1.150,00

Despesas com Eventos Desportivos

2.310,00

Despesas com Eventos Culturais - Festas

3.175,00

Despesas com Remodelação e Obras

115.500,00

Impostos

495,00

Outros Gastos e Perdas

620,00

TOTAL DE CUSTOS

125.625,00

Receitas de Eventos Culturais - Festas

3.150,00

Receitas de Eventos Desportivos

3.225,00

Quotas

3.150,00

Donativos

1.500,00

Outras Receitas

45.600,00

Subsídios do Programa PRODER

68.750,00

Outros Rendimentos e Ganhos

250,00

TOTAL DE PROVEITOS

125.625,00

RESULTADO PREVISIONAL DO EXERCICIO

0,00

Arneiro das Milhariças, 11 de Dezembro de 2013.
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