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Ao abrigo da ah'nea c) n^ l, do Artigo 42^, do Regulamento Geral Interne, a
direcgao do Damaia Ginasio Clube, apresenta aos seus associados para discussao e
votacao, o piano de actividades e Orcamento para o ano de 2012.

Este piano de actividades e orgamento, nao e mais de que uma previsao do que se
pretende fazer durante o proximo ano.

Esta previsao teve em consideracao os dados contabilfsticos do ano de 2010, a
situacao economica do pai's e as modalidades que pretendemos implementar.

Importa, tambem, nao perder de vista as exigencies previstas no Artigo 2? do
Regulamento Geral Interno (RGI), que define que o Damaia Ginasio Clube tern por
fins promover e desenvolver actividades de caracter recreative, desportivo e
cultural e a formacao social e civica dos seus socios em particular, e do povo em
geral, de acordo com os direitos constitucionais dos cidadaos, com vista ao
desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.

A mudanca e a reestruturacao a que fomos obrigados a fazer e que esta bem
patente nas actuals estruturas do clube, foram por si so o garante da continuidade
e dos objectives a que se propos na data da sua fundacao.

0 Damaia Ginasio Clube, e hoje, um clube que reune todas as condicoes exigidas
por lei, a quem o estado reconhece como uma associacao de Utilidade Pubiica.

A pratica do Futsal, pode e deve estar sempre nos nossos horizontes, como
acontece actualmente com o torneio Rui Costa e como aconteceu no passado.

No ambito da reestruturacao que aqui fazemos referenda, a direccao do Damaia
Ginasio Clube, acabou de assinar um contrato muito vantajoso com a Escola Pedro
Orey da Cunha, tendo como objective o desporto jovem federado e a promocao de
eventos nos escaloes seniores e veteranos.

Este espaco pode e deve ser um meio de aproximacao dos associados e, tambem,
uma forma de rentabilizar financeiramente o clube.
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Neste ambito e muito provavelmente no mes de Janeiro, estamos ja a pensar
arrancar com um grande evento desportivo, na modalidade de futebol de 7,
trazendo para o nosso meio empresas e clubes de grande valia e prestigio.

Importa tambem referir, que vamos estar sempre muito atentos as restantes
modalidades que constam no nosso piano de actividades, porque tern sido uma
mais-valia para a grandeza do nosso clube.

Vamos continuar a dar grande importancia a cultura, as questoes sociais e ao
entretenimento.

No que respeita a Nova Sede do clube, podemos informar os associados que estao
a decorrer reunioes de trabalho entre o nosso clube e os tecnicos da Camara,
tendo como base o novo projecto previsto para a praceta Correia Garcao.

O Piano de Intencoes que agora vamos apresentar aos socios na Assembleia-Geral,
marcada para o proximo dia 24 deste mes e que mereceu a concordancia da
Camara, e bem mais aliciante e vai ao encontro dos interesses de todos os
associados.

A compreensao e a participate dos associados na vida do clube, sao factores
decisivos para o seu desenvolvimento.

Damaia, 24 de Novembro de 2011
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ACTIVIDADES

1. AREA ADMINISTRATIVA

1.1 . AcgSes com as Federates Desportivas;
1.2 . Relacionamento com o Poder Local
1.3 . Relacionamento com as Associates e Empresas
1.4 . Recursos Humanos

2. PROJECTOS ESPECIFICOS

2.1 Instalacoes Desportivas;
2.1. Nova Sede do Clube;

3. SALA DA INTERNET

3.1. Formac§o profissional financiado pelo Fundo Social Europeu;
3.2. Trabalhos em grupo;
3.3. Ocupac§o dos tempos liwes para idosos e criancas;
3.4. Oficina de Experimentacio Tecnologica de Informacao;

4. CULTURA E RECREIO

4.1. Comemoragoes do 25 de Abril;
4.2. Noites de Fados;
4.3. Comemorar o dia do pai e da m§e
4.4. Santos populares;
4.5. Participacao nas Festas da Cidade;
4.6. Organizar e participartorneios de Petanca, Sueca, King, Belga e outros jogos;
4.7. Organizagao de varios eventos no aniversario do clube;
4.8. Festa do Natal para as criangas com jantar de natal inter-socios;

5.
6. DESPORTO

FUTEBOL
6.1. Participar e organizar varios eventos em apoio ao 25 de Abril;
6.2. Participacao nos campeonatos Distritais da AFL nos escalSes mais jovens;
6.3. Organizar torneios no escalSo de Seniores e veteranos, na modalidade de futebol de 7
6.4. Organizagao do Torneio Rui Costa em FUTSAL
6.5. OrganizacSo do Torneio da Primavera em FUTSAL;

POOL - BILHAR
6.6. Participagio no eampeonato da 2" Divis§o Federado de Pool Portugues;
6.7. Organizar e participar e, torneios Internos de Pool;

CICLO TURISMO
6.8. Participar em Provas Particulares por todo o Pais;
6.9. OrganizagJIo de um Torneio Interne de BTT;

PESCA DESPORTIVA
6.10. Participar em Concursos Particulares por todo o Pais;
6.11. Participar em Concursos Nacional de Pesca Desportiva de Mar;
6.12. Organizag§o de concursos de pesca durante o ano;
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Custos/Gastos (*) Proveitos/Rendimentos (*

Conta 62 - Fornecimentos e Services Externos

Agua - Electricidade

Combustiveis

Material de escritorio

Artigos para oferta - Trofeus, medalhas etc...

Renda da sede

Alugueres de campos

Comunicagoes e TV Cabo

Seguros

Deslocacoes e estadas

Conservagoes e reparagoes sede e polivalente

Vigilancia e seguranga

Trabalhos espectalizados

Site do clube - Alojamento e gonteudos

Sala da internet - Formagao e manutengao

Programa - Projegto Informatico Assoc.Fut.Lisboa

Formagao de tremadores - Assoc.Fut.Lisboa

Curso de formagao de dirigentes desportivos - IDP

Material desportivo (Equipamentos)

Outros fornecimentos e servigos

Total da conta 62

Conta 64 - Gastos de depreciacao/amortizacao

Activos fixos tangiveis

Total da conta 64

Conta 68 - Outros gastos e perdas

Taxas diversas

Quotizagoes - B.V.Amadora + Colectividades

Total da conta 68

Total Custos/Gastos (*)

Valor

4.200,00

1.500,00

600,00

2.000,00

516,00

15.000,00

6.500,00

1.500,00

6.000,00

2.000,00

600,00

2.676,00

1.338,00

2.650,00

1.200,00

2.400,00

750,00

2.500,00

750,00

54.680,00

9.600,00

9.600,00

270,00

67,00

337,00

64.617,00

Conta 72 - Prestacoes de Services

Receita do bar - Cedencia de exploracao

Snookers

Baratos das cartas

Santos populares

Cedencia do ringue a socios

Mensalidades - Futebol 7

Desporto nao Federado

Total da conta 72

Conta 75 - Subsidies a exploragao

Junta de Freguesia

C.M.Amadora - Pama

Total da conta 75

Conta 78 - Outros rendimentos e ganhos

Quotas e novos socios

Total conta 78

Total Proveitos/Rendimentos (*)

Valor

15.000,00

3.500,00

1.750,00

3.000,00

1.000,00

9.000,00

4.650,00

37.900,00

Valor

4.000,00

15.000,00

19.000,00

Valor

4.000,00

4.000,00

60.900,00

Resultado liquido Provisional 2012 -3.717,00

Investimentos previstos

Pavimento e outras benfeitorias do ringue 2.000,00

Equipamento basico

Equipamento para secgao desportiva e area administrativa

Total

2.000,00

500,00

4.500,00
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

0 Conselho Fiscal, de acordo com o estatutariamente institufdo e depois de
analisadas as suas rubricas, da o seu parecer favoravel ao Orcamento Ordinario de
Receitas e Despesas para o exercfcio do ano de 2012, do Damaia Ginasio Clube,
apresentado pela Direccao, convicto que os valores apresentados se baseiam em
dados credfveis e devidamente ponderados e ajustados as actividades que no
referido exercfcio deverao ser levadas a pratica.

Damaia, 24 de Novembro de 2011

Pelo Conselho Fiscal

0 Presi
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