---------------------------------------------------ATA nº 107/2021-------------------------------------------------

------Aos vinte e dois dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, no refeitório municipal da
Adroana no Complexo Multisserviços pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia
Geral o Centro de Cultura e Deporto do Pessoal do Município de Cascais, adiante designado por CCD.-----------Presidiu a Assembleia Geral a Presidente da Assembleia Geral, Isabel Xavier Canning,
assessorada pelo Secretário da Assembleia António Tavares.----------------------------------------------------------às 18 horas deu-se início aos trabalhos de acordo com os termos legais e estatutários
aplicáveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia Geral ditou aos presentes a ordem dos trabalhos,
nomeadamente a aprovação da ata anterior, seguida pela apresentação, discussão e votação do Plano
de Atividades e Orçamento para o ano de 2022 e terminando com a discussão sobre outros assuntos
de interesse para o CCD:-------------------------------------------------------------------------------------------------Começaram os trabalhos pela aprovação das Atas nº 106/2021 tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Direção João Bento Vitorino à frente designado por Presidente, apresentou o
respetivo Plano de Atividades e Orçamento para 2022 tecendo alguns comentários explicativos sobre
o documento em causa e sujeito a posterior votação:--------------------------------------------------------------------O Presidente começou por falar sobre os eixos exequíveis do Plano, nomeadamente o Eixo
Social, Desportivo, Cultural/artístico, Lazer, Saúde e Bem-estar e serviços protocolares que segundo
o Presidente estão a ser desenvolvidos contingencialmente conforme as necessidades.---------------------------Em relação ao Eixo que consubstancia as bolsas e creches, o senhor Presidente referiu que a
boa gestão do mesmo carece das transferências da Câmara Municipal. Mais adiantou que vai-se tentar
alargar por exemplo o subsídio das creches a trabalhadores que moram fora do concelho de Cascais
assim como é intenção da Direção por implantar uma creche no Complexo Multisserviços da Adroana
polo esse que cativa grande parte de trabalhadores do Universo Municipal.---------------------------------------O Presidente da Direção aproveitou o ensejo para tecer alguns elogios face ao desempenho da
Direção e dos serviços administrativos do CCD em período de pandemia, prestação essa que
ultrapassou em inúmeras ocasiões a própria missão do CCD no Município, dando os exemplos dos
apoios nos pavilhões de vacinação e nos centros de testagem fornecendo refeições a todos.----------------------Em relação ao eixo desportivo, referiu o Presidente que vamos tentar recuperar dentro do
possível estes dois anos pandémicos musculando aqui e ali algumas atividades com ênfase no
motociclismo e atletismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao eixo cultural/artístico, já está em andamento, carecendo de alguns
procedimentos e da articulação com o Senhor Presidente da CMC. Referiu o Presidente que quer o
grupo coral, quer o grupo de teatro já estão a desenvolver atividades.------------------------------------------------Em relação à viajem aos Açores em Maio de 2022, referiu o Presidente que o número de
inscrições ainda está aquém (menos 8) do número limite para então formular o respetivo passeio
turístico-cultural.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação aos passeios pedestres, o Presidente informou os presentes que este ano já se
realizaram alguns, pretendendo a Direção executar de 3 em 3 meses um passeio e uma vez por ano um
passeio pedestre fora do concelho de Cascais.------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________________________________________________________
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----------Referiu de seguida o Presidente que em termos financeiros o CCD continua diretamente a ser
suportado por duas vias, as receitas própria (máquinas de vending e seguros) que permitem numa
primeira fase fazer frente às necessidades dos serviços a oferecer por parte do Centro de Cultura e
Desporto e as receitas provenientes das transferências in pecune via CMC.----------------------------------------De seguida procedeu-se à votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2022 tendo o
documento sido aprovado por unanimidade dos presentes.------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Geral deu por terminada a
reunião pelas dezoito e trinta horas, após ter sido lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada pelos elementos da Assembleia Geral, incluindo eu, António Tavares, que na qualidade
de Secretário, a redigi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente da Assembleia Geral---------------------------------------------------------------------------------Isabel Xavier Canning -------------------------------------------Assinado por: ISABEL TERESA VARELA XAVIER
CANNING
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Data: 2022.03.03 09:33:02+00'00'

-------------------------------------------Secretário da Assembleia Geral-----------------------------------------------------------------------------------------António Tavares---------------------------------------------------
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