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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  GGEERRAALL  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  

CCOONNVVOOCCAATTÓÓRRIIAA  

 

 Nos termos do artigo 6º, nº. 3, alínea a), dos Estatutos da Real Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e no uso da competência que me confere o artigo 28º, nº. 1, 

alínea a), do Regulamento dos Estatutos da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Póvoa de Varzim, convoco os associados desta Real Associação a reunir em Assembleia Geral Ordinária, 

no próximo dia 29 de Novembro de 2019, pelas 21h30, no Salão Nobre da Associação, à Rua Santos 

Minho, cidade da Póvoa de Varzim, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

1 – Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; 

2 – Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 

2020; 

3 – Discussão de outros assuntos de interesse para a Associação. 

 A Assembleia Geral considera-se constituída desde que à hora marcada a maioria dos sócios 

tenha assinado o competente livro de presenças, ou meia hora depois com qualquer número de 

associados. 

Póvoa de Varzim, 30 de Outubro de 2019 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
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PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  22002200  

  

NNOOTTAA  IINNTTRROODDUUTTÓÓRRIIAA  

 Cumprindo o determinado pelo Regime Jurídico das Associações de Bombeiros bem como pelo 

nosso Estatuto e Regulamentos, a Direção apresenta à Assembleia Geral o Plano e Orçamento para o 

exercício de 2020, documentos acompanhados pelo competente parecer do Conselho Fiscal. 

 Estamos convictos que as tendências trazidas pelos números do exercício em curso vão fazer 

com que os números esperados para 2020 sejam muito semelhantes aos daquele exercício, não se 

esperando assim variações muito significativas. Face à queda constatada no Número de Doentes 

Transportados e concomitantemente no Número de Ocorrências, cujas razões importa ainda interpretar 

com uma análise mais profunda, há que adequar os gastos em conformidade com a redução registada 

na atividade para não sermos surpreendidos com situações de difícil controlo.  

 Conscientes da situação, tendo presente que a adequação dos gastos é sempre um processo 

mais difícil de implementar e demorado no tempo, pois só é iniciado após a confirmação da redução 

havida na atividade, há agora que determinar a evolução mais provável para o próximo exercício. Face 

ao adiantado e tomando em consideração as previsões económicas conhecidas quer para o país, quer 

para o espaço comunitário, de quem muito dependemos, também, por este lado, aconselha a prudência 

a manter números praticamente idênticos aos esperados para o final do presente exercício. 

 Não descortinamos motivos para alterar a estrutura dos documentos apresentados que aliás é 

de há muito utilizada. O Plano tem por base o determinado pelo Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de 

Setembro, tendo nós introduzido as adaptações que entendemos pertinentes. O Orçamento, por sua 

vez, é apresentado no quadro da Demonstração dos Resultados por Naturezas, obrigatório na prestação 

de contas, exigido pelo Sistema de Normalização Contabilística aplicável às Entidades do Setor Não 

Lucrativo.  

 É também com base no referido sistema que mostramos a previsão do Mapa dos Fluxos de 

Caixa e seus Equivalentes, igualmente de apresentação obrigatória na referida prestação. 

 Os indicadores internos, reportados a setembro do presente ano, aconselham também a 

manter para o próximo exercício números muito idênticos aos esperados para o fim do corrente ano. É 

nossa convicção que a existir tendência bem definida será mais provável para um ligeiro aumento do 

que para uma pequena queda.  
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 Continuam a ser nossos principais Clientes / Utentes: 

 Os habitantes do concelho, aqueles que nele pontualmente se encontram e os dos 

concelhos vizinhos que em caso de emergência de perigo necessitem de socorro ou ajuda 

imediata que possa ser prestada pelos meios disponíveis da Associação; 

 Os habitantes do concelho, aqueles que nele pontualmente se encontrem e dos concelhos 

vizinhos, que necessitem de transporte ordinário, mais ou menos contínuo, em 

ambulâncias ou noutras viaturas específicas para transporte de doentes.  

E, continuam a ser Fins da Associação: 

1. Manter um Corpo de Bombeiros com vista à prestação de socorro a quem dele necessite, 

em todas as emergências de perigo ou de calamidade, especialmente em casos de 

incêndio e catástrofes naturais; 

2. Colaborar na prestação de assistência a doentes e feridos, na área do concelho, ou onde 

ela for solicitada, através de um serviço de ambulâncias; 

3. Promover, incrementar e difundir quaisquer outras espécies de socorrismo que visem a 

defesa da vida e dos bens da população; 

4. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em termos ambientais, e 

colaborar na proteção civil do concelho; 

5. Criar e desenvolver atividades socioculturais, desportivas, recreativas, lúdicas bem como 

atividades no âmbito da ação social e formação profissional, que se regerão por 

Regulamento Interno aprovado pela Direção da Associação; 

6. Sem prejuízo da prossecução dos seus fins, a Associação pode filiar-se ou celebrar 

protocolos de cooperação com qualquer agrupamento ou movimento associativo, ou 

ainda, associar-se com outras associações congéneres, sempre com vista ao seu 

engrandecimento ou defesa dos seus interesses, nos termos da Lei e dos Estatutos; 

7. Exploração de parques de estacionamento e bares; 

8. Aluguer de instalações e equipamentos de sua propriedade; 

9. Transporte de água; 

10. Lavagem de pavimentos; 

11. Abertura de portas; 

12. Prestação de serviços musicais através de elementos do Corpo Ativo e Assalariados; 

13. Auditoria a sistemas de segurança contra incêndios e outras calamidades; 

14. Prevenção de riscos com piquete de bombeiros. 
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 Na elaboração do presente Plano e Orçamento dinamizado pela área Administrativa e 

Financeira, como lhe compete, foi solicitada a participação ativa dos diferentes responsáveis por cada 

uma das restantes áreas definidas no organigrama da associação, a saber: Socorro, Transporte de 

Doentes, Manutenção e Formação. Tendo os referidos responsáveis auscultado, sempre que 

entenderam conveniente, os seus colaboradores. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EE  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS   

 Seguindo as linhas mestras acima definidas apresentamos abaixo os principais números que 

servem de suporte ao presente Plano e Orçamento, nos quais nos apoiamos para elaborar o cenário que 

cremos mais provável vir a acontecer em 2020. Contudo, antes de o fazer, parece-nos ainda oportuno 

apresentar os principais desvios do cumprimento orçamental reportados ao terceiro trimestre do ano 

em curso. Com um coeficiente temporal decorrido de 75%, os Rendimentos apresentam um 

cumprimento de 75,8% e os Gastos 77,2%. Já no que respeita aos Fluxos de Caixa, pela sua natureza de 

muito mais difícil previsibilidade, os Fluxos Operacionais apresentam 27,2% e a Variação de Caixa e seus 

Equivalentes – 92,3%. A principal justificação para o desfasamento destes dois últimos registos, prende-

se com o incumprimento taxativo, no que concerne a pagamentos, do nosso principal cliente o Centro 

Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde EPE, na nossa cidade, cuja dívida assume à data uma 

importância da ordem das duas centenas de milhares de euros dos quais cerca de 75% se encontra 

vencida. Será que no próximo exercício a situação vai finalmente inverter-se, ficar regularizada e 

normalizar?  

 Oxalá, que de uma vez por todas, os Ministros das Finanças e da Saúde olhem definitivamente 

para o assunto pois não se pode exigir às associações como a nossa que se financiem junto da banca 

para compensar o atraso significativo, muitas vezes superior a doze meses, nos pagamentos por parte 

do Estado. Tendo a associação que cumprir e pagar, mensalmente ao pessoal salários e encargos, cerca 

de 55 % dos seus gastos, aos fornecedores em média a 60/90 dias e atempadamente os impostos ao 

Estado - pois se não o fizer será altamente penalizada e, eventualmente, criminalizados os seus 

diretores, - não se pode aceitar que o próprio Estado não pague atempadamente o que deve ao setor, 

principalmente no nosso caso por se tratar do maior cliente. A situação é ainda mais grave pela não 

atualização desde 2012 – estamos no dealbar de 2020 – do preço quilómetro que nos é permitido 

faturar pelos serviços prestados a Hospitais e à A.R.S. Norte. Todos nós sabemos, durante este lapso de 

tempo decorrido, quanto aumentaram os salários, o combustível, o preço dos veículos e a sua 

manutenção. E tudo isto sem uma única palavra, sem um único compromisso do prazo de pagamento, 

sem pagamento de juros de mora. Assim, o modelo acabará por se esgotar. 
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 Divulguemos, então, os principais números que, em nosso entendimento, têm fortes 

probabilidades de serem alcançados em 2020 e que estão na base do orçamento que apresentamos.  

 Previsão do Número de Doentes a Transportar: 36.000; 

 Previsão do Número de Ocorrências: 16.000; 

 Previsão do Número de Incêndios Rurais e Urbanos: 300; 

 Previsão da Área que possivelmente arderá: 9 hectares; 

 Previsão da Eficiência a atingir: +2%; 

 Previsão do Número de Sócios no final do exercício: 8.100; 

 Previsão da percentagem de cobrança de quotas: 70%. 

 Números estes que nos permitirão obter, segundo as nossas previsões: 

 Um Total de Rendimentos da ordem dos 1.529 mil euros; 

 Um Total de Gastos da ordem dos 1.495 mil euros; 

 Um Resultado Líquido da ordem dos +33 mil euros; 

 Um Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais da ordem dos 223 mil euros; 

 e, uma Variação de Caixa e seus Equivalentes da ordem dos 110 mil euros; 

  

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREEVVIISSTTAASS  EE  RREECCUURRSSOOSS  

 Atendendo ao adiantado no ponto anterior, passamos a desenvolver por atividade e função 

com mais pormenor a evolução que prevemos possa vir a ocorrer. 

 Socorro 

 No que respeita a Incêndios constatou-se até setembro passado um aumento do número de 

incêndios urbanos da ordem dos 27% e rurais de -21%. Por sua vez a Área Ardida apresenta uma forte 

redução. Sendo sempre difícil fazer previsões desta natureza, esperamos um ligeiro aumento quer nos 

urbanos quer nos rurais pois temos consciência que 2019 foi um ano atípico dado o desfasamento com 

a média dos últimos anos. 
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 Transporte de Doentes Urgentes 

 Pensamos que a tendência do ano de 2019 não será mantida em 2020 uma vez que a ligeira 

queda registada quer no Pré-hospitalar, quer nas Transferências não é significativa. Assim, o valor global 

esperado para 2020 será muito idêntico ao de 2019. 

 Transporte de Doentes Não Urgentes 

 No que se refere a este tipo de transporte de doentes, dada a significativa queda registada em 

2019, espera-se um crescimento muito ligeiro em 2020, que esperamos inferior a 5%. Continua-se a 

registar um enorme desfasamento para os anos anteriores onde, à exceção de 2018 e do período 

conhecido de 2019, se registaram taxas de crescimento da ordem dos dois dígitos.  

 Ocorrências 

 Para além do Número de Doentes Transportados controlamos a nossa atividade também com 

o número de Ocorrências. Estas apresentam uma queda durante o exercício que decorre, justificada 

fundamentalmente pela redução constatada no transporte de doentes não urgentes. Prevemos também 

um ligeiro crescimento neste indicador. 

 Outras Atividades 

 Relativamente à Formação que ministramos a terceiros esperamos que se desenvolva mais do 

que no ano em curso. Não nos podemos esquecer que estamos a dar os primeiros passos na matéria, 

muito embora contemos a orientá-la com o apoio de profissional com larga experiência. 

 Já no que respeita ao comportamento das receitas dos parques esperamos que se consiga 

ligeiro aumento no parque do quartel e no parque da Clipóvoa e diminuição, pelos motivos conhecidos, 

no parque das Piscinas. Como em 2019 é nossa convicção que o saldo dos três se mantenha positivo e 

ligeiramente superior ao do ao em curso.  

 Recursos Humanos 

 Dado o condicionalismo específico do nosso setor, a simbiose voluntário/assalariado, a falta de 

pessoal em ambas as naturezas e as dificuldades sentidas no recrutamento, é nossa intenção tomar as 

medidas possíveis para aumentar os efetivos no quadro do voluntariado. Assim, só a vontade dos que 

frequentaram as escolas de bombeiros poderá aumentar o número de efetivos nesta categoria. 

Compete-nos ser significativamente atraentes e sensibilizar os frequentadores das escolas para que, em 

consciência, encontrem desafios que os conduzam a continuar o caminho na nobre missão que 

desenvolvemos. A nível de assalariados existem também dificuldades que são mais facilmente 

ultrapassadas.  
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Observemos abaixo a evolução apresentada pelo quadro de pessoal, nos quadros 1 e 2, quer no que 

respeita ao Corpo de Bombeiros, quer no que concerne a Assalariados. Neles incluímos a situação em 

dezembro de 2018, último exercício encerrado, em setembro de 2019, último mês disponível do 

corrente ano e o que prevemos venha a existir em dezembro de 2020. 

 Quadro 1 – Corpo de bombeiros 

PREVISTOS

31-12-2018 30-09-2019 31-12-2020
Comandante 1 1 1

2º Comandante 0 0 0
Adjunto Comando 2 2 2

CARREIRA Of. Bomb. Superior 0 0 0

DE Of. Bomb. Principal 1 1 1

OFICIAL BOMBEIRO Of. Bomb. 1ª 0 1 1
Of. Bomb. 2ª 2 2 2

Chefe 3 3 3
Subchefe 5 5 6

Bombeiro 1ª 7 6 8
Bombeiro 2ª 15 15 17
Bombeiro 3ª 23 38 40

CARREIRA ESPECIALISTA Bombeiro Especialista 1 1 5

60 75 86

30 30 31
12 11 11

42 41 42

14 4 10
8 10 12
8 11 12

CADETES
INFANTES

CATEGORIA

CARREIRA DE BOMBEIRO

QUADRO DE COMANDO

TOTAL QUADRO ATIVO + COMANDO

TOTAL QUADRO HONRA + RESERVA

QUADRO DE HONRA

Q
U

A
D

R
O

 A
TI

V
O

QUADRO DE RESERVA

EFETIVOS

ESTAGIÁRIOS

 

  

 Quadro 2 – Quadro de pessoal remunerado 

 

PREVISTOS

31-12-2018 30-09-2019 31-12-2020

Responsável de Departamento 5 4 5
Economista/Contabilista Certificado 1 1 1

Administrativa 1 1 1
Cobradora 1 1 1

Vigilante Parque Estacionamento 4 4 4

Coordenador Serviço 2 1 0
Planeamento e Controlo 1 1 1

Tripulante de Ambulância 35 30 31
Operador Central Telecomunicações 4 4 4

Equipa Intervenção Permanente 0 5 5
Manutenção Auto/Instalações 2 2 2

TOTAL 56 54 55

EFETIVOS
FUNÇÃO

QUADROS

ADMINISTRATIVOS

OPERACIONAIS

 

 Acreditamos que se venham a cumprir as previsões no que respeita ao aumento do Corpo de 

Bombeiros. Já que no que concerne a assalariados é nossa convicção que o número se venha a manter 

ou possa ocorrer um ligeiro aumento de uma ou duas unidades. Ainda neste capítulo há que apostar 

fundamentalmente num nível superior de formação, simultaneamente mais exigente e atrativa, e num 
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aumento da eficiência através de um melhor planeamento das atividades que o permitam, com melhor 

aproveitamento das horas disponíveis que não estão a ser utilizadas. 

 Formação 

 Dando continuidade à materialização do projeto do ano em curso continuar-se-á, na medida 

em que as condições o permitam, a adquirir o material considerado necessário ao desenvolvimento 

equilibrado do departamento, material esse parcialmente a ser integrado nos veículos operacionais que 

possuímos, melhorando a sua capacidade de resposta. 

 Vão ser organizados cursos em várias valências, tanto internos como externos, que trarão às 

nossas instalações elementos de outros corpos de bombeiros, assim como de outras instituições e 

empresas. 

 E, assim, continuar a dotar de conhecimento, capacidades, atitudes e comportamentos 

necessários ao bom desempenho de todos quantos procuram competências profissionais e melhoria de 

qualidade nas nossas áreas de atuação. 

 Genericamente são objetivos para 2020: 

 Na Formação Interna, apoiar a formação do Corpo de Bombeiros, dotando todos os 

elementos de conhecimentos teórico-práticos, em todas as valências existentes, dando 

prioridade ao investimento na formação acreditada, ou ação de sensibilização, nas áreas 

da saúde e segurança no trabalho, bem como segurança rodoviária operacional (com 

objetivo de reduzir acidentes no trabalho, reduzir baixas motivadas por doença 

profissional, reduzir número de acidentes rodoviários, reduzir desgaste e danos nos 

veículos, melhorar o conhecimento técnico e aumentar a operacionalidade dos 

bombeiros e colaboradores); 

Nesta Associação, tal como em qualquer outra entidade, a forma como interagimos com 

o público é fundamental. Por vezes descuramos o modo como falamos ou atendemos, 

podemos dizer que os operacionais da central de comunicações são o rosto da 

Associação. Devemos dotar estes profissionais de formação mais diversificada, 

nomeadamente no atendimento ao público e nas relações públicas, a fim de não só 

normalizar como melhorar conhecimentos, comportamentos e atitudes. 

 Na Formação Externa a ministrar a Particulares, Empresas e outros Corpos de 

Bombeiros promover também formação na área da saúde, incêndios e segurança no 

trabalho. Com a formação externa, pretende-se contribuir para a promoção da imagem 

da associação, assim como divulgar a sua atividade socioeconómica; 
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 Na promoção de ações de sensibilização para dinamizar em todo o concelho da Póvoa 

de Varzim, uma cultura de segurança, com a colaboração da Câmara Municipal, Juntas 

de Freguesia, população escolar, como de todo associativismo existente no nosso 

concelho que queira connosco interagir; 

 Na realização de jornadas técnicas de incêndios urbanos para que se tornem um fórum 

de desenvolvimento de conhecimentos técnico-científicos, na área dos incêndios 

urbanos e industriais em grandes superfícies horizontais e verticais, destinadas a 

Bombeiros e Agentes de Proteção Civil;  

 Efetuar as démarches necessárias para a acreditação e protocolos – Demonstração de 

competências para certificação da DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Relações do 

Trabalho), acreditação do INEM (Instituto Nacional de Emergência Medica) e realização 

de protocolos com entidades nacionais e internacionais, como por exemplo ENB (Escola 

Nacional de Bombeiros) e Seganosa. 

 

 Ainda no âmbito da formação: 

 Iniciar uma escola de bombeiros estagiários e outra de especialistas; 

 Dar formação e instrução interna ao Corpo de Bombeiros; 

 Organizar jornadas, no quartel, nas áreas de trabalho dos Bombeiros e seu 

aperfeiçoamento no combate a incêndios urbanos e industriais; 

 Dar formação para aperfeiçoamento no combate a incêndios florestais; 

 Dar formação para aperfeiçoamento dos Tripulantes de Ambulância de Transporte e 

Socorro; 

 Dar formação para aperfeiçoamento em Técnicas de Socorro e Desencarceramento; 

 Participar em formações divulgadas no catálogo da ENB (Escola Nacional de Bombeiros); 

 Participar nas provas de seleção para formadores da ENB. 

 

 E, promover a participação e colaboração em simulacros e vistorias técnicas. 

 Outras Ações e Eventos 

 Organizar e/ou participar nas ações abaixo enumeradas, caso haja disponibilidade: 

 Rescue Days Internacional (março de 2020) - é o maior evento formativo na área do 

Salvamento e Desencarceramento e visa um ambiente de aprendizagem, treino e 

partilha de conhecimento entre todos os elementos envolvidos. No corrente ano 
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tivemos o privilégio de organizar o segundo Rescue Day Nacional, juntamente com seu 

promotor nacional INTERFIRE, nas instalações da AGROS-ULC, na Póvoa de Varzim. Este 

evento teve um impacto social, muito positivo para a Associação, Corpo de Bombeiros e 

Município da Póvoa de Varzim; 

 Bombeiro de Ferro (outubro 2020) – é um evento conhecido a nível nacional pela sua 

vertente competitiva, baseada em técnica de resgate e intervenção no combate a 

incêndios em estruturas urbanas e industriais, tendo os Bombeiros em competição de 

estar dotados de condições físicas apropriadas. A nossa Associação já teve a seu cargo a 

organização deste evento no ano de 2017, juntamente com o seu promotor a Federação 

de Bombeiros do Distrito do Porto, no monte de São Félix, na freguesia de Laúndos, 

Povoa de Varzim; 

 Subida à torre – Subida ao edifício isqueiro na Maia, ou Torre da Altice Gaia, em data a 

designar; 

 Survival Firefighter Challenge – decorrerá na cidade de Vila nova de Gaia, nos dias 2 e 3 

de maio; 

 Campeonatos Nacionais de Trauma e de Desencarceramento – decorrerão na cidade 

de Portimão, de 14 a 16 maio; 

 Crossfire Firefighter Portugal – decorrerá na cidade de Leiria no mês de maio; 

 Bombeiro de Elite – decorrerá na cidade de Braga em 26 de setembro; 

 Greenfire FCC - Firefighter Combat Challenge – previsto no mês de novembro; 

 Campeonato Europeu de Firefighter TFA – previsto para junho, na Alemanha, com 

recurso a patrocinadores para suportar despesas de cinco Bombeiros; 

 Pode parecer, à primeira vista, serem demasiado numerosas e pretensiosas as formações e 

outras ações acima referidas, mas estamos cientes que a aposta na formação e na competição saudável 

entre voluntários e profissionais da mesma atividade é fundamental para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento integrado de padrões de qualidade cada vez mais exigentes.  

 Outros Recursos 

 Para além da previsão de um ligeiro aumento do número de horas homem totais, espera-se 

praticamente a manutenção do número de horas pagas a assalariados. Prevê-se igualmente um muito 

ligeiro aumento do número de quilómetros a percorrer bem como das horas veículo em serviço. Estes 

ligeiros aumentos são justificados pelo ligeiro aumento esperado nos indicadores de atividade. Estes 

aumentos na utilização de recursos podem eventualmente ser inferiores aos esperados se se conseguir 

obter uma maior eficiência na utilização dos referidos.  
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EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS,,  VVEEÍÍCCUULLOOSS  EE  OOUUTTRROO  PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  

 Edifícios 

 Comecemos por listar os edifícios que possuímos bem como a função que cada um atualmente 

desempenha. 

Quadro 3 – Edifícios 

Edifício da Rua Arquiteto Ventura Terra 

No rés-do-chão: garagem para os veículos, vestiários, oficina automóvel, lavandaria, 

central de telecomunicações e serviços administrativos; 

No 1º andar: gabinetes do comando e apoio, sala de reuniões, camaratas, balneários, 

sala de estar e arrecadações de fardamento e consumíveis de ambulâncias; 

Na Cave: parque de estacionamento, arquivo e depósito de equipamento de grande 

ângulo; 

Casa Escola: edifício com quatro pisos implantado na parada do quartel destinado ao 

treino dos Bombeiros; 

  Edifício da Rua Santos Minho  

No rés-do-chão: garagem para os veículos operacionais de combate a incêndios, área de 

exposição de veículos históricos e arrumos diversos 

No 1º andar: Salão Nobre, Biblioteca, sala de formação, camaratas para equipas de 

combate a incêndios e áreas multiusos. 

Veículos operacionais e históricos 

Relativamente a veículos comecemos por apresentar no quadro 4 os operacionais que 

atualmente dispomos. 

Quadro 4 – Veículos Operacionais 

QUANT. TIPOLOGIA QUANT. TIPOLOGIA

6 * Veículos de Combate a Incêndio 3 Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes

1 Veículo com Meios Elevatórios 2 Veículo de Posto de Comando

1 Veículo de Socorro e Assistência Táctico 6 Veículos de Apoio Logístico

20 Veículos de Socorro e Assistência a Doentes 1 Embarcação de Socorro

* Um com reserva de propriedade da ANPC

 

 Neste item convém não esquecer que depois dos Gastos com Pessoal, são as contas 

Conservação e Reparação de Veículos e os Combustíveis, com aqueles diretamente relacionados, que 

apresentam os gastos mais vultuosos. 
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 No quadro 5, elencamos não só os veículos já não operacionais, mas recuperados e listamos 

outro equipamento que não sendo utilizado tem para nós interesse histórico. Quer os veículos referidos, 

quer o outro equipamento mencionado é de muito difícil valorização, pois contactamos várias entidades 

solicitando pareceres para o efeito, mas nenhuma delas adiantou qualquer montante. Assim sendo, 

optamos por os listar pois, sem valorização, não nos parece correto inserir no Balanço. 

 Quadro 5 – Veículos históricos 

MATRÍCULA MARCA ANO FUNÇÃO

AC-36-92 FORD 1932 Combate a incêndios

GV-35-29 LAND ROVER 1981 Combate a incêndios rurais

GH-75-99 LAND ROVER 1969 Combate a incêndios

CM-69-46 MITSUBISHI 1978 Veículo de comando  

 Outro património com valor histórico 

 Merecem ainda referência, pelo significado histórico que possuem na nossa associação, o 

seguinte equipamento:  

 Carro “Break”, de tração animal, adquirido em 1902, através de subscrições públicas 

ocorridas em Manaus - Brasil, junto da comunidade poveira aí residente. Era utilizado 

para transportar material de incêndios, a bomba braçal e para o socorro a náufragos. 

Para participar em festas e bandos precatórios (grupos de pessoas a pedir). E ainda, 

para transportar para as festas as balonas (morteiros pirotécnicos). A partir de 1926, 

altura em que foi adquirido o “Studebacher” este carro importante carro de tração 

animal deixou praticamente de ser utilizado. 

 Bomba braçal nºs 1 e 2 – bombas do sistema “Moreira Couto”, destinadas a puxar a 

água dos poços no combate a incêndios, sendo transportadas em carreta, a força 

braçal ou atreladas ao Break. Bombas de jato duplo, com torneiras para descarga de 

mangueiras, atingindo a distância de cerca de 30 metros através de agulheta com 

ponteira de 13mm de diâmetro bocal.  

 Motobomba “ESCOL”, de duas saídas. 

 Motobomba “ASPI”, de uma saída. 

 Sino de alarme para chamar os bombeiros, construído pela sociedade Rebello & Silva, 

Lda, com número de fabrico 4294, que deixou de ser utilizado aquando da colocação 

da primeira sirene. 

 Finalmente, é nosso entendimento ser ainda de referir: 

 Pintura a óleo, corpo inteiro, de Sua Alteza Real, Dom Manuel II, datada de 1908 e 

descerrada em 6.1.1910. Oferta da Casa Real Portuguesa na sequência do pedido da 

Associação para utilização do título de “Real” na denominação social; 
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 Estandarte em seda, bordado com o antigo emblema da Associação onde se pode 

observar uma âncora, referência à atividade de socorros a náufragos. 

 Estandarte em seda, onde se vê bordada a condecoração da Torre e Espada com a qual 

a nossa Associação foi agraciada em 28/8/1929. 

 

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS 

 Relembrando, mais uma vez, o período de investimentos intensivos que acabamos de 

atravessar, a necessidade que houve de amortizar empréstimos – fundo de maneio – contraídos para a 

sua realização, não prevemos realizar investimentos significativos em 2020. Assim, se o condicionalismo 

financeiro o permitir, mesmo que faseadamente, iremos implantar na saída para a rua Santos Minho um 

espaço adequado à guarda e exposição dos veículos e outro equipamento mais antigo já recuperado e, 

na área coberta recuada, instalaremos uma arrecadação e um espaço digno para o nosso pessoal tomar 

refeições.  

 No que respeita a veículos sentimos necessidade de adquirir dois, um VTTU (Veículo Tanque 

Tático Urbano) e uma Ambulância Tipo A2 mas, não sendo urgente, só serão adquiridos se a situação 

financeira o permitir. 

 Analisemos em quadro os montantes dos investimentos que pretendemos realizar. 

Quadro 6 – Investimentos 

INVESTIMENTO VALOR

Obras de acabamento do rés do chão do edifício da Rua Santos Minho, museu e cantina 80,000.00 €

Veiculo VTTU 120,000.00 €

Ambulânica do Tipo A2 50,000.00 €

Total do Investimento previsto 250,000.00 €

 

 Relativamente ao projeto informático importa referir que iremos continuar o processo de 

consolidação iniciado no exercício anterior. Procuraremos melhorar o desempenho do sistema 

implementado, intensificando a aplicação de mecanismos apropriados à melhoria dos processos 

internos, prestando especial atenção à formação dos utilizadores para que o serviço possa desempenhar 

na íntegra as funções para que foi criado. 

   

NNOOTTAA  FFIINNAALL  

 Ao terminar a habitual palavra de agradecimento a quantos nos ajudam e estamos certos 

continuarão a ajudar a cumprir os objetivos que traçamos. 
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 Aos nossos Bem-Feitores, àqueles que materialmente ou com a sua palavra amiga de incentivo 

nos animam cada vez mais a cumprir melhor a nossa missão.  

 Aos nossos Bombeiros e aos Assalariados para que com mais afinco e eficiência se enquadrem 

nas diretivas que lhes são transmitidas para melhor desempenharem as funções que lhes compete. 

 Aos nossos Fornecedores pela compreensão sempre presente no bom relacionamento 

comercial e amigo com a nossa associação. 

 Às Entidades Públicas e Privadas que tanto nos ajudam no esforço que diariamente 

desenvolvemos. 

 Aos nossos Associados pela confiança que em nós sempre depositam. 

 E, finalmente, à População do nosso concelho para quem a nossa atividade é primordialmente 

dirigida, pelo carinho, compreensão e ajuda que sempre nos dispensa.  

 Continuamos a prometer dar o melhor de nós próprios a nossa melhor dedicação à associação 

que dirigimos, a bem dos Bombeiros Portugueses através dos Bombeiros da nossa corporação para que, 

aqueles que de nós precisam saibam que connosco, incondicionalmente, podem sempre contar.  

  

 Póvoa de Varzim, 5 de novembro de 2019. 

 

 

 A DIREÇÃO 
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OORRÇÇAAMMEENNTTOO  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  22002200  

 

 

NNOOTTAA  PPRRÉÉVVIIAA  

 Considerando os objetivos de curto prazo definidos no Plano para o exercício de 2020, 

construiu-se o Mapa de Demonstração de Resultados por Naturezas abaixo apresentado bem como o 

dos Fluxos de Caixa e seus Equivalentes. 

 Para uma melhor compreensão parece-nos importante referir as seguintes notas: 

1. O peso dos diferentes rendimentos e gastos no total tem-se mantido estável ao longo 

dos últimos anos. Nas contas do Razão podem aparecer pequenas variações que não 

merecem comentário autónomo. Assim é, porque muitas das variações apresentadas 

pelas suas divisionárias normalmente compensam-se. 

2. Não é pelas imensas dificuldades sentidas na elaboração das previsões dos montantes 

inseridos no Mapa Previsional dos Fluxos de Caixa e seus Equivalentes que o deixamos 

de apresentar. Aliás o seu comportamento ao longo do tempo tem demonstrado essas 

dificuldades justificadas no texto do Plano de Atividades. Por outro lado sempre 

defendemos que é preferível apresentar uma estimativa menos correta do que não 

apresentar nenhuma. 

3. Para ter uma melhor compreensão dos montantes apresentados incluímos os valores 

efetivos em setembro do corrente ano, último mês encerrado do exercício. 
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DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPOORR  NNAATTUURREEZZAASS  PPRREEVVIISSIIOONNAALL 

 

 % S/ Total Orçamento  % S/ Total

Rendim. 2020 Rendim.

Vendas e Serviços Prestados 668,457 60% 883,700 58%

Da Atividade 431,389 39% 598,650 39%

Quotas 61,804 6% 70,000 5%

Outras Explorações 175,264 16% 215,050 14%

Subsídios, doações e legados à exploração 324,514 29% 488,100 31%

Município da Póvoa de Varzim 76,796 7% 151,500 10%

Autoridade Nacional Proteção Civil 87,716 8% 138,500 9%

Instituto Nacional Emergência Médica 95,417 9% 126,600 8%

Fundo Turismo 53,102 5% 55,000 4%

Outros 150 0% 0 0%

Doações e heranças 11,333 1% 16,500 1%

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas -4,748 0% -6,500 0%

Fornecimentos e serviços externos -259,760 23% -353,000 23%

Serviços especializados -95,420 9% -136,300 9%

Conservação e reparação -73,111 7% -110,000 7%

Outros serviços especializados -22,309 2% -26,300 2%

Materiais -11,973 1% -15,100 1%

Energia e fluídos -111,937 10% -152,000 10%

Comunicação -7,394 1% -10,000 1%

Seguros -15,485 1% -20,000 1%

Outros -17,551 2% -19,600 1%

Gastos com o pessoal -625,311 56% -849,480 56%

Remunerações do pessoal -480,950 43% -627,000 41%

Encargos + Seguro + Ação Social -104,287 9% -158,180 10%

Outros -40,074 4% -64,300 4%

Outros rendimentos e ganhos 124,655 11% 156,846 10%

Outros gastos e perdas -1,696 0% -1,786 0%

Resultado antes de depreciações, gastos

de financiamento e impostos

Gastos /reversões de deprec. amortização -196,046 18% -271,000 18%

Resultado operacional

(antes de gastos financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos 297 0% 250 0%

Juros e gastos similares suportados -8,118 1% -13,500 2%

O Contabilista Certificado A DIREÇAO

A.J.G. Sá Ferreira. Céd. Prof. 5876

RENDIMENTOS E GASTOS

226,111

Resultado antes de Impostos 22,244 33,630

1,528,896

Valores Efetivos

set-19

Previsão

21%

3%

2%

1,495,266

20%

3%

317,880

30,065 46,880

Total de Rendimentos   

Total de Gastos   

1,117,923

1,095,679

2%
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MMAAPPAA  PPRREEVVIISSIIOONNAALL  DDOOSS  FFLLUUXXOOSS  DDEE  CCAAIIXXAA  

Valores Efetivos Previsão

set-19 Orçamento 2020

Recebimentos 998,940 1,228,000

Pagamentos 944,702 1,005,000

Saldo 54,238 223,000

Recebimentos 1,484 81,000

Pagamentos 104,897 120,000

Saldo -103,413 -39,000

Recebimentos 560,000 1,000

Pagamentos 607,731 75,000

Saldo -47,731 -74,000

Recebimentos 1,560,424 1,310,000

Pagamentos 1,657,330 1,200,000

Saldo -96,906 110,000

TOTAIS

RUBRICAS

ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES INVESTIMENTO

ATIVIDADES FINANCIAMENTO

 

 

O Contabilista Certificado 

     A.J.G. Sá Ferreira Céd. Prof. 5876                                                                                               A DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercício 2020 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 

 

19 REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE VARZIM 

 

 

PPAARREECCEERR  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL  

NNºº  22//22001199 
 

 

 

 Em cumprimento do determinado pela alínea c), do artigo 43.º, do Regulamento dos Estatutos 

da Real Associação de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o Conselho Fiscal emite, como lhe 

compete, parecer sobre o Plano e Orçamento para o exercício de 2020. 

 Os documentos atrás referidos apresentados pela Direção foram elaborados num cenário de 

muita prudência dada a significativa queda de atividade que o ano em curso apresenta, apesar dos 

resultados até ao momento conhecidos serem positivos. Como adiantado as expectativas económicas 

quer para o nosso país, quer para a comunidade são inferiores às do último ano.  

 Assim sendo, é nossa convicção que o plano e orçamento apresentados retratam um cenário 

com fortes probabilidades de ocorrer, pelo que, emitimos o seguinte Parecer: 

 - Os Srs. Associados devem aprovar o Plano e Orçamento apresentados pela Direção para o 

exercício de 2020.  

 Póvoa de Varzim, 12 de novembro de 2019. 

 

O CONSELHO FISCAL 
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ÓÓRRGGÃÃOOSS  DDAA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

Mandato 2019/2022 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Sílvio José Fontaínha Morão 

Vice-Presidente - António Joaquim Nova Araújo 

Secretário - Álvaro Pires Neves Capela 

1º Suplente -  Francisco Silva Figueiredo 

2º Suplente -  Fernando Silva Faria 

 

DIREÇÃO 

Presidente - Rui Avelino da Silva Coelho 

Vice-Presidente - Tânia Alexandra Pinto Ribeiro 

Tesoureiro - Jorge Alberto Sousa Fernandes 

1º Secretário - Francisco Manuel Fernandes Campilho Gonçalves Pereira 

2º Secretário - Carlos António de Araújo Soares 

Vogal - Paulo Jorge Correia Almeida 

Vogal - José Carlos Pires Ferreira 

1º Suplente - Rui Jorge Agra Fernandes 

2º Suplente -  Ezequiel Carlos Ferreira Casanova 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente - Edgar Fernando Reis Martins 

Vice-Presidente - Maria de Lourdes do Carmo Mateus 

Secretário Relator - Aníbal Alcino Afonso 

1º Suplente - José Manuel Sá Gonçalves Marques 

2º Suplente - Maria de Fátima Gomes M. P. Araújo 

 


