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 PPLLAANNOO  DDEE  AAÇÇÃÃOO  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  22002222  

  

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 de Ação e Orçamento 

para o exercício de 2022, documentos acompanhados pelo competente parecer do Conselho Fiscal. 

 Muito embora, felizmente espera-se já em fase de recuperação, o cenário originado pelo 

Covid-19, de todos conhecido, continua a influenciar as previsões que podem ser elaboradas para o 

próximo exercício. Se é notória a tendência de melhoria significativa na atividade e mesmo nos 

indicadores económicos, já nos financeiros, designadamente Fluxos de Caixa a tendência é ainda 

impercetível. Assim, não nos atrevemos a prever resultados positivos no próximo exercício o que, 

contudo, poderá ocorrer. É mais realista prevê-los ainda negativos embora muito próximos do 

denominado ponto crítico. A principal dúvida que se levanta na elaboração da previsão que efetuamos, 

é saber a que velocidade a recuperação da atividade se vai registar, pese embora os ligeiros retrocessos 

que estão a ser verificados, e quando as melhorias do cenário financeiro, sempre mais tardio, vão 

acontecer. 

 Apesar das dúvidas suscitadas não deve o condicionalismo acima descrito ser impeditivo do 

cumprimento da Lei, pelo que, com a prudência e o rigor acostumados, apresentamos aos Exmos. Sócios 

e demais interessados nesta informação as nossas expectativas para o próximo ano. 

 À imagem dos anos anteriores continuamos a manter grosso modo a estrutura dos 

documentos apresentados pois não sentimos necessidade de a alterar. 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 nas quais estamos incluídos.  

 As tendências apresentadas pelos indicadores internos disponíveis, reportados a setembro do 

presente ano, em primeira instância, e depois as alterações específicas que prevemos com forte 

probabilidade de ocorrer, são a base sobre a qual trabalhamos para calcular os números que 

apresentamos à vossa consideração. Por sua vez, os resultados negativos previstos continuam a 

justificar-se pela dificuldade sentida na adequação dos gastos aos rendimentos, uma vez que não foi 
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política da Direção optar por lay-off ou despedimentos aquando da queda abrupta da atividade. Agora, 

considerando a passagem a uma situação de crescimento efetivo, que esperamos sustentado, não seria 

correto reduzir recursos. Temos de ter presente que os gastos com pessoal continuam a ser cerca de 

60% de todos os gastos e assim continua dada a decisão de manutenção dos postos de trabalho. Os 

restantes gastos tem merecido análise cuidada dos diretores e principais responsáveis para serem 

reduzidos na medida do possível, tomando sempre em linha de conta pelo menos a manutenção a todo 

o custo não só da capacidade de resposta mas, obviamente, da qualidade que essa mesma resposta 

deve ser portadora.  

 Continuam a ser nossos principais Clientes / Utentes: 

 Os habitantes do concelho bem como 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 bem como 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 socorros a quem deles 

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; 
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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. 

 Na elaboração do presente Plano de Ação e Orçamento, dinamizado pela área Administrativa e 

Financeira, como lhe compete, foi solicitada a opinião dos diferentes responsáveis por cada uma das 

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

Formação e Manutenção. Os referidos responsáveis, sempre que entenderam necessário, ouviram 

sobre o assunto os seus colaboradores 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EE  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS   

 Seguindo as linhas mestras acima definidas apresentamos abaixo o painel de indicadores que 

serve de suporte ao presente Plano de Ação e Orçamento, números esses nos quais nos apoiamos para 

elaborar o cenário que cremos mais provável vir a acontecer em 2022. 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 desvio de +17% e os Gastos +6%. 

 Já no que se refere ao condicionalismo financeiro, se continuamos a ter uma situação 

equilibrada, é muito mais fruto do apoio bancário, atempadamente negociado e que pelo nosso 

rigoroso cumprimento não nos tem faltado do que, o que seria muito mais correto, originado pelo 

cumprimento dos prazos de pagamento por parte do nosso principal cliente o Estado. Não só pelo 

referido, mas também pelos parcos subsídios de carater extraordinário que dado o cenário conhecido, 

por esse mesmo Estado nos deveriam ter sido atempadamente atribuídos. E, também, pela enorme 

falta de atualização dos subsídios ordinários à exploração que nos deviam ajudar a suprir os saldos 

estruturais negativos das principais atividades que desenvolvemos. Felizmente – e, apraz-nos registar – 

a postura de máxima compreensão demonstrada pelas Autoridades Autárquicas do nosso concelho é 

bem diferente. Aqui cabe formular uma palavra de agradecimento ao Presidente da Câmara, Sr. Eng.º 

Aires Pereira, pela atenção e apoio que sempre disponibilizou à nossa associação. 
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 Malgrado a nossa insistência, a de muitas outras associações, bem como a da Liga dos 

Bombeiros Portugueses, continua quem de direito cada vez mais surdo aos insistentes pedidos de 

atualização dos subsídios que devem compensar a subida dos gastos mais significativos, 

designadamente, combustíveis, manutenção de veículos, salários e vencimentos e a própria aquisição 

de veículos. Será que é este ano que os Ministros das Finanças, da Administração Interna e da Saúde vão 

fazer, mesmo que seja utilizando a verba da denominada “bazuca”, a surpresa de olhar definitivamente 

para o assunto? Não se pode continuar a exigir que associações como a nossa se financiem junto da 

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

parte do Estado. Obrigando a associação, para cumprir e ter credibilidade, a pagar mensalmente ao 

pessoal salários e encargos, cerca de 60% 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 mais se agrava, como já 

adiantado, pela não atualização desde de 2012 – estamos no dealbar de 2022 – do preço quilómetro 

que nos é permitido faturar pelos serviços prestados a Hospitais e às Administrações Regionais de 

Saúde. Todos nós sabemos, durante este lapso de tempo decorrido, quanto aumentaram os salários e 

vencimentos, 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.  

 Apesar de tudo será que este governo merece a nossa compreensão? Claro que não. Mas o 

que nos move são as pessoas que de nós necessitam e essas, sem culpa alguma, não podem nem devem 

ser penalizadas – é a nossa Ética que não permite que o façamos. Contudo, a continuar assim, qualquer 

dia, tornar-se-á impossível cumprir cabalmente a nossa nobre Missão. Ou, o que se passa e não 

queremos nem sonhar, será uma estratégia política maquiavélica para acabar connosco apesar dos 

séculos de história que contamos e dos relevantes e incomensuráveis serviços que temos prestado à 

comunidade? 

 Passado o sentimento acima transmitido, que não deve ser entendido como desabafo mas 

antes como profunda crítica a quem de há muito tem gerido o país, divulguemos os principais números 

que, em nosso entendimento, tem fortes probabilidades de serem alcançados em 2022 e que estão na 

base do orçamento que apresentamos. 

 Previsão do Número de Doentes a Transportar: 28.000; 

 Previsão do Número de Ocorrências: 17.000; 
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 Previsão do Número de Incêndios Rurais e Urbanos: 250; 

 Previsão da Eficiência a atingir: +5%; 

 Previsão do Número de Sócios no final do exercício: 6.000; 

 Previsão da percentagem de cobrança de quotas: 80%. 

 Estes números permitir-nos-ão obter, segundo as nossas previsões: 

 Um Total de Rendimentos da ordem dos 1.494 mil euros; 

 Um Total de Gastos da ordem dos 1.519 mil euros; 

 Um Resultado Líquido da ordem dos – 25 mil euros; 

 Um Cash-Flow da ordem dos 231 mil euros; 

  

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREEVVIISSTTAASS  EE  RREECCUURRSSOOSS  

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

com mais pormenor a evolução recente dos diferentes indicadores físicos que serviram de base às 

previsões que apresentamos. Não podemos estranhar a forte recuperação apresentada que é fruto do 

ano de comparação ter sido o pico do Covid-19 e nele se ter registado uma fortíssima queda da 

atividade. Fazemos votos que tal não volte a acontecer 

 Socorro 

 No que respeita a Incêndios regista-se até setembro passado as seguintes variações: rurais -35 

e urbanos -68, registando-se assim uma drástica redução. Espera-se que a tendência de queda se venha 

a manter. Pena é que a área ardida não tenha mantido a mesma tendência.  

 Transporte de Doentes Urgentes 

 A tendência do ano de 2021 apresenta no Pré-Hospitalar um desvio de -0,3% e nas 

Transferências +40%. Acredita-se que no próximo ano venha a acontecer um ligeiro aumento destas 

tendências 

 Transporte de Doentes Não Urgentes 

 Este tipo de transporte de doentes, de capital importância para a manutenção da estrutura 

dos rendimentos, apresenta um significativo aumento da ordem dos 26%. Mas o que hoje se discute é 

se vale apena faturar mais quilómetros quando a margem bruta de parte significativa deles é negativa. 
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Efetivamente, continuando o Estado a pagar o quilómetro a 51 cêntimos, valor inalterado há anos e, 

considerando os significativos aumentos registados nos gastos, combustível, salários, custo dos veículos 

e da sua conservação, torna-se cada vez mais difícil equilibrar a exploração. Estamos conscientes das 

nossas obrigações, mas não nos pode ser exigido que trabalhemos sem pelo menos nos compensarem 

dos custos em que incorremos. Se o cenário descrito não sofrer alteração ver-nos-emos obrigados a 

alterar a nossa estratégia mas não queríamos entrar por esses caminhos. Esperemos que o bom senso 

prevaleça.  

 Ocorrências 

 Os níveis superiores de planeamento que temos gradualmente vindo a implementar 

continuam a dar os seus frutos principalmente no transporte de doentes não urgentes. Assim se justifica 

que o número de doentes transportados aumenta 21% mas o número de ocorrências apenas 16%. 

Registe-se também a recuperação havida na eficiência por nós calculada que é da ordem dos 4%. 

 Outras Atividades 

 Relativamente à Formação que ministramos a terceiros, altamente limitada pelo Covid-19, 

recomeça a dar os seus frutos. Fizemos um contrato com uma grande cadeia de supermercados para dar 

formação ao seu pessoal das unidades do nosso concelho e concelhos vizinhos. Estamos convictos que o 

exemplo pode ser copiado e trazer os seus proventos. 

 No que respeita ao comportamento das receitas dos parques regista-se já a setembro um 

aumento médio nas receitas da ordem dos 21% e espera-se que no próximo exercício a percentagem 

venha ainda a aumentar 

 Recursos Humanos 

 As dificuldades sentidas no recrutamento quer de voluntários quer de assalariados cada vez se 

agravam mais. Ao nível do voluntariado há que fazer não só captação mais atrativa para as nossas 

escolas mas também, depois, criar o condicionalismo suficientemente incentivador para que ingressem 

no quadro e prossigam na carreira de bombeiro. Já no que concerne aos assalariados os problemas que 

se colocam são: por um lado as dificuldades sentidas ocasionadas pelas exigências da sua contratação e 

por outro, as ofertas de condições de trabalho muito superiores aquelas que podemos oferecer. Estas 

situações como já adiantado acabam por justificar o substancial recurso ao trabalho suplementar que se 

regista. 

 Observemos abaixo a evolução apresentada pelo quadro de pessoal, nos mapas 1 e 2, quer no 

que respeita ao Corpo de Bombeiros, quer no que concerne a Assalariados. Neles incluímos a situação 
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em dezembro de 2020, último exercício encerrado, em setembro de 2021, último mês disponível do 

corrente ano e o que prevemos venha a existir em dezembro de 2022. 

 

 Quadro 1 – Corpo de bombeiros 

PREVISTOS

31-12-2020 30-09-2021 31-12-2022
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 1 1 1
Of. Bomb. 2ª 2 2 2

Chefe 2 2 3
Subchefe 5 5 5

Bombeiro 1ª 6 6 8
Bombeiro 2ª 14 23 23
Bombeiro 3ª 32 19 30

CARREIRA ESPECIALISTA Bombeiro 3 2 4

69 64 80

29 31 31
18 22 20

47 53 51

7 21 15
10 7 10
9 9 10

QUADRO DE RESERVA

EFETIVOS

ESTAGIÁRIOS
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
T

IV
O

 

  

 

 Quadro 2 – Quadro de pessoal remunerado 

 

PREVISTOS

31-12-2020 30-09-2021 31-12-2022

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

Administrativa 1 1 1
Cobradora 1 1 1

Vigilante Parque Estacionamento 4 6 4

Tripulante de Ambulância 29 30 30
Operador Central Telecomunicações 4 4 4

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

TOTAL 52 55 53

Pessoal não Bombeiro 10 12 10

OPERACIONAIS

EFETIVOS
FUNÇÃO

QUADROS

ADMINISTRATIVOS

 

 

 Como já referido, cada vez se torna mais difícil recrutar novos elementos e as faltas existentes 

são parcialmente colmatadas com recurso a trabalho suplementar que tem como condicionalismo 

adverso os limites legais. Se até à data as escolas ministradas não têm fornecido quantidade suficiente 
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de elementos para completar os quadros já no que concerne a assalariados são as condições/regalias 

que oferecemos cada vez menos atrativas. A necessidade, corretíssima, de cada vez se exigir um nível 

superior de formação, quer técnica, quer humana, obriga também a ter cuidados renovados nesta área. 

 Área Operacional 

 Condicionadas ainda pelo atual estado da pandemia, encontram-se programadas as atividades 

que passamos a enumerar: 

1. Manter o plano de instruções e formação direcionadas ao Corpo de Bombeiros previsto na 

legislação em vigor; 

2. Frequência dos seguintes cursos externos: Técnicas de Rescaldo, RIT – Rapid Intervation 

Team, BREC – Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas Nível I, Emergências Pediátricas e 

Transporte Extra Hospitalar Pediátrico; 

3. Participação em ações de sensibilização e informação pública na temática de Suporte 

Básico de Vida e atuação com meios de primeira intervenção; 

4. Colaborar com a nossa Autarquia, Instituições e Empresas na preparação e elaboração de 

simulacros e ações de formação para os seus funcionários e colaboradores nas áreas da 

saúde e combate a incêndios; 

  

 Outros Recursos 

 Prevê-se face ao adiantado a manutenção ou muito ligeiro aumento na utilização dos 

principais recursos, a saber: Horas Homem em Serviço, Quilómetros a Percorrer e Horas Veículo em 

Serviço compatível com o aumento dos serviços prestados. Espera-se um aumento da eficiência da 

ordem dos 5%. 

 

EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS  EE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  

 Edifícios 

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

desempenha. 

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; 
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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 

Relativamente a veículos comecemos por apresentar no quadro 3 os operacionais que 

atualmente dispomos. 

Quadro 3 – Veículos Operacionais 

QUANT. TIPOLOGIA QUANT. TIPOLOGIA

6 * Veículos de Combate a Incêndio 7 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 Veículo sde Apoio Logístico

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

* Um com reserva de propriedade da ANPC

  

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS 

 Dado o condicionalismo conhecido não temos ainda a certeza se haverá ou não hipótese para 

gastar qualquer verba neste item. Contudo, caso se registe, no decorrer do exercício, melhoria 

financeira que o permita, enumeramos os items que requerem prioridade de aquisição bem como a 

estimativa dos montantes que possam custar. 

 No domínio dos veículos, necessitamos de adquirir dois, um Veículo Urbano de Combate a 

Incêndios (VUCI) e um para o Transporte de Doentes, estimando um valor a gastar da ordem dos 160 mil 

euros. 

 No capítulo da construção civil, torna-se necessário pintar o edifício e eventualmente revesti-lo 

a capoto e apetrechar a denominada sala de refeições. Estima-se uma verba da ordem dos 40 mil euros. 

 Nas áreas Administrativa e informática esperamos manter o rumo delineado há alguns anos, 

continuando e quiçá aumentando o ritmo de desmaterialização dos processos internos.  
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A crise pandémica que assolou o país evidenciou a resiliência dos nossos recursos humanos 

mantendo a operacionalidade e os padrões de qualidade a que habituamos as pessoas que servimos. A 

área administrativa não foi diferente, pese embora os vários constrangimentos de contexto que foram 

surgindo. 

Apesar do condicionalismo decidimos aderir ao projeto “ITEAMS – Emergência na palma da 

mão” do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A adesão originou a aquisição de um 

computador portátil robusto para ser colocado na nossa ambulância que funciona como Posto de 

Emergência Médica (PEM) e instalação do respetivo software. Este projeto centra-se na aceleração 

digital e foi desenvolvido para agilizar o processo do socorro. O ITEAMS, o acrónimo para INEM Tool for 

Emergency Alert Medical System, foi desenvolvido pelo INEM e consiste numa ferramenta de suporte 

interativo entre o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a ambulância que está no 

terreno, permitindo otimizar e melhorar o socorro prestado pelas equipas de emergência. Os bombeiros 

que constituem as nossas equipas de socorro estão em fase de formação para que em 2022 a 

ferramenta esteja em pleno funcionamento. 

 Uma última palavra para dizer da atenção dispensada à legislação recentemente publicada que 

altera substancialmente a atribuição do Estatuto de Entidade de Utilidade Pública. Dado o largo 

horizonte temporal disponível para obter a renovação, no nosso caso dezembro de 2023, vamos 

começar por criar uma página na internet da associação com toda a informação por aquela exigida e, 

quando este estiver operacional, elaboraremos a candidatura à renovação da nossa inscrição naquele 

estatuto. Lembramos que enquanto este lapso de tempo decorre continuamos a usufruir dos benefícios 

e regalias que já disfrutamos – ao abrigo daquele estatuto – e, continuaremos a disfrutar. 

 

  

NNOOTTAA  FFIINNAALL  

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

continuarão a ajudar a cumprir os objetivos que nestes documentos propomos. 

 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 maior determinação e eficiência se 

enquadrem nas diretivas que lhes são transmitidas para melhor desempenharem as funções que lhes 

competem. 
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 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.  

 Continuaremos a dar o melhor que sabemos e podemos 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, 9 de novembro de 2021. 

 

 A DIREÇÃO 
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OORRÇÇAAMMEENNTTOO  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  22002222  

 

 

 

NNOOTTAA  PPRRÉÉVVIIAA  

  

 Considerando os objetivos de curto prazo definidos no Plano para o exercício de 2022, 

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

 Em complemento parece-nos importante referir as seguintes notas: 

1. Espera-se uma recuperação, talvez ligeira, mas torna-se ainda difícil avaliar o nível da 

sua intensidade. Não se sabe nem se prevê quando o Covid-19 estará totalmente 

controlado muito menos agora quando aparece um ligeiro inverter da situação. Assim é 

melhor prever um cenário de mais contenção. 

2. Por isso optou-se por prever resultados negativos mas portadores de uma situação 

financeira muito equilibrada. 

3. Dada a continuidade da política perseguida pela Exma. Direção importa referir a 

manutenção da estrutura da Demonstração de Resultados justificada pelo peso dos 

principais gastos e rendimentos no total de rendimentos. Assim os Gastos com Pessoal 

apresentam 60%, os Fornecimentos e Serviços Externos 24% e os Financeiros não 

atingem 1%. Por sua vez os Rendimentos apresentam nos Serviços Prestados 55% e nos 

Subsídios 34%. 
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DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPOORR  NNAATTUURREEZZAASS  PPRREEVVIISSIIOONNAALL 

 

 % S/ Total Orçamento  % S/ Total

Rendim. 2022 Rendim.

Vendas e Serviços Prestados 604,299 56% 828,200 55%

Da Atividade 392,446 36% 552,700 37%

Quotas 49,956 5% 65,000 4%

Outras Explorações 161,897 15% 210,500 14%

Subsídios, doações e legados à exploração 359,466 33% 503,750 34%

Município da Póvoa de Varzim 94,762 9% 152,000 10%

Autoridade Nacional Proteção Civil 110,299 10% 144,000 10%

Instituto Nacional Emergência Médica 89,179 8% 135,250 9%

Fundo Turismo 54,060 5% 55,000 4%

Outros 5,373 0% 5,500 0%

Doações e heranças 5,793 1% 12,000 1%

Fornecimentos e serviços externos -268,267 25% -360,250 24%

Serviços especializados -107,459 10% -136,050 9%

Conservação e reparação -86,785 8% -104,200 7%

Outros serviços especializados -20,674 2% -31,850 2%

Materiais -20,652 2% -28,100 2%

Energia e fluídos -103,822 10% -149,800 10%

Comunicação -6,170 1% -8,500 1%

Seguros -14,800 1% -17,500 1%

Outros -15,364 1% -20,300 1%

Gastos com o pessoal -641,759 59% -891,900 60%

Remunerações do pessoal -485,183 45% -662,000 44%

Encargos + Seguro + Ação Social -109,201 10% -166,400 11%

Outros -47,375 4% -63,500 4%

Outros rendimentos e ganhos 121,502 11% 162,460 11%

Outros gastos e perdas -3,041 0% -3,250 0%

Resultado antes de depreciações, gastos

de financiamento e impostos

Gastos /reversões de deprec. amortização -184,543 17% -256,000 17%

Resultado operacional

(antes de gastos financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos 93 0% 100 0%

Juros e gastos similares suportados -4,753 0% -8,000 0%

O Contabilista Certificado A Direção

A.J.G. Sá Ferreira. Céd. Prof. 5876

RENDIMENTOS E GASTOS

172,200

Resultado antes de Impostos -17,003 -24,890

1,494,510

set-21

16%

-1%

-2%

1,519,400

16%

-1%

239,010

-12,343 -16,990

Total de Rendimentos   

Total de Gastos   

1,085,360

1,102,363

-2%
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PPAARREECCEERR  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL  

Nº 2/2021 

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

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

como lhe compete, parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2022. 

Os documentos atrás referidos, apresentados pela Direção tem em particular atenção, e de 

outra forma não poderia ser, a situação de parcial recuperação, infelizmente, agora, em fase de 

reversão, da pandemia que continua a afetar não só o nosso país como todo o mundo. Tornando assim 

impossível saber quando o flagelo ficará completamente dominado. 

Neste contexto, como adiantam aqueles documentos, a prudência e o rigor, mais do que nunca, 

tem que ser perseguidos, quer na ponderação dos gastos, quer a nível dos investimentos a realizar. 

Continua a agravar a situação a insuficiência dos auxílios atribuídos pelo governo designadamente a não 

atualização dos subsídios destinados a compensar os gastos. 

Parece-nos correto a apresentação de resultados negativos mas saliente-se o facto de a situação 

financeira continuar equilibradíssima. Assim há que, uma vez mais, enaltecer o nível da gestão efetuada 

pela Direção e a tranquilidade que tem trazido ao dia a dia da associação. 

É nossa convicção que o plano e orçamento apresentados retratam um cenário com forte 

probabilidade de ocorrer, pelo que, somos de Parecer que: 

 Os Srs. Associados devem aprovar o Plano de Ação e Orçamento apresentados pela 

Direção para o exercício de 2022.  

 

 

Póvoa de Varzim, 9 de novembro de 2021 

O Conselho Fiscal 
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ÓÓRRGGÃÃOOSS  DDAA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

Mandato 2019/2022 

 

ASSEMBLEIA GERAL 
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2º Suplente -  Fernando Silva Faria 

 

DIRECÇÃO 

Presidente - Rui Avelino da Silva Coelho 

Vice-Presidente - Tânia Alexandra Pinto Ribeiro 

Tesoureiro - Jorge Alberto Sousa Fernandes 
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2º Secretário - Carlos António de Araújo Soares 
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1º Suplente - José Manuel Sá Gonçalves Marques 
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