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Introdução
A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cete, d a nd o
c u mp rimen to a alínea d) do artigo 15º dos Estatutos, elaborou e vem apresentar o
presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022 submetendo-o, com o
Parecer do Conselho Fiscal, à superior apreciação dos dignos Associados, membros
componentes da Assembleia Geral, de acordo com a alínea b) do artigo 12º dos
Estatutos.
Exmos Associados,
Vimos apresentar dois documentos importantes e com essência planificadora, importa
frisar, e dada conjuntura atual em que a incerteza sobre os desenvolvimentos da
pandemia nos limita a capacidade de planificação.
O ano de 2021 foi um ano em que os confinamentos constantes nos foi limitando na
nossa atividade, mas fomos desenvolvendo a nossa atividade conforme tínhamos
planeado.
Continuamos a trabalhar na captação de novos serviços de transporte de doentes não
urgentes, vulgarmente apelidado de “pataletas” e tudo fizemos para dotar bombeiros
com as melhores condições para o desempenho da sua atividade.
O processo de transformação do quartel, para o tornar mais prático e comodo para
nossa corporação, continuamos a criar condições de qualidade aos bombeiros.
Tínhamos o grande objetivo de continuar o trabalho desenvolvido em 2019 de juntar a
comunidade à Associação, mas ficamos impedidos de efetuar os eventos que tínhamos
previstos realizar, devido às restrições impostas, mas se as condições o permitirem em
2022 retomaremos os eventos e a nossa presença na ajuda das associações e festas
locais.
Agradecemos a colaboração de inúmeras empresas, juntas freguesias das áreas de
intervenção e particulares que contribuíram para conseguíssemos atingir nossos
objetivos.
Apresentamos um plano de atividade e orçamento, ambicioso à imagem desta equipa,
mas sempre centrado no serviço à comunidade.
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Efetuada esta introdução inicial que achamos necessária, resta-nos solicitar a Vossa
superior apreciação do documento que de seguida teremos a honra e o prazer de vos
apresentar.

O Presidente da Direção,

Evandro Coelho
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1.

Plano de Atividades

Entendemos o orçamento como a tradução do plano de atividade, económica e
financeira, com preocupações de redução dos custos, captação de receitas, bem como
um quadro de informação importante no apoio à decisão.
Apresentamos um Plano ambicioso com o foco no equilíbrio financeiro e na
estabilidade da nossa Associação.
Continuamos aplicar todo nosso esforço e trabalho para criar as melhores condições
humanas e materiais aos nossos funcionários e bombeiros voluntários, para que
possam usufruir de um bom ambiente, se sintam bem, tudo fazendo em prol da
comunidade que servimos e que justificam a nossa existência.

1.1. Pressupostos
1.1.1.

Área Operacional

1.1.1.1.
Viaturas
A frota da Associação é composta por viaturas de saúde, de combate a incêndio e de
apoio. As viaturas de saúde, na sua maioria, são usadas diariamente e com mais
frequência, o que origina um grande desgaste. Continuamos em 2021 o trabalho que
vínhamos a fazer de reforçamos a nossa frota. Acrescentamos à nossa frota:
•
•
•
•
•
•

Scania Cisterna
Jeep Toyota (oferta Ren)
Veículo dedicado ao transporte de doentes - VDTD (oferta Ren)
Mercedes 08 Restauro completo da viatura
Jeep Land Rover 03 Restauro completo da viatura
Veículo Mercedes dedicado ao transporte de doentes - VDTD (oferta Presidente Evandro Sousa)

Para o ano de 202 para o qual já estamos a trabalhar, estamos a negociar aquisição de
novas viaturas e contamos continuar o melhoramento da frota atual.
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1.1.1.2.
Corpo de Bombeiros
Continuaremos a renovação dos vários fardamentos dos nossos bombeiros, já em curso,
estando atentos às suas necessidades.

1.1.2.

Área do Imobilizado

Um dos principais objetivos desta Direção desde início foi de criar as melhores condições
aos nossos bombeiros, fazer do quartel a sua segunda casa. O trabalho feito está à vista
de todos, e são para continuar no próximo ano.
Iniciamos a construção da sala do bombeiro e camaratas masculinas e substituímos o
telhado do quartel.
Pretendemos continuar com a renovação e a ampliação das instalações atuais, onde será
incluído o revestimento do quartel em capoto e de toda caixilharia em alumínio. Dotar
o nosso corpo de Bombeiros com uns vestiários operacionais e práticos.
Iniciação de edifício completamente de raiz para as camaras femininas.

1.1.3.

Recuperação de Quotas dos Sócios em Dívida

Lançar uma campanha de sócios com o objetivo de aumentar o seu número. Criar novos
procedimentos de pagamento de quotas, nomeadamente o débito em conta bancária e
continuar as cobranças de quotas porta a porta. Durante ano 2021 tratamos de
reorganizar e atualizar o ficheiro de sócios, que se encontrava bastante desorganizado,
com isso pretendemos chegar, de uma forma mais rápida e comoda aos nossos
associados para que possam participar mais ativamente na vida da Associação.

1.1.4.

O SITE da Associação na Internet

A Associação tem um Site completamente inativo ao contrário daquilo que se verifica
com as demais Associações de Bombeiros Voluntários deste País.
Pretendemos revitalizar e dinamizar o nosso Site, de forma a dignificarmos, também por
essa via, a nossa Associação.
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1.1.5.

Eventos

Iremos retomar aposta na realização de alguns eventos sempre com a colaboração
próxima e muito importante do nosso corpo de Bombeiros.
Queremos aproximar os sócios e a população à nossa Associação e fundamentalmente,
deste modo, conseguimos canalizar receitas importantes para a nossa debilitada
tesouraria.
Temos já previsto a realização do III Torneio Inter - Bombeiros de futsal no fim-desemana de 12 e 13 de fevereiro. Restantes eventos estarão sempre dependentes do
desenvolvimento do estado de pandemia que vivemos. Queremos efetuar eventos mas
sempre com a maior segurança possível seguindo indicações da DGS.

1.1.6.

Desportos/Lazer

A Direção tem apoiado várias participações dos nossos bombeiros em diversos eventos
desportivos.
Em 2020 realizou-se, com enorme sucesso, torneio de futebol organizado pelo
Bombeiros de Cete. Em 2022 conforme já descrito iremos retomar com nova edição do
torneio de futsal.

1.1.7.

Relações externas

Em 2022, a AHBVC pretende retomar o apoio às comissões de festas das Freguesias da
área de intervenção e apoiar, dentro das suas possibilidades, todas as instituições que
solicitarem os nossos serviços. Promoção de eventos, que possam manter viva a imagem
desta Associação e permitam obter receitas.

1.1.8. RELAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS E ASSALARIADOS
Manter estreita colaboração com o Corpo de Bombeiros da Associação,
designadamente através da participação semanal do Comandante nas reuniões da
Direção, prosseguindo os seguintes Objetivos:
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• Troca de informações sobre o funcionamento interno da Associação;
• Avaliação do funcionamento e qualidade dos serviços prestados pela Associação;
• Colmatação de carências ou deficiências detetadas.

Continuar a promover, de forma periódica, reuniões com o pessoal assalariado tendo
como Objetivos:
• Auscultar questões inerentes ao serviço prestado.
• Colmatar problemas e propor soluções de alteração de comportamentos de
forma a remarmos todos para o mesmo lado, com um objetivo único.
• Agilizar procedimentos relativos ao serviço de transporte de doentes em
Ambulância e correspondente faturação.

1.1.9. Formação
A formação profissional dos bombeiros é outra das vertentes em que continuaremos a
investir boa parte dos nossos recursos. Se os equipamentos são essenciais, não menos
importante é dotar os nossos recursos humanos da capacidade de os utilizarem da
melhor forma, obtendo deles o máximo rendimento em salvaguarda da sua própria
segurança e de pessoas e bens.

1.1.10. Bar da Associação Bom’Bar
Durante a primavera e verão do ano que finda estivemos a explorar o bar do parque
Urbano de Cete, que nos foi cedido pela CM de Paredes. Foi um trabalho que
desenvolvemos com todo prazer, mas com muitas dificuldades, pois o já referido estado
pandémico limitou-nos muito os projetos e atividades que tínhamos proposto efetuar.
Sentimos que o Bom’Bar aproxima população à nossa Associação, pelo que iremos
transferir o mesmo para o quartel que os nossos Associados, Bombeiros e direção tenha
um local de convívio e interação.

9

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Cête
Plano de Atividades e Orçamento – Ano 2022

1.1. Conclusão
Gerir os destinos financeiros da nossa Associação não é fácil, temos de continuar a
trabalhar com toda a dedicação que temos oferecido para podermos concretizar os
projetos que nos propomos efetuar. A assistência à comunidade e o apoio e
colaboração com nosso corpo de Bombeiros serão sempre o nosso foco.
Todos os investimentos e atividades elencadas só serão possíveis de materializar se
houver total empenho de todos os intervenientes, dos elementos dos órgãos sociais,
dos funcionários, do Corpo de Comando, dos bombeiros voluntários e dos sócios.
Nesta linha de esforço que certamente todos irão realizar, de molde à prossecução dos
nossos intentos, contamos ainda com o precioso apoio da Câmara Municipal de
Paredes, das Juntas de Freguesia da nossa área de intervenção, Aguiar de Sousa, Cête,
Parada de Todeia, Sobreira e Recarei, e ainda das nossas congéneres, bem como da
Autoridade Nacional de Proteção Civil e Instituto Nacional de Emergência Médica.
Não podemos deixar de agradecer às empresas e particulares que de uma forma
altruísta e desinteressa nos têm ajudado a fazer crescer esta mui nobre Associação.
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Orçamento
1.2. Receitas
RENDIMENTOS CORRENTES
Nº

Descrição

72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

30.000,00 €

721 QUOTAS DE ASSOCIADOS

208.000,00 €

722 TRANSPORTE DE DOENTES
72211 Transporte de Doentes - Instituições
72212 Transporte de Doentes - Particulares/Sócios

195.000,00 €
13.000,00 €
15.000,00 €

725 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS
75

253.000,00 €

SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

412.000,00 €

SUBSIDIOS
7511 ANPC- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL
75111 ANPC- Autoridade Nacional de Proteção Civil - Financiamento
75112 ANPC- Autoridade Nacional de Proteção Civil - ECINS/GRIFS/GRUATA/EIPS

190.000,00 €
60.000,00 €

75121 CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES
DONATIVOS

190.000,00 €

32.000,00 €

7531 DONATIVOS E PEDITÓRIOS
78

130.000,00 €

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

40.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
7.000,00 €

7885 Restituição de IVA
7886 Eventos
7888 Outros rendimentos

TOTAL DOS RENDIMENTOS

705.000,00 €
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1.3. Despesas
GASTOS CORRENTES

Nº

Descrição

62

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

622
6221 Trabalhos Especializados
6224
62261
62264
62265
6227
623

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Honorários
Conservação e Reparação - Viaturas
Conservação e Reparação - Outros Equipamentos
Conservação e Reparação - Edifícios e Out. Construções
Serviços Bancários
MATERIAIS

6231 Materiais - Ferramentas e Utensílios de desgaste Rápido
6233 Materiais - Material de Escritório/Informático
6235 Materiais - Consumíveis e Equipamento p/ Ambulâncias
624
ENERGIA E FLUIDOS
6241 Eletricidade
6242 Combustíveis
6243
6245
625
626
6262
6263

Água
Gás
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
SERVIÇOS DIVERSOS

Comunicação
Seguros

6265 Contencioso e notariado
6267 Limpeza, Higiene e Conforto
6268 Outros Serviços
GASTOS COM PESSOAL
63
632
635
636
638
639
6381
6383
6384
64
68

Remunerações do Pessoal do Quadro
Encargos sobre Remunerações
Seguro de Acidentes Trabalho
Outros Gastos com Pessoal
Corpo Ativo - "Voluntários"
OGP-ECINS
OGP-Fardamento
OGP-Formação
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO
OUTROS GASTOS E PERDAS

681 Impostos
6883 Quotizações
69

GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS

691 Juros Suportados

298.400,00 €
210.550,00 €
550,00 €
3.000,00 €
36.000,00 €
5.000,00 €
165.000,00 €
1.000,00 €
7.750,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
4.250,00 €
55.750,00 €
12.000,00 €
42.000,00 €
1.500,00 €
250,00 €
1.000,00 €
23.750,00 €
6.000,00 €
15.000,00 €
100,00 €
1.000,00 €
1.250,00 €
343.500,00 €
230.000,00 €
37.500,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
71.500,00 €
57.500,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
60.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
750,00 €
3.100,00 €
2.100,00 €

TOTAL DOS GASTOS

705.000,00 €
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O presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, foi aprovado pela
unanimidade dos presentes em reunião de Direção.

Presidente

Vice-Presidente

Evandro Sousa

Rodrigo Sousa

Secretário

Tesoureiro

Luis Bispo

Abílio Paulo Rocha

Vogal

Vogal

Vogal

Júlio Santos

Rui Silva

António Duarte

Vogal

Vogal

Semião Fonseca

Rui Ribeiro
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do art.º 16º dos Estatutos, vem o
Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cête, submeter
à Apreciação e Votação dos Senhores Associados o seu Parecer sobre o Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2022.

1.4. Relatório
O Conselho Fiscal ainda com base na alínea c) do art.º 16º, deu parecer favorável à
proposta plano de atividades e orçamento apresentado pela Direção para o ano de
2021.

1.5. Parecer
Face ao exposto o Conselho Fiscal recomenda aos Senhores Associados que aprovem o
Plano de Atividades e Orçamento apresentado pela Direção para o ano de 2022.

Cete, 28 de novembro de 2021.

Presidente

Secretario

Relator

José António Loureiro Faria

José Barbosa

Jorge Teixeira
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