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Nota Introdutória
O Concelho de Vagos é constituído por 8 freguesias com uma área aproximada de 165 Km2
e uma população residente de 22.017 habitantes. Na sua faixa litoral, tem uma costa
marítima de aproximadamente 7 km, bem como uma praia fluvial com a mesma dimensão.
Possui uma área florestal muito significativa, tanto pública como privada, e ainda duas
grandes zonas industriais, uma desenvolvida e outra em vias de desenvolvimento.
Em termos de redes viárias, o concelho é atravessado pela N109 e pela A17, o que por si só
é bem demonstrativo do fluxo de trânsito diário.
Empossada esta nova Direção no final do 1º trimestre de 2014, começou-se nessa data por
fazer um levantamento não só da situação financeira da Associação, mas também dos
recursos

administrativos

e

operacionais,

com

vista

a

reduzir

custos

fixos,

mantendo/aumentando a qualidade dos métodos de trabalho, com o objetivo de otimizar os
recursos e meios existentes com vista ao aumento de eficácia dos serviços prestados. Foi
considerada prioritária a adoção de métodos de gestão considerados fundamentais para
eliminar focos de prejuízo, controlar a gestão corrente de forma a potenciar os meios que
proporcionassem resultados favoráveis à Associação. Esta nova forma de atuar passa
também por criar políticas mais rigorosas e transparentes no uso dos bens da Associação
que permitam a recuperação económica da mesma, um dos desafios que assumimos.
Atingido que está o equilíbrio financeiro, à base de renegociação de alguns contratos e
cessação de outros, criámos condições a partir do 2º semestre no ano para aumentar o
saldo da conta a prazo, valor esse que poderá ser utilizado como ponto de partida para as
tão ansiadas obras de requalificação do Quartel que têm vindo a ser adiadas ao longo dos
anos pelas direções anteriores.
A principal razão da existência da Associação é, e sempre será, a manutenção de um Corpo
de Bombeiros motivados, otimizando as condições para o desempenho da sua função com
qualidade e excelência como até ao momento se verifica.
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Programa de Ação/Atividades para 2015
Entende esta Direção que é fundamental não apenas dar apoio a atividades organizadas por
sócios ou outras coletividades, mas ser a própria associação a ser motor de novas
atividades ou que caíram em desuso, nomeadamente a realização do peditório porta a porta
com leilão das oferendas ou o tão famoso cortejo.
De outra forma, pretendemos nós próprios criar novos eventos/atividades que se
pretendam

impor

no

panorama

cultural

do

Concelho,

quer

sejam

da

nossa

responsabilidade, como já decorreu este ano com a Sardinhada de São João, o Magusto no
Quartel ou ainda o Quartel do Metal - Vagos Open Air, ou outros que possamos apresentar.
Capítulo 1 – Atividades com objetivo de angariação de receitas
1.1

– Venda de material simbólico da Associação;

1.2

– Cobrança de quotas;

1.3

– Peditório Concelhio (Porta a Porta);

1.4

– Auto-Stop em Vagos e na Praia da Vagueira;

1.5

– Quartel do Metal (Apoio ao Vagos Open Air);

1.6

– Sardinhada S. João;

1.7

– Magusto Associação;

1.8

– Festa de Passagem de ano;

1.9

– Outros Eventos a definir.

Capítulo 2 – Atividades decorrentes na vida da Associação
2.1

– Comemoração do 87º Aniversário;

2.2

– Natal do Bombeiro;

2.3

– Representação da Associação em ações e lugares sob forma de valorizar a

imagem/desempenho da AHBVV;
2.4

– Participação do Corpo de Bombeiros nas Festas de cariz religioso, a saber, Festa do

Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos e Procissão dos Passos.
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Instalações do Quartel Sede da Associação
É principal objetivo desta Direção proporcionar condições condizentes com o trabalho de
nível superior desempenhado pelos seus homens e, como tal, urge dotar finalmente as
nossas instalações de condições de acordo com o nível do seu desempenho.
Conhecedores dos constrangimentos económicos não só da Associação, mas também do
País em geral, vai a Direção procurar obter fundos, quer através de subsídios de entidades
públicas/privadas, quer concorrendo ao POVT (Programa Operacional Temático Valorização
do Território), no âmbito do Domínio de Intervenção "Prevenção e Gestão de Riscos".
É urgente tentar começar as obras do Quartel Sede desta Associação durante o corrente
ano de 2015. A execução será faseada, de acordo com a disponibilidade financeira da
Associação e/ou ajudas ou financiamentos.

Equipamentos de Proteção Individual e Operacional
Á imagem do que foi feito no ano anterior, onde se procurou aumentar/atualizar os
equipamentos adequados ao serviço prestado (aquisição de botas de proteção, de material
de grande ângulo, reparação da mota de água, entre outros), pretende esta Direção, em
parceria com Comando, proporcionar a cada operacional equipamento de atuação e
proteção para que possam continuar a desempenhar socorro de qualidade e em segurança
para todos.

Viaturas
Cuidar da frota da Associação em tempos como os que atravessamos é uma prioridade.
Assegurar a sua manutenção a tempo e horas, até porque a aquisição de viaturas não é
uma prioridade desta Direção.
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Orçamento para o ano Financeiro de 2015
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Venda de material Honorífico
Serviços Prestados - Transporte de Utentes (serviços sujeitos a IVA)
Serviços Prestados - Transporte de Utentes (serviços isentos de IVA)
Inscrições e Quotas Sócios
Realização de Eventos (Serviços sujeitos a IVA)
Subsídios Autoridade Nacional de Protecção Civil
Subsídios Câmara Municipal de Vagos
Subsídios INEM
Subsídios Câmara Municipal de Vagos - Obras Quartel
Donativos inclui Auto-Stop
Donativos Campanha Angariação de Fundos Quartel
Finaciamento Externos
Rendimentos de Imóveis - Casa Praça da República
Rendimentos de Imóveis - Casa Praça da República
Rendimentos de Imóveis - TMN
Rendimentos de Imóveis - Vodafone
Rendimentos de Imóveis - Bar da Associação
Rendimentos de Imóveis - Salão da Associação / auditório
Juros Obtidos
Total das Receitas Correntes

500,00
5.000,00
250.000,00
27.000,00
20.000,00
130.000,00
150.000,00
36.000,00
100.000,00
20.575,00
50.000,00
44.600,00
757,50
757,50
6.565,00
4.545,00
1.800,00
900,00
400,00
849.400,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

RECEITAS DE CAPITAL
Venda de Bens de Investimento
Venda de sucata

5.000,00

€

Total das Receitas de Capital

5.000,00

€

854.400,00

€

Total das Receitas
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DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
GASTOS
Fornecimentos e Serviços Externos
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Honorário (inclui os SAM'S)
Comissões
Conservação e Reparação - Equipamentos
Conservação e Reparação - Viaturas
Conservação e Reparação - Imóveis
Serviços Bancários
Outros - Inspeções
Ferramenta e Utensilios de desgaste rápido
Material de Escritório
Material Primeiros Socorros
Eletricidade
Gasóleo
Água
Deslocações e Estadas (Refeições, Portagens)
Comunicação
Seguros (viaturas, instalações)
Contencioso e Notariado
Limpeza, Higiene e Conforto
Fardamento (inclui o equipamento de proteção individual)
Comemorações e Festividades
Alimentação com Bombeiros Voluntários
Despesas suportadas com os Voluntários

4.800,00
650,00
2.000,00
12.000,00
2.500,00
2.500,00
35.000,00
5.000,00
250,00
1.300,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
200,00
78.000,00
3.500,00
3.600,00
9.000,00
17.600,00
100,00
1.500,00
5.000,00
8.450,00
3.500,00
2.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.000,00
60.000,00
9.000,00
40.000,00
4.000,00

€
€
€
€
€

Gastos com o Pessoal
Remunerações
Encargos com as Remunerações
Seguro de acidentes de trabalho
ECIN's e ELAC's
Saúde , Segurança e Higiene

Outros Gastos e Perdas
Impostos
Outros

700,00 €
2.000,00 €

Gastos e Perdas de Financiamento
Juros Suportados
Total das Despesas Correntes

1.250,00 €
574.400,00 €
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DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Empréstimo p/ Edifício Quartel Sede - Obras Requalificação Edifício
Total das Despesas de Capital

280.000,00 €
280.000,00 €

Total das Despesas

854.400,00 €

Resumo do Orçamento - Ano Financeiro de 2015

RECEITAS

VALOR

DESPESAS

VALOR

Correntes ....................

849.400,00 Correntes ....................574.400,00

De Capital ....................

5.000,00 De Capital ................... 280.000,00

TOTAL...

854.400,00

TOTAL ...

854.400,00

Notas finais
Gerir os destinos financeiros de uma AHBV constitui uma tarefa difícil, mas à imagem dos
nossos Homens no terreno, temos de pôr as mãos à obra e usar todas as ferramentas ao
nosso alcance para concretizar os projetos que nos propusemos aquando da nossa
candidatura.
É imperativo diminuir custos administrativos e operacionais sem no entanto colocar em
causa a resposta rápida e eficaz do socorro à população.
A imprevisibilidade da maior parte das receitas e de algumas despesas exige à Direção uma
gestão rigorosa e de permanente observação para evitar surpresas desagradáveis que
coloquem em causa a estabilidade da Associação.

Agradecimento
Vem esta Direção agradecer a todo o seu corpo de Bombeiros, assim como ao Comando,
todo o esforço que tem sido feito para mudar práticas de trabalho com vista à excelência.
Palavra também especial a quem tem ajudado a Direção nos eventos que esta tem levado a
cabo, com vista à angariação de fundos tão necessários para a Associação.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento dos Estatutos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, e com
base no artigo 55º, alínea c) dos mesmos, os membros do Conselho Fiscal, em funções,
após análise da proposta de Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2015, apresentada
pela Direção, emitem o seguinte parecer:
Entende este Conselho Fiscal que o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2015, tem o
dever ser submetido à apreciação da Assembleia Geral durante o mês de Outubro de 2014,
o que não se verificou. No entanto, mais vale tarde do que nunca, pois trata-se de uma boa
regra de gestão.
Depois de analisar o mesmo podemos constatar que o orçamento apresenta-se equilibrado,
havendo a registar a previsão de um financiamento bancários, que tem que cumprir as
regras Estatutárias referidas no artigo 42, alínea 2 – n), e artigo 55, alínea 2 – bb). É
relevante também o cumprimentos de uma das “regras de ouro” dos orçamentos de que a
despesa corrente é inferior à receita corrente, ou seja, há um reforço do investimento da
Associação.
Relativamente ao conteúdo do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2015 entende este
Conselho Fiscal que, muito embora esta competência lhe esteja atribuída pelo referida
alínea c) do artigo 55º dos Estatutos, não é habitual os órgãos de fiscalização
pronunciarem-se sobre os documentos previsionais. As suas funções principais são o
acompanhamento da execução do orçamento e a análise dos documentos de prestação de
contas. O planeamento e a execução da estratégia e das atividades a desenvolver pela
Associação são uma competência direta da Direção, no cumprimento dos Estatutos e do
mandato que lhe é conferido pela Assembleia Geral.
Face ao número anterior, o Conselho Fiscal não dá qualquer parecer sobre os termos do
documento proposto.
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Assim, este Conselho Fiscal é de opinião que:
a) Este Orçamento e Plano de Atividades para o ano financeiro de 2015 está
formalmente em condições de ser aprovado.

Vagos, 16 de Março de 2015

O Conselho Fiscal,
Presidente ___________________________________________
Vice-Presidente ______________________________________
Secretário ____________________________________________
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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015
Aprovação
O presente Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2015 foi aprovada pela Direção na
reunião de 13 de março de 2015, e vai ser submetido à aprovação da Assembleia-Geral.
A Direção,
Presidente ___________________________________________
Vice-Presidente ______________________________________
Tesoureiro ___________________________________________
Secretário ___________________________________________
Vogal ________________________________________________
Aprovado em sessão Ordinária de 28 de março de 2015 da Assembleia-Geral, por
(a)_______________________________________________________________________________________
(b) – Unanimidade, ou – tantos votos a favor e tantos contra.

A Mesa da Assembleia-Geral,
Presidente _________________________________________________
Vice-Presidente ____________________________________________
Secretário _________________________________________________

