Associação São Bento
Programa de Acção e Orçamento 2011
Assembleia-Geral Ordinária

Enquadramento
A Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Pêras de Rio Tinto é uma
instituição particular de solidariedade social que, através da quotização dos seus
associados, prossegue no interesse destes e das suas famílias, fins de previdência e de
auxílio recíproco, adiante designada por Associação São Bento.
A Associação São Bento tem por fim conceder subsídios de funeral por morte dos
sócios e familiares.
A Associação São Bento poderá, ainda, assegurar a realização de outros fins ou
modalidades previstos na lei, quando a situação o permitir, mediante a deliberação da
Assembleia-geral, sob proposta fundamentada da Direcção.
Esta actividade é enquadrada pelas disposições dos Estatutos da Associação São Bento
no seu artigo 4.º.
Associação de Socorros
Mútuos de São Bento das
Peras de Rio Tinto
Rua da Boavista, 394 4435123 Rio Tinto PORTUGAL
NIF: 501 071 270
Tel : 22 489 01 07
Fax : 22 488 45 24
Email:geral@associacaosa
obento.com

Nota Introdutória
“O Plano de actividades e Orçamento são documentos parciais que se integram num contexto
global mais alargado da vida das instituições, consubstanciados nos respectivos programas de
orientação apresentados aos interessados no momento em que estes congregam esforços para a
sua constituição. Uns e outros são documentos, pela sua natureza, eivados de uma componente
acentuada de contingência e que, por isso, estão directa e proporcionalmente ligados ao tempo da
sua abrangência e à mutação das circunstâncias da sua aplicação.
Em nosso entender, quer um plano de acção, quer um próprio plano de actividades, porque
dispõem para o futuro, nunca podem ser documentos de previsão perfeita, mas um conjunto de
intenções que baseados em documentos históricos e comportamentos que se antevêem
homogéneos, procura antecipar o seu desenvolvimento futuro.
Será, pois, essa a nossa maior preocupação para o ano de 2011 e, independentemente da forma
ou tempo em que as coisas ou iniciativas surgirem, elas terão sempre como epicentro da sua
existência e razão de ser a Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Pêras de Rio
Tinto.” (Adaptação do Plano de Actividades de 2006 da Mutuália - Federação Mutualista)

Objectivos Estratégicos para Mandato 2010-12
•
•
•
•

•
•
•
•

Contribuir para um funcionamento regular da Associação São Bento, como determinam
o Código das Associações Mutualistas, os Estatutos e o Regulamento dos Benefícios;
Contribuir para uma vida associativa participada por parte dos nossos Associados;
Abertura da Associação São Bento à Sociedade Local (Escolas, Outras Entidades);
Melhorar as instalações da Associação São Bento, conferindo maior conforto e com o
mínimo de dignidade e de acordo com a legislação em vigor, e ampliar instalações, se
possível;
Melhoria do Controlo de Gestão da Associação São Bento;
Melhoria da Comunicação aos nossos Associados dos benefícios que têm direito;
Proporcionar aos nossos Associados maiores benefícios e novas valências;
Inversão da diminuição de número de sócios que se tem verificado nas Associações
Mutualistas, em geral, e na nossa Associação, em particular.

Acções Previstas 2011:
Sistema de Informação
A Direcção realizou com enorme sucesso a implementação de um sistema de controlo de
cobranças mais moderno, mais eficaz, mais atempado, mais simples para os cobradores e para os
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colaboradores da área administrativa da Associação São Bento.
A Direcção da Associação São Bento propõe:
• a actualização/manutenção da nossa base de dados de Associados, sendo necessário
completar diversas informações úteis e essenciais ao bom funcionamento da nossa
Associação.
• estabilizar o funcionamento administrativo e financeiro, aproveitando o mais possível as
potencialidades do sistema agora implementado, com reporting eficiente e eficaz da
informação mais importante.
• disponibilizar a valência do preenchimento de IRS, quer da 1.ª fase, quer da 2.ª fase.

Património
A Direcção da Associação São Bento propõe continuar a modernização das instalações da
Associação São Bento, conferindo um maior conforto e com o mínimo de dignidade, com
condições de atendimento ao público mais satisfatórias, através de um estudo integrado do nosso
Edifício Sede.
A Direcção da Associação São Bento propõe a aquisição de um terreno, para posterior ampliação
de instalações, que já tinha sido proposto no programa de acção e orçamento de 2010.

Marketing /Comunicação com Associados
A Direcção da Associação São Bento propõe:
• a actualização do site com alguma regularidade e que o site seja um dos veículos de
comunicação com os nossos Associados.
• a divulgação de notícias junto da imprensa local, para poder transmitir aos Associados
os benefícios que poderão usufruir, caso tenham as quotas em dia.
• continuar a realização de parcerias com entidades externas, de forma a beneficiar os
Associados, com condições especiais, uma vez que tem havido feedback positivo das
parcerias recentemente estabelecidas.

Conceder benefícios adicionais aos associados nas consultas médicas
realizadas nas nossas instalações
No último mandato, foi proposto pela Direcção conceder uma comparticipação de 6 €, aos
nossos Associados, com as quotas em dia, nas consultas médicas fornecidas pela Liga das
Mutualidades realizadas nas nossas instalações, durante o Ano de 2011, só aplicável a associados
que tenham pelo menos 12 meses de quotas pagas, assumindo a Associação São Bento o
pagamento à Liga das Mutualidades do Porto do valor das consultas efectuadas.
A Direcção recém-empossada vai manter a atribuição da comparticipação de 6 €, uma vez que as
condições proporcionadas aos utentes ainda não são satisfatórias.

Mutuália, S. A.
A Associação São Bento é uma das catorze Associações Fundadoras da Mutuália, Federação
Mutualista, que tem por objectivos, entre outros, desenvolver acções de protecção social, nas
áreas da protecção social, nas áreas da segurança social, da saúde, da acção social e promoção da
qualidade de vida, nomeadamente proporcionar instrumentos financeiros, complementares à
Reforma da Segurança Social.

Plano de actividades
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Recursos Financeiros e Orçamento
As projecções efectuadas para o Orçamento têm por base os elementos contabilísticos dos 3
últimos exercícios (2008/2009/2010), recolhidas junto da Área Administrativa-Financeira e
reflectem o programa de acção definido pela Direcção.
Rio Tinto, 27 de Novembro de 2010

A Direcção
Presidente

Dr. Domingos Manuel Marques de Sá Mendes
__________________________________________________________________________

Secretário

Dr. Mário Miguel Duarte Moreira
__________________________________________________________________________

Tesoureiro

Armando Pacheco
__________________________________________________________________________

Vogal

José Carlos Correia Saúde
__________________________________________________________________________

Vogal

Cláudio Sérgio Pereira Melo
__________________________________________________________________________
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Pressupostos Básicos:
1. Avaliação da Exploração
1.1. Quotizações
Número médio de associados em 2011: 51836
Previsão de novos associados a angariar em 2011: 540
Consideraram-se proveitos relativos a quotizações de 1.257.024 € (52376 * 2 € * 12 meses)
A quota em 2011 é de 2 €.

1.2. Proveitos e Ganhos Financeiros
Considerou-se uma taxa de juro média de 3,5% sobre Aplicações financeiras e Depósitos
bancários estimadas no valor de 4.301.150 €.
Mais, se considerou que os rendimentos de imóveis são de 6.225,85 €.

1.3. Custos inerentes aos Associados
A Associação tem por fim conceder subsídios de funeral por morte dos sócios e familiares.
Para efeitos orçamentais, consideramos que a previsão do número de subsídios de funeral a
processar em 2011 é calculada segundo a média registada nos exercícios de 2007, 2008 e 2009.
Até Out-2010, foram processados 970 subsídios de funeral, dos quais 661 relativos a Sócios,
306 cônjuges e 3 menores.

De acordo com as nossas responsabilidades junto da Liga das Mutualidades, a nossa
comparticipação será de 0,10 € sobre 52376 associados, totalizando 5.237,60 €.
Mais, a Direcção propõe uma comparticipação de 6 € sobre as consultas médicas, realizadas nas
nossas instalações, fornecidas pela Liga das Mutualidades, exclusivamente aos nossos
Associados que estejam com as quotas em dia, que acarretará um custo de 11.232 €.

1.4. Fornecimentos e Serviços Externos
Os fornecimentos e serviços externos foram calculados em função da média que as rubricas
foram atingindo nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 e tendo em atenção a evolução do
exercício corrente de 2010, adicionando o orçamento das actividades previstas pela Direcção
para 2011.
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Relativamente à rubrica com valores mais relevantes dos Fornecimentos e Serviços Externos do
Orçamento para 2011, Honorários, dizem respeito às remunerações variáveis dos 10 cobradores,
sob regime de trabalho independente e totalizam 127.080 €.

1.5. Amortizações
As amortizações técnicas anuais afectas aos investimentos planeados foram estabelecidas de
acordo com as taxas que constam da tabela seguinte e que correspondem às taxas fiscalmente
aceites.
Vida útil

Taxa

Edifícios

50 anos

2%

Equipamento administrativo

8 anos

12,5%

1.6. Pessoal
À data, a Associação São Bento tem 3 funcionários administrativos e uma funcionária de
limpeza.
Não está prevista a entrada de novos colaboradores.
À data, a Associação São Bento tem 4 cobradores, contratados como trabalhadores dependentes,
que tem o seu rendimento variável, em função da cobrança do respectivo distrito.
O total anual com encargos inclui também uma verba para seguros de acidentes no trabalho, que
foram revistos em 2010 e se prevê que se mantenha em 2011.

1.7. Encargos financeiros
a) De funcionamento
Prevêem-se encargos financeiros correspondentes a despesas com serviços bancários, requisição
de cheques e outras comissões bancárias, no valor de 1.000 €.

1.8. Impostos
Consideram-se como impostos indirectos o IVA de 23% que incide sobre as cobranças
efectuadas pelos trabalhadores independentes de acordo com as cobranças estimadas para cada
distrito.
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