
Aos 19 dias do mês de dezembro de 2020 reuniu a assembleia geral ordinária da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Batalha, na sua sede,
iniciando os seus trabalhos pelas 21 horas.
Não estando presente o secretario, Fernando Oliveira, tendo justificado a sua ausência.
Assim sendo foi convidado o associado Nelson Vieira para o substituir, ficando assim
a mesa composta pelo presidente António Lucas, João Peralta e Nelson Vieira.

Antes da ordem de trabalhos procedeu-se a análise e votação da ata da ultima reunião
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.
Entrou-se de seguida no primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo o presidente da
mesa passado a palavra ao presidente da direção para fazer a apresentação do
orçamento para o ano de 2021. Tomou a palavra o presidente da direção tendo
efetuado uma apresentação pormenorizada de todas as rubricas do orçamento,
explicando pormenorizadamente cada rubrica. As receitas correntes previstas
ascendem a 524.112,00€ e as de capital ascendem a 37.500,00€, considera-se ainda a
reserva financeira existente de 186.000€, totalizando as receitas e a reserva financeira
no valor de 747.612,00€.
No respeitante as despesas, as correntes ascenderão a 582.600€ e as de capital a
7.000€, globalmente o valor da despesa ascenderá a 589.600€.
Também aqui o presidente da direção fez uma explicação pormenorizada de cada
rubrica do orçamento da despesa.
A previsão aponta para um resultado negativo de 27.988€.

Após a apresentação colocou-se o ponto a discussão da assembleia.
Esta documentação fará parte integrante do dossier desta assembleia.
Colocado o ponto a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade.

Entrou-se de seguida na apresentação do ponto dois da ordem de trabalhos,
apresentação do plano de atividades para 2021.
Foi feita a apresentação do documento pelo presidente da direção, de forma
pormenorizada.
Usou da palavra o vereador Germano Pragosa para mostrar o seu acordo em relação
ao orçamento e plano de atividades e referir que a Câmara apoiará em 2021 a compra
de uma nova ambulância. O presidente da mesa colocou a questão se o apoio para a
nova ambulância seria para além da verba prevista no orçamento para investimento, a
qual o Sr. vereador respondeu que assim seria, uma verba para além do previsto no
orçamento.
Por não haver mais intervenções, colocou-se o ponto a votação, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade.
Entrou-se de seguida no terceiro ponto da ordem de trabalhos - outros assuntos de
interesse para a associação.
Neste ponto o associado Nelson Vieira colocou uma questão relacionada com o
montante previsto para a receita originado pelo IRS. Foi prestado o esclarecimento,
sendo informado que o montante previsto ascendia a 4.000€.
A direção apresentou um vídeo da evolução da substituição da cobertura do pavilhão
tendo sido estirado o fibrocimento e substituído por painel sanduíche.
Por nada mais haver a tratar, eram 21:45m, deu-se por encerrado a sessão, lavrando-se
a presente ata.


