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Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte 

e uma horas, na sua sede social, reuniu a assembleia geral ordinária da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Batalha, convenientemente convocada, e 

com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------- 

Ponto Primeiro: Apresentação e votação do Orçamento para 2022. ---------------------- 

Ponto Segundo: Apresentação e votação do Plano de Atividades para 2022. --------- 

Ponto Terceiro: Outros assuntos de interesse para a Associação. ----------------------- 

O Presidente da Mesa deu início à sessão começando por colocar a discussão a ata 

da última assembleia geral. Não havendo intervenções foi a mesma colocada a 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 

De imediato entrou-se na ordem de trabalhos, dando a palavra ao Presidente da 

Direção, que fez primeiramente uma apresentação do Plano de Atividades para 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Começou por referir que a elaboração do Plano bem como do Orçamento que o 

acompanha foram elaborados na expetativa que a pandemia seja ultrapassada e se 

consiga retomar a atividade que se tinha no ano de 2019. ------------------------------------ 

Explicou pormenorizadamente o Plano, fazendo referência à boa articulação que 

deverá continuar a existir entre a Direção e o Comando no sentido de garantir a 

melhor eficácia e qualidade da atuação do Corpo de Bombeiros. Evidenciou os 

equipamentos que a Associação prevê adquirir em 2022, bem como as melhorias a 

efetuar nas instalações. Quanto à participação em eventos, apenas se perspetiva a 

realização da Festa de Aniversário e a Festa de Natal. Manifestou que também era 

intenção da Direção continuar a privilegiar e a apoiar o Comando na realização de 

formações. Relativamente à Loja Social a Direção pretende continuar a dar todo o 

seu apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na medida em que a Loja Social tem um Plano de Atividades próprio, foi dada a 

palavra à coordenadora da Loja Social, Isabel Bagagem, que falou essencialmente 

das atividades que a Loja Social pretendia desenvolver em 2022, nomeadamente a 

participação na Fiaba, a organização de quermesse, eventualmente proporcionar um 

passeio às voluntárias e a realização de um jantar de Natal entre as pessoas que 

trabalham em prol da Loja Social, mas na vertente de cada pessoa pagar o seu 

jantar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Foi também proposto pela D. Isabel Bagagem a alteração dos Estatutos da Loja 

Social, no sentido de ser possível a realização de feirinhas. --------------------------------- 

Em representação do Corpo Ativo de Bombeiros, tomou de seguida a palavra o Sr. 

Luís Vieira e apresentou o Plano de Atividades para 2022 do Corpo de Bombeiros. 

Começou por referir que o Plano agregava a formação, instrução e as atividades 

lúdicas. Explicou pormenorizadamente o Plano de Instrução Contínua e falou 

detalhadamente da Formação de Ingresso na Carreira de Bombeiro Voluntário, da 

Formação de Acesso na Carreira de Bombeiro e da Formação para 

Aperfeiçoamento Técnico da atividade de bombeiro. Por fim apresentou as 

atividades lúdicas em que previam participar no ano de 2022. ------------------------------ 

De seguida tomou da palavra o Presidente da Mesa, propondo a apresentação do 

Orçamento para 2022 e passou a palavra ao Presidente da Direção. --------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Direção, tendo efetuado uma apresentação 

pormenorizada de todas as rúbricas de receitas e despesas do orçamento. As 

receitas correntes previstas ascendem a 646.700€ e as receitas de capital a 

57.100€. Foi considerado no orçamento para 2022 uma reserva financeira de 

186.000€, pelo que o total de receitas com a reserva financeira ascende a 889.800€. 

No que diz respeito às despesas para o ano de 2022, prevê-se que as despesas 

correntes ascendam a 637.300€ e as despesas de capital a 66.500€, pelo que o 

valor global de despesas orçamentadas para o próximo ano é de 703.800€. ----------- 

Terminada a apresentação do Orçamento, tomou da palavra o Presidente da Mesa, 

informando que tem o parecer favorável do Conselho Fiscal. -------------------------------- 

De seguida, passou-se à votação do Orçamento e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votou-se de seguida no Plano de Atividades e o mesmo também foi aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se de seguida no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos – Outros assuntos 

de interesse para a Associação e pediu a palavra o Presidente da Direção, dizendo 

que é sua intenção trazer na próxima Assembleia Geral o Regulamento Interno 

atualizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida usou da palavra o associado Fernando Bastos, questionando de que 

forma foi divulgada a realização desta Assembleia Geral. O Presidente da Direção 

respondeu, dizendo que a divulgação foi feita no site da Internet da Associação, na 

página de Facebook da Associação, através do anúncio no jornal Diário de Leiria e 

através de mensagens telefónicas (sms) para os associados. Ainda relativamente a 

este assunto, o Presidente da Mesa acrescentou que se existir interesse das 

pessoas, a informação chegar-lhes-á. -------------------------------------------------------------- 



O Presidente da Mesa a título de conclusão, referiu que este orçamento está muito 

dependente de dois anos anteriores muito difíceis e agradeceu aos dirigentes e 

operacionais a entrega que tiveram e que permitiu que nunca faltasse nada à 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por nada mais haver a tratar, eram 21h45m, deu-se por encerrada a sessão, 

lavrando-se a presente ata, que será assinada pelos membros da Mesa. ---------------- 

 

O Presidente, _____________________________ 

O Vice-Presidente, _________________________ 

Pel’ O Secretário, ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


