
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

do Concelho da Batalha

RELATÓRIO DA DIREÇÃO DA AHBVC DA BATALHA – ano 2021

Senhores Associados,

Dando cumprimento ao estabelecido na alínea d), do artigo 49º, da Subsecção II,

secção II, dos estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do

Concelho da Batalha, vem esta direção apresentar à Assembleia Geral para

apreciação, discussão e votação o seu Relatório e Contas, e o parecer do Conselho

Fiscal, relativos ao exercício de 2021.

De modo a poder perceber com mais detalhe as contas que a seguir se

apresentam, e aferir do cumprimento do plano de atividades, elaboramos um

relatório das principais atividades ao longo do ano de 2021.

A pandemia COVID19 condicionou pelo segundo ano consecutivo a execução do

plano de atividades aprovado, bem como a execução orçamental, sendo um dos

principais fatores para o lento crescimento da receita do transporte de doentes a

par da grande quantidade de dias de baixa prolongada por doença, que equivale

a 2 funcionários a menos, e baixas por COVID de 465 dias, isto é, 1.3 funcionários

a menos, também os valores do transporte permanecem inalterados desde 2012.

No que respeita a investimento realizado para este corpo de bombeiros,

destacam-se a aquisição:

Equipamentos :

Transporte

- Nova Viatura Ligeira de Transporte de Doentes (VDTD14), oferecida Caixa

Agrícola da Batalha, e que se insere na prespetiva de sustentabilidade financeira

da Associação.

- Foram adquiridos 2 reboques/atrelados de veículos ligeiros, para

colocação de material específico de desencarceramento, com objetivo de que um

veículo possa ter múltiplas funcionalidades conforme  o reboque que atrela.
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Equipamentos  para Bombeiros
Reposição de stock de fardamentos para Bombeiros.

Equipamento Informático
- Aquisição de 2 computadores, 4 monitores e 4 televisores para a sala de

Operações e gestão de Emergência (SOGE)

Equipamento de uso geral
Mobiliário de Escritório para SOGE

� Estantes para sala de fardamentos

Instalações
1 Ar Condicionado Secção

Procedemos à manutenção normal e vigilância de eventuais anormalidades, de

modo a garantir a boa preservação dos dois quartéis.

Na Organização e Gestão destaca-se:

➢Comando
Procedeu-se à nomeação e tomada de posse do Comandante Hugo Borges e

à aprovação da nomeação para 2ª Comandante de Luís Vieira .

➢EIP:
- A Equipa de Intervenção permanente 1 permaneceu completa em 2021

- Foi elaborada a candidatura a uma 2ª EIP , a qual foi aprovada e ficou completa

em outubro de 2021 possibilitando um melhor socorro e rápida intervenção nos

horários diurnos, sendo portanto uma mais valia significativa na segurança do

Concelho.

➢Formação
- O Curso de Formação de Ingresso na Carreira de Bombeiro Voluntário foi

retomado, após ter sido interrompido devido às restrições impostas pelo COVID.
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Nas relações com o Corpo de Bombeiros, esta direção continuou dentro das

possibilidades económicas, a corresponder às solicitações do comando no que se

refere aos meios humanos, e também à manutenção e melhoria da

operacionalidade dos Bombeiros da Batalha.

Sendo a loja social uma vertente importante desta associação, tanto mais em

tempos de dificuldades como foi o ano 2021, realça-se o papel de todas as

voluntárias e das coordenadoras, permitindo minorar as dificuldades de pessoas

em situações mais vulneráveis.

Contas
Tendo em conta as dificuldades financeiras verificadas no País tanto a

particulares como a empresas, regista-se um ligeiro aumento de donativos a

quem agradecemos.

O aumento do salário mínimo e o consequente aumento dos funcionários,

não teve o impacto que se previu no orçamento pelo facto já referido do elevado

número de dias de Baixa.

Os subsídios da ANEPC foram superiores a anos anteriores devido quer a

apoios extraordinários para COVID19, quer ao pagamento de uma Equipa

especializada de transporte COVID que mantivemos durante 4 meses, bem como

aos reembolsos da 2ª EIP criada em Outubro.

Os subsídios do Município da Batalha foram ligeiramente superiores pelo

facto de ter sido constituída uma Equipa de Vigilância e Intervenção para fogos

florestais durante o período potencialmente mais crítico.

Apesar da diminuição da despesa em muitas rubricas dos fornecimentos e

serviços externos, o que mais influenciou negativamente este parâmetro foi o

aumento das despesas em combustíveis devido quer ao aumento de quilómetros

realizados quer ao aumento do preço do gasóleo.
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Relativamente às contas apresentadas, pode-se constatar que apresentam

um resultado de 25.726,43€. Este resultado contabilístico está inflacionado em

58.861,59€ pelo facto de alguns reembolsos relativos a despesas do DECIR2020 só

terem sido concretizados em 2021, situação que normalmente acontece, sendo

que o reembolso das despesas do DECIR2021 foram efetuadas no próprio ano.

De modo a cumprir os compromissos assumidos, de referir que no fim do

ano tínhamos as contas a fornecedores em dia, com prazo máximo de pagamento

a 30 dias. Mantivemos o valor das aplicações financeiras de 2021, sendo intenção

da direção efetuar a sua recuperação de modo a que exista maior segurança

financeira na Associação.

Batalha, 17 de março de 2022

A direção


