Ata número oitenta e seis

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 das contas do ano de 2020. ------------------Ponto Segundo: 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 início a apresentação do ponto
primeiro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Contas do ano de 2020---------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Direção que fez uma apresentação do que foi a
atividade da Associação em 2020, começando por referir que a execução do Plano
de Atividades previsto ficou comprometido devido à Pandemia Covid-19. ---------------Referiu e demonstrou através de gráficos a redução dos serviços de transporte de
doentes e assinalou que, não obstante, a redução destes serviços, as medidas de
prevenção à Covid-19 obrigaram a que o número de utentes por viatura tivesse de
ser reduzido e por outro lado, tivesse de ser aumentada a despesa com a aquisição
de equipamentos de proteção individual. ---------------------------------------------------------Foi também referido pelo Presidente da Direção que o aumento da remuneração
mínima mensal garantida se repercutiu no aumento dos encargos salariais anuais. -O Presidente da Direção fez referência também, através de gráficos, às ocorrências
em 2020, ao nível de incêndios urbanos e rurais e às ocorrências ao nível de
acidentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi também realçado pelo Presidente da Direção a coragem de todos os bombeiros
da Associação, que nunca “viraram as costas” a nenhum tipo de serviço por receio
de contraírem a doença Covid-19. ------------------------------------------------------------------De seguida, fez uma abordagem às receitas globais obtidas pela Associação,
fazendo referência aos subsídios recebidos e à quebra de receitas no âmbito de
donativos e quotizações. Apresentou também um gráfico com evidenciação dos
gastos obtidos em 2020, evidenciando o peso dos gastos com o pessoal no total de
gastos anuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------

No seguimento da sua apresentação, o Presidente da Direção assinalou também os
investimentos realizados no ano de 2020, nomeadamente a substituição do telhado
de fibrocimento. -----------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente abordou o resultado contabilístico obtido pela Associação em 2020,
que foi um resultado negativo de 129 257,41€, justificando este resultado pelo facto
de alguns apoios relativos a 2020 só terem sido transferidos para a Associação em
2021 e pelo facto de ter existido um aumento na massa salarial e uma queda nos
serviços de transporte de doentes. -----------------------------------------------------------------O Presidente da Direção concluiu a sua apresentação realçando o papel de todas as
voluntárias e coordenadoras da Loja Social, que num ano em que houve dificuldades
acrescidas para as pessoas da comunidade, conseguiram, com a sua dedicação,
minorar as dificuldades de quem vive em situação de maior vulnerabilidade. ----------Em seguida foi dada a palavra à Contabilista Certificada para apresentar as contas.
A mesma referiu que o Presidente da Direção fez uma excelente abordagem das
mesmas e que iria fazer a apresentação das demonstrações financeiras que
espelham aquilo que já foi referido pelo Presidente. -------------------------------------------Começou por apresentar o Balanço, evidenciando cada rúbrica do Ativo, dos Fundos
Patrimoniais e do Passivo. ---------------------------------------------------------------------------Seguidamente apresentou a Demonstração de Resultados, onde foi indicado um
total de rendimentos de 634 062,03€, um total de gastos de 763 319,44€ e um
resultado líquido negativo de 129 257,41€. ------------------------------------------------------A contabilista apresentou de seguida a Demonstração de Fluxos de Caixa
sintetizando as saídas e entradas de dinheiro da Associação durante o ano de 2020.
Foi também apresentada a Demonstração de Alterações nos Fundos Patrimoniais. -Seguidamente, a contabilista apresentou através de tabelas, as várias componentes
de rendimentos e gastos que justificam o resultado contabilístico negativo em 2020.
Fez também referência aos rendimentos e gastos obtidos pela Loja Social. ------------Numa breve conclusão, referiu que a Associação não escapou aos efeitos da
pandemia Covid-19, se por um lado, sofreu uma quebra significativa na prestação de
serviços de transporte de doentes, por outro lado, viu aumentado os gastos com
equipamentos necessários à realização desses serviços, para que os mesmos
fossem realizados com a máxima segurança para todos. Referiu também que num
ano marcado pela incerteza, pelo medo e pela instabilidade levou a que os donativos
atribuídos à Associação, bem como o pagamento de quotas pelos associados fosse
feito em menor escala. Por fim, referiu que o facto de não se ter recebido a
totalidade dos subsídios protocolados para 2020 também influenciou o resultado
negativo apresentado.

De seguida usou da palavra o Presidente da Mesa, perguntando à Assembleia se
existiam questões relativamente às contas apresentadas. Não existindo questões, o
Presidente da Mesa colocou as mesmas a votação, tendo sido deliberado por
unanimidade a sua aprovação. O Presidente da Mesa também referiu que tinha na
sua posse o parecer favorável do Conselho Fiscal. --------------------------------------------Entrou-se de seguida no segundo ponto da ordem de trabalhos: --------------------------- Outros assuntos de interesse para a Associação. ---------------------------------------Tomou da palavra o Presidente da Direção que apresentou uma proposta de louvor
a todos os bombeiros da Associação, por todo o esforço, coragem e dedicação que
tiveram no exercício das suas funções, num ano tão difícil, como foi o ano de 2020. De seguida, usou da palavra o associado Luís Miguel Ferraz, que reforçou a
proposta de louvor apresentada pelo Presidente da Direção e propôs estender, pelos
mesmos motivos, essa proposta de louvor a todos os Órgãos Sociais. ------------------A proposta de louvor apresentada foi levada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar, eram 21h50m, deu-se por encerrada a sessão,
lavrando-se a presente ata, que será assinada pelos membros da Mesa. ----------------

O Presidente, _____________________________
O Vice-Presidente, _________________________
O Secretário, ______________________________

