
                                                                          
                                                    
 
                                                    

     
 

  
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do Ponto 2 alínea b) artigo 40º dos Estatutos da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, convoco a 

Assembleia Geral para uma Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 18 

de Dezembro, Domingo, no salão desta Associação, pelas 14 horas, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Apresentação do Plano de atividades e orçamento para o ano de 2023; 

2. Proposta de atribuição de Socio Benemérito a Eduardo Augusto 

Moutinho Monteiro Gouveia; 

3. Proposta de alteração de quotas de associado para o ano de 2023; 

4. Outros assuntos. 

No caso de à hora prevista não se encontrarem presentes o número mínimo 
legal de associados, a assembleia reunirá 30 minutos depois, de acordo com 
o estipulado no Ponto 1 do artigo 42º. 
 

Na sequência do surto COVID19 existente serão cumpridas todas as normas de segurança emanadas 
pela DGS nomeadamente higienização do espaço, distanciamento físico, desinfeção das mãos e 
medição da temperatura corporal à entrada e uso obrigatório de máscaras de proteção. 
 
Atendendo também à situação atual a Assembleia terá uma duração máxima de 45 minutos, podendo 
sofrer adiamento decorrente de indicações ou orientações das autoridades. Se for este o caso será 
dado conhecimento com o máximo de antecipação possível aos associados. 

 

Sanfins do Douro, 15 de Novembro de 2022 
 

O Presidente de Mesa da Assembleia Geral 

 
(Paulo Alexandre Sampaio Simão) 
Pubflukleunmin-



                                                                          
                                                    
 
                                                    

     
 

  
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do Ponto 2 alínea a) artigo 40º dos Estatutos da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, convoco a 

Assembleia Geral para uma Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 18 

de Dezembro, Domingo, no salão desta Associação, pelas 16 horas, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Eleições para os Corpos Sociais da AHVBSD para o triénio de 
2022/2025; 

 

No caso de à hora prevista não se encontrarem presentes o número mínimo 
legal de associados, a assembleia reunirá 30 minutos depois, de acordo com 
o estipulado no Ponto 1 do artigo 42º. 
 

Na sequência do surto COVID19 existente serão cumpridas todas as normas de segurança emanadas 
pela DGS nomeadamente higienização do espaço, distanciamento físico, desinfeção das mãos e 
medição da temperatura corporal à entrada e uso obrigatório de máscaras de proteção. 
 
Atendendo também à situação atual a Assembleia terá uma duração máxima de 45 minutos, podendo 
sofrer adiamento decorrente de indicações ou orientações das autoridades. Se for este o caso será 
dado conhecimento com o máximo de antecipação possível aos associados. 

 
Sanfins do Douro, 15 de Novembro de 2022 

 
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral 

 
 

(Paulo Alexandre Sampaio Simão) 
Puttluklencin- -



                                                                          
                                                    
 
                                                    

     
 

 Aviso 1/ 2022 
 
 

Nos termos do Artigo 40º ponto 2 alínea a) dos Estatutos, a Mesa da Assembleia Geral, 
através do presente Edital inicia o Processo Eleitoral para a Eleição dos Corpos 
Sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro 
para o triénio 2022-2025. 
Ainda e de acordo com o CAPÍTULO IV - DAS ELEIÇÕES Artigos 63º, 64º, 66º, dos 
Estatutos, procede-se aos seguintes esclarecimentos adicionais: 

1. As listas candidatas deverão ser entregues nos Serviços Administrativos das 
instalações do Quartel-Operacional, sita no Largo dos Bombeiros, 5070-361 
Sanfins do Douro, até às 16:00 Horas do dia 17 de Dezembro de 2022, em 
envelope fechado, dirigido à Presidência da Mesa da Assembleia Geral, nele 
contendo a Lista completa a todos os Órgãos, identificada com os respetivos 
nomes e números de associado dos candidatos e a indicação do órgão e cargo para 
os quais se candidatam bem como os necessários termos de aceitação subscritos 
pelos respetivos candidatos. Será realizado o devido Auto de Receção, com 
carimbo dos serviços, contendo data e hora de receção,  
  

O presente Edital será afixado nas instalações, no site da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro bem como noutros locais habituais.  

 

 

 

 
Sanfins do Douro, 15 de Novembro de 2022 

 
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral 

 
 

(Paulo Alexandre Sampaio Simão) 
Puftllhnilin
--


