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Associação Humanitária de Bombeiros Volu
Sobral de Monte Agraço

Fundada em 07 de Ju ho de 1813

CONVOCATÓRIA

Nos termos da Alínea c), do § 2°, do Artigo 47°, da Subsecção III, da

Secção II, do Capítulo III, dos Estatutos desta Associação, convoco a

Assembleia-geral Ordinária para o dia 31 de março 2022, pelas 20,30 horas,

com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1° - Apreciação e votação do Relatório e Conta da Gerência, referente ano
de 2021 e parecer do Conselho Fiscal;

2° - Outros assuntos do interesse da Associação.

Não havendo maioria de sócios, reunirá a mesma com qualquer

número de sócios uma hora depois.

Sobral do Monte Agraço, 21 de março de 2022.

O Presi ente da Assembleia-geral,

,~

Mário Manuel Nogueira Lobato

Teis. Urg. 261 941 122 Nor. 261 941 815 Fax 261 941 411 Secretaria 261 942 324
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Rua Francisco Lázaro, na 28 2590-081 Sobra! do Monte Agraço
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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dia 21 de Abril de 2022 -1115horas

Ao abngo da alinea h) do arl’go 25’ e ria alines
c) do n.’ 2 do artigo 26.° dos Eslalialos. convoco

n”ialos os sócios la Associação Sindical dos
jofiaslonals da Policia — ASPP/PSPi para

‘-e{euniao Extraordinária da Assembleia Geral, a
realizar no dia 21 de Abnl de 2022, pelas 11.15
horas, no Hotel -Ramada Lisbora’ silo ris Av
Engenheiro Aranies e Oliveira. n.a 9 em Lisboa.
com a tieguinie

ORDEM DE TRABALHOS
- Proposta para alienação da sede da Coimbra.
Nota: Se a hora marcada riso ezl,ver presanle o
maiona dos assrcrados. a Asseiitblei’trewii, em
segunda ronoocarõna antada hora depois da hora
marcada. qualquer que seja o aa)mam de adriana
prosanles.

Lisboa, 21 de Março de 2022

O Presidenle da Mesa da Assembleia Geral
Filipe Manual Pereira dUres
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Ambiente e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

EDITO
par-se asteca ele ires n’nas o pala trotas ao aa IS’ da
r,rgtaansaa as Letivas rasa broraiaçtca ritmos apraaade
tela T,inc,alfrLçl ,t~ 24e52 Cr30 t’.p’eo de- tese, e aterres
ree oemrra.Lei 5044€ te. ae a as eanho e a/coe, 0515n5
r,awme se DlReÇÁo.OtRaA as tilEFiGiA a.GEOLOGIA. orla
se. Lates naAa~ ele Caaiaheo. n°205 lO€h.202 LaSeCA, Cl
2,reSItaGhto e na Soercona aa CACL€Rao t.rUislClPAl, ao’
Atmel,la. aaalale is da,,, erras atear va, eaDodlerots a cana,

,da pabkaçaa d’ele: dais,, ir, ‘Oaaa de Atealauca’, e abIcha
“recolada tela E.c,,,bato Drolrtaiçae ar Elroitidanle. O A

J açIe as reta, e Llcl.len Iria. para a, or,latoltr.ecree da,_ajml€ amaças cIciava Meeleitas~ aa Linha Seres de
MT ali CV n.° saba La 507100 cem azo ar. raa aruba,, no
apoie ei? 4 da pireneus baba e iniciar se RI AJA 0040 C.
tAzi~e0Aa prRoicas .MAROUOZ. lraioaeeiac rarceihr os
Alaoaemai a qap se recaIr, e processo 171.14 Oa,393.
Inalas a: reaaroaçcvn miar a, apeetaça, atire padaria arscraa
srrpreaenttneosiaoletçAO’G€FoALnsra Spcaetsbdavocla
CÂMARA LI UNICIPAL dareis *01440 prosa
Oirer500eaaadehne,aiaeGeolo.a.a aeievmvrada,2022

Atatarelaa.Gvta
Soas Sana Ore te, Saaaa
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Ambienle e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

EDITO
raa.’,, [atlas tae. til coreia, e aarasie.iard,aill te de balaia.
morta se Leeeçae raia laslalaçdan texto, atrasava — Date.
itLtie salsada aadepjraaai nele patlaraaarabsoaçeoe’Le,
Is’ 44555 deSde Malte -, caies eseara painel, na uirteÇAo.
Gotas, se ENERGIA e OtOLOGIA alia aro [assoa na Aa.a OCa
Cascar 0d209. ixaS2çisLlaSOA lei SrTlSSSOOIOOena adere’
lana da cAe.rsns Ll’JtaCIPaL do Abreiim. aataete 5 a.a,eea’.
iaaal ao enpai.aca.arnraaeea pr.00taçao n’seu lIstas ria. taro
Cl Rnr,dIra~ oraai*rl alce orilads rIba CRedo, .trera.irrMda
Estl,aalaçs se. Earnçaabeaedeel2asieeTala t,a,aoenlatde
caiara, da naqarla ar a’’ aliada Lisa. aaeatde MIcas Se
o? leal LI alia, ser, 371 e,. sele coam, ir apeles? di linha
arca alIsar SItIO, mi~aine e Mineiro na Pr cal 01035.
CHOMISIE: PIA~ atlas tipo ala, Rala, dc lo baiA o sai cv.
ter, CHAIAINE. li.waesia da Enaepnta. rnnt.ihpeeaheaet.ua
305 00 itfaeeeneocatsaa 711:45.701.
loaeasasractarea de, caatvaaaraotasao date raaieeaeowaa Ia
prauaaan ‘vasta rt’RaçAO.oePSL 50 ‘a Cer,ois.a daan.la ck
OtbRaIaL)tdtCiÇbL sanrltoiortaaapnaic
1-teças r.aeaiea Eam14aa G.aaga ledo analisa de 5h22

Aaiabçaeisa.Gara
inatos .iaaértdaioaaaaa

£1 zuü,uc*r
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Ambiente e Ação Climática
Direção’Garal de Energia e Geologia

ÉDITO
Prtoeesacpolra’db’ll

‘soas trova. soe os rateaasara,a ar elo,,,, as essa is’ a
eaaaia,m.,,a ri Lousas soes leataiaçhe: terra, ‘n’nas, paR,
unaaesaon e’ s, aias atas ir pisa [l e ala sa.s raraçia Sana
~atentara
eal.toran.repass,,laaae’$taessa, oe,at.’aeet toarrai
ea;tzm. Sarara e era, mGs.nÀe raia osar a aplana scIOIeaob
Lar 55049(4% tacos a: ias ano soasse as rasas ri. cesan.eatt
edsraaasanunpascaiaeanavcan’ttIa.aia,aotteea.nn’ ‘Data
da O.praiaa a ratas açeoaeeiaaae pala E. REDeS . n’sseaç.’a, ao
orvstaaavsa tta.tp,’aa.leeae,otsaaLatssa,aa
itaI.14.ttevev’,tata.cotea oa.aiceantoo?Odaaeiaaar.a
reiv.:si.ta.a.saoprooLeiioah raePotsvln’,s Lavseenamaarb
svree:.lae.s.a.l.i.rvaac.e,.itae,araaea.,aaara,aa’nmnn.e’
etaiaera*eaFele.sr.74.5.tooprtLocrlSevali Morro
LLcrisoraneeru’teana ioabtREo.ralornar imllkvaarasv
rbtooteitaraafluas,a2ar,oçtas,aar.asahet,reevauisnoean
te~soano encoste contrIta lista ato. nato laico riaretes
e.n000aaaatri,,oa.evata
toaaaa:ittoa.açsatoesaa aaeeae.taaiav.uaeAtorvee,asn.t
recIto,, e,’. ctrtçatslmai Saca ser .oraaptn ‘vera sraetaoa
eaasaiaeeloasirsspstuaase’,onanau,o
ocaso’ roaro ca,ci,asreeanea aoasattd

traia asa,’ rira, tsaaa
AOsbDao’aeooea

Ambiente e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

ÉDITO
Falta eamtra ao, cc, trela: a rata eleita aio ao II’ dc- RI’
plateteto de L.teitças para ie’siaaaç.Cas sincero, apitado peso
temee’Le et 34501 de ‘0 do pilho se rh%aara,a.So tala
OtonieLe sadere. dc haepattta a leiva oaatiaaá calcete na
0IREÇAO.GeP,AL de entrtGtA e GEOLOGIA ria te’ Las,.
se’ sai Oaisbia ai 205 559-255 LISPGA id- II 71227rj’floO
e se Entalasse da CLIIARA OrUNIClP,Ia. da rateiras atlavie Ir
áa;. cana, erres da sopnuiotie acTitlac na ratreaças destoe til”
anca ‘Gana da Repovoa e eaqara aeraro,eiavn saia e-esses

I’sieaaaçao dia Eiaacaaaa O A s,aaçaa arOedeaChesta.
leis para o nsiadtoastaiiatia da rolante .n,ialaças ‘,itlcsa Me’
dd.caçae da Linha seria da MI e SI Cai e idet La aaslç ter,
lese,. cale origeaa na apara ir? 04 da ana, peca ser oe~
lindo .Rca da Padade - Ata. leaoestauidenaias ao tI ar
OitO D.EOTACAO e POS. lregaasé, de Saainotni oeetaerr de
Abrantes a qotterelaia ensaiar/ar i la
ladas ao eaçlaraasaos rarpalalvo aços ceia cedam sa-eotaia
sei tattenir. atola OInrÇÃO-GEPSL na Soai rata aa000ia
cáenaase elutaicipaL Costado atado prazo
Praças Getai se aceitar atas~e ai, ‘saie co a’722

Açatstotra.00ra
rsat.aastetsttai 2
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Ambiente e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

EDITO
Faa’ee peLara, r,aa. reto actas sara tiadoas as ar, lo’ 50
Re5idaaraniedt LiT’terçao laia btsrs’açad: cltt’rcas. aavaisalo
pelo Oetesia.Lci o’ 20502 de 30 de panar de 1136 .trarsraee
pote Oecrcla.Oeiatddl.iie da, 5 ar casto, a talcos. caiara.
palAciana OIREÇAO.OCRAL da tldtRGlA e GEOLOGIA heI
era Lassa na Aa’Sde OoeAao 5’ ‘50 assalta SeGA
co losolIaera000 ana Samrraiia ata CAMARA l.isiiaicipAo

da chamares. iiilrsa,i.e lar dias e nas ratas es çatatdaonta. a
coata, da reaeusaçao desies salas eIs ‘Caos aa Aeontdea’ a
saloio aprooaaoçadai 5~.0 t.Rdd:t . tinieAeiçãøde ria,misdadp.
3.5 ‘D.raTaods picço o Cetecco ‘noto paaoonslatai!rceeoaia
da nes,ioae ersçalaeao ettiaira. Modiliccelo da LIcIta Anraa
d’MI a 30 AS ar tdl7LaO2aa. toca 1001 na caan, 0110cm na
apnicc?adaprnnerln i,e,lranlntrlirerlaptcnriaalso
connstoaas. Ieeaa.ola da vaia da Cavaiea. conselho dn

a çae se rtfane a rtaccCGlInluia .OT’353
roda,, a, i,daraaaçoa;s ccaraa a aprcoaçhai ae,,ic, pianola aiçssran
eareasseeiessosiaoiqbçAo.010sonaeasasraiiaiaaasueia
CAtasese MUNiCIPAL donilo di caçada plaCa
Sirmçot Geral da; Er’rma e Gaaolaqia bar Matraco ai 2527

Azaboiaasta.Garai
celta alaSd E:rraa Carta
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Direção Geral de Energia e Geologia

ÉDITO
Piscas/a EraM N n

Fia-lo notIta SIt aos areIa, a pera is alisou aia amaga ia’ ao
mto1eae,cio E. Lioeeen pina insintasteo nisse.at [tateesiLar e’
bn’ntlaie aaaieioeaoai,IOSA.roirmca’,aoaiaoapaiapvaanarl
34401 se is te tona coIsa, patente nan ecre’.at,aa vat caaearat
raosaepaasshareer aio (osso, e Ctar,raaa e na teria coi’al,snia
vasta retoc na Cara Ora ate F,otaaaaiao eiereerso sai ao amIcal
tina :se,tteaddna ?OatstaatO estola 5510 aaee.iana.oaalee.
saeoZai,tar,iaonot.aoto’taLolatp.aaioeocoai.e.ananotn rei,

natxtaaaç.tadtstetcenio ‘tereIs
tspotaaaca.ropr,c aceesne as, pata aRcada. tatainrasaaat te.
sanas. as. nasças lança nas ilesa At . Arena. no,st.rretre
beta, pala esano,at..oera 54 rata aaeeasta seio,, SoLtai cnae,
Sota na nioatn o.is n’cine era SE Intata passai ooraa,erir.ea na

ar masca s.,ea 0035 tua i.aaoaaant ae lassaças aia Casara saiça
lanbrerteaocasnna 3 Pra.tosoo ar banias F Giaacaia

saa taciçsa,tctsteea vls’.aI,rs a. tasaaqo dacanaoa at orla,,,.
a,csneaetaeeocrxasno nastaalane arasateale
[soes ao atbaesçia., orava ,eaas01005 rena, pomo leses, sal
rasante iO Asso Soi’e.’ao’.apr cr001 Dessa, C.eaio,ea c.so’,aa
oa,ooiaocn,val.tssaicrc tet°t Ir laca, pisar
t,ioe3a C.ia, ri tcara.4 a Liame 14.030W?

O’a’ie eia ampola Saneia
coartrralna Gelei
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Ambiente e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

ÉDITO
rase, estAIs taa cor i.ietas e pata eleS,,, aia nel II’ do
c.soataoestiAçsoenteças pasa ltnnaaooacs Latina aprosada
uda Decreta-lana nn 20002 a. 30 ria ia 151 Os 1030 a alerala talo
Oecieta.Leira-aa€radesaieeareoeac0500siaaapaaseia na
o.eucÁo.oee,aL dt subaoim o asaioorxaa saia ter Lesta rio
Ao-cai Daiasna n ala tOlOS LlStOA si srTas200Sada

eu Soocosa na CAiena oiSehiCtbAL a, Cansam reatar te
das era, ema,, co ‘n’cedente a coso, 50 pstaeaça. destas
natos rn,’oaoa na hopaceca sprqae rpetsasoavo coso e reata

ta.t.isLo.çAsds aariet,aala s4’ trie.,aoa.. Rede e O,naios
In~a rata,cslane’ot,ieoer.oaa:alpaadn eletalacal ‘abata Liras
AoeeadaMlatslaalevlsei4tlLaoasOnecoolomcaa,
Oslsnii ne apela 5a te a. Siba pica e Pr lei 01170 . Laneira
e iéaar.e na es cr0 naat O ‘ PAReocaiLa cl clx saros
ape aérea’ Ram. de ‘ao soas ia Cv. e Rede 5t empanaoeil.
tesnoesla na Vila cha da Ooriqoe. consoes as canano banca
telnroopeesessl isola 06.501
ladan as lalas-saida, amba a aPtsos(ao recola penetre soaras,.
tottaaseoiet sito o,neCAO.GERal, ra asa leantara latias
oÃtarjsA elatulcIPlI, taaiitoi,r,olo n’azo
0;e’Øt LetaIs, eeo’aascodlaq.a Scdaaraeorrce 2022

Aaaueeahois.Gora
Mata anal rt.iao,tao leva

flr a
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Ambiente e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

EDITO
.taan soe. rol temt’,s ar’, elevas tala

ciciaste, o. [vença, rota ielrlstt’ Licita’ amasses
taL rrrraie,Lot’20502 detOerraistiar l’ill sacoaçapo,,
DFneRaLmr.’ Ia, acode IsoleI e 00000 snaaaaoataros es
tieECÀO.12Ei,al dr tialbOla’ Ce0000lA sol eaLobaa e,
e., arde otlada lc°:50 i IdOSOS Iaçaoe rei SiSTlblla000a
ter Cartnia’a ‘e (Asceta LtiasCiFaL na Oainaraers ló Ma045.
dtelletlatl,raas eta, ‘tio, Ir eoaea.,rOe aaraao aa p,bivaiao
te ‘e sana ira ‘O.aoe ria Sep.amara opoomeis aereseoosa pela
e. tisase r.ee-rsrsa ci tieisraaava Os saesas de Cade
e Coatam leio esna000iasniarae.eta daosl’aciiti.rttaashaa
arrasa Usita sereias escoo eaOratalt La 043’, ~nlo ala
ri. Som Idear, es aesier’OlAmu lneaer.d.ei da Seria pira,
p’t trio soseo. acirra Coes e tironisa noPi Sito 0357
- GRcaaHO COSO; ti SMG 01255 aipo aoi.r.Aa Is Ind AOAb
50 Cv. eco. ao ir ara O,ashr tenra, ne.aaasia de Malróeals,
mr,ieçalho de taloarrara da Maaas aqoeosrelaaae o assoma
tsttsrL’ace
rasas ao iraaaelçsa- ,alaae alntoaeaa lana. rale coata,
ou, raeoooso eito s’naiç.Ao.oteso n’a se Seronraiea aclaeec
LA-sana r,nzalctesL censo coo ‘talo riaIs
niie,loCoatnaer,eg.ssCeilopa aodat.ieeeoitpnsoab

A5saaaeeitsa.Geta
o~ara .oae larnero arcø

Ambiente e Ação Climatica
Direção Geral de Energia e Geologia

EDITO
eroatnm ceu 5’ alie

PaI eia to’seet ao aos iscos ir4’o Ao 000i,sos.a’ros.
O.rasaane.ae. tIo 5055040 saie i’o:iauaçsni escoas iva-aja raro
Deamtain’e’y,etaattasna,Aanallx.rso,rera’.áaaaira
pala rtetaaatttt,aall datada seaao eoiaoopaisa’ae.aartetat.a
da riscaRa, ‘a 590cm inerte latosa Gano 504cr, Ris, elO, sal.
taras Faleis a cota tora. 544 FerE esas n laafaa’S”Al*sO tal
bIall4a,50 14d1t5 o, da’, lista a.a’aale ao sabota na seAeitc tais
tnaaadeai’rnaeokos amtaaaarsaoaratáooeoarsd.’c,m toaao
da reesLona 0515510 aloa’..s,oaaa rata chorara. t.rO.O’asal Is
eelsdadade te poita o nsoiEMlflol calARa Aa,naai000re
N’letal laosaeaeoaa morno. (41 Si leitr005paatt do’ optes?

Lar outra tesa ao rpt,n’ ala moela ala lala ieeneaiaet
FR it.te.h3.l.25,,e0050ireloec inatos a peoe050paeas’ caio,
irsaaeaearir se 03-ratel OAJZ Md ates, pilosas til Sai.
rua a, tesASOsO Seca co,. ili600 basto k5~ OEiOt’AJZ ira
Sacas r”aeçoaei . eonOeeIn.ttee, 5’035 t~e5ae’.a de ehea..s aia,.
cola, dl Alta’, e eta se ote,a a esoussa 0050clarolI. iai’ervala
Tesas o, resiaitaçC.i dera e ap,laerjn caris poesia densas,, te,
r.000lnct testa laerza.tonaa sima Sta. Ae~ai.e (alie SalesIana
daa.aelat Mao,icai daltela do’ o’I’arta.taa,
1-o~aa total aia ttnrpaa Gnome~a 2022.Oa.°ç’

Usos ante Eera.ta aaova
AsoeolalaatCaaoul

‘-A
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Ambiente e Ação Climática
Direção Geral de Energia e Geologia

EDITO
0aa’. avISto a,’ r,peli,eam maca nls.ioo no sai
eo5aooeorio s. O’ms’.oai ares ietin’as,ço, Eta’rr,at asma, ano

rian,en’..oaa tio 75003 ‘e lia repara se loro eateeaat.pe,
Derteit-L.i e’ salas a. ‘ate caule, OottaO esisaa poiroin
SInto CISCEbAL .1. Eseesamo o GtOsCa(alA tIa te’ Lta500 na
5-a o Is 1-ala041 ia’ 205 aCASOS Literal alI ssaa?ztaaaao

laca da CALcARa, OIUr3ICiPAL lis Obnaelns 04,101,
la das ora. rolar O, csp.l.caira a çasoa da pookco~ao
tanta, 5,lts iaa’Oa’o. la Faeeod,eee’ o pecoale esaesemlade sal
t,Osass lislaroiç,ts ‘te cvieoasss os searas o. sede
a obcecar 1n04 oocnesmlaoa,aoerinlo na a anis intiaaçlo
allaat, Modiliceçuo da Lisrna Alisa da pela» hera.’ eanl LI
0311 paro e RI 051 5155 O ‘MUROS ERANCOI. çrm IS, ci
oan’mla,alaeuapniee.’daaiishaaaaacprAerOlslo.S.
Macanle o lara,ina ‘e aparo o? Ida ainsaelo Cata etc MUROS
atesecos. itr~,arela de ter Mmnoni da eta. Traia. cretcPio de
Abnarn’o.Stspoenairasepa,ossse, 17114 01,703
radar ao iedtaaoa’,aat raiva a aprooaeao dsslp abeto 5.o,tae,
e e, taeeeoo’. ee,,ln 0iRECAO.GtF,,ea. soa os Saldara daetoa
cArece OOUNIOPAL nastia, ao 511401 Prata
O.,ooso 0.1415. eiea.raaeoeat,is leda Ieaaao,ronae 2,527

oS,AO,aalcs.Cpra
tea’a asna delasa So,aa

a
‘-A
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EDITAL N.~ 52/2022
aLELaaeM tndoats tae tato Pit’.’otile dc Co°anoe dt tolho
aaoradaor.naadacelanaoadaoads:,m caseitaaiie,ibdamd,o’xec
senda tal’r’ iIafrrattiOO rodar? coa 010105005 araaada rala Lei
edtaraleix Ce Sia€alssaSn
FAztbtaeae. poaeaicaraao,IseecsleOdvttalaq.asl [riso erres,
co Flailsia ele, 6 & irias ire 5,11 relvado mi ~a~adat rAEtOl.b na’
acoitas dtcd.traeepiaotPa dn 5i;icIt’tt ao ,plic.d. aoaostaa at
Lias otatt tigelas caiAs aio o’asr,aa,d railaauaea da Lodu teci’
ao cnlaa araatoa.o asas cedan cedsluuae ilCdSt coce? dcaneode
oniranaaratçaeenoaasspa e 32~eo IiIe’itOLeeosapeiua
ditctpioar de e tais maa da .apeeuaa da n’cais, is aaaiocacia
pt000ianaa,s.,ao,dr-pnaoaos.Aeie leraaacaacq.dnsvie’ uta
etss,siiscadsoc-rrl’i’i Ia’ssa.Os*. os e lei saceeaool Lis.
‘Desonra Lar, a calaioeda,a.i. ea’alrnar,iOa-,oa’ bata aaietaoi.s,o Ca~
Assoaste’ 07,, tm?iercoaeamiasi voe siadaeta’,aoorca
“solene lesei na carcraere.allp areal asse, dtasrt ,ritrca
,ttusiau.1S,acr’mare.’aceo.ardoeapr 165cr t’.loaaer
aedoiti a,. ddia4scceia,, e aa:l:lr dota atraia.,’,
rn,sianei.ercclsiaeaart.iaOaasaee’oslot.s000aosseeaço*:-i’,1
çastra 5.1 tetanar 506cr ‘aleacas.çaosetataaa atlaS-ir
Lstssaaetodcseaic,e-aa ,aas,a,aOala;

cleaca5aearav Oaa.o”ra la ceetoisr-,aa da 500a,a
.tau ,ZaA’#antfar4a;ea

Enrole Setaanne
C’eot’aailro

re.t000jai’,otoato
rs-aoioodo’sao4 eo—.a otan.as

3.5 Ssl.teoa
Frete latIa

ear000a,otiçonae,a,eoeaas,,cdaav,,?s.aioelr,esliaaadocao,seo
1507.0 se Calos Cita ta,or aceso sa iene alicies ,,sane’

rosiair’iI caos tSOSe,a.asecraGaaala.e aia
neo, pecasse ert’.,roe panare.a’as Osas’a,aa comI 05-000 dA lis
sonatas’ atou, 50r4~0s 5o raro cOça CtSa, ia e ote me aia
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Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
SobraldeMonteAgraço
raiola, unos? do .Ssihaes 0913

CONVOCATÓRIA
Nos termos da Alinea c), do § 2.’, do Artigo 47,~, da
Subsecção III, da Secção II, do Capitulo til, dos Estatutos
desta Associação. convoco a Assembleia-geral Ordinária para
o dia 31 de março 2022, pelas 20,30 horas, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1 .~ - Apreciação e votação do Relatório e Conta da Gerência,

referente ano de 2021 e parecer do Conselho Fiscal:
- Outros assuntos do inleresse da Associação.

Não havendo maioria de sócios, reunirá a mesma com
qualquer número de sócios uma hora depois.
Sobral do Monte Agraço 21 de março de 2022

O Presidente da Assembleia-geral
Màrio Manuel Nogueira Lobalo
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Nos termos do Art° 23° da Secção ia do Capítulo III, dos Estatutos desta

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, coloca-se à

apreciação e votação dos estimados associados, os fatos mais relevantes

ocorridos durante o ano de 2021, assim como, o Relatório e Contas.

Como é do conhecimento de todos, continuamos em situação pandémica,

a qual condiciona o funcionamento desta Associação e Corpo de

Bombeiros, por tal, faz-se o seguinte enquadramento:

Para uma melhor apreciação dos associados, tem estado afixado o

balancete de receitas e despesas que apresentamos em anexo.

No ano 2021 verificou-se um decréscimo no número de associados em

relação ao ano anterior, contando atualmente com 1745 associados,

menos 20 que no ano anterior.

Apesar da quebra do número de sócios, verificamos que aumentamos no

ano de 2021 o valor de quotas recebidas em € 1.555,00.

Quanto ao Quadro de Pessoal, a Associação tem ao seu serviço 2

motoristas de pesados e 2 motoristas de ligeiros, 5 maqueiros (TAS), 4

operadores de central, 2 funcionárias administrativas e 2 funcionárias da

limpeza.

t
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Os encargos com o Quadro de Pessoal, no ano a que se refere este

Relatório foram de € 314.641,15, mais € 763,99 que no ano de 2020.

Manteve-se o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a

Associação que define objetivos e responsabilidades de ambas as partes,

atingindo em 2021 um total de € 129.174,54, sofrendo um decréscimo

relativamente a 2020.

O dispositivo de combate aos incêndios florestais teve o seu início a 01

de junho com uma ECIN (cinco elementos), que se prolongou até 31 de

outubro, uma equipa ELAC (dois elementos), teve o seu início a 01 de

julho e que se prolongou até 30 de setembro. Continuou em atividade

EIP (cinco elementos), cujo protocolo entre ANEPC, Câmara Municipal de

Sobral de Monte Agraço e Associação Humanitária de Bombeiros

Voluntários de Sobral de Monte Agraço.

Estes dispositivos contribuíram significativamente para um aumento da

capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros, durante os períodos a

que dizem respeito.

No sentido de elucidar os associados, sobre o trabalho desenvolvido

pelos Bombeiros Voluntários e os assalariados, no decorrer do ano de

2021, junta-se quadro discriminado das ocorrências deste Corpo de

Bombeiros:

t
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operacionalidade face

Corpo de Bombeiros foi

ao presente contexto

Durante o ano de 2021 o maior desafio para o

novamente manter a

pandémico.

Mesmo em contexto pandémico verificou-se por parte do Corpo de

Bombeiros, um grande espírito de sacrifício, trabalho e empenhamento,

para assegurar o socorro à nossa população.

O serviço noturno (camarata) foi assegurado por um piquete composto

por 4 ou 5 operacionais voluntários e por 1 operacional profissional

(TAS). O serviço diurno de fim de semana (sábado e domingo) foi

assegurado por um piquete composto por 2 ou 3 operacionais voluntários

e por 2 operacionais profissionais (motorista + TAS).

Mantivemos a escola de Estagiários em funcionamento com 4 elementos.

1 4371
km percorridos: 290,341 km
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A nível da formação quer interna, quer externa deparámo-nos ainda com

algumas restrições em consequência da pandemia, mas mesmo assim

formamos 9 operacionais em Salvamento Rodoviário; 19 operacionais em

Tripulante de Ambulância de Transporte; 1 operacional em Motivação e

Liderança Humana; 2 operacionais em Telecomunicações — Iniciação; 2

Operacionais em Extinção de Incêndios Rurais — Iniciação; 2

Operacionais Extinção de Incêndios Urbanos — Iniciação; 5 Operacionais

em Extinção de Incêndios Rurais — Desenvolvimento; 1 Operacional

Extinção de Incêndios Urbanos — Desenvolvimento; 4 Operacionais em

Operacional de Queima; 1 elemento de Comando em Treino Operacional

de Posto de Comando e 1 elemento de Comando em Segurança e

comportamento do Incêndio Rural, que perfaz o total de 583 horas de

formação certificada.

Mesmo em contexto pandémico o Corpo de Bombeiros manteve a

progressão dos seus operacionais, tendo sido efetuadas as seguintes

promoções: 3 Bombeiros de la; 1 Bombeiro de 2~ e 8 Bombeiros de 3~•

Em 2021 foram admitidos 9 elementos como estagiários (4 para a

carreira de Bombeiro Voluntário e 5 para Bombeiro Especialista

Fanfarrista)

A Associação reconhece o papel fundamental da população e entidades

civis do Concelho, que no serviço de retaguarda cuidou do bem-estar dos

operacionais envolvidos.

Durante o ano de 2021 verificou-se por parte do Corpo de Bombeiros,

um grande espírito de sacrifício, trabalho e empenhamento, para
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assegurar o socorro e ações de prevenção que foram solicitados a este

Corpo de Bombeiros, assim como nas iniciativas que se verificaram ao

longo do ano.

Durante o período em referência faturou-se em transporte de doentes e

emergência pré-hospitalar o valor global de C 182.647,68,

comparativamente com o ano transato mais C 24.352,18.

A 31 de Dezembro tinha-se registado C 35.496,3 em dívida, sendo

relativa ao IPO de Lisboa, à ARS de Lisboa, ao INEM, ao Centro

Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e a particulares.

Ao longo do ano verificaram-se diversas alterações no preço do gasóleo,

mantendo-se o valor do quilómetro em 0,51€.

No âmbito da campanha “Ajuda a Ajudar” foi adquirida uma Ambulância

de Socorro, AG-72-SR, no valor de C 58.300,00, com o esforço da

Direção e com ajuda da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia,

empresas e população do concelho.

Não queremos deixar passar esta oportunidade para salientar a

sensibilidade dos executivos da Câmara Municipal, das Juntas de

Freguesia de Sapataria, Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino e da

população do Concelho que ao longo do ano contribuíram com apoios.
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De forma a ter o parque de viaturas operacional tem-se procedido à

manutenção e reparação dos veículos ao serviço do Corpo de Bombeiros,

sendo uma despesa bastante significativa para as contas da Associação,

salientamos que as reparações dos veículos de Incêndio total de C

12.794,22 e veículos de Saúde C 22.658,66.

Nas despesas de reparação com viaturas de incêndio está incluído a

modificação do VFCIO2, que se encontrava degradado, tendo sido

substituída a traseira do veículo, ficando esta viatura 100% operacional.

Nas despesas dos veículos de Saúde, incluem-se a reparação do motor

do veículo de transporte de doentes não urgentes O1-GP-36, a

modificação da ambulância ABTD 97-IN-66, passando esta viatura a ter a

categoria VDTD. Esta modificação foi efetuada pois não havia serviços

que justificassem a existência da viatura na categoria anterior, com esta

alteração a viatura veio trazer benefícios à Associação uma vez que ficou

isenta de pagamento da taxa de portagem.

No decorrer do ano de 2021, candidatou-se esta Associação a um Fundo

de Apoio às Associações do Concelho, tendo sido atribuído o valor de €

1.113,99.

No decorrer do ano de 2021, referente à “Campanha Toneladas de

Ajuda”, protocolo com Câmara Municipal e Valorsul foi-nos atribuído o

valor de € 3.063,40.



Q$J\
A550c1.çT. urna itkfa de Bornbefros~~q

V.Iuntki.scje
Sobral 1. Monte Ayraço

FUNDADA EM 07 DE JULHO DE 1913

Em relação à consignação do IRS, e depois de sensibilizada a população,

recebeu esta Associação o valor de C 4.803,62.

Existe ainda um protocolo com a empresa Electrão, para a entrega de

eletrodomésticos, entregando o nosso quartel 9 toneladas, que renderam

à Associação € 577,46.

No ano de 2021 e apesar das condições atípicas em que nos

encontrávamos, no período Natalício conseguiu a Associação distribuir

brinquedos às crianças, sendo as lembranças aos Bombeiros e Órgãos

Socias oferecidas pelas autarquias locais.

A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sobral

de Monte Agraço assinala com relevo, o excelente trabalho voluntário

efetuado pelo Corpo de Bombeiros, à população do Concelho e ao País,

bem como a sua disponibilidade e lealdade ao lema “Vida por Vida”.
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Consciente do esforço realizado para cumprir o melhor

dever de valorizar e desenvolver a Associação e o

Bombeiros, esta Direcção tem a honra de propor

agradecimentos:

- À Câmara Municipal, pelos subsídios atribuídos.

- Às Juntas de Freguesia de Sobral, 5. Quintino e Sapataria, pelos

subsídios concedidos.

- Ao Comando, Quadro Ativo, Estagiários e Escola de Cadetes e

Infantes, pelo trabalho desenvolvido no desempenho das suas funções.

- Aos funcionários desta Associação, pelo zelo e dedicação

demonstrado na realização das suas funções

- A todas as Entidades oficiais e particulares que, de uma forma ou

de outra nos apoiaram durante este ano.

- Aos elementos da Assembleia Geral e do Concelho Fiscal, os

nossos sinceros cumprimentos.

- Finalmente propõem à Digníssima Assembleia, que aprove um voto

de pesar, por todos os Associados falecidos durante o ano de 2021.

k

possível o seu

seu Corpo de

os seguintes
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Sobral de Monte Agraço, 31 de março de 2022.

A Direção,
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BALANÇO
(Art. 30 do Decreto-Lei no 410/89) Contribuinte: 500953325

2021 2020 CAPITAL PRÓPRIO
ACTIVO AB AP AL AL E 2021 2020

PASSIVO

Imobilizado: Capital próprio
Imobilizações incorpóreas 0.00 0.00 0.00 0.00 Capital 561,554.77 561,554.77
Imobilizações corpóreas 3,330,667.76 582,027.32 2,748,640.44 2,692,983.74 Prémios de emissão de acções ( quotas )
Investimentos financeiros 3,087.77 0.00 3,087.77 2,256.93 Reservas de reavaliação

323,944.74 582,027.32 2,751,728.21 2,695,240.67 Reservas legais 1,946,361.09 1,946,36L09
Restantes reservas e outros capitais próprios

Circulante:
Existências 0.00 0.00 000 01)0 Resultados transitados 323,944.74 292,474.90
Dividas de terceiros: SubtotaL 2,831,860.60 2,800,390.76

Médio e longo prazo Resultado líquido do exercício 5,563.54 31,469.84
Curto prazo 35,496J3 0.00 35,496J3 46,915.58 Dividendos antecipados

Total do capital próprio 2,837,424.14 2,831,860.60

Títulos negociáveis 000 01)0 0.00 0.00
Depósitos bancários e caixa 59,318.26 59,318.26 96,655.60 Passivo

94,81439 000 94,814.39 143,571.18 Provisões para riscos e encargos

Acréscimos e diferimentos 000 0.00 0.00 Dividas a terceiros:
Médio e longo prazo 0.00 0.00
Curto prazo 9,118.46 6,951.25

Acréscimos e diferimentos

Total do passivo 9,118.46 6,951.25
Total do activo 418,759.13 582,027.32 2,846,542.60 2,838,811.85 Total do capital próprio e do passivo 2,846,542.60 2,838,811.85

Assoc. Hum. Voluntários Sobral M. Agraço Exercido: Moeda:
2021 EUR

Unidade:
Euros

Contabilidade - (c) Primavera BSS
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Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos 224,730.04
Custos com o pessoal 314,641.15
Amortizações do imobilizado corpóreo € incorpóreo 17,756.31
Provisões 4,000.00
Impostos
Outros custos e perdas operacionais

(A) 561,127.50
Amortizações e prov. de aplicações e investimentos financeiros
Juros e custos similares: 0.00

(C) 561,127.50
Custos e perdas extraordinários 8,276.41

(E) 569,403.91
Impostos sobre o rendimento do exercício

(G) 569,403.91
Resultado liquido do exercício 5,563,54

215,220.79
313,877.16

12,082.43

541,180.38

354.31
541,534.69

13,575.79
555,110.48

555,110.48
31,469.84

Vendas e Prestações de serviços 182,647.68 158,295.50
Variação da produção

(A) 182,647.68 158,295.50
Proveitos Suplementares
Subsídios à exploração 334,913.24 378,063.59
Outros proveitos e ganhos operacionais 57,406.53 50,175.64

(8) 574,967.45 586,534.73
Rendimentos de participações de capital
Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin....
Outros juros e proveitos similares 0.00 45.59

(D) 574,967.45 586,580.32
Proveitos e ganhos extraordinários

(F) 574,967.45 586,580.32

. .. 4..—



Sub~dios 2021 2020
Municipio SMA\ 129,175 € 157,572 €
Junta S.Quintino 1,700€ 6,400€

Junta Sobral 7,000 € 4,000 €

Junta Sapataria 2,500 € 3,063 €

INEM 31,100€ 31,600€

Autoridade Nac. Proteçâo 143,169 € 154,829 €

Outros 20,270€ 20,600€

Total 334,913 € 378,064 €

Quotas

40,000€
30000€
20,000 €
10,000 €

0€
2021 2020 2019

Quotas 32,180 € 30,625 € 21,364 €

N~S6dos 1745 1765 1807

Quotas N9 Sócios

SUBSÍDIOS
Outros
6.05%

Municipio SMA
38.57V

Autoridade Nac.
Proteçào
42.75% Junta Sapataria

0.75%

Unta Junta Sobral
INEM S.Quintino 2.09%
9.29% 0.51%

Campanhas

Campanhas Electrâo
Campanhas IRS
Campanha Ton de Ajuda

577.46
4,803.62
3,063.40
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Gastos
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Gastos .~ 2021 2020
Fse 224,730 215,221

Gasóleo 42,435 36,562

Gasóleo Aquec mento 1,822 2,930
Reparações Viaturas 36,721 23.996
Reparações Edificio 1,306 17,148

Aquisiç~o material 21.335 18,552
ECIN’s e ELAC’s 64,464 57,700

Seguros 16,971 16,589

Comunicações 6,651 6,636
Electricidade 7,937 8,619

Alugueres 3,768 2,548

Umpeza 3,492 1,284
Honorários 4.761 4,945

Material de escritório 929 743

Desp c/ convocatórias 524 378
Comissões 1,057 1,132

Solenidades e Festas 1,732 807
Deslocações/Refeições 5,469 5,803

Outros 3,358 8,848

Pessoal 314,641 313,877
Amortizações 17,756 12,082
Extraordinários 8,276 13,576

Fundo social 6,486 9,412

Outros 1,791 4,164

Provisões 4,000 O

Financeiros O 354
Total 569,404 555,110
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Faturação \
Faturaç~p 2021 2020 2019

Jan 16,294 19,367 20,599
Fev 13,013 15,978 16,548
Mar 17,543 11,735 18,305
Abr 15,755 11,610 16,588
Mal 14,244 10,783 18,701
Jun 14,548 11,622 15,755
Jul 14,562 10,768 17,172
Ago 14,494 12,142 16,017
Set 13,506 12,161 16,299
Out 13,803 13,353 16,852
Nov 16,367 13,859 14,963
Dez 18,517 14,916 17,125

Média 15,221 13,191 17,077
Total 182,648 158,295 204,922

Transp Ou os
Portas 2021 Serviços
225€ 841€

O 12% 0.’6% RecolhaTransp.
Água Eletrão
841€ 0.32%
0.46%

25000

20,000

15,000

Faturação
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5,000
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Exercido: Moeda: Unidade:
2021 EIJR Euros

Assoc. Rim. Bombeiros Voluntários Sobral F4. Agraço

Demostraçáo de Fluxos de Caixa

Disponibilidades

Rubricas 2021 2020

Numerário
Caixa 149.32 482.93

Depósito Bancários Mobilizáveis

Depósito à ordem 33,168.94 75,372.67
Depósito a prazo 26,000.00 20,800.00
Outros depósitos 0.00 0.00

Equivalentes a caixa

Descobertos bancários 0.00 0.00
Títulos negociáveis 0.00 0.00

Caixa e seus equivalentes 59,318.26 96,655.60

Outras disponibilidades

Outras aplicações de tesouraria 0.00 0.00

Disponibilidades do Balanço 59,318.26 96,655.60
Contabilidade - © Primavera BSS



RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2021

Vendas e serviços prestados 16 182,647.68
Subsídios à expIoraç~o 334,913.24
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 0.00
Fornecimentos e serviços externos 17 -224,730.04
Gastos com o pessoal 18 -314,641.15
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 8 0.00
Provisões (aumentos/reduções) 13 0.00
Outros rendimentos e ganhos 16 57,406.53
Outros gastos e perdas 19 -8,276.41

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 27,319.85

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 -17,756.31

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 9,563.54

Juros e gastos similares suportados 14 e 19 0.00

Resultado antes de impostos 9,563.54

Imposto sobre o rendimento do período 9 0.00

Resultado líquido do período 9,563.54

Entidade: Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários Sobral M. Agra
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE Dezembro DE 2020 EURO

+

-1+
+

-1+

-1+


