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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 32º, nº 2, 33º e 27º, nº 2, al. l) dos Estatutos e artigo 12º do Decreto-Lei n.º 22A/2021, de 17 de março, que prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito
da pandemia da doença COVID-19, convoca-se a ASSEMBLEIA GERAL da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARCAVELOS E SÃO DOMINGOS DE RANA para uma sessão ordinária com
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1) Discussão e votação do Balanço, Relatório e Contas e apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo
ao ano 2020.
2) Discussão e votação do Orçamento e Plano de Ação e apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo
ao ano 2021.
3) Deliberação sobre alienação do direito de que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Carcavelos e S. Domingos de Rana é titular, em regime de compropriedade (parte 1/144), no seguinte
prédio: rústico, denominado Amoreiras, descrito na 2ª Conservatória de RP de Cascais, ficha 3914,
inscrito na matriz Predial sob o artigo 101, secção 71, da União das Freguesias de Carcavelos e Parede.
4) Deliberação sobre uma proposta de revisão do regimento das distinções honoríficas.
5) Assuntos de interesse geral.
6) Informações de caráter geral.
A Assembleia terá lugar no parque coberto de viaturas na sede desta Associação Humanitária, na Rua dos
Bombeiros Voluntários, no próximo dia 26 de maio de 2021, pelas 20.30 h.
Os associados só poderão participar presencialmente desde que tenham as quotas em dia e cumpram as
regras sanitárias determinadas pela DGS à data da sua realização.
Os documentos podem ser analisados na secretaria da Associação (nos dez dias anteriores à Assembleia).
A consulta está dependente de prévia marcação pelo telef. nº 214584710. Bem assim, podem ser
consultados online, em: https://ahbvcsdr.pt/associacao/documentacao.
Os associados que queiram participar por videoconferência e tenham as quotas em dia deverão indicar
previamente essa intenção ao Presidente da Mesa da Assembleia, até às 23:59 horas (GMT) do dia 06 de
maio de 2021, para o email secretaria@ahbvcsdr.pt ou ligar para o telef. nº 214584710, indicando o
endereço de e-mail onde deverá ser recebida a informação necessária para a sua participação, por meios
eletrónicos, na reunião da Assembleia.
Nos termos legais aplicáveis, a Associação procederá ao registo do conteúdo das comunicações e dos
respetivos intervenientes.
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 34º dos Estatutos, a Assembleia funcionará, se for caso disso,
trinta minutos depois da hora designada, com qualquer número de Associados participantes.
Carcavelos, 30 de abril de 2021.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Manuel Machado Magalhães
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O FUTURO NO NOSSO QUARTEL
Com o apoio integral da Câmara Municipal de Cascais, através do Orçamento Participativo, chegou
ao nosso quartel um VDTD – Veiculo Dedicado ao Transporte de Doentes 100 % elétrico, que vai permitir
o transporte de doentes de forma mais cómoda, mais silenciosa e, muito importante, SEM EMISSÕES
POLUENTES PARA O MEIO AMBIENTE.
1º. VDTD elétrico ao serviço dos bombeiros, do concelho de Cascais.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Continuando com o apoio da Câmara
Municipal de Cascais e do Orçamento
Participativo, adquirimos ferramentas
Holmatro Penthein, de ultima geração,
para um socorro mais eficiente e menos
poluente.

DÊ UM DONATIVO SEM GASTAR DINHEIRO
De 1 de abril a 30 de junho, é o momento de
apoiar a AHBVCSDR, sem custos.
Um pequeno gesto pode fazer a diferença.
Assim, dar-nos-á uma importante ajuda sem
qualquer custo para si.
Ofereça-nos os 0,5% do dinheiro que o Estado
retira sempre nos seus impostos e contribua para
um socorro que pode salvar vidas.

Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos 2775-694 CARCAVELOS
Telefones: Geral – 21 458 47 00 // Secretaria: 21 458 47 10
Email: secretaria@ahbvcsdr.pt // https://www.facebook.com/ahbvcsdr// www.ahbvcsdr.pt

Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para secretaria@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”.

BOLETIM INFORMATIVO

Nº 05 de 2021
21 Maio Pág. 3/3

Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de
Carcavelos e São Domingos de Rana
- AHBVCSDR Centenário 1911 – 2011
A COMUNIDADE E A AHBVCSDR
A Forsafety, nosso Agente de
socialmente a nossa Associação.

Seguros,

tem

apoiado

Além de uma generosa verba no final do ano, agora
predispôs-se a pagar a formação profissional, no âmbito
médico, de 2 dos nossos bombeiros.
A formação é um dos nossos principais pilares e queremos estar
sempre atualizados, principalmente em apoio médico.
É um orgulho quando a sociedade civil se envolve em prol de
todos nós.
Um imenso agradecimento.
DIA INTERNACIONAL DO BOMBEIRO
No dia Internacional do Bombeiro, a
comunidade que tanto nos acarinha
ofereceu-nos um lanche delicioso:
“O melhor croissant da minha rua”.
e
Os meninos e meninas do 3° ano da
Escola EB1 do Arneiro enviaram uma
surpresa.
Bem hajam a todos.
PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Mais um ano, integrados na nossa comunidade,
os nossos bombeiros associaram-se Á procissão
de Nossa Senhora de Fátima na Paróquia de S.
Domingos de Rana, transportando-a pela
freguesia no nosso jipe.

TESTES COVID 19
Continuam quinzenalmente os testes ao
Covid 19 aos nossos bombeiros.
Pela nossa segurança e
pela segurança de todos.
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