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2- Os Associados que se encontrem a cumprir o serviço militar obrigatório são 

dispensados do pagamento da quota, desde que o requeiram por escrito à Direcção. 

 

Secção III 

Sanções e recompensas 

 

Subsecção I 

Sanções 

 

Artigo 10º  

 Constitui infração disciplinar, punível com as sanções estabelecidas nos artigos 

seguintes, a violação dos deveres consignados no artigo 9º. 

 

Artigo 11º 

Os Associados que incorrem em responsabilidade disciplinar ficam sujeitos, 

consoante a natureza e gravidade da infração, às seguintes sanções: 

 a) Advertência verbal; 

 b) Censura por escrito; 

 c) Suspensão até doze meses; 

 d) Expulsão. 

 

Artigo 12º 

 1- A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b) e c), do artigo 11º, é da 

competência da Direcção. 

 2 - A expulsão é da competência da Assembleia Geral, sob proposta da Direcção. 

3 - Os Associados Humanitários que sejam punidos com suspensão nos termos 

do Regulamento do Corpo de Bombeiros ficam impedidos do acesso às instalações 

operacionais da Associação durante o período de suspensão. 

4 - O disposto no número anterior é aplicável aos Associados Humanitários que 

sejam punidos com demissão do Corpo de Bombeiros, nos termos do respetivo 

Regulamento.  

a) - Os Associados Humanitários punidos com a pena de demissão, poderão 

solicitar a sua passagem a associados Efetivos se assim o entenderem e o solicitarem à 

Direcção. 

 

Artigo 13º 

 A advertência verbal e a censura por escrito são aplicáveis a faltas leves, 

designadamente aos casos de violação dos estatutos e regulamentos por mera 

negligência e sem consequências importantes para a Associação. 

 

Artigo 14º 

 1 - A suspensão até 12 meses é aplicável aos casos de: 

 a) Violação dos estatutos e regulamentos, com consequências graves para a 

Associação; 

 b) Reincidência em infrações que tenham dado lugar a advertência ou censura; 

 c) Escusa injustificada de tomar posse de qualquer cargo para que tenha sido 

eleito ou nomeado; 

 






























