
 
 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E 

BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

  

NOTA JUSTIFICATIVA  

  

A proteção de vidas e bens em perigo deve ser credora do incondicional reconhecimento da 

comunidade e das suas instituições.   

É unânime que os Bombeiros Voluntários prestam um trabalho meritório no socorro das 

populações e na defesa do património, muitas vezes arriscando a vida, tanto no caso de 

incêndios, como em todo o tipo de catástrofes ou calamidades, bem como nos diversos tipos de 

acidentes.   

É justo, portanto, que aqueles que se dedicam a tais causas com altruísmo, solidariedade e 

heroísmo sejam reconhecidos e compensados, de alguma forma, pelo seu esforço e dedicação 

em prol dos outros. 

É necessário fomentar a adesão de cidadãos a tão nobre causa, como é a dedicação voluntária 

à proteção de vidas e bens. 

Justifica-se, assim, e torna-se fundamental o estabelecimento, por via normativa, de regras de 

diferenciação positiva da atividade de Bombeiro Voluntário no Município de Oliveira do Bairro, e 

da concessão de benefícios, bem como as obrigações e regras a serem observadas pelos 

Bombeiros no exercício das funções que lhes estão confiadas, para a sua atribuição.  

O Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios aos Bombeiros Voluntários de 

Oliveira do Bairro é um instrumento de carácter social instituído como forma de reconhecer, 

valorizar e fomentar o exercício de uma atividade com especial relevância para a comunidade, 

em regime de voluntariado uma vez que, nos tempos modernos, cada vez se torna mais difícil 

conseguir o voluntariado, nomeadamente como bombeiro.  

Na prossecução do escopo de ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas no 

presente Regulamento, ao abrigo do artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, foi 

efetuada a devida análise e apreciação, efetuando-se cálculos de referência, com base num 

conjunto de pressupostos alinhados pela estimativa de benefícios que poderão ser concedidos, 

no universo das medidas previstas e do número de Bombeiros Voluntários do concelho de 

Oliveira do Bairro, potencialmente e em média implicados na aplicação do Regulamento, e numa 

ótica de maximização da utilização dos apoios, concluindo-se que o custo anual a suportar ou 

internalizar pelo Município de Oliveira do Bairro é de reduzida expressão financeira, no contexto 

global do orçamento municipal, e é manifestamente compensado ou superado pelos benefícios 



 
 

sociais e para a prossecução do interesse público municipal, no reconhecimento da nobreza da 

Missão assumida pelos Bombeiros Voluntários, que se pretende incentivar e valorizar. 

 

Em consequência, é elaborada a presente proposta de projeto de Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoio e Benefícios aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, a ser publicada 

na Internet, no sítio institucional do Município, com o objetivo de ser submetido a consulta pública, 

pelo período de 30 dias úteis, para recolha de sugestões dos interessados. 

Findo o prazo de consulta, supramencionado, serão apreciadas as sugestões apresentadas 

tendo em vista a sua ponderação na redação final do presente projeto de Regulamento. 

Caso obtenha a necessária aprovação pelo órgão executivo municipal, haverá lugar ao seu 

posterior envio para os mesmos efeitos à Assembleia Municipal, nos termos previstos na alínea 

g) do n.º 1 do Artigo 25º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, seguindo-se a 

publicação do presente Regulamento em Diário da República e na internet, no sítio institucional 

do Município, conforme o disposto no Artigo 139.º do CPA. 

 

  



 
 

 

CAPÍTULO I 

Lei habilitante, objeto, definições e âmbito  

  

Artigo 1.º 

Lei habilitante  

O presente Regulamento é elaborado no uso da competência regulamentar conferida pelo artigo 

241.º da Constituição da República Portuguesa, pelas disposições ínsitas nas alíneas h), j) e m) 

do n.º 2 e no n.º 1 do artigo 23.º e alíneas u) e k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e do n.º 2 do artigo 16.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na 

redação atual.  

  

Artigo 2.º 

Objeto  

O regulamento tem por objeto estipular um conjunto de direitos e benefícios a conceder pelo 

Município de Oliveira do Bairro aos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.   

  

Artigo 3.º 

Definições  

Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se Bombeiros Voluntários os indivíduos 

integrados de forma voluntária num Corpo de Bombeiros, que têm por atividade cumprir as 

missões deste, nomeadamente a proteção de vidas humanas e bens em perigo, mediante a 

prevenção e extinção de incêndios, o socorro de feridos, doentes ou náufragos e a prestação de 

outros serviços previstos nos Regulamentos Internos e demais legislação aplicável e que estejam 

inseridos em quadros de pessoal, homologados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.   

  



 
 

Artigo 4.º 

Âmbito  

1 - O presente Regulamento aplica-se a todos os Bombeiros Voluntários pertencentes ao Corpo 

de Bombeiros existente no concelho e que preencham cumulativamente os seguintes 

requisitos:  

a) Ter mais de 14 anos de idade; 

b) Possuir a categoria igual ou superior a cadete; 

c) Constar do quadro homologado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

d) Ter mais de um ano de bons e efetivos serviços de voluntariado nos bombeiros; 

e) Estar na situação de atividade no quadro, ou de inatividade temporária em 

consequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões ou de doença 

contraída ou agravada em serviço. 

2 - Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro enviará à Câmara Municipal, nos primeiros 

quinze dias de cada ano civil, a relação nominal dos elementos ao serviço que reúnam os 

requisitos previstos no n.º 1.  

3  – Sem prejuízo de disposição específica em contrário, as disposições do presente 

Regulamento não se aplicam aos Bombeiros que se encontrem suspensos por ação 

disciplinar, que se encontrem ao momento no Quadro de Reserva ou no Quadro de Honra, 

conforme relação e listagem do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses 

(RNBP).   

 

Artigo 5.º 

Beneficiários 

Para efeitos da concessão dos benefícios previstos no presente Regulamento, consideram-

se Beneficiários os Bombeiros Voluntários que preencham as condições referidas no artigo 

anterior. 

 

CAPÍTULO II 

Dos deveres, direitos e benefícios  

  



 
 

Artigo 6.º 

Deveres  

Os Bombeiros beneficiários do presente Regulamento estão sujeitos aos deveres prescritos no 

Regime Jurídico aplicável aos Bombeiros portugueses no território nacional.  

  

Artigo 7.º 

Benefícios  

1. O Município de Oliveira do Bairro concede aos Beneficiários os seguintes benefícios ou 

apoios: 

a. Redução de pagamento das taxas urbanísticas em procedimentos de controlo prévio 

relativos à habitação própria e permanente, incluindo anexos e garagens, nos 

seguintes termos: 

i. Entre cinco e dez anos de serviço completos, redução de 30%;   

ii. Entre onze e quinze anos de serviço completos, redução de 40%;   

iii. Entre dezasseis e vinte anos de serviço completos, redução de 50%;   

iv. Mais de vinte anos de serviço completos, redução de 60%;  

b. Compensação do Imposto Municipal Sobre Imóveis liquidado, relativo à habitação 

própria e permanente do bombeiro localizada na área do concelho: 

i. Até aos cinco anos de serviço completos, compensação de 20%; 

ii. Entre cinco e dez anos de serviço completos, compensação de 50%;   

iii. Entre onze e quinze anos de serviço completos, compensação de 75%;   

iv. Mais de dezasseis anos de serviço completos, redução de 100%; 

c. Desconto de 50 % no acesso a eventos ou iniciativas de carácter desportivo, cultural 

e recreativo que sejam organizadas pela Câmara Municipal, condicionado a reserva 

do bilhete 5 dias úteis antes da realização do mesmo e mediante a apresentação do 

cartão de identificação, com limite máximo de 2 bilhetes por bombeiro, desde que os 

mesmos não revertam para uma causa social ou solidária; 

d. Acesso gratuito às Piscinas Municipais, nos horários previamente convencionados 

entre a Câmara Municipal e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Oliveira do Bairro;  



 
 

e. Desconto de 50 % no preço de capa das publicações à venda nos espaços 

municipais, com limite de um exemplar de cada publicação. 

2 - As reduções previstas na alínea a) do n.º 1 do presente artigo: 

a. não se aplicam à construção de piscinas; 

b. não são cumuláveis com as reduções previstas no Regulamento Urbanístico do 

Município de Oliveira do Bairro, aplicando-se o regime mais favorável. 

3 - O pagamento dos apoios que não se traduzam em descontos imediatos será efetuado 

mediante a apresentação dos documentos de despesa e comprovativos do meio de 

pagamento realizado. 

 

CAPÍTULO III 

Do Procedimento e Identificação 

 

Artigo 8.º 

Cartão de Identificação 

1 — Os Beneficiários serão identificados mediante Cartão de Identificação a emitir pela Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro. 

2 — O Cartão de Identificação deverá ser requerido pelo interessado, junto dos Serviços 

Municipais, devendo o requerimento ser acompanhado de: 

a) Identificação completa do requerente, incluindo nome, nacionalidade, naturalidade, data de 

nascimento, morada, número de identificação civil (número do cartão de cidadão, com indicação 

da data validade, ou número de bilhete de identidade) e número de identificação fiscal; 

b) Declaração emitida pelo Comandante da Associação de Bombeiros, comprovativa de que o 

requerente preenche os requisitos referidos no artigo 4.º deste Regulamento; 

c) Uma fotografia tipo passe; 

3 — O modelo do Cartão de Identificação será fixado pela Câmara Municipal. 

4 — O Cartão de Identificação é válido por um ano, devendo ser devolvido à Corporação, que o 

remeterá à Câmara Municipal, sempre que o bombeiro seu titular se encontre em situação de 

inatividade. 

5 — A renovação do Cartão de Identificação deverá ser requerida até 30 dias antes de caducar 

a respetiva validade. 



 
 

 

Artigo 9.º 

Procedimento de atribuição  

Os benefícios previstos nas alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 7.º serão solicitados mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e através da exibição do cartão de 

identificação previsto no artigo anterior e do Cartão de Bombeiro Voluntário, homologado pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais  

  

Artigo 10.º 

Encargos financeiros 

Os encargos financeiros a suportar pela Câmara Municipal, em resultado da execução do 

presente Regulamento, serão satisfeitos pela rubrica da Proteção Civil, a inscrever anualmente 

no Orçamento do Município. 

Artigo 11.º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e os demais casos omissos suscitados com a interpretação e aplicação do presente 

regulamento serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal. 

 

Artigo 12.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos  

O presente Regulamento entra em vigor no prazo de cinco dias, a contar da sua publicação no 

Diário da República.  

 

  

 


