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REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE MIRANDELA 

 

Nota Justificativa 

Considerando que os Bombeiros Voluntários dedicam de forma altruísta e solidária parte do seu tempo em 

prol da comunidade e até de forma heroica, velando pela segurança e bem-estar das populações que servem, 

o que, muitas vezes, envolve atividades de risco, e que os mesmos se deparam com graves dificuldades, 

merecem a atribuição de alguns benefícios, que de algum modo exaltem e traduzam o reconhecimento pela 

assunção abnegada de uma missão de risco tão nobre. 

Nesta conformidade, o Município de Mirandela, no âmbito das suas atribuições de ação social, proteção civil 

e promoção do desenvolvimento, pretende apoiar os Bombeiros Voluntários do Concelho de Mirandela, 

contribuindo, assim, para que os mesmos continuem a cumprir a sua missão com dedicação, competência e 

zelo, e, simultaneamente, incentivar o ingresso e reforço do número de Bombeiros Voluntários, pelo que com 

o presente Regulamento se pretende criar um normativo que vá de encontro ao referido desiderato, 

estabelecendo as regras para a atribuição municipal de benefícios sociais aos Soldados da Paz. 

Pelo exposto, ponderados os custos e benefícios da aprovação e implementação do Regulamento, prevê-se 

que os apoios decorrentes da criação de um conjunto de benefícios se afigurem francamente superiores aos 

custos que lhes estejam associados.  

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas h), j) e m) 

do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, todos na 

sua atual redação, e após realização de consulta pública e audiência dos interessados, em cumprimento do 

disposto no n.º 1 dos artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal 

de Mirandela, em reunião realizada em 21 de agosto de 2017, e a Assembleia Municipal, na sessão realizada 

em 08 de setembro de 2017 aprovam o Regulamento de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Mirandela e respetivo Anexo.  

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Objeto  

O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as condições de atribuição pela Câmara Municipal de um 

conjunto de benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Mirandela. 
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Artigo 2.º 

Requisitos 

Podem usufruir dos benefícios consagrados no presente Regulamento, os Bombeiros Voluntários que reúnam 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Possuir categoria igual ou superior a Bombeiro de 3.ª classe ou especialista; 

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

c) Ter mais de dois anos de bom e efetivo serviço, salvo quando a inatividade seja consequência de acidente 

ou doença ocorrida no exercício da sua missão; 

d) Não se encontrar suspenso em resultado de processo disciplinar; 

 

Artigo 3.º 

Tipologias de Benefícios 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento os benefícios a conceder podem consistir em: 

a) Acesso gratuito nos espaços municipais, designadamente Piscinas, Cinema e Museus; 

b) Aconselhamento jurídico em processos motivados por atos ocorridos no exercício das suas funções; 

c) Redução de 20% no pagamento do IMI, respeitante a habitação própria e permanente do Bombeiro; 

d) Redução de 50% de taxas inerentes a qualquer procedimento de controlo prévio para realização de 

operações urbanísticas de construção, ampliação, reconstrução de imóvel que constitua habitação própria 

e permanente do Bombeiro; 

e) Isenção no pagamento de refeições dos filhos na cantina escolar do 1.º ciclo do ensino básico;  

f) Prioridade na atribuição de habitação social promovida pela Câmara Municipal, quando em igualdade de 

condições sociais e de candidatura com os outros candidatos. 

g) Desconto de 25% na mensalidade fixada pela frequência dos filhos no jardim de infância municipal. 

 

Artigo 4.º 

Reflexo e Duração dos Benefícios 

1. Os benefícios devem refletir-se no mês seguinte à comunicação do seu deferimento ao beneficiário.  

2. Os benefícios são concedidos pelo período de um ano, a contar da data do deferimento da pretensão, e 

apenas enquanto se verificarem os requisitos e pressupostos que fundaram a sua atribuição. 

3. Findo o prazo constante do número anterior, o interessado deve apresentar novo pedido. 

4. Os beneficiários ficam obrigados a comunicar ao Município de Mirandela, quaisquer alterações às 

condições que conduziram à atribuição do/s benefício/s. 
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5. No caso do Município de Mirandela tomar conhecimento da alteração das condições que levaram à 

atribuição do benefício, este será imediatamente suspenso, até esclarecimento da situação, ou extinto, caso se 

comprove que não subsiste algum dos requisitos ou pressupostos que originaram a sua atribuição. 

 

Artigo 5.º 

Seguro 

Compete ao município suportar os encargos com seguros de acidentes pessoais de Bombeiros profissionais e 

voluntários, nos termos do disposto no Regime Jurídico aplicável aos Bombeiros Portugueses no Território 

Continental, aprovado pelo Decreto-lei n.º 241/2007 de 21 de junho, na sua atual redação. 

 

Artigo 6.º 

Identificação 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento e sempre que solicitado, os Bombeiros devem identificar-

se mediante a apresentação de cartão de identificação de Bombeiro ou outro que o substitua, nos termos 

legais. 

 

 

CAPÍTULO II 

Apresentação, Instrução, Decisão do Pedido 

Artigo 7.º 

Pedido  

Os Bombeiros Voluntários que reúnam os requisitos elencados no artigo 2.º e que pretendam candidatar-se 

aos benefícios previstos no presente Regulamento devem apresentar requerimento escrito, conforme modelo 

constante do Anexo, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, indicando o/s benefício/s 

pretendido/s e acompanhado de toda a documentação que comprove a situação referida, designadamente 

declaração assinada pelo Comandante do Corpo de Bombeiros que ateste que o candidato satisfaz os 

requisitos. 

 

Artigo 8.º 

Decisão 

1. Os pedidos apresentados são apreciados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e nas situações 

referidas na alínea f) do artigo 3.º são também avaliados pelos Serviços de Ação Social, competindo-

lhes instruir a informação, devidamente fundamentada, a submeter a despacho do Presidente da Câmara 

Municipal. 
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2. Quando o pedido não se encontre devidamente instruído, é notificado o requerente, para, no prazo de 10 

dias úteis, proceder à junção dos elementos/documentos em falta, sob pena de não o fazendo ser 

indeferida a sua pretensão. 

3. Na falta de suprimento das irregularidades ou de pronúncia do requerente, no prazo referido no número 

anterior, é o mesmo notificado do projeto de decisão de indeferimento e dos fundamentos que lhe estão 

subjacentes, para, em sede de audiência de interessados e querendo, se pronunciar por escrito, no prazo 

de dez dias úteis, sob pena de, nada dizendo, a mesma se tornar definitiva. 

4. Se o interessado se pronunciar no prazo referido no número anterior, o Serviço Municipal de Proteção 

Civil e quando aplicável os Serviços de Ação Social, elaboram informação que consubstancie 

fundamentadamente a manutenção ou alteração do sentido do projeto de decisão, a submeter à decisão 

final do Presidente da Câmara Municipal. 

5.  A decisão final é notificada por escrito ao requerente. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Finais 

Artigo 9.º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas ou omissões resultantes da interpretação ou aplicação do presente Regulamento são resolvidas 

pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com Competência Delegada. 

 

 

 

Artigo 10.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação na 2.ª Série do 

Diário da República. 

 

 

 

 

 

ANEXO: Requerimento para Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Mirandela. 
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Aprovado em reunião da Câmara Municipal de 21/08/2017 

Aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 08/09/2017 

Publicado no Diário da República- 2.ª Série n.º 186 de 26/09/2017 

Entrada em vigor a 27/09/2017 

 

 


