
 REGULAMENTO  

DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS  

AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. JOÃO DA MADEIRA 

 

 

Preâmbulo 

O Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários de S. 

João da Madeira é um instrumento de carácter social instituído como forma de 

reconhecer, proteger e fomentar o exercício de uma actividade com especial 

relevância para a comunidade, em regime de voluntariado, à qual está inerente a 

assumpção de risco em prol da segurança de pessoas e bens. 

Capitulo I  

Princípios Gerais  

Artigo 1º  

Objectivo  

O presente regulamento tem por objectivo estipular deveres, direitos e regalias, 

aos bombeiros voluntários de S. João da Madeira. 

Artigo 2º  

Âmbito  

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os elementos pertencentes ao Corpo 

de Bombeiros de S. João da Madeira e que preencham cumulativamente, os 

seguintes requisitos:  

a) Ter mais de 14 anos;  

b) Possuir a categoria igual ou superior a cadete;  

c) Constar dos quadros homologados pela Direção Nacional de Bombeiros;  



d) Ter mais de um ano de bons efectivos serviços de bombeiros, quer no 

quadro activo, quer no quadro de honra.  

e) Estar na situação de actividade no quadro, ou de inactividade em 

consequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões ou de 

doença contraída ou agravada em serviço.  

2. As disposições do presente Regulamento sobre direitos e regalias não se 

aplicam aos bombeiros que se encontrem suspensos por acção disciplinar.  

 

Capítulo II  

DOS DEVERES, DIREITOS E REGALIAS  

Artigo 3º  

Deveres  

No exercício das funções que lhe foram confiadas os bombeiros estão vinculados 

ao cumprimento dos seguintes princípios:  

a) Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentos aplicáveis aos 

actos por si praticados;  

b) Actuar com dedicação, competência, zelo, assiduidade e correcção;  

c) Cooperar, ao nível Municipal e Distrital, através da Corporação, com os 

organismos da Protecção Civil, nas diversas iniciativas que visem melhorar a 

protecção das populações e seus bens.  

Artigo 4º  

Direitos  

1. Os bombeiros têm direito a:  

a) Beneficiar do seguro contra acidentes pessoais, celebrado e pago pela 

Câmara Municipal, para os casos previstos na lei.  



b) Prioridade na atribuição de habitação social promovida pela Câmara 

Municipal de S. João da Madeira, quando em igualdade de condições sociais 

e de candidatura com outros candidatos.  

c) Prioridade na atribuição de bolsas de estudo, nos termos do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior de 

Residentes no Concelho de S. João da Madeira, desde que em igualdade de 

condições sociais e de candidatura com outros candidatos;  

e) Receber apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos 

motivados por factos ocorridos no exercício das suas funções;  

f) Acesso gratuito às piscinas municipais, em regime livre, sem prejuízo do 

respeito pela lotação prevista;  

e) Ser agraciado com distinções honoríficas por serviços relevantes e 

extraordinários prestados à causa dos Bombeiros, por actos de coragem e 

abnegação no salvamento de pessoas, animais ou bens e ainda pela 

assiduidade revelada por um serviço efectivo com exemplares 

comportamento e dedicação:  

3. As distinções honoríficas a conceder pela Câmara Municipal, sob proposta do 

Comandante da Corporação de Bombeiros, e/ou pelo Presidente da Direção, 

compreendem as seguintes Modalidades:  

- Medalha municipal de Coragem e Abnegação;  

- Medalha municipal de Serviços Distintos;  

- Medalha municipal de dedicação publica;  

4. As medalhas compreendem os graus ouro, prata e cobre.  

5. O acto da entrega poderá decorrer durante a formatura geral da sua corporação.  

 



Artigo 5º  

Regalias do agregado familiar 

1. O agregado familiar dos bombeiros falecidos em serviço tem directo a apoio 

jurídico e administrativo gratuito em processos de carácter social, decorrentes 

da morte do bombeiro. 

2. Os filhos dos bombeiros terão prioridade na atribuição de bolsas de estudo, 

nos termos do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior de Residentes no Concelho de S. João da Madeira, 

desde que em igualdade de condições sociais e de candidatura com outros 

candidatos.  

CAPÍTULO III  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 6º 

Entrada em Vigor  

Este Regulamento entra em vigor dez dias após a publicação dos respectivos 

editais. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal na reunião ordinária de 11 de Junho de 2013. 

Aprovado pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 27 de Junho de 2013. 


