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MUNICÍPIO DE SILVES 
Câmara Municipal de Silves  

 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS  

AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE SILVES 

 

 

Preâmbulo 
 

 

A salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações é um papel 

indiscutível das autarquias locais, nomeadamente no domínio da protecção 

civil, constituindo uma atribuição própria dos municípios, conforme estatuído no 

artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, alínea j), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

 
Entre os objectivos fundamentais da protecção civil municipal, importa destacar 

a prevenção dos riscos colectivos e da ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe dele resultante; a atenuação dos riscos colectivos e a limitação dos 

seus efeitos; a prestação de socorro e de assistência às pessoas e outros 

seres vivos em perigo e a protecção de bens e valores culturais, ambientais e 

de elevado interesse público; e o apoio à reposição da normalidade da vida das 

pessoas nas áreas do território municipal afectadas por acidente grave ou 

catástrofe. 

 
Para a prossecução destes objectivos, o Município de Silves conta com o apoio 

importante e insubstituível dos corpos de bombeiros das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários existentes no concelho de Silves, 

designadamente no auxílio e socorro às populações, em caso de incêndios, 

inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os demais acidentes, 

catástrofes ou calamidades que incidem no território municipal. 
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Neste sentido, cabe ao Município de Silves, no quadro das suas atribuições e 

competências no domínio da protecção civil, contribuir activamente para a 

promoção e valorização social de todos aqueles que, voluntária ou 

altruisticamente, assumem a qualidade de bombeiro e prosseguem uma 

missão de serviço público em prol da comunidade, especialmente nos tempos 

em que os valores e o empenho por causas cívicas e humanitárias começam a 

escassear. 

 
No entanto, apesar do inquestionável reconhecimento do empenho e 

dedicação dos bombeiros voluntários por parte da comunidade, não é menos 

verdade que nem sempre o Estado se eleva à altura daqueles que, ainda que 

com graves dificuldades, prestam socorro a pessoas e bens, com dedicação, 

empenhamento e elevado espírito de sacrifício pessoal e familiar.  

 
É, por isso, de elementar justiça que homens e mulheres que se dedicam 

voluntariamente à protecção e socorro de pessoas e bens com elevado sentido 

de responsabilidade, abnegação, altruísmo, solidariedade e, não raras vezes, 

heroísmo, sejam reconhecidos, lembrados, acarinhados e compensados pelo 

seu esforço, entrega e dedicação em prol do bem-estar das populações.  

 
Mais a mais quando a melhoria da eficiência da protecção civil e das condições 

de prevenção e socorro depende, entre outras medidas, do reconhecimento e 

da valorização dos bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros agentes do 

sistema de protecção e socorro em Portugal, e, especialmente, do reforço dos 

incentivos ao voluntariado, apoiando, promovendo e dignificando o voluntariado 

e a função social do bombeiro. 

 
Nestes termos, afigura-se, pois, pertinente a concessão de alguns benefícios 

que, em certa medida, enalteçam a assunção pelos bombeiros voluntários de 

uma actividade de risco em nome de uma tão nobre causa como é a de velar 

pela protecção e socorro de pessoas e bens, e que sirvam, em simultâneo, 

como um mecanismo de incentivo, promoção e dignificação do voluntariado no 

desempenho de uma missão pública. 
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Mas, para tanto, impõe-se editar a necessária regulamentação que estabeleça 

os termos e as condições da atribuição de um conjunto de benefícios aos 

bombeiros voluntários das Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários do concelho de Silves, e que constituirá um instrumento de auto-

vinculação para o exercício dos poderes discricionários de que o Município de 

Silves é detentor enquanto autoridade administrativa, garantindo, desse modo, 

uma actuação parametrizada e transparente no estrito cumprimento dos 

princípios da igualdade, da imparcialidade e da solidariedade. 

 
Pelo que, com esta iniciativa, pretende o executivo municipal permanente dotar 

a autarquia de um regulamento que permita melhorar as condições de vida dos 

bombeiros voluntários do concelho de Silves, numa perspectiva de motivação, 

valorização e realização pessoal e profissional, na prestação da sua missão de 

protecção e socorro de pessoas e bens, sem deixar de garantir a todos eles um 

tratamento igualitário, imparcial e solidário, na atribuição dos benefícios que 

lhes são consagrados naquele instrumento jurídico. 

 
Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e pelos artigos 25.º, n.º 

1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi elaborado, com 

fundamento no artigo 6.º-A do regime jurídico aplicável aos bombeiros 

portugueses no território continental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 241/2007, 

de 21 de Junho, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 64/2019, de 16 

de Maio, o presente regulamento municipal de atribuição de benefícios aos 

bombeiros voluntários do concelho de Silves. 

 

 

Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios  

aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Silves 
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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

(Lei Habilitante) 

 
O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida pelo disposto 

no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e nos artigos 25.º, n.º 1, 

alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e tem o seu 

fundamento no artigo 6.º-A do regime jurídico aplicável aos bombeiros 

portugueses no território continental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 241/2007, de 

21 de Junho, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 64/2019, de 16 de 

Maio. 

 
Artigo 2.º 

(Objecto) 

 
O presente regulamento tem por objecto estabelecer, no âmbito das políticas 

sociais e de protecção civil do Município de Silves, as condições de atribuição de 

benefícios aos bombeiros voluntários das Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do concelho de Silves. 

  
Artigo 3.º 

(Âmbito) 

 
O presente regulamento aplica-se a todos os bombeiros voluntários que se 

encontrem em actividade de funções nos corpos activos das Associações 

Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do concelho de Silves e que 

preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Tenham idade igual ou superior a 18 anos; 

b) Possuam a categoria igual ou superior a cadete; 

c) Integrem o quadro homologado pela Autoridade Nacional de Emergência e 

Protecção Civil; 
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d) Tenham, no mínimo, mais de um ano de bons e efectivos serviços no 

quadro activo do corpo de bombeiros de Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do concelho de Silves; 

e) Estejam em situação de actividade no quadro activo, de inactividade em 

consequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões 

enquanto bombeiro ou de doença contraída ou agravada em serviço; e, 

f) Não se encontrem suspensos em resultado de procedimento disciplinar. 

 

CAPÍTULO II 

Benefícios 

 

Artigo 4.º 

(Benefícios) 

 
1 - Os bombeiros voluntários que preencham os requisitos cumulativos 

enunciados no artigo anterior podem aceder aos seguintes benefícios a atribuir 

pelo Município de Silves: 

a) Isenção do pagamento de taxas urbanísticas quando esteja em causa a 

realização de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação em 

habitação própria e permanente, nos termos e condições estabelecidas 

no artigo 5.º do presente regulamento;  

b) Compensação de 50% no valor liquidado de imposto municipal sobre 

imóveis (IMI) que incide sobre habitação própria e permanente, nos 

termos e condições previstas no artigo 6.º do presente regulamento; 

c) Acesso gratuito aos espaços museológicos e outros equipamentos 

culturais municipais ou sob administração municipal; 

d) Acesso gratuito aos eventos culturais organizados pelo Município de 

Silves, nos termos e condições estabelecidas no artigo 7.º do presente 

regulamento;   

e) Redução de 50% nos preços que incidem sobre a utilização dos serviços 

do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, para frequência de 

actividades físicas e desportivas ali desenvolvidas, com 

acompanhamento técnico; 
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f) Suporte de encargos com contratos de seguro de acidentes pessoais, de 

acordo com a legislação em vigor e em articulação protocolar com a 

respectiva Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários; 

g) Prioridade na atribuição de habitação social promovida pelo Município 

de Silves, quando em igualdade de condições sociais e de 

circunstâncias com outros candidatos; 

h) Prioridade na atribuição dos apoios sociais previstos no regulamento 

municipal de apoio social a pessoas e famílias carenciadas ou em 

situação de vulnerabilidade, quando em igualdade de condições sociais 

e de circunstâncias com outros candidatos; e, 

i) Concessão de apoio psicológico em ocorrências de especial 

complexidade e decorrentes das funções de voluntariado. 

2 - Os descendentes de primeiro grau dos bombeiros voluntários que 

preencham os requisitos cumulativos enunciados no artigo anterior têm: 

a) Prioridade na inscrição nas actividades de animação e de apoio à família 

(pré-escolar), quando em igualdade de condições sociais e de 

circunstâncias com outros candidatos; 

b) Prioridade no acesso aos serviços educativos e programas de férias 

educativas; e, 

c) Prioridade na atribuição de bolsas de estudo no ensino superior, desde 

que exista aproveitamento escolar e quando em igualdade de condições 

sociais e circunstâncias com outros candidatos, de acordo com o 

previsto no regulamento municipal de atribuição de bolsas de estudo. 

 

Artigo 5.º 

(Taxas Urbanísticas) 

 
1 - O benefício respeitante à isenção do pagamento de taxas urbanísticas, 

prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, apenas pode ser concedido 

uma única vez e incide exclusivamente sobre obras de recuperação, 

beneficiação e/ou reabilitação que visem conferir adequadas características de 

desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva de habitação 

própria e permanente, e onde se inclui, designadamente, o melhoramento das 
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condições de segurança e salubridade e a erradicação de barreiras 

arquitectónicas. 

2 - Os beneficiários da isenção do pagamento de taxas urbanísticas pela 

realização das obras referidas no número anterior, que alienem a edificação 

destinada a habitação própria e permanente dentro dos cinco anos seguintes 

ao seu licenciamento, comunicação prévia e autorização de utilização, podem 

ser obrigados pelo Município de Silves a proceder ao pagamento do montante 

pecuniário das taxas alvo de isenção. 

3 - Os beneficiários da isenção do pagamento de taxas urbanísticas devem 

prestar todas as informações solicitadas pelo Município de Silves necessárias à 

fiscalização, controlo e acompanhamento da manutenção dos pressupostos de 

facto e de direito que permitiram o reconhecimento e atribuição daquele 

benefício.    

 

Artigo 6.º 

(Imposto Municipal sobre Imóveis) 

 
1 - O benefício que consiste na compensação de 50% no valor liquidado de 

imposto municipal sobre imóveis (IMI), prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

4.º do presente regulamento, tem a duração de três anos e a sua atribuição 

depende da verificação das seguintes condições cumulativas: 

a) O beneficiário possuir três anos de bons e efectivos serviços; 

b) A afectação do prédio ou fracção autónoma a habitação própria e 

permanente do beneficiário e do seu agregado familiar, pelo período 

mínimo de cinco anos; e, 

c) O beneficiário ou algum membro do seu agregado familiar não ser 

proprietário, comproprietário, usufrutuário, promitente-comprador ou 

arrendatário de outro imóvel destinado a habitação própria e 

permanente, no próprio concelho de Silves ou noutro concelho do país. 

2 - A compensação referida no número anterior é atribuída no mês de Janeiro 

do ano civil seguinte a que respeita o imposto municipal sobre imóveis (IMI) 

liquidado pelo beneficiário.    

3 - Os beneficiários de compensação no pagamento de imposto municipal 

sobre imóveis (IMI) devem prestar todas as informações solicitadas pelo 
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Município de Silves necessárias à fiscalização, controlo e acompanhamento da 

manutenção dos pressupostos de facto e de direito que permitiram o 

reconhecimento e atribuição daquele benefício.    

 

Artigo 7.º 

(Eventos Culturais) 

 
O acesso gratuito aos eventos culturais organizados pelo Município de Silves 

depende da verificação das seguintes condições cumulativas: 

a) Os beneficiários deste apoio não podem exceder o limite de 10% da 

lotação total do espaço onde será realizado o evento, quando aplicável; 

b) A atribuição do apoio fica condicionada à reserva de bilhetes pelo menos 

até cinco dias úteis antes da realização do evento; e, 

c) O acesso ao evento implica a apresentação pelo beneficiário do seu 

cartão de identificação.  

 

Artigo 8.º 

(Cumulatividade) 

 
Os benefícios consagrados no presente regulamento não podem ser 

acumulados com outras medidas de apoio social promovidas para o mesmo 

fim, bem como com outras reduções e isenções de de preços, tarifas ou 

taxas. 

 

CAPÍTULO III 

Deveres 

 

Artigo 9.º 

(Deveres) 

 
1 - Os bombeiros voluntários, que sejam beneficiários de apoios ao abrigo do 

presente regulamento, estão sujeitos aos deveres prescritos legalmente no 

regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental. 
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2 - Os bombeiros voluntários, que sejam beneficiários de apoios ao abrigo do 

presente regulamento, estão ainda sujeitos ao cumprimento dos seguintes 

deveres: 

a) Dignificar o voluntariado e a função social do bombeiro, actuando com 

dedicação, competência, zelo, assiduidade e correcção; 

b) Prestigiar com o exercício da sua função a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do concelho de Silves que servem; 

c) Não efectuar uma utilização indevida ou imprudente do cartão de 

identificação que confere o estatuto de beneficiário de apoios 

concedidos ao abrigo do presente regulamento; e, 

d) Cooperar nas diversas iniciativas e acções da protecção civil municipal, 

que visem melhorar a protecção e socorro de pessoas e bens.  

 

 CAPÍTULO IV 

Procedimento de Atribuição 

 

Artigo 10.º 

(Requerimento e Instrução) 

 
1 - O reconhecimento e atribuição dos benefícios e direitos constantes do 

presente regulamento depende de pedido expresso a formular pelo 

interessado, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Silves, do qual deverá constar, designadamente:  

a) Nome, residência, estado civil, profissão, data de nascimento, número 

de identificação civil, número de identificação fiscal e número de 

segurança social; 

b) Indicação do corpo de bombeiros a que pertence; 

c) Quadro e categoria, número mecanográfico e data de admissão; 

d) Indicação de 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; 

e) Composição do agregado familiar com a indicação do nome, data de 

nascimento de cada um dos membros e dos respectivos números de 

identificação civil, fiscal e de segurança social; e, 
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f) Indicação dos direitos ou benefícios a que se candidata ao abrigo do 

presente regulamento.  

2 - O requerimento referido no número anterior deve ser acompanhado de 

declaração do comandante do corpo de bombeiros a certificar que o bombeiro 

voluntário em causa reúne as condições referentes ao tempo e qualidade de 

serviço mencionadas neste regulamento, para usufruir dos benefícios a que se 

candidata e não está sujeito a nenhum procedimento disciplinar. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o pedido de atribuição de 

compensação de 50% no valor liquidado de imposto municipal sobre imóveis 

(IMI), prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do presente regulamento, deve 

ainda ser instruído com os seguintes documentos: 

a) Cópia da nota de liquidação do imposto municipal sobre imóveis (IMI) 

que incide sobre prédio ou fracção autónoma afecta a habitação própria 

e permanente do requerente do apoio e do seu agregado familiar; 

b) Documento comprovativo do pagamento do imposto municipal sobre 

imóveis (IMI) que incide sobre habitação própria e permanente do 

requerente do apoio e do seu agregado familiar; 

c) Declaração do comandante do corpo de bombeiros a certificar que o 

bombeiro voluntário em causa reúne as condições referentes ao tempo e 

qualidade de serviço mencionadas na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do 

presente regulamento;  

d) Cópia do título aquisitivo do direito de propriedade do prédio ou fracção 

autónoma afecta a habitação própria e permanente do requerente do 

apoio e do seu agregado familiar; 

e) Cópia de certidão actualizada do registo predial do prédio ou fracção 

autónoma objecto do apoio requerido, emitida por Conservatória do 

Registo Predial; 

f) Cópia de caderneta predial actualizada do prédio ou fracção autónoma 

objecto do apoio requerido, emitida pelo Serviço de Finanças; 

g) Declaração da Freguesia ou União de Freguesias do local do imóvel a 

atestar a sua afectação a habitação própria e permanente do requerente 

do apoio e do seu agregado familiar, pelo período mínimo de cinco anos; 
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h) Declaração do Serviço de Finanças comprovativa de que o requerente 

do apoio não possui qualquer outro imóvel, destinado a habitação, de 

sua propriedade ou de qualquer outro membro do agregado familiar; e, 

i) Declaração do requerente do apoio, sob compromisso de honra, de que 

o mesmo ou algum membro do seu agregado familiar não é proprietário, 

comproprietário, usufrutuário, promitente-comprador ou arrendatário de 

outro imóvel destinado a habitação própria e permanente, no próprio 

concelho de Silves ou noutro concelho do país. 

4 - O Município de Silves, atendendo à natureza dos benefícios a atribuir, 

poderá solicitar aos requerentes outros documentos e informações que se 

mostrem necessários para assegurar a correcta avaliação do pedido de 

atribuição de apoios. 

 

Artigo 11.º 

(Apreciação do Requerimento) 

 
1 - Os pedidos de reconhecimento e atribuição de benefícios e direitos 

previstos no presente regulamento são objecto de apreciação pelo serviço 

municipal de protecção civil e florestas, mediante a elaboração de informação 

devidamente fundamentada, a submeter a despacho do Presidente da Câmara 

Municipal de Silves. 

2 - Quando o pedido apresentado não se encontre correctamente instruído, o 

requerente deve ser notificado para, no prazo de dez dias, aperfeiçoar e 

completar a instrução do seu pedido, ficando suspensos os termos ulteriores do 

procedimento. 

3 - Na ausência de aperfeiçoamento do pedido ou de pronúncia por parte do 

requerente, no prazo fixado no número anterior, o Presidente da Câmara 

Municipal de Silves profere despacho de rejeição liminar do pedido.  

 

Artigo 12.º 

(Diligências Instrutórias) 

 
1 - Em caso de dúvida relativamente à autenticidade das declarações e 

documentos que instruem o pedido, o serviço municipal de protecção civil e 
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florestas pode solicitar ao requerente a apresentação de documentos ou 

esclarecimentos complementares, no prazo máximo de dez dias. 

2 - O serviço municipal de protecção civil e florestas pode ainda, em caso de 

dúvida, realizar as diligências necessárias para averiguar e aferir a veracidade da 

informação constante do requerimento apresentado, podendo, inclusive, solicitar 

a outras entidades ou organismos competentes a confirmação dos elementos 

declarados pelo requerente. 

 

Artigo 13.º 

(Decisão) 

 
1 - O reconhecimento e atribuição dos benefícios e direitos previstos no presente 

regulamento é da competência do Presidente da Câmara Municipal de Silves, 

mediante o proferimento de despacho de deferimento ou de indeferimento do 

pedido, tendo por base informação do serviço municipal de protecção civil e 

florestas. 

2 - Exceptua-se do disposto no número anterior o benefício previsto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º do presente regulamento, cujo reconhecimento e atribuição 

é da competência da Câmara Municipal de Silves, mediante a tomada de 

deliberação de deferimento ou de indeferimento do pedido, tendo por base 

informação do serviço municipal de protecção civil e florestas e prévia 

cabimentação financeira. 

3 - Há lugar a indeferimento do pedido de reconhecimento e atribuição de 

benefícios e direitos previstos no presente regulamento, nomeadamente, quando:  

a) O requerente tenha prestado falsas declarações; 

b) O requerente não tenha prestado as informações ou os documentos 

solicitados, no prazo concedido para o efeito; 

c) O requerente não cumpra os requisitos do artigo 3.º do presente 

regulamento; ou, 

d) O requerente não cumpra as condições estipuladas no presente 

regulamento para a obtenção de um concreto benefício. 

4 - O projecto de decisão de indeferimento e os fundamentos que lhe estão 

subjacentes são notificados ao requerente para que, em sede de audiência 
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prévia do interessado, e querendo, se pronunciar, por escrito, no prazo máximo 

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

5 - Caso o requerente se pronuncie em sede de audiência prévia do 

interessado, o serviço municipal de protecção civil e florestas elabora uma 

informação que fundamenta a manutenção ou a alteração do sentido do 

projecto de decisão, a submeter à decisão final do órgão municipal competente. 

6 - A decisão final é notificada pelo serviço municipal de protecção civil e 

florestas ao requerente e à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

a que pertence.    

 

Artigo 14.º 

(Cartão de Identificação) 

 
1 - Em caso de deferimento do pedido de reconhecimento e atribuição de 

benefícios e direitos previstos no presente regulamento, o Município de Silves 

emite em nome do beneficiário um cartão de identificação de uso pessoal e 

intransmissível. 

2 - O cartão de identificação deve conter, obrigatoriamente, o logótipo do 

Município de Silves, a fotografia tipo passe do beneficiário, o nome do titular, o 

quadro e categoria de bombeiro, a identificação da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do concelho de Silves onde se encontra inscrito o 

beneficiário, a data de emissão e respectivo número, a data de validade e a 

assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

3 - O cartão de identificação tem a validade de três anos, sem prejuízo do seu 

titular poder requerer a sua renovação, com trinta dias de antecedência em 

relação à data de término da sua validade, desde que se mantenham os 

pressupostos de facto e de direito que justificaram a sua emissão. 

4 - A caducidade do cartão de identificação, bem como a cessação da verificação 

dos requisitos constantes do artigo 3.º do presente regulamento, implica a sua 

devolução pelo seu titular à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários a 

que pertence, que o remete de imediato ao Município de Silves. 

 

 

 



14 
 

Artigo 15.º 

(Cessação da Atribuição de Benefícios) 

 
1 - O beneficiário pode abdicar, a todo o tempo, dos benefícios e direitos 

reconhecidos e atribuídos ao abrigo do presente regulamento, comunicando-o, 

por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal de Silves, e devolvendo o 

cartão de identificação referido no artigo anterior. 

2 - A decisão de reconhecimento e atribuição de benefícios e direitos extingue-

se por caducidade quando o seu beneficiário deixar de reunir algum dos 

requisitos constantes do artigo 3.º do presente regulamento. 

3 - A decisão de reconhecimento e atribuição de benefícios e direitos também 

cessa de produzir quaisquer efeitos quando ocorra algum dos seguintes factos: 

a) A morte do beneficiário, excepto no que respeita aos direitos 

susceptíveis de transmissão aos seus descendentes, adoptados ou 

enteados que façam parte integrante do respectivo agregado familiar, 

nos termos do presente regulamento; 

b) A cessação de funções enquanto bombeiro voluntário, excepto em caso 

de doença grave ou inactividade por acidente decorrente da função; 

c) A prestação de falsas declarações por parte do beneficiário junto do 

Município de Silves ou de qualquer outra entidade ou instituição; ou, 

d) A utilização imprudente e indevida pelo beneficiário do seu cartão de 

identificação ou dos benefícios e direitos a ele associados. 

4 - A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários a que pertence o 

beneficiário deve comunicar todos os factos que possam determinar a 

cessação do reconhecimento e atribuição de benefícios e direitos ao abrigo do 

presente regulamento, por escrito e no prazo máximo de dez dias, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Silves, para avaliação da situação e 

tomada de decisão. 

 

Artigo 16.º 

(Restituição) 

 
A obtenção de benefícios e apoios com violação do disposto no presente 

regulamento pode implicar para o seu beneficiário a restituição das quantias 
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indevidamente recebidas, acrescidas dos juros legais, ou o pagamento das 

taxas municipais erradamente isentadas. 

   

Artigo 17.º 

(Impedimento) 

 
Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

instauração de procedimento criminal, a entrega de documentos falsificados ou 

a prestação culposa de falsas declarações determina o impedimento do 

requerente ou beneficiário de apoios e direitos candidatar-se a quaisquer 

apoios ou subsídios a conceder pelo Município de Silves, por um período de 

dois anos.     

  

CAPÍTULO V 

Disposições Finais 

 

Artigo 18.º 

(Confidencialidade) 

 
O Município de Silves, através do serviço municipal de protecção civil e 

florestas, garante toda a confidencialidade no tratamento dos dados pessoais 

constantes dos processos administrativos instruídos nos termos do presente 

regulamento. 

 

Artigo 19.º 

(Relatório Anual) 

 
Anualmente é elaborado, pelo serviço municipal de protecção civil e florestas, 

um relatório síntese sobre todos os benefícios e direitos atribuídos ao abrigo do 

presente regulamento. 
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Artigo 20.º 

(Isenções) 

 
As isenções de taxas e preços que consubstanciam parte dos benefícios e 

direitos previstos no presente regulamento, encontram-se devidamente 

consagradas e fundamentadas: 

a) No regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

e, 

b) No regulamento de tarifas e preços do Município de Silves.  

 

Artigo 21.º 

(Prazos) 

 
Os prazos referidos no presente regulamento contam-se nos termos previstos 

no Código do Procedimento Administrativo.  

 

Artigo 22.º 

(Delegação e Subdelegação de Competências) 

 
As competências neste regulamento cometidas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Silves podem ser delegadas nos Vereadores, com faculdade de 

subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais. 

 

Artigo 23.º 

(Direito Subsidiário) 

 
A tudo o que não se encontrar previsto no presente regulamento, aplica-se 

subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 24.º 

(Dúvidas e Omissões) 

 
Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do 

presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo recurso aos 
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critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são decididos por 

deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

 

Artigo 25.º 

(Entrada em Vigor) 

 
O presente regulamento entra em vigor no prazo de cinco dias úteis após a 

data da sua publicação em Diário da República. 

 

 


