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De acordo com o artigo 122.º conjugado com o n.º 3 do artigo 115.º da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais e o regime jurídico do associativismo autárquico, devem ser promovidos estudos, de 

modo a que a operacionalização de programas assegure a demonstração dos seguintes requisitos: 

O não aumento da despesa pública; 

O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais ou pelas entidades 

intermunicipais; 

Os ganhos de eficiência do exercício das competências pelos órgãos das autarquias locais ou 

das entidades intermunicipais; 

Cumprir os seguintes objetivos: 

Aproximação das decisões aos cidadãos; 

Promoção da coesão nacional; 

Reforço da solidariedade inter-regional; 

Melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações  

Racionalização dos recursos disponíveis. 

A articulação entre os diversos níveis da administração pública. 

Decorre deste diploma que constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, bem como dirigir em articulação com os organismos da 

administração pública, com competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção 

civil. 

A concretização das atribuições que estão imputadas ao município, preconiza fundamentalmente a 

promoção da coesão territorial, a qualidade dos serviços prestados às populações, bem como a eficiente 

e eficaz utilização dos recursos disponíveis, com respeito pelo princípio da igualdade e da não 

discriminação, no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais. 

O princípio da igualdade vincula a Administração Pública à não discriminação, positiva ou negativa, dos 

cidadãos e está associado ao princípio da imparcialidade, que implica que os seus poderes discricionários

devam ser concretizados segundo os mesmos critérios, medidas e condições relativamente a todos os 

particulares em idêntica situação. 

O Município de Leiria na prossecução do interesse público e decorrente das competências e atribuições 

que detém no âmbito da proteção civil deve cooperar em estreita relação com as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários. 

A sustentabilidade e garantia de prestação de socorro às populações, determina o apoio às Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários, que de forma inequívoca prestam assistência à população em 

situação de emergência, catástrofe e calamidade.  

 As Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho de Leiria merecem a concessão de 

alguns benefícios, que de alguma, se constituam como um estímulo ao trabalho desenvolvido no socorro 

à população e ao voluntariado. 
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No âmbito das competências, identificadas e no sentido de se transferir os recursos financeiros 

necessários e suficientes para a sua concretização, procedeu-se ao estudo que alude o n.º 2 do artigo 

n.º 122 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro conjugado com o artigo 99.º do Código do Procedimento 

Administrativo, que se consubstanciou na ponderação dos custos inerentes à operacionalização das 

medidas projetadas no Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais às Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Leiria, concluindo-se que os benefícios destas 

são evidentemente superiores.   
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