
 
 

MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 

EDITAL 

 

Publicitação do início do procedimento e participação procedimental 

Para o projeto do novo 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AO 

BOMBEIRO VOLUNTÁRIO 

 

Alexandre Branco Gaudêncio, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, 

torna público, que decidiu dar início ao procedimento e participação procedimental do 

projeto para o novo Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios 

ao Bombeiro Voluntário, em conformidade com os fundamentos que abaixo se 

transcrevem, para cumprimento do previsto no artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º4/2015, de 7 de janeiro, pelo período de 30 

(trinta) dias, a contar da publicação do presente Edital, através da sua publicação na 

página oficial da Câmara em www.cm-ribeiragrande.pt.  

Os interessados poderão apresentar atributos, por escrito, para a elaboração do referido 

Regulamento, dirigidos à Câmara Municipal da Ribeira Grande, por ofício enviado ou 

entregue nos serviços de atendimento ao munícipe, ou através do correio eletrónico 

geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt, dentro do mesmo prazo. 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Fundada a 15 de abril de 1875, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Ribeira Grande é a mais antiga corporação de bombeiros dos Açores e a segunda mais 

antiga de Portugal e continua a fazer jus ao lema “Vida por Vida”. 

Durante estes anos de serviço à comunidade do concelho, a Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, tem vindo a prestar inúmeras tarefas 

essenciais como, a emergência pré-hospitalar, colaboração no socorro a náufragos, 

combate a incêndios, acidentes, enxurradas, calamidades, e em situações em que 

estejam em causa a vida e bens das pessoas. 

http://www.cm-ribeiragrande.pt/


Em 12 de maio de 2016 foi publicado, pelo Edital n.º 454/2016, no Diário da Républica, 

o Regulamento Municipal de Conceção de Direitos e Benefícios ao Bombeiro Voluntário. 

No entanto, depois de se proceder a uma análise dos procedimentos, benefícios e 

efetiva aplicação daquele Regulamento, e atenta à necessidade de reforçar a 

importância das funções desempenhadas pelos bombeiros voluntários e promover um 

real reconhecimento do trabalho que têm desenvolvido, tornou-se premente revê-lo, 

com o objetivo de estabelecer uma diferenciação positiva para o exercício de atividade 

do bombeiro voluntário, atribuindo um conjunto de outros benefícios que reflitam o valor 

que os bombeiros voluntários representam para o concelho, e que seja, também, um 

incentivo ao crescimento do corpo de bombeiros voluntários. 

Assim, torna-se necessário a criação de um novo regulamento, que prime pela 

desburocratização no acesso aos direitos e benefícios a conceder ao bombeiro 

voluntário e que promova um conjunto de incentivos de redução ou isenção do 

pagamento de taxas e/ou impostos municipais, a utilização gratuita de equipamentos 

municipais, o acesso gratuito a eventos, entre outros apoios, que representem, 

efetivamente, uma mais valia para aqueles que exercem, voluntariamente, o socorro da 

comunidade. 

O procedimento para a aprovação do regulamento que se inicia é elaborado ao abrigo 

da competência regulamentar conferida pelos artigos 112.º e 241.º da Constituição da 

Républica Portuguesa, da alínea h) e j) do n.º1 do artigo 23.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 

33.º e do número 1, alínea g) do artigo 25.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e em cumprimento ao previsto no artigo 96.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

Ribeira Grande, 

 

O Presidente da Câmara 
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