
  
 

PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO  

DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS 

 

EDITAL 

Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros, torna público o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------- 

O Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, estabelece, relativamente ao procedimento de Regulamento Administrativo, que se deve dar 

publicitação do início do procedimento, à constituição como interessados e à apresentação de 

contributos dos regulamentos que se queiram fazer aprovar pelos Órgãos competentes do Município.  

Nesta conformidade, o artigo 98.º, n.º 1 do CPA consagra que o início do procedimento é publicitado 

na internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do Órgão que decidiu 

desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 

pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos. ------------------------- 

Nestes termos e no cumprimento da citada disposição legal, por deliberação da Câmara Municipal, 

tomada na reunião realizada a 23 de janeiro de 2020, foi autorizado o início do procedimento relativo à 

elaboração dos seguintes Regulamentos Municipais: -------------------------------------------------------------- 

i) Regulamento Municipal de Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação por Jovens no Concelho de Macedo de Cavaleiros 

ii) Regulamento Municipal de Incentivo ao Comércio Tradicional -------------------------------------------------------------------- 

iii) Regulamento Municipal de Captação de Projetos de Interesse Municipal ------------------------------------------------------- 

Os interessados poderão, querendo, constituir-se como tal no procedimento e apresentar, no prazo de 

10 dias a contar da data de publicitação do início do procedimento, no sítio institucional da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, as suas sugestões para a elaboração dos mencionados 

regulamentos, as quais deverão ser formuladas por escrito, até ao final do mencionado prazo, a enviar 

por correio eletrónico para  geral@cm-macedodecavaleiros.pt ou por via postal para jardim 1.º 

de maio, 5340 – 218 Macedo de Cavaleiros, podendo ser utilizado o formulário de participação que se 

disponibiliza para o efeito. 

Macedo de Cavaleiros, Paços do Concelho, 27 de janeiro de 2020.  

O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Rodrigues 
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