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EDITAL N.º 24-UOFECDAST / 2017 

 

Publicitação Do Início Do Procedimento e Participação Procedimental Elaboração do 

Projeto de Regulamento da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso do Município de Santa 

Marta de Penaguião 

 

----- DR. LUÍS REGUENGO MACHADO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARTA DE 

PENAGUIÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- TORNA PÚBLICO que, em cumprimento do nº 1 do artigo 98º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, por deliberação da Câmara 

Municipal, em reunião ordinária realizada em 21 de fevereiro, foi desencadeado no Município o 

procedimento de elaboração do Regulamento da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso (CMAI), 

que de forma abrangente procura ir ao encontro das situações de isolamento e demais 

necessidades da população mais idosa do concelho, em particular dos mais carenciados, zelando 

pela sua proteção e bem-estar. Pretende-se assim que o regulamento em questão possa definir, os 

princípios, as condições e a tramitação que deverá respeitar-se no processo de identificação, avaliação 

e resolução de situações-problema desta faixa etária, que coloquem, entre outras, a sua situação de 

segurança, saúde, higiene e dignidade em risco. Esta comissão deve assumir tarefas de articulação das 

diversas políticas municipais e nacionais existentes de apoio à pessoa idosa, informando, sensibilizando 

e responsabilizando as famílias e a comunidade, para a promoção de intervenções e respostas específicas 

para cada situação. 

O mencionado procedimento foi desencadeado ao abrigo da alínea k) do nº 1 do artigo 33º do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 Nesta senda, o nº 1 do artigo 98º do CPA consagra que a presente publicitação de início do 

procedimento deverá ser publicitada na Internet, no sítio institucional da entidade pública. 

 Mais torna público que, nos termos do nº 1 do artigo 68º e do nº 1 do artigo 98º, ambos do CPA, 

se podem constituir como interessados no presente procedimento aqueles que sejam titulares de direitos, 

interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que forem 

ou possam ser tomadas, bem como as associações, para defesa de interesses coletivos ou proceder à 

defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados, que caibam no âmbito dos respetivos fins. 

 Nestes termos, os interessados podem constituir-se como tal e apresentarem os seus contributos 

para a elaboração do projeto de regulamento até ao dia 17 de março, através de comunicação escrita, 
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dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, através do correio eletrónico atendimento@cm-

smpenaguiao.pt, ou endereçados ou entregues pessoalmente no edifício da câmara municipal, Praça do 

Município, Rua dos Combatentes, 5030-477 Santa Marta de Penaguião, contendo o nome completo, 

morada ou sede, profissão, número de identificação fiscal e o respetivo endereço eletrónico, dando 

consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 112º do 

CPA. 

 

 

----- Para constar se publica o presente Edital nos locais públicos habituais, no átrio do edifício dos 

Paços do Município de Santa Marta de Penaguião e na página eletrónica em www.cm-smpenaguiao.pt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Município de Santa Marta de Penaguião, 03 de março de 2017. ----------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

Luís Reguengo Machado, Dr. 

 


