
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL N.º 112/2021 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À 
 FAMÍLIA - ALTERAÇÃO  

 
- INÍCIO DO PROCEDIMENTO - 

 
 

HERMÍNIO JOSÉ DA CRUZ AUGUSTO RODRIGUES, Presidente da Câmara 
Municipal de Alcobaça, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do n.º 1 do 
artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 98º do código do Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

 
Torna público ter a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada no dia 22 de 
novembro de 2021, deliberado desencadear o procedimento para alteração do 
Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade de Apoio à Família, conforme 
informação técnica que se junta em anexo,  

 
Mais torna público, nos termos do disposto no mencionado n.º 1 do artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo, que: 
a) é fixado o prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação 

do presente edital no portal institucional da Autarquia em www.cm-
alcobaca.pt, para que os interessados se possam constituir como tal e 
apresentar os contributos e sugestões que entendam dever ser 
considerados no âmbito do procedimento, devendo fazê-lo por escrito 
diretamente na Unidade Administrativa e de Modernização da Câmara 
Municipal de Alcobaça, sita Praça João de Deus Ramos  2461-501 
Alcobaça, de Segunda a Sexta-Feira, dentro do horário de expediente, das 
09.00h às  12.30h e das 14.00h às 17.30h ou por correio registado enviado 
para a mesma morada, por fax para o n.º 262 580 850, ou ainda por via 
eletrónica para o e-mail cmalcobaca@cm-alcobaca.pt; 

b) a constituição como interessado e a apresentação de contributos e 
sugestões deverão conter os seguintes elementos: 
i. Identificação do procedimento, pela indicação do regulamento a que 

respeita; 
ii. Identificação do interessado, pela indicação do nome, domicílio, bem 

como, se possível, dos números de identificação civil e de identificação 
fiscal; 

iii. Invocação fundamentada da qualidade de interessado; 
iv. Contributos e sugestões para o procedimento, formulados em termos 

claros e precisos; 
v. Indicação do número de telefax ou telefone ou endereço de correio 

eletrónico e consentimento para que eventuais notificações lhe sejam 
dirigidas por estes meios. 

 
Torna ainda público que, os interessados poderão igualmente, caso assim o 

entendam, pronunciar-se sobre o projeto de alteração ao regulamento, em 
conformidade com o disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 
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 Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume. 
 
  
 
                  Paços do Município de Alcobaça, 25 de novembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

     O Presidente da Câmara Municipal 
 

  
 
 

 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 













