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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 28/11/2022  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 28 
de novembro de 2022, tomou a seguinte deliberação: -------------------------------------  
 
“REGULAMENTOS --------------------------------------------------------------------  
 
PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO 
PROCEDIMENTAL TENDO EM VISTA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
"REGULAMENTO DE INFRAESTRUTURAS EM ESPAÇO PÚBLICO": ---------  
O Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: -------------------------  
“I -----------------------------------------------------------------------------------------  
DA MOTIVAÇÃO -----------------------------------------------------------------------  
No artigo oitenta e quatro da Constituição da República Portuguesa (CRP) e no artigo 
quinze do Decreto-Lei número duzentos e oitenta barra dois mil e sete, de sete de agosto, a 
existência de um domínio público municipal é uma realidade indiscutível. ------------------  
Nos termos da alínea qq) do artigo trinta e três do Anexo I da Lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, cabe à Câmara Municipal administrar o 
domínio público municipal, sendo possível a sua utilização privativa ao abrigo de um 
título jurídico-administrativo a emitir pelo referido órgão autárquico. -----------------------  
De acordo com o número um, do artigo seis do Decreto-Lei DL número centos e vinte e 
três barra dois mil e nove, de vinte e um de Maio, que define o regime jurídico da 
construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações 
eletrónicas, compete ao Município estabelecer regulamentos contendo os procedimentos 
para a atribuição de direitos de passagem em domínio público, incluindo as instruções 
técnicas, as quais devem obedecer aos princípios estabelecidos nos número três e quatro do 
artigo vinte e quatro da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei número 
cinco barra dois mil e quatro, de dez de fevereiro. ------------------------------------------------  
O reconhecimento, por via legislativa, do direito de passagem a algumas empresas ou 
concessionárias de sistemas, redes e ou de infraestruturas, não dispensa a emissão de 
título, pela Câmara Municipal, relativo à utilização do respetivo domínio público quer 
por motivo de obras ou trabalhos, quer para a sua utilização mais duradoura. --------------  
Na verdade, o reconhecimento do direito de passagem nunca poderia ofender o princípio 
constitucional da autonomia local, nem a propriedade pública municipal, nem tão pouco 
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as regras aplicáveis ao aproveitamento de bens públicos municipais por privados, 
nomeadamente no que diz respeito à ponderação da compatibilidade da pretensão concreta 
com outros serviços públicos, como a proteção da saúde e seguranças públicas ou com o 
disposto em planos municipais do ordenamento do território ou ainda com a proteção do 
património histórico-cultural. -----------------------------------------------------------------------  
Neste contexto, cabe ao Município regular a ocupação por motivo de obras ou trabalhos e 
a utilização mais duradoura do seu domínio público, o qual compreende todo o espaço 
aéreo, solo e subsolo dentro da área da respetiva circunscrição administrativa. -------------  
- O artigo noventa e oito, do Código do Procedimento Administrativo define que o início 
do procedimento (regulamento) 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 bem como a forma como se pode processar a 
constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento, não definindo o prazo de constituição de interessados para a apresentação de 
contributos para a elaboração do projeto de regulamento. ---------------------------------------  
- De acordo com o artigo cem do já mencionado Código do Procedimento Administrativo, 
elaborado o projeto de regulamento, o mesmo deverá ser submetido a audiência dos 
interessados que como tal se tenham constituído no procedimento. ---------------------------  
II ------------------------------------------------------------------------------------------  
DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------------------  
Assim, proponho que, a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  
a) A abertura do procedimento tendente à elaboração do projeto de “Regulamento de 
Infraestruras em Espaço Público”, o qual terá por objeto regular a ocupação por motivo de 
obras ou trabalhos e a utilização mais duradoura do seu domínio público, o qual 
compreende todo o espaço aéreo, solo e subsolo dentro da área da respetiva circunscrição 
administrativa; ----------------------------------------------------------------------------------------  
b) Que a publicitação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se no “sítio” 
institucional do Município de Penalva do Castelo, sendo que os interessados deverão 
constituir-se no procedimento no prazo dez dias úteis, a contar da data da publicitação de 
aviso no “site” deste Município, com vista a apresentar os seus contributos para a 
elaboração do Regulamento. -------------------------------------------------------------------------  
c) Que, a apresentação dos contributos para a elaboração do Regulamento, deve ser 
formalizada por escrito e dirigida ao senhor Presidente da Câmara.” -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.” -----------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Chefe da Unidade 
Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 30 de novembro de 2022. 

O Presidente da Câmara, 
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