
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 24 / 2022  
Processo Nº 2022/100.10.400/2  

 

PUBLICITAÇÃO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO – ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 

INCENTIVOS À FIXAÇÃO DE MÉDICOS DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SNS DO 

CONCELHO DE ALJEZUR 

 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aljezur,  

Torna público que: 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na 

sua atual redação, Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, a Câmara Municipal e 

Aljezur deliberou, por unanimidade, em reunião de 20 de janeiro de 2022, por sua iniciativa, nos termos do 

artigo 53.º do CPA, aprovar a abertura de procedimento para elaboração do Regulamento para atribuição de 

incentivos à fixação de médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde do SNS do concelho de 

Aljezur, tendo para o efeito designado como responsável pela direção do procedimento, nos termos do artigo 

55.º do CPA, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento.  

1. Órgão que desencadeou o procedimento: Câmara Municipal de Aljezur. 

2. Data de início do procedimento: 20 de janeiro de 2022. 

3. Objeto do procedimento: Elaboração do Regulamento para atribuição de incentivos à fixação de 

médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde do SNS do concelho de Aljezur.  

4. Forma de constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração do 

Regulamento: No prazo de 10 dias úteis, contados da publicitação do presente edital, no sítio 

institucional da Câmara Municipal de Aljezur, na Internet, poderão constituir-se como interessados e 

apresentar contributos ou sugestões no âmbito do referido procedimento, particulares e entidades que 

comprovem a respetiva legitimidade, nos termos previstos no artigo 68.º do CPA.  

A constituição como interessado no presente procedimento depende de declaração escrita nesse sentido, 

dirigida ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, enviada preferencialmente 

para o endereço eletrónico geral@cm-aljezur.pt, ou por carta enviada para: Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, Rua Francisco Sá Carneiro (antiga Escola C+S), 8670-113 Aljezur. 

Os contributos para elaboração do regulamento deverão ser enviados para os mesmos contactos. 

No pedido de constituição como interessado deve ser indicado qual o procedimento a que o mesmo se 

reporta, bem como o nome do interessado, o seu número de identificação fiscal, domicílio e endereço 

de correio eletrónico (se existir) e ser expresso o consentimento para que este seja utilizado para os 

efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 112.º do CPA. 

Para os devidos efeitos, será disponibilizado no site do Município, em cm-aljezur.pt, um formulário 

próprio.  
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Para constar, se passou este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  

Aljezur, 22 de fevereiro de 2022 

 
 

Por delegação de competências do Presidente da Câmara,  
A Vice-Presidente, 

 
 
 
 

- Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva- 
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