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MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 17 / 2023  
Processo Nº 2023/100.10.400/2  

 
PUBLICITAÇÃO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO – ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

LIMPEZA DE TERRENOS EM ZONAS URBANAS E URBANIZÁVEIS NO CONCELHO DE ALJEZUR 

José Manuel Lucas Gonçalves, 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 de Aljezur deliberou, por unanimidade, em reunião de 16 de fevereiro de 2022, por 

sua iniciativa, nos termos do artigo 53.º do CPA, aprovar a abertura de procedimento para elaboração 

do Regulamento Municipal de Limpeza de Terrenos em Zonas Urbanas e Urbanizáveis no Concelho de 

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

artigo 55.º do CPA, o Coordenador Municipal de Proteção Civil, António Ângelo Candeias dos Santos. 

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

2. Data de início do procedimento: 16 de fevereiro de 2022. 

3. Objeto do procedimento: Elaboração do Regulamento Municipal de Limpeza de Terrenos em Zonas 

Urbanas e Urbanizáveis no 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 Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Lucas Gonçalves, enviada 

preferencialmente para o endereço eletrónico geral@cm-aljezur.pt, ou por carta enviada para: Câmara 

Municipal de Aljezur, Rua Capitão Salgueiro Maia, 8670-005 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. 

O Presidente da Câmara, 
 

 
 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
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