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EDITAL  Nº 7799/2020 
 
 

Álvaro José Pato Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura, torna público que a Câmara 

Municipal de Moura deliberou por unanimidade, na sua reunião realizada no dia 18 de dezembro 

de 2019, nos termos do disposto no artigo 76.º conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), determinar o início de procedimento da alteração do Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Moura (PPZIM), com os fundamentos constantes nos termos de 

referência que integram a proposta, e fixar um prazo de 750 dias para a sua elaboração.  

Do mesmo modo se informa que foi deliberado não sujeitar a alteração do Plano de Pormenor ao 

procedimento de avaliação ambiental estratégica por se considerar que as alterações a introduzir 

não são suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente, em conformidade com o 

disposto no artigo 78.º do RJIGT. 

Mais se informa, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, que todos os interessados dispõem 

de um prazo de 15 dias úteis, após a data da publicação deste Edital, para a formulação de 

sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração. 

Todos os interessados devem apresentar as suas observações ou sugestões, por escrito, dirigidas 

ao presidente da Câmara Municipal de Moura, utilizando para o efeito o impresso disponível na 

Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Turismo e Investimento, e no sítio da internet da 

Câmara Municipal de Moura, para o seguinte endereço: cmmoura@cm-moura.pt, ou enviadas 

para Câmara Municipal de Moura, Praça Sacadura Cabral, 7860-207 Moura. 

 

Município de Moura, 30 de setembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

 
 

 

 

 

/Álvaro José Pato Azedo/ 
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ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE MOURA 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA  
 (Prevista no n.º 2 do art.º 88 do RJIGT) 

 

Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moura 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

Nome:_________________________________________________________________ 

Residência/sede:_________________________________________________________ 

Código postal:________-_____  Localidade:____________________________ 

Tel: ______________________ E-mail:________ 

N.º CC/BI: ________________________Validade:____________________ 

NIF: :____________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

DADOS DO PRÉDIO:  

 

Sito em_______________________________________________________________ 

N.º do art.º da Matriz_________da secção_________da freguesia de_____________ 

N.º Registo Predial________________N.º da licença de utilização________________ 

N.º do alvará de loteamento________ 

N.º do lote___________Área total (m2) ________ 
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PARTICIPAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico 

indicado. Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel 

indicado. 

_______________________________________________________________________ 

Informação sobre proteção de dados pessoais 
Responsável pelo tratamento - Município de Moura 
Finalidade do tratamento – Cumprimento de obrigação legal - n.º 2 do art.º 88 do RJIGT 
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica 
municipal em vigor – Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento e Turismo 
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido   
DECLARAÇÃO DE CONSENTMENTO-RGPD 
“Os seus dados pessoais, constantes neste requerimento, serão utlizados pelo Município de Moura para dar resposta aos seus 
pedidos e para a instrução deste processo. Necessitando para isso, do seu consentimento expresso- Art.º7.º RGPD. Em termos de 
práticas de privacidade, o Município de Moura, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados “. 
Assinatura_______________________________ 

 

Data: ____/____/____ 

 

______________________________________________ 

(assinatura) 
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