
 

Exm.º Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Ourique 

 
 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 
DISCUSSÃO PÚBLICA (ARTIGO 89º, N.º 2 DO DECRETO-LEI N.º 80/2015, 14 DE MAIO (RJIGT)) – 28 DE 
SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO 2020). 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome 

Morada/sede 

Freguesia Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| 

Concelho Telefone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Doc.de identificação n.º   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Na qualidade de  

E-mail: 
 
DADOS DO PRÉDIO: 

    Urbano     Misto     Rústico 

Artigo Matricial: Secção:  Registo Predial: 

Sito em 

Freguesia: N.º da Licença de Utilização: 

N.º do Alvará de loteamento: N.º do lote: Área total (m2): 
   
PARTICIPAÇÃO: 

Reapreciação da classificação de terreno classificado como: 

   

E sua integração em:    

   

 

Registo de entrada  

N.º |___|___|___|___|___| 

DATA |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 

Proc.º N.º|___|___|___|/|___|___|___|___| 

______________________________________ 

 

 



 

EXPOSIÇÃO: 
Vem colocar à apreciação da câmara municipal, no âmbito do período de discussão pública da revisão do Plano 
Diretor Municipal de Ourique, o seguinte: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (APLICÁVEL APENAS A PESSOAS SINGULARES) 
 

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no 

Artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica 

aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município de 

Ourique respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. ------------------------------ 

Responsável pelo tratamento - Município de Ourique. ------------------------------------------------------------------- 

Destinatário (s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de 

acordo com a orgânica municipal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------  

 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. -------------- 

 
 



 

Plantas a anexar: * 

    Extrato da Proposta da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal ** 

    Extrato da Proposta da Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal ** 

    Outras Plantas constantes no processo de revisão 

    Planta de Localização ** 

    Outros 

* É obrigatória a entrega de pelo menos uma das plantas referenciadas. 
** As plantas a entregar terão de indicar, preferencialmente a vermelho, o local exato da 
exposição/sugestão/reclamação/informação. O local assinalado terá que estar subscrito pelo interessado. 

 
Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 
 
 
O Requerente,______________________________________ 
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