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RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA ALTERAÇÃO 

AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MOURA 

 

De acordo com o artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), após o período de discussão pública, a Câmara Municipal deve ponderar as 

reclamações, as observações, as sugestões e os pedidos de esclarecimento, apresentados 

pelos particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que 

invoquem, designadamente a desconformidade ou a incompatibilidade com programas e 

planos territoriais, a desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis e 

a lesão de direitos subjetivos. 

Um dos elementos formais que deve acompanhar a proposta de Plano refere-se às 

participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação. 

Este relatório deve fazer uma análise sistemática daquelas participações, integrando-as 

numa tipologia (sempre que o número de participações o justifique) e definindo critérios o 

mais uniformes e ajustados possíveis de ponderação de cada tipo de participação. Deve 

ainda incluir uma análise individualizada de cada participação, ainda que de forma 

esquemática. 

Em reunião realizada a 13 de março de 2019, a Câmara Municipal de Moura deliberou por 

unanimidade proceder à abertura de um período de discussão pública da proposta de 

alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Moura, pelo prazo de trinta dias, nos 

termos do artigo 89.º, números 1 e 2, do RJIGT. 

A abertura do período de discussão pública foi efetuada através do Aviso n.º 5542/2019, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 62, de 28 de março de 2019 (Figura 1). 
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Figura 1. Aviso publicado em Diário da República 

 

O Aviso foi divulgado no Jornal A Planície, de 15 de abril, na plataforma colaborativa de 

gestão territorial e no sítio da Internet da Câmara Municipal (Figura 2). 

 

Figura 2. Informação divulgada no sítio da Internet 

 

O período de discussão pública teve início a 4 de abril e terminou a 21 de maio, durante o 

qual não foi apresentada qualquer participação. 
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