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EDITAL n.º 151 - DU/DPU 
 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira 
 

Discussão Pública 
 
Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, Presidente da Câmara Municipal de 

Sesimbra, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto nos nºs 3 e 4 do 

artº. 77º. do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de setembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº. 181/2009 de 7 de agosto (RJIGT), que a Câmara Municipal de 

Sesimbra, na sua reunião de 28 de novembro de 2012, deliberou mandar proceder à 

abertura do período de discussão pública do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira, entre os dias 2 e 31 de Janeiro de 2013. 

 Durante este período, os interessados poderão consultar o Plano de Pormenor, 

acompanhado da respetiva documentação de suporte, no serviço de atendimento do 

edifício dos Paços do Concelho do Município, durante o horário de expediente; e na 

página da internet da Câmara Municipal de Sesimbra, em www.cm-sesimbra.pt. 

Torna-se público que a câmara deliberou promover uma sessão pública para 

apresentação e discussão do referido Plano de Pormenor, dia 11 de janeiro de 2013, 

pelas 21.30 horas no Auditório Municipal Conde Ferreira. 

Todas as reclamações, observações ou sugestões que os interessados pretendam 

apresentar, deverão ser feitas por escrito, devidamente fundamentadas e endereçadas 

ao Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, podendo ser remetidas por correio 

ou entregues diretamente no edifício dos Paços do Concelho durante o horário de 

expediente. 

Para constar e para os demais efeitos se publica o presente edital, e outros de igual 

teor vão ser afixados nos locais de costume e divulgados através do sítio eletrónico da 

Câmara Municipal e na comunicação social. 

  A Câmara facultará, a quem o desejar, um formulário próprio para as reclamações, 

observações ou sugestões. 

Sesimbra, 14 de dezembro de 2012.  

O Presidente de Câmara, 

 

 

Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora 

http://www.cm-sesimbra.pt/

