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CAMARA MUNICIPAL 

EDITAL N.D ?JDf 3/ ~3 

PLANO DE PORMENOR DO ESPAC;O DE REESTRUTURAC;AO URBANisTICA DE 
CARACAVELOS SUL - DISCUSSAO PUBLICA 

Carlos Carreiras, Presidente da Camara Municipal de Cascais, faz publico que, 

no seguimento da deliberac;ao da Camara Municipal de Cascais de 25.11.2013 a que 

se refere a Proposta n.o 1623/2013, foi deliberado proceder a abertura do perfodo 

Discussao Publica das propostas de Plano de Pormenor do Espac;o de Reestruturac;ao 

Urbanfstica de Carcavelos Sui e da delimitac;ao da Reserva Ecologica Nacional, a 

decorrer pelo prazo de 45 dias uteis contados a partir do 5.0 dia posterior a data da 

publicac;ao do Aviso no Diario da Republica, em conformidade com 0 disposto nos n.os 

3 e 4 do artigo 77.0 do Decreto-Lei n.O 380/99, de 22 de setembro, na redac;ao dada 

pelo Decreto-Lei n.O 46/2009, de 20 de fevereiro. 

Durante 0 perfodo referenciado no Aviso, as propostas de Plano e da 

delimitac;ao da Reserva Ecologica Nacional, acompanhadas dos pareceres da Comissao 

de Coordenac;ao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e dos demais 

pareceres emitidos, encontram-se disponfveis para consulta: no Departamento de 

Planeamento e Qualificac;ao Ambiental, sito no Ediffcio Tardoz dos Pac;os do Concelho, 

na Prac;a 5 de Outubro, em Cascais; na Sede da Uniao das Freguesias de Carcavelos e 

Parede, sita na Estrada Torre, n.o 1483, em Carcavelos; na Sede da Uniao das 

Freguesias de Cascais e Estoril, sita no Largo Vitoria 1, em Cascais; na Junta de 

Freguesia de Alcabideche, sita na Praceta do Moinho, em Alcabideche; e na Junta de 

Freguesia de Sao Domingos de Rana, sita na Rua Dom Duarte Meneses, 12, em Sao 

Domingos de Rana, todos os dias uteis das 10 as 12 horas e das 14 as 16 horas. 

Tambem durante esse perfodo estarao patentes duas exposic;6es publicas das 

mencionadas propostas, uma na Sede da Uniao de Freguesias de Carcavelos e Parede 

e outra no Estoril, no ediffcio da Uniao de Freguesias de Cascais e Estoril, sito na Rua 

de Santa Rita, 45. 

Mais se informa, que serao, ainda, realizadas duas sess6es publicas de 

esclarecimento, uma a ter lugar no dia 17 de dezembro de 2013, pelas 20:30 horas, 

no Sa lao Nobre da Sede da Uniao de Freguesias de Carcavelos e Parede e outra, no 

Centro Cultural de Cascais, sito na Avenida Rei Humberto II de Italia, em Cascais, no 

dia 14 de janeiro de 2014, pelas 20:30 horas. U 
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Nesse sentido todos os interessados poderao apresentar as suas reclama<;5es, 

observa<;5es ou sugest5es, mediante requerimento, devidamente identificado, dirigido 

ao Senhor Presidente de Camara, ou em livro de consulta publica, disponfvel no 

Departamento de Planeamento e Qualifica<;ao Ambiental/Divisao de Planeamento e 

Ordenamento do Territorio, sito no Ediffcio Tardoz dos Pa<;os do Concelho, na Pra<;a 5 

de Outubro, em Cascais ou entao via correia eletronico enviada para 0 endere<;o 

eletronico: dort@cm-cascais.pt. 

Para constar se publica este Edital e outros de igual teor, que vao ser afixados 

nos lugares publicos do estilo. 

Cascais, 27 de novembro de 2013 . 

(Presidente da Camara Municipal de Cascais) 



CERTID.AO 

Certifico que nesta data afixei exemplar de igual teor do Edital nO 
393/2013, que antecede no Edificio Municipal Loja Municipe, e fiz entrega 
de iguais exemplares em todas Juntas de Freguesia do Concelho. 

Por ser verdade e para os devidos efeitos passo a presente certidao que dato 
e assmo. 

Jose Arqul I Nevei D • \ L-t (~ 
coordenador / 

Cascais, 09 de Dezembro de 2013 
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