
 
 

Município de Santiago do Cacém 
C â m a ra  M u n i c i p a l  

 

 

 

Documento assinado digitalmente. Validade equivalente à assinatura autógrafa.  
Qualquer cópia deste documento apenas é válida com aposição de selo branco em uso na instituição. 
 

DCD-Divisão de Cultura e Desporto 
 

 2020/450.20.503/1  3677 /2020     Página 1 de 1  
 

Praça do Município   7540-136 Santiago do Cacém                                                             Telefone.: +351 269 829 400 | fax.: +351 269 829 498 
NIF: 502130040                                                                                                                  www.cm-santiagocacem.pt |geral@cm-santiagocacem.pt 
 

M
S
C

_
0

0
0

5
_

V
0

2
 

 

  Exma  Senhora  

      Dra. Ana Paula Amendoeira 
Diretora Regional de Cultura do Alentejo 

 

  Rua dos Burgos, N.º 5   

  7000-863 - ÉVORA   

 

Sua referência 
Data de 

Referência 
Nossa Referência Data de Registo  

  3677/2020  
2020/450.20.503/1 

06/03/2020  

 

Assunto: Classificação como monumento de interesse municipal da “ Corticeira de São Francisco” - 

comunicação e pedido de parecer 

 

Para os efeitos do previsto no nº1 do artigo 9º do Decreto-lei nº309/2009 de 23 de outubro, notifica-

se V. Exa de que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na sua reunião de 27.02.2020 deliberou a 

abertura de procedimento de classificação de monumento de interesse municipal do imóvel referido 

em epígrafe, sito na Rua 25 de Abril, prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artº476, da 

freguesia de São Francisco da Serra. 

 

A partir da notificação da decisão de abertura do procedimento ou da publicação do anúncio em 

Diário da República, conforme o que ocorra em primeiro lugar, o bem imóvel é considerado em vias 

de classificação com todos os efeitos, ficando o imóvel ao abrigo do que a lei dispõe sobre a matéria, 

designadamente sujeito ao disposto nos artigos 40ºa 54º da lei nº107/2001 de 06 de setembro, com 

exceção do disposto no artigo 42º, como estabelece o artigo 62º do Decreto-Lei nº309/2009 de 23 de 

outubro. 

 

Com os meus cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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