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

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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