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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 9250/2020

Sumário: Abertura de procedimento de classificação como monumento de interesse municipal do 
imóvel conhecido como «Antigo Posto Fiscal de Lavadores».

Abertura de Procedimento de Classificação como Monumento de Interesse Municipal
do imóvel conhecido como “Antigo Posto Fiscal de Lavadores”

Torna -se público, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de ou-
tubro na sua redação em vigor, que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia deliberou, em 18 de 
maio de 2020, iniciar o procedimento de Classificação como Monumento de Interesse Municipal 
do imóvel conhecido como “Antigo Posto Fiscal de Lavadores”.

Os elementos relativos ao processo estarão disponíveis para consulta na Direção Municipal de 
Urbanismo e Ambiente (Largo de Aljubarrota, n.º 13 — entre as 9h00 e as 16h30), e nas páginas 
eletrónicas do município (www.cm -gaia.pt e www.gaiurb.pt).

A partir da notificação da decisão de abertura do procedimento ou da publicação do anúncio 
no Diário da República, conforme a que ocorra em primeiro lugar, o bem imóvel é considerado em 
vias de classificação para todos os efeitos, designadamente, os previstos nos artigos 42.º da Lei 
n.º 107/2001 de 8 de setembro e nos artigos 14.º, 15.º e 16.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de 
outubro na sua redação atual.

26 de maio de 2020. — O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.

Deliberação

Em reunião pública, realizada em 18 de maio de 2020, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 04.05.2020, 
que aprovou, nos termos informados, o seguinte:

1 — Dar início, nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, 
ao procedimento de classificação como Monumento de Interesse Municipal do imóvel conhecido 
como “Antigo Posto Fiscal de Lavadores” situado na Avenida Beira Mar n.º 349, Canidelo;

2 — Solicitar parecer à Direção Geral do Património Cultural, nos termos do n.º 2 do artigo 94.º 
da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro;

3 — Notificar o proprietário — Direção Geral do Tesouro e Finanças — da decisão de abertura 
do procedimento, nos termos do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro;

4 — Publicar anúncio na 2.ª série do Diário da República, da decisão de abertura do presente 
procedimento de classificação;

5 — Divulgar a abertura do procedimento de classificação, nos termos do artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, na página eletrónica do Município e boletim municipal.

18 de maio de 2020. — O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.
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