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EDITAL N.º 36/2021 
 
 
 ----------- JOSÉ FERNANDO DA SILVA PIO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE GAVIÃO, TORNA PÚBLICO QUE: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência da reunião ordinária do executivo municipal e da sessão da 

assembleia municipal, realizadas em 18 de agosto e em 9 de setembro de 2021, 

respetivamente e, nos termos do disposto no artigo 112.º do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI), foi deliberado: ----------------------------------------------------- 

- a majoração 30% da taxa aplicável sobre prédios urbanos degradados, considerados 

como tal nos termos do CIMI (nº 8 do artigo 112.º do CIMI); ------------------------------------ 

- a elevação para o triplo da taxa, prevista na alínea c) do nº 1 do artigo 112.º do CIMI, 

no caso dos prédios urbanos em ruínas (alínea a) do nº 3 do artigo 112.º do CIMI). ----- 

 ----------- Deste modo, foi elaborada listagem dos prédios urbanos degradados e dos 

prédios urbanos em ruínas do concelho de Gavião, onde consta a localização do 

prédio, o artigo matricial e a identificação do proprietário. --------------------------------------- 

 ----------- Para qualquer esclarecimento sobre o conteúdo do presente Edital, poderá 

ser contactada a Divisão de Obras e Serviços Urbanos desta Câmara Municipal, a 

funcionar no Largo do Município, em Gavião, durante as horas normais de expediente 

(das 9:00h às 13:00 e das 14:00 às 17:00 h), através do endereço eletrónico 

geral@cm-gaviao.pt ou por contacto telefónico 241 639 070. ---------------------------------- 

 ----------- Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares públicos do estilo, Juntas de Freguesia e no site do Município. Deste modo, 

ficam os interessados notificados desta intenção, para efeitos do previsto nos artigos 

112.º e 121.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), devendo, querendo, 

pronunciar-se, por escrito, no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data do 

presente Edital. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gavião, 'data'  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

(José Fernando da Silva Pio) 

 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 
1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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