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 Edital n.º 797/2011
Fernando Roboredo Seara, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 

ao abrigo da competência constante da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e 
para os efeitos do estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de Janeiro, torna público que por meu despacho de 28 de Julho de 
2011, sujeita -se a audiência prévia dos interessados o projecto de decisão 
de classificação, como de interesse municipal, do Edifício dos Paços do 
Concelho, sito no Largo Vergílio Horta, Freguesia de Santa Maria e São 
Miguel, conforme planta de localização e de implantação, em anexo, nos 
termos do n.º 1, parte final do artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
Setembro, dos artigos 100.º e 101.º do Código de Processo Administra-
tivo e do 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.

Com efeito, e conforme consta do processo, para o qual se remete na 
íntegra, na sequência do ofício n.º 00018061, de 26.05.2011 o IGESPAR 
vem informar a Autarquia que, por despacho de 23.12.2010 do Director 
do IGESPAR, I. P., foi determinada a revogação do despacho de abertura 
de 03.03.2006, com o consequente arquivamento do procedimento de 
classificação do Edifício dos Paços do Concelho, no âmbito daquele 
Instituto.

Na realidade, refere a mesma Entidade que a decisão de arquivamento 
fundamentou -se no parecer da Direcção Regional de Cultura de Lisboa 
e Vale do Tejo, no sentido de que o conjunto em apreço não reúne os 
valores patrimoniais inerentes a uma distinção como valor nacional.

Mais informa o IGESPAR que fica a aguardar que, em caso de de-
senvolvimento do procedimento de classificação como de interesse 
municipal (IM), a CMS informe em conformidade, aquando da conclusão 
do mesmo (publicação da decisão final), nos termos do art,º 94.º, n.º 4 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, com o objectivo do seu registo 
e posterior divulgação.

O mesmo Instituto informa, ainda, que atendendo a que a proposta de 
classificação em apreço foi apresentada por esta Autarquia — tendo, para 
o efeito, enviado os elementos para a instrução do procedimento — não 
enviam cópias do processo, referindo, contudo, que, caso seja necessário 
o original do processo, este ficará arquivado na Direcção Regional de 
Cultura de Lisboa e Vale do Tejo.

Na realidade, nesse sentido e conforme refere o próprio Instituto no 
ofício em epígrafe, a proposta de classificação em apreço foi apresentada 
por esta Autarquia — tendo, para o efeito, enviado os elementos para 
a instrução do procedimento (a esse propósito, importa mencionar que 
a CMS em 21.06.2005, através do ofício n.º 24184, pretendendo dar 
continuidade ao procedimento de classificação, com a nova designação, 
como de interesse municipal do bem em causa  -, apresentou o pedido 
de parecer, ao abrigo do artigo 94.º, n.º 2 da Lei n.º 107/2001, de 8 
de Setembro, ao então IPPAR, tendo este Instituto, através do ofício 
n.º 1734, de 13.07.2005, solicitado autorização para visitar o imóvel 
em questão).

Nesse seguimento, através do ofício n.º 745, de 13.03.2006, foi en-
tão que o IPPAR informou que, por despacho de 03.03.2006 da Vice-
-Presidente do IPPAR, foi determinada a abertura, por aquele Instituto, 
do procedimento administrativo e inerente instrução relativo à eventual 
classificação do bem em apreço. E, em consequência, e face à solicita-
ção daquela Entidade, mediante o ofício n.º 3134, de 25.10.2006, pela 
CMS, através do ofício n.º S/8993, de 13.03.2007, foram enviados ao 
então IPPAR, cópia do edital n.º 176/2006 de 03.04.2006, publicado nos 
locais públicos de estilo, bem como a informação de que não haviam 
sido apresentadas quaisquer reclamações e, ainda, o envio da cópia do 
recorte do Jornal de Sintra, onde foi publicado o referido edital, na 
edição de 21.03.2006. Pela Autarquia, foi solicitado que, oportunamente, 
fosse indicada a data da publicação, no Diário da República, da eventual 
classificação pelo então IPPAR, do imóvel em apreço.

Todavia, vem agora o IGESPAR, através do ofício referenciado infor-
mar sobre a decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em questão, no âmbito daquele Instituto, no sentido de que o conjunto em 
apreço não reúne os valores patrimoniais inerentes a uma distinção como 
valor nacional, enquadrando -se, eventualmente, na esfera dos valores 
culturais de significado predominante para o Município de Sintra.

O Edifício dos Paços do Concelho encontra -se abrangido na área 
do PDM, bem como se encontra inserido na Zona Geral de Protecção 
da Quinta de São Sebastião classificada como de interesse público, 
conforme Decreto n.º 67/97, DR, n.º 301 de 31.12.1997 Igualmente, 
e conforme documentação anexa ao ofício do IGESPAR, o imóvel 
encontra -se, abrangido pela Zona Especial de Protecção da Paisagem 
Cultural de Sintra Património Mundial, ao abrigo do n.º 2 do artigo 72.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23.10.2009.

Tendo em atenção que se mantém actual a memória histórica des-
critiva, remetendo -se na íntegra para a mesma, dado se constatar que 
se registam numerosos e significativos testemunhos arquitectónicos, 
pelo que, a manutenção do projecto de classificação tem em conta, 
fundamentalmente:

Os critérios enunciados de uma forma geral, em particular, os men-
cionados nas alíneas b) a h) do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
Setembro e de acordo com o estipulado no artigo 57.º, n.º 2 do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro;

O bom estado de conservação do imóvel;
A representação de uma obra arquitectónica de reconhecido mérito, 

portadora de interesse histórico -cultural relevante, reflectindo valores 
patrimoniais de autenticidade, originalidade e exemplaridade;

A especial relevância pelo seu valor histórico -social, detendo especial 
simbologia do ponto de vista da memória colectiva da sua população; 
e

A autoria do projecto do Arquitecto Adães Bermudes — um os autores 
mais representativos da arquitectura portuguesa de finais do século XIX, 
início do século XX, em Portugal — reforçando a relevância do imóvel 
no contexto da história da arquitectura portuguesa do século XX.

Nestes termos, face a todo o exposto e na sequência da abertura do 
procedimento de classificação e da instrução realizada pelo então IPPAR, 
mantendo -se actuais os pressupostos de facto que deram origem ao 
pedido de classificação em questão e entendendo -se que, com o intuito 
da protecção, salvaguarda e valorização do património arquitectónico, 
o imóvel sob referência representa um valor cultural de significado 
predominante para o Município, considera -se de manter o projecto de 
decisão de classificação, como de interesse municipal, do Edifício dos 
Paços do Concelho, sito no Largo Virgílio Horta, Freguesia de Santa 
Maria e de São Miguel, Sintra, conforme planta de localização em anexo, 
cujo prédio se encontra registado na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Sintra, sob o n.º 02930/981002, correspondente ao artigo matricial 
n.º 16 NIP, da Freguesia de Santa Maria e São Miguel, propriedade 
do Município de Sintra, com base na fundamentação (constante na IP 
n.º SM 32692, de 22 de Julho de 2011, a qual faz parte integrante do 
presente Edital), designadamente, nas alíneas b) a h) do artigo 17.º e 
nos termos do artigo 15.º, n.º 6; artigo 94.º, n.º 1 da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de Setembro; do artigo 20.º, n.º 2, alínea b) da Lei n.º 159/99, de 
14 de Setembro; do artigo 64.º, n.º 2 alínea m) da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de Janeiro; e de acordo com o estipulado no artigo 57.º, n.º 2, em 
conjugação com os artigos 21.º, n.º 1, alíneas a), d), e), h) e j), e n.ºs 2 e 
3; 25.º e 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.

Por todo o exposto e no âmbito da audiência prévia dos interessa-
dos, ficam estes notificados para, no prazo de 30 dias e nos termos do 
artigo 101.º, n.º 1 e n.º 2 do C.P.A., do artigo 25.º, n.ºs 1, 2 e 4 e do 
artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro dizerem, 
querendo, o que se lhes oferecer, podendo o processo respectivo ser 
consultado, das 9h00 às 12h30 e das 14hoo às 17h30, na Divisão de 
Bibliotecas, Museus e Património Histórico -Cultural, que se encon-
tra sediada na Rua do Roseiral, n.º 20, em São Pedro de Penaferrim, 
2710 -501 Sintra.

E para constar se publicam este e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

8 de Agosto de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 
Fernando Roboredo Seara. 
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