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Postura relativa à Conservação e Defesa de Elementos ou Conjuntos Monumentais, 

Arqueológicos, Artísticos, Históricos e Paisagísticos1   

Artigo 1.º  

Consideram-se sob a protecção e vigilância da Câmara Municipal de Setúbal, no intuito de os 

conservar e defender, todos os elementos ou conjuntos monumentais, arqueológicos, 

artísticos, históricos e paisagísticos, existentes no Concelho, abrangendo todos aqueles que 

pelo seu valor intrínseco ou simplesmente documental e época a que respeitem, devam ser 

arrolados nos termos da presente postura.   

Artigo 2.º  

À Comissão Municipal de Arte e Arqueologia incumbe proceder, em todo o Concelho, ao 

arrolamento das espécies a que se refere o artigo anterior.   

Artigo 3.º  

Todos os elementos arrolados pela Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, ficam, desde 

logo, classificados de “interesse municipal”.   

                                                          

 

1 Aprovada por deliberação da Comissão Administrativa do Concelho de Setúbal de 10 de Março de 1975, 
sancionada por Despacho de 3 de Abril de 1975 do Exm.º Sr. Governador Civil do Distrito de Setúbal. 
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Artigo 4.º  

O arrolamento das espécies mencionadas no artigo primeiro e a sua classificação de “interesse 

municipal” não prejudicam a aplicação, a todo o tempo, do disposto na Lei n.º2032, de 11 de 

Junho de 1949.   

Artigo 5.º  

Qualquer alteração não expressamente autorizada pala Câmara Municipal, destruição ou 

simples mutilação, causadas em qualquer espécie arrolada fará incorrer o responsável na 

multa até 2000$00, acrescida de um terço por cada reincidência, e prisão até um mês, nos 

termos do § 2.º do art.º 52.º do Código Administrativo.   

Artigo 6.º  

1. Os proprietários são obrigados a autorizar a realização pela Câmara Municipal, de obras 

de restauro e conservação nas espécies arroladas que tenham sido classificadas de 

“interesse municipal”, conforme indicações fornecidas pela Comissão Municipal de Arte 

e Arqueologia aos Serviços Técnicos Municipais.  

2. Os proprietários são obrigados a autorizar a colocação, pela Câmara Municipal, de placas 

explicativas junto das espécies arroladas.  

Artigo 7.º  

1. À medida que se for procedendo ao respectivo arrolamento, serão os proprietários 

notificados pela Câmara Municipal, entregando-se-lhes, no acto da notificação, um 

exemplar da presente postura.  



Postura Relativa à Conservação e Defesa de Elementos ou Conjuntos Monumentais, 
Arqueológicos, Artísticos, Históricos e Paisagísticos. 

Câmara Municipal de Setúbal    

4

 
2. A transferência de propriedade não obriga a Câmara Municipal a nova notificação, não 

perdendo aquela a classificação que lhe estava atribuída.   

Artigo 8.º  

1. O Chefe da Secção de Obras Particulares designará, especialmente para a Cidade de 

Setúbal, um funcionário encerrado da vigilância necessária para o bom cumprimento 

desta postura.  

2. Nas freguesias rurais, competirá às Juntas de Freguesia e aos regedores exercer a 

vigilância a que se refere o número anterior.   

Artigo 9.º  

Nos Serviços Técnicos - Secção de Obras Particulares, será organizado, em livro próprio, o 

cadastro das espécie arroladas e classificadas, dela constando o número de ordem, data de 

arrolamento, descrição sumária da espécie, local onde se encontra e o nome do proprietário.   

Artigo 10.º  

1. Das espécies arroladas serão feitas reproduções fotográficas, todas em escala igual.  

2. As chapas e respectivas fotografias serão devidamente acondicionadas e numeradas com 

o número de ordem do Livro de Arrolamento, e arquivados, nos Serviços Técnicos, 

Secção de Obras Particulares, que enviarão à Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 

um duplicado das fotografias contendo, cada um deles, no verso, a cópia da competente 

descrição.   
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Artigo 11.º  

1. O Chefe da Secção de Obras Particulares enviará aos Serviços de Fiscalização, durante o 

mês seguinte àquele a que respeitar, uma nota contendo os elementos necessários para 

que seja feita a notificação a que se refere o n.º1 do art.º 7.º.  

2. As respectivas certidões ficarão arquivadas nos Serviços Técnicos, Secção de Obras 

Particulares.   

Artigo 12.º  

Nos projectos apresentados nos Serviços Técnicos, Secção de Obras Particulares, referentes à 

modificação em qualquer edifício público ou particular, o Chefe daquela Secção fará, na sua 

informação e quando for o caso, referência à existência, no Livro do Arrolamento, de 

qualquer inscrição ao mesmo respeitante.   

Artigo 13.º  

Esta postura entra em vigor oito dias depois de afixada nos lugares públicos do costume, 

competindo exclusivamente aos funcionários municipais a fiscalização das suas disposições e 

o levantamento dos respectivos autos de transgressão. 


