
 
LEI MUNICIPAL Nº 2614, DE 08 DE JUNHO DE 2009 

 
 

“Institui programa de tombamento municipal e 
o registro de bens culturais de natureza 
imaterial, cria o Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural e o Fundo de Proteção ao 
Patrimônio de Antônio Prado e dá outras 
providências.” 

 
                 O Prefeito Municipal de Antônio Prado, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Seção I 
Da Instituição 

 
Art. 1º Fica instituído o Tombamento Municipal e o Registro  de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural de 
Antônio Prado, regido por esta Lei, sob o gerenciamento do Departamento de 
Cultura do Município, que deve atuar ativamente em busca da preservação do 
patrimônio natural e cultural de Antônio Prado. 

Art. 2º A preservação do patrimônio natural e cultural do 
município de Antônio Prado é dever de todo o cidadão que resida ou circule na 
área municipal. 

Parágrafo único. O Poder Público Municipal deve atuar 
diretamente na proteção e preservação do patrimônio natural e cultural de 
Antônio Prado, segundo os preceitos desta Lei e de regulamentos para este fim 
editados. 

Art. 3º O patrimônio natural e cultural de Antônio Prado 
constitui-se por bens móveis, imóveis e de natureza imaterial existentes em seu 
território e cuja preservação seja de interesse público, pelo seu valor histórico, 
artístico, ecológico, bibliográfico, documental, religioso, folclórico, etnográfico, 
arqueológico, paleontológico, paisagístico, turístico ou científico, tomados 
individualmente ou em conjunto. 

Art. 4º O tombamento municipal ocorre por ação do Município, 
através do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC – órgão 
oficial com poderes de inscrever o bem tombado no Livro de Tombamento 
Municipal, após transcorrido o processo legal. 



Parágrafo único. O COMPAC deve abrir e manter como 
documento oficial o Livro de Tombamento Municipal. 

 
Seção II 

Do Conselho 
 

Art. 5º Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural, de caráter deliberativo e consultivo, vinculado ao Departamento de 
Cultura do Município, constituído pelos seguintes integrantes: 

I – o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

II – o Coordenador do Departamento de Cultura; 

III –  o Coordenador do Museu Municipal, como Secretário; 

IV – o Secretário Municipal de Planejamento; 

V – o Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 

VI – o Presidente do COMTUR de Antônio Prado; 

VII –  um representante do IPHAN; 

VIII –  um historiador; 

IX – um arquiteto; 

X – um engenheiro civil; 

XI – um antropólogo e, na impossibilidade, um artista plástico; 

XII –  um representante da ACIS de Antônio Prado; 

XIII –  um representante da Cooperativa Agropecuária Pradense. 

XIV – um representante do Círculo Cultural Ítalo-brasileiro de 
Antônio Prado. 

§ 1º Todos os membros são nomeados pelo Prefeito Municipal, 
com indicação do Departamento de Cultura, não sendo remunerados para o 
exercício destas funções, que são consideradas de relevante interesse público. 

§ 2º O Presidente e o Vice-presidente do Conselho será eleito 
pelo voto da maioria dos seus membros. 

§ 3º O COMPAC pode elaborar seu regimento de 
funcionamento, se achar necessário. 

Art. 6º Todos os assuntos que exigirem a votação do COMPAC 
são decididos pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sempre em “voto 



aberto”, e suas decisões devem ser transparentes e disponíveis a todos os 
interessados. 

Parágrafo único. Sempre que houver interessados em participar 
das reuniões, o COMPAC deve permitir o acesso ao público, reservando-se o 
direito de manter a ordem indispensável ao bom desenvolvimento dos trabalhos. 

 
Seção III 

Do Processo de Tombamento 
 

Art. 7º O processo de tombamento ocorre por iniciativa do 
Departamento de Cultura, por membro do COMPAC, pelo proprietário do bem 
ou por pessoas interessadas na proteção e preservação do bem. 

§ 1º A iniciativa se dá com o encaminhamento do requerimento 
ao Presidente do COMPAC, instruído com documentação e descrição que 
possibilite a individuação e a indicação do valor do bem a ser tombado, mesmo 
quando um membro do Conselho sugerir o tombamento de um bem. 

§ 2º O Presidente do COMPAC, obrigatoriamente, deve levar 
todo requerimento de pedido de tombamento para o deferimento ou 
indeferimento do Conselho, que delibera primeiramente pelo andamento ou não 
do processo. 

§ 3º O COMPAC pode solicitar livremente audiências com 
pessoas envolvidas ou de conhecimento do bem a ser tombado e/ou com 
especialistas da área de tombamento e outras afins, com custos bancados pelo 
Município, originários de rubricas próprias, ou com recursos do Fundo de 
Proteção ao Patrimônio de Antônio Prado. 

§ 4º Na fase de estudos, antes da votação que decide pelo 
tombamento ou não do bem, o proprietário deste deve ser consultado, ouvido em 
reunião, instruído devidamente de como ocorre o tombamento, suas obrigações e 
responsabilidades, além de ser proposto a ele um Termo de Acordo de Parceria 
(TAP), celebrado entre o Município e o proprietário, o qual deve versar sobre a 
forma que acontece o tombamento, a destinação do bem e como deve acontecer a 
manutenção e a preservação do bem tombado. 

I – A decisão de tombamento somente ocorre se o proprietário, 
em plena liberdade de seus direitos, concordar e assinar o TAP. 

II – Somente aos bens já tombados pelo Estado ou União o 
COMPAC pode efetuar tombamento “ex-offício”. 

Art. 8º Ocorridos os procedimentos preliminares antes descritos, 
o COMPAC se reúne com a presença do proprietário do bem a ser tombado, 



oportunidade em que ocorre a votação definitiva do processo e a assinatura do 
Termo de Acordo de Parceria (TAP), em ato contínuo. 

Parágrafo único. Ocorrida a aprovação e a assinatura do TAP, o 
bem é inscrito no Livro de Tombamento Municipal, pelo Secretário do 
COMPAC, tornando-se Patrimônio Natural e Cultural de Antônio Prado, 
passando a submeter-se às restrições e limitações administrativas próprias do 
regime de preservação de bem tombado. 

Art. 9º Nos casos em que o tombamento implicar em restrições 
aos bens do entorno e ambiência do bem tombado, deve proceder-se com os 
proprietários atingidos da mesma forma que se procedeu com o proprietário do 
bem, como se destes fosse o bem tombado. 

Parágrafo único. Os proprietários da área de entorno e 
ambiência do bem tombado não tem direito de impedir o referido tombamento, 
limitando-se a reivindicar os ressarcimentos e condições possíveis, propostos 
pelo COMPAC, que deve tentar da melhor maneira a anuência destes, em defesa 
do Patrimônio Cultural e Natural de Antônio Prado. 

I – Pode ser celebrado ou não TAP com os proprietários do 
entorno, implicados no processo, por decisão do COMPAC. 

II – A ausência na convocação, sempre tomada por escrito, 
implica na plena aceitação das condições por parte dos proprietários envolvidos, 
não havendo mais nada a reclamar. 

III – Quando o proprietário não for localizado ou estiver em 
lugar incerto ou inacessível, a convocação para a reunião pode ser feita por rádio 
ou jornal de circulação local, com prazo de manifestação de 30 (trinta) dias a 
partir do primeiro anúncio. 

IV – Transcorrido o prazo referido no inciso anterior, o 
COMPAC pode dar por encerrado o período de acordo e não mais atender 
reivindicações dos atingidos. 

Art. 10 O Termo de Acordo de Parceria (TAP) deve conter, no 
mínimo: 

I – descrição do bem tombado e sua documentação em anexo; 

II – fundamentação das características que justificam a inclusão 
no Livro de Tombamento Municipal; 

III – definição e delimitação da preservação e os parâmetros 
gerais de futuras instalações e utilizações; 

IV – as limitações impostas ao entorno e ambiência do bem 
tombado, quando necessário; 



V – os deveres – e prazos, quando necessário – a serem 
cumpridos pelo proprietário, Município e outras partes porventura inclusas na 
parceria; 

VI – normas de desembolso e custeio para a manutenção e 
conservação do bem; 

VII – no caso de bens móveis, os procedimentos para a saída do 
Município, se houver; 

VIII – no caso de tombamento de coleção de bens, relação das 
peças componentes da coleção e definição de medidas que garantam sua 
integridade. 

Art. 11 Finalizado o processo de tombamento, com a inscrição 
do bem no Livro de Tombamento Municipal, o Executivo Municipal deve 
averbar o fato no Cartório de Registro de Imóveis, na matrícula do imóvel 
tombado, como também averbar as restrições nas matrículas dos imóveis do 
entorno, quando for o caso. 

Parágrafo único. Quando for tombado bem móvel, o fato deve 
ser registrado no Registro de Títulos e Documentos. 

 

Seção IV 
Da Proteção e Conservação do Bem Tombado 

 

Art. 12 A proteção e conservação do bem tombado é de 
responsabilidade de seu proprietário, segundo os preceitos e determinações desta 
Lei e do COMPAC. 

Art. 13 O bem tombado não pode ser descaracterizado, mesmo 
sob justificativa de restauração e manutenção. 

I – A restauração, reparação ou alteração do bem tombado 
somente pode ser feita em cumprimento aos parâmetros estabelecidos em decisão 
do COMPAC, cabendo ao Departamento de Cultura a conveniente orientação e 
acompanhamento de sua execução. 

II – Se houver dúvidas em relação às prescrições do COMPAC, 
deve prover-se nova manifestação e, em caso de urgência, esta pode ser proferida 
ad referendum pelo responsável do Departamento de Cultura. 

Art. 14 As construções, demolições e mudanças de paisagismo 
no entorno ou ambiência do bem tombado deve seguir as restrições impostas por 
ocasião do tombamento e, em caso de dúvida, deve ser ouvido o COMPAC. 



Parágrafo único. A concessão de licenças, alvarás, 
desmembramentos, construções ou demolições na área do bem tombado ou no 
seu entorno (considerada a área específica definida no processo de tombamento), 
como também a poda ou derrubada de espécies nativas existentes neste referido 
espaço deve ter a anuência do COMPAC, tanto para as decisões administrativas 
quanto para as solicitações particulares. 

Art. 15 As obras a serem realizadas para a manutenção e 
restauração do bem tombado, quando for o caso, seguem orientação do 
COMPAC e do Departamento de Cultura. 

I – O proprietário é obrigado a realizar as obras imprescindíveis 
à manutenção e preservação do bem, conforme determinações do COMPAC, 
com custos arcados segundo as normas firmadas no TAP. 

II – É permitido dispensar os valores da parte do proprietário 
caso estes investimentos venham comprometer o sustento familiar, fato que deve 
ser comprovado ao COMPAC. 

III – Para a comprovação tratada no inciso anterior, o COMPAC 
deve considerar outros imóveis que o proprietário possa dispor para juntar os 
recursos necessários e não somente dispensar os valores por falta de numerário 
em moeda corrente. 

IV – A fiscalização das obras é exercida pelo Departamento de 
Cultura, como também os prazos de sua execução, o que deve ocorrer em 
concordância com o COMPAC. 

Art. 16 O Município pode executar as obras nos casos em que o 
proprietário se negar de fazê-las e lançar a parte que cabe ao proprietário em 
divida ativa. 

Art. 17 Se houver risco de dano, o Município pode limitar o uso 
do bem  tombado, de sua vizinhança e ambiência, ainda que importe em cassação 
de alvarás. 

Art. 18 Os bens tombados de propriedade do Município podem 
ser entregues a particulares, em Permissão de Uso, com regras devidamente 
precisas e de interesse da preservação, estabelecidas pelo COMPAC. 

Art. 19 No caso de extravio ou furto do bem tombado, o 
proprietário deve dar conhecimento do fato ao COMPAC, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser responsabilizado. 

Art. 20 O proprietário fica obrigado a comunicar 
antecipadamente o deslocamento ou a transferência de propriedade do bem 
tombado, ao Departamento de Cultura, impondo-se ao interessado a 
responsabilidade e as condições estabelecidas no TAP e nesta Lei. 



I – A transferência só pode ocorrer se as obrigações assumidas 
no tombamento forem mantidas pelo interessado na aquisição. 

II – Qualquer venda judicial de bem tombado deve ser 
autorizada pelo Município, cabendo a este o direito de preferência à aquisição. 

Art. 21 Pela adesão ao tombamento, o Município 
automaticamente pode propor a isenção de pagamento de IPTU e outros impostos 
e taxas municipais, sempre condicionada à manutenção e preservação do bem 
tombado e com a anuência do COMPAC. 

 

                              Seção V 

        Do Processo de Registro de Bens  Culturais de Natureza Imaterial 

 

 Art. 22 O registro de bens culturais de natureza imaterial se faz 
em um dos seguintes livros: 

 I  – Livro de Registro dos Saberes, onde são inscritos 
conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

 II  – Livro de Registro das Celebrações, onde são inscritos rituais 
e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 

 III  – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde são 
inscritas manifestações literária, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

 IV  – Livro de Registro dos Lugares, onde são inscritos 
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e 
reproduzem práticas culturais coletivas. 

 § 1º A inscrição num dos livros de registro tem sempre como 
referência a continuidade histórica do bem e sua relevância municipal para a 
memória, a identidade e a formação da sociedade pradense. 

 § 2º Outros livros de registro podem ser abertos para inscrição de 
bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural pradense 
e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo. 

 Art. 23 São partes legítimas para provocar a instauração do 
processo de registro: 

                           I  – o Departamento de Cultura; 

                           II  – membro do COMPAC; 



 III  – pessoas interessadas na proteção e preservação do bem 
cultural de natureza imaterial; 

 Art. 24 As propostas para registro, acompanhadas de sua 
documentação técnica, devem ser dirigidas ao Presidente do Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural, que as submeterá ao Conselho. 

 § 1º A instrução deve conter descrição pormenorizada do bem a 
ser registrado, acompanhada da documentação correspondente, e deve mencionar 
todos os elementos que lhe sejam culturalmente relevantes. 

 § 2º O COMPAC pode solicitar livremente audiências com 
pessoas envolvidas ou de conhecimento do bem cultural de natureza imaterial a 
ser registrado e/ou com especialistas da área de registro e outras afins, com 
custos bancados pelo Município, originários de rubricas próprias, ou com 
recursos do Fundo de Proteção ao Patrimônio de Antônio Prado. 

 Art. 25 O processo de registro, já instruído com as eventuais 
manifestações apresentadas, deve ser levado à decisão do Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural. 

 Art. 26 Em caso de decisão favorável do Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural, o bem deve ser inscrito no livro correspondente e receberá o 
título de “Patrimônio Cultural de Antônio Prado”. 

 Parágrafo único. Cabe ao Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural determinar a abertura, quando for caso, de novo Livro de Registro, em 
atendimento ao disposto nos termos do § 3º do art. 22 desta Lei. 

 Art. 27 Ao Departamento de Cultura cabe assegurar ao bem 
registrado: 

 I  – documentação por todos os meios técnicos admitidos e 
manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do 
processo; 

                          II   - ampla divulgação e promoção. 

 

Seção VI 
Das Penalidades 

 

Art. 28 Todo aquele que, por ação ou omissão causar dano a 
bem tombado é passível das penalidades estabelecidas por esta Lei, sem prejuízo 
da responsabilidade criminal. 

§ 1º A infração a qualquer um dos dispositivos desta Lei implica 
em sanções e multas, sempre ordenadas pelo COMPAC: 



I – advertência, por escrito, quando for recuperável o dano e 
considerado de pouca relevância, desde que o infrator venha a restaurar ou 
restituir nos prazos estabelecidos; 

II – multa de até 3.000 URM (três mil Unidades de Referência 
Municipal), se o fato for considerado de relevância, mesmo que restaurado ou 
restituído dentro do prazo estabelecido; 

III – multa de até 10.000 URM (dez mil Unidades de Referência 
Municipal), se houver demolição, destruição ou mutilação do bem tombado. 

§ 2º A aplicação da penalidade não desobriga a conservação, 
restauração ou reconstrução do bem tombado. 

§ 3º Se não forem cumpridas as determinações do COMPAC, 
dentro dos prazos fixados, os valores das multas podem ser multiplicados até o 
máximo de 30.000 URM (trinta mil Unidades de Referência Municipal). 

§ 4º A falta de pagamento nos prazos fixados, dos valores 
referidos neste artigo, implica em multas e correções dispostas no Código 
Tributário Municipal e são lançados em divida ativa nos casos de 
inadimplemento. 

Art. 29 Os valores das multas devem ser recolhidos na tesouraria 
do Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação, e estes 
recursos devem obrigatoriamente serem aplicados para atingir os objetivos desta 
Lei. 

I – No mesmo prazo acima, pode ser interposto recurso ao 
COMPAC, devidamente justificado. 

II – Em até 30 (dias) após o recebimento do recurso, o 
COMPAC deve decidir pela manutenção ou reformulação do ato. 

 

Seção VII 
Do Fundo de Proteção do Patrimônio 

 

Art. 30.  Fica instituído o Fundo de Proteção do Patrimônio 
Cultural de Antônio Prado, gerenciado pelo COMPAC e posto em execução pelo 
Departamento de Cultura, destinado a investir em ações e execução de obras de 
manutenção e preservação do Patrimônio Cultural de Antônio Prado. 

§ 1º O fundo é formado por recursos provenientes: 

I – de dotações orçamentárias do Município, Estado ou União; 

II – de incentivos fiscais e programas de Governo para desconto 
em impostos e taxas de empresas e particulares; 



III – de doações de entidades, associações ou órgãos de qualquer 
espécie que visem estimular estas iniciativas; 

VI – de valores de multas aplicadas e suas correções; 

VII – da aplicação de seus recursos; 

VIII – de doações ou outras formas de renda que lhe sejam 
destinadas. 

§ 2º Os recursos podem ser investidos a fundo perdido ou com as 
devidas restituições. 

Art. 31 Todo recurso do Fundo de Proteção do Patrimônio 
Cultural de Antônio Prado deve ser utilizado dentro de normas legais de 
levantamento de preços e licitação, conforme o caso, firmando-se contrato de 
prestação de serviços sempre que necessário, com a respectiva contraprestação de 
contas. 

Parágrafo único. O COMPAC pode celebrar convênios e 
acordos com pessoas físicas ou jurídicas para investimentos na sua área de 
atuação, mas sempre através de normas legais de aplicação e contraprestação. 

 

Seção VIII 
Disposições Finais 

 

Art. 32 O Executivo Municipal, a qualquer tempo, pode elaborar 
regulamento à presente Lei, de acordo com as necessidades de controle e 
ordenação das atividades. 

Art. 33 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

        Gabinete do Prefeito Municipal de Antônio Prado, aos oito 
dias do mês de junho do ano dois mil e nove. 
 
 
 

Marcos Scopel 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se. 
Em, 08/06/2009. 
 
 


