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Constituição Federal 1988 
  
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
 
I - as formas de expressão; 
 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação. 
 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. (Vide 
Lei nº 12.527, de 2011) 
 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 
culturais. 
 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos. 
 
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à 
cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de 
programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
 
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
Estatuto da Cidade 
 
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
CAPÍTULO I 
 
DIRETRIZES GERAIS 
 
Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 
 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 
do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. 
 
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar 
e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
 
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados 
aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
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c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-
estrutura urbana; 
 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 
geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 
 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 
 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
 
h) a exposição da população a riscos de desastres naturais; (Incluído pela Medida Provisória nº 
547, de 2011). 
 
 h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 
 
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e 
do território sob sua área de influência; 
 
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
 
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
 
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de 
imóveis urbanos; 
 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
 
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 
 
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 
 
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 
habitacionais; 
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XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 
social. 
 
XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas 
operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de 
impactos ambientais e a economia de recursos naturais. (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013) 
 
XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 
telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. (Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015) 
 
XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências 
internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos 
trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, 
iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. (Incluído pela Lei 
nº 13.699, de 2018) 
 
Art. 3o Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 
 
I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico; 
 
II – legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional; 
 
III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico;  
 
III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de 
saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais 
espaços de uso público; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 
IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos; 
 
IV - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, 
transportes urbanos e infraestrutura de energia e telecomunicações; (Redação dada pela Lei nº 
13.116, de 2015) 
 
IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, 
transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público; 
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 
V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social. 
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CAPÍTULO II 
 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 
 
Seção I 
 
Dos instrumentos em geral 
 
Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
 
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 
 
II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 
 
III – planejamento municipal, em especial: 
 
a) plano diretor; 
 
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
 
c) zoneamento ambiental; 
 
d) plano plurianual; 
 
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
 
f) gestão orçamentária participativa; 
 
g) planos, programas e projetos setoriais; 
 
h) planos de desenvolvimento econômico e social; 
 
IV – institutos tributários e financeiros: 
 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 
 
b) contribuição de melhoria; 
 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 
 
V – institutos jurídicos e políticos: 
 
a) desapropriação; 
 
b) servidão administrativa; 
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c) limitações administrativas; 
 
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 
 
e) instituição de unidades de conservação; 
 
f) instituição de zonas especiais de interesse social; 
 
g) concessão de direito real de uso; 
 
h) concessão de uso especial para fins de moradia; 
 
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
 
j) usucapião especial de imóvel urbano; 
 
l) direito de superfície; 
 
m) direito de preempção; 
 
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 
 
o) transferência do direito de construir; 
 
p) operações urbanas consorciadas; 
 
q) regularização fundiária; 
 
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 
favorecidos; 
 
s) referendo popular e plebiscito; 
 
t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 459, de 2009) 
 
t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 
2009) 
 
u) legitimação de posse. (Incluído pela Medida Provisória nº 459, de 2009) 
 
u) legitimação de posse. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 
 
VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 
 
§ 1o Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, 
observado o disposto nesta Lei. 
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§ 2o Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a concessão 
de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. 
 
§ 3o Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do 
Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de 
comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 
 
Seção II 
 
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
 
Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o 
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da 
referida obrigação. 
 
§ 1o Considera-se subutilizado o imóvel: 
 
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele 
decorrente; 
 
II – (VETADO) 
 
§ 2o O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 
 
§ 3o A notificação far-se-á: 
 
I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel 
ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 
administração; 
 
II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista 
pelo inciso I. 
 
§ 4o Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 
 
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal 
competente; 
 
II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 
 
§ 5o Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica 
a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto 
aprovado compreenda o empreendimento como um todo. 
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Art. 6o A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 
5o desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 
 
Seção III 
 
Do IPTU progressivo no tempo 
 
Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do 
art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o 
Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 
consecutivos. 
 
§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o 
caput do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, 
respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 
 
§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 
Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, 
garantida a prerrogativa prevista no art. 8o. 
 
§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que 
trata este artigo. 
 
Seção IV 
 
Da desapropriação com pagamento em títulos 
 
Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder 
à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 
 
§ 1o Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados 
no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. 
 
§ 2o O valor real da indenização: 
 
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função 
de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de 
que trata o § 2o do art. 5o desta Lei; 
 
II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 
 
§ 3o Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 
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§ 4o O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco 
anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
 
§ 5o O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por 
meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido 
procedimento licitatório. 
 
§ 6o Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5o as mesmas obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5o desta Lei. 
 
Seção V 
 
Da usucapião especial de imóvel urbano 
 
Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. 
 
§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
 
§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez. 
 
§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu 
antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 
 
Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocupadas por 
população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de 
serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro 
imóvel urbano ou rural. 
 
Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja 
área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros 
quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os 
possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. (Redação dada pela lei nº 
13.465, de 2017) 
 
§ 1o O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua 
posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 2o A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante 
sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 
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§ 3o Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, 
independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 
escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 
 
§ 4o O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo 
deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de 
execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 
 
§ 5o As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por 
maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou 
ausentes. 
 
Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer 
outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel 
usucapiendo. 
 
Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana: 
 
I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente; 
 
II – os possuidores, em estado de composse; 
 
III – como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, regularmente 
constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos 
representados. 
 
§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público. 
 
§ 2o O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o 
cartório de registro de imóveis. 
 
Art. 13. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, 
valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de registro de 
imóveis. 
 
Art. 14. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser 
observado é o sumário. 
 
Seção VI 
 
Da concessão de uso especial para fins de moradia 
 
Art. 15. (VETADO) 
 
Art. 16. (VETADO) 
 
Art. 17. (VETADO) 
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Art. 18. (VETADO) 
 
Art. 19. (VETADO) 
 
Art. 20. (VETADO) 
 
Seção VII 
 
Do direito de superfície 
 
Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, 
por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório 
de registro de imóveis. 
 
§ 1o O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo 
relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação 
urbanística. 
 
§ 2o A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 
 
§ 3o O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a 
propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação 
efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, 
salvo disposição em contrário do contrato respectivo. 
 
§ 4o O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato 
respectivo. 
 
§ 5o Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. 
 
Art. 22. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o 
proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta 
de terceiros. 
 
Art. 23. Extingue-se o direito de superfície: 
 
I – pelo advento do termo; 
 
II – pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. 
 
Art. 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, 
bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de 
indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. 
 
§ 1o Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário 
der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida. 
 
§ 2o A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. 
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Seção VIII 
 
Do direito de preempção 
 
Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição 
de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 
 
§ 1o Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de 
preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano 
após o decurso do prazo inicial de vigência. 
 
§ 2o O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 
1o, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. 
 
Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas 
para: 
 
I – regularização fundiária; 
 
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
 
III – constituição de reserva fundiária; 
 
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
 
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
 
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 
 
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
 
IX – (VETADO) 
 
Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1o do art. 25 desta Lei deverá enquadrar cada 
área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por 
este artigo. 
 
Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, 
no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. 
 
§ 1o À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por 
terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento 
e prazo de validade. 
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§ 2o O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de 
grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de 
aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 
 
§ 3o Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 
autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. 
 
§ 4o Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no 
prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 
 
§ 5o A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno 
direito. 
 
§ 6o Ocorrida a hipótese prevista no § 5o o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da 
base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior 
àquele. 
 
Seção IX 
 
Da outorga onerosa do direito de construir 
 
Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido 
acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser 
prestada pelo beneficiário. 
 
§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável 
e a área do terreno. 
 
§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona 
urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. 
 
§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de 
aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o 
aumento de densidade esperado em cada área. 
 
Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do 
solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 
 
Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 
 
I – a fórmula de cálculo para a cobrança; 
 
II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 
 
III – a contrapartida do beneficiário. 
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Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 26 desta 
Lei. 
 
Seção X 
 
Das operações urbanas consorciadas 
 
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação 
de operações consorciadas. 
 
§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 
 
§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas: 
 
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas 
decorrente; 
 
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a 
legislação vigente. 
 
III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução 
de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações 
urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, 
especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. (Incluído pela Lei nº 
12.836, de 2013) 
 
Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de 
operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 
 
I – definição da área a ser atingida; 
 
II – programa básico de ocupação da área; 
 
III – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 
operação; 
 
IV – finalidades da operação; 
 
V – estudo prévio de impacto de vizinhança; 
 
VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados 
em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 2o do art. 32 desta Lei; 
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VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados 
em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2o do art. 32 desta Lei; 
(Redação dada pela Lei nº 12.836, de 2013) 
 
VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 
sociedade civil. 
 
VIII - natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e 
investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 2o do art. 32 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013) 
 
§ 1o Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo serão 
aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 
 
§ 2o A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e 
autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de 
operação urbana consorciada. 
 
Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão 
pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de 
construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras 
necessárias à própria operação. 
 
§ 1o Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas 
conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. 
 
§ 2o Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será 
utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela 
legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a 
operação urbana consorciada. 
 
Art. 34-A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei 
complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas 
interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. (Incluído pela Lei nº 13.089, de 2015) 
 
Parágrafo único. As disposições dos arts. 32 a 34 desta Lei aplicam-se às operações urbanas 
consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo, no que couber. (Incluído pela Lei 
nº 13.089, de 2015) 
 
Seção XI 
 
Da transferência do direito de construir 
 
Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel 
urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 
direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, 
quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: 
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I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou cultural; 
 
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de interesse social. 
 
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu 
imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput. 
 
§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da 
transferência do direito de construir. 
 
Seção XII 
 
Do estudo de impacto de vizinhança 
 
Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 
urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para 
obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 
Público municipal. 
 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 
suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
 
I – adensamento populacional; 
 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
 
III – uso e ocupação do solo; 
 
IV – valorização imobiliária; 
 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
 
VI – ventilação e iluminação; 
 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
 
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 
disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer 
interessado. 
 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de 
impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 
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 CAPÍTULO III 
 
DO PLANO DIRETOR 
 
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento 
das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta 
Lei. 
 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. 
 
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o 
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as 
prioridades nele contidas. 
 
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 
 
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 
 
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os 
Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 
 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 
 
§ 5o (VETADO) 
 
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 
182 da Constituição Federal; 
 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 
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VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do 
caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos 
entre as medidas de compensação adotadas. 
 
§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um 
plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 
 
 § 3o As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, 
compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos 
a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive 
as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos 
públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, 
assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que 
possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. (Incluído 
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 
Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 
 
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 
utilização, na forma do art. 5o desta Lei; 
 
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 
 
III – sistema de acompanhamento e controle. 
 
Art. 42-A. Os municípios que possuam áreas de expansão urbana deverão elaborar Plano de 
Expansão Urbana no qual constarão, no mínimo: (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 
2011) 
 
I - demarcação da área de expansão urbana; (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011) 
 
II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres naturais; (Incluído pela Medida Provisória nº 547, 
de 2011) 
 
III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 
sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 547, de 2011) 
 
IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 
diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 547, de 2011) 
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V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 
especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido; (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011) 
 
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio 
histórico e cultural; e (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011) 
 
VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para 
a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do Poder Público. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 547, de 2011) 
 
§ 1o Consideram-se áreas de expansão urbana aquelas destinadas pelo Plano Diretor ou lei 
municipal ao crescimento ordenado das cidades, vilas e demais núcleos urbanos, bem como 
aquelas que forem incluídas no perímetro urbano a partir da publicação desta Medida 
Provisória. (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011) 
 
§ 2o O Plano de Expansão Urbana deverá atender às diretrizes do Plano Diretor, quando 
houver. (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011) 
 
§ 3o § 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo urbano em áreas de expansão 
urbana ficará condicionada à existência do Plano de Expansão Urbana. (Vide Medida Provisória 
nº 547, de 2011) Vigência) 
 
§ 4o Quando o Plano Diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o Município 
ficará dispensado da elaboração do Plano de Expansão Urbana. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 547, de 2011) 
 
Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no 
cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de 
usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; (Incluído pela 
Lei nº 12.608, de 2012) 
 
 III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de 
risco de desastre; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de 
desastres; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
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V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, 
observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais 
pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de 
zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso 
habitacional for permitido. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, 
quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. (Incluído pela Lei nº 
12.983, de 2014) 
 
§ 1o A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos planos 
de recursos hídricos, formulados consoante a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. (Incluído 
pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua 
revisão, observados os prazos legais. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano 
diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu encaminhamento para aprovação 
pela Câmara Municipal. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
 
Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de 
publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: (Incluído 
pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
I - demarcação do novo perímetro urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres naturais; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 
sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº 
12.608, de 2012) 
 
IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 
diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 
12.608, de 2012) 
 
V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 
especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio 
histórico e cultural; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
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VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para 
a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 
 
§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei 
municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. (Incluído pela Lei nº 12.608, 
de 2012) 
 
§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o Município 
ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
CAPÍTULO IV 
 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 
 
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os 
seguintes instrumentos: 
 
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano; 
 
V – (VETADO) 
 
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do 
inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas 
sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
 
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão 
obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o 
pleno exercício da cidadania. 
 
CAPÍTULO V 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela 
obrigação de que trata o caput do art. 5o desta Lei, a requerimento deste, o estabelecimento 
de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 
 
Art. 46. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela 
obrigação de que trata o caput do art. 5o desta Lei, ou objeto de regularização fundiária urbana 
para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de 
viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 
2017) 
 
§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou 
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, 
após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 
urbanizadas ou edificadas. 
 
§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de 
regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da 
qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das 
obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, 
ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. (Redação dada pela lei nº 
13.465, de 2017) 
 
§ 2o O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente 
ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2o do art. 8o desta 
Lei. 
 
§ 2o O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente 
ao valor do imóvel antes da execução das obras. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017) 
 
§ 3o A instauração do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à 
formação de núcleos urbanos informais, ou por seus sucessores, não os eximirá das 
responsabilidades administrativa, civil ou criminal (incluído pela lei nº 13.465, de 2017) 
 
Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos 
urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. 
 
Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, os contratos 
de concessão de direito real de uso de imóveis públicos: 
 
I – terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto 
no inciso II do art. 134 do Código Civil; 
 
II – constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos 
habitacionais. 
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Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de noventa dias, a partir da entrada em vigor 
desta Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos 
urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e 
expedição de termo de verificação e conclusão de obras. 
 
Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 
sessenta dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até 
que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa. 
 
Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do art. 
41 desta Lei que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta Lei, 
deverão aprová-lo no prazo de cinco anos. 
 
Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do 
caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em 
vigor desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. (Redação dada pela Lei nº 11.673, 
2008) Vigência 
 
Art. 51. Para os efeitos desta Lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito 
Federal as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito. 
 
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de 
outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei 
no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 
 
I – (VETADO) 
 
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel 
incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei; 
 
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no 
art. 26 desta Lei; 
 
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração 
de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 
 
V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no 
§ 1o do art. 33 desta Lei; 
 
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 
desta Lei; 
 
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 
3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei; 
 
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, 
pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 
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Art. 53. O art. 1o da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar acrescido de novo 
inciso III, renumerando o atual inciso III e os subseqüentes: (Revogado pela Medida Provisória 
nº 2.180-35, de 24.8.2001) 
 
"Art. 1o .......................................................................................................................... 
 
III – à ordem urbanística; 
 
.........................................................." (NR) 
 
Art. 54. O art. 4o da Lei nº 7.347, de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o 
dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO)." (NR) 
 
Art. 55. O art. 167, inciso I, item 28, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pela 
Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 167. ................................................... 
 
I - .............................................................. 
 
.................................................................. 
 
28) das sentenças declaratórias de usucapião, independente da regularidade do parcelamento 
do solo ou da edificação; 
 
........................................................." (NR) 
 
Art. 56. O art. 167, inciso I, da Lei no 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
itens 37, 38 e 39: 
 
"Art. 167. .................................................... 
 
I – .............................................................. 
 
37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial 
para fins de moradia, independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação; 
 
38) (VETADO) 
 
39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano;" (NR) 
 
Art. 57. O art. 167, inciso II, da Lei no 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
itens 18, 19 e 20: 
 
"Art. 167. .................................................... 
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II – .............................................................. 
 
18) da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano; 
 
19) da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 
 
20) da extinção do direito de superfície do imóvel urbano." (NR) 
 
 
Art. 58. Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação. 
 
Brasília, 10 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 
Geraldo Magela da Cruz Quintão 
Pedro Malan 
Benjamin Benzaquen Sicsú 
Martus Tavares 
José Sarney Filho 
Alberto Mendes Cardoso 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.7.2001 e retificado em 17.7.2001 
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Constituição do Estado do RGS 
 
Art. 222. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, 
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e outras formas 
de acautelamento e preservação. 
§ 1.º Os proprietários de bens de qualquer natureza tombados pelo Estado receberão 
incentivos para preservá-los e conservá-los, conforme definido em lei. 
§ 2.º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 3.º As instituições públicas estaduais ocuparão preferentemente prédios tombados, desde 
que não haja ofensa a sua preservação. 
Art. 223. O Estado e os Municípios manterão, sob orientação técnica do primeiro, cadastro 
atualizado do patrimônio histórico e do acervo cultural, público e privado. 
Parágrafo único. Os planos diretores e as diretrizes gerais de ocupação dos territórios 
municipais disporão, necessariamente, sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45, de 11/08/04) 
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Lei Estadual nº 12.918, de 04 de abril de 2008. 
Dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural de 
origem africana e afrobrasileira no Estado do Rio Grande do Sul e 
dá outras providências. 
 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que 
a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
 
Art. 1º - A preservação do patrimônio histórico e cultural de origem africana e afrobrasileira, no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, dar-se-á conforme o disposto nesta Lei. 
 
Art. 2º - Considera-se patrimônio histórico e cultural de origem africana e afrobrasileira toda 
manifestação, produção ou obra de natureza material e imaterial que tenha referência com a 
identidade, a ação, o modo de vida ou a memória dos povos que possuem essa origem, nas 
quais se incluem: 
 
I – as formas de expressão e de celebração; 
 
II – os modos de criar, de fazer e de viver; 
 
III – as obras, os objetos, os documentos, os monumentos, as edificações e os demais espaços 
destinados às manifestações artísticas e culturais; e 
 
IV – os conjuntos urbanos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos e dos antigos terreiros de cultos afro-brasileiros. 
 
Art.3º - A preservação do patrimônio de origem africana e afro-brasileira relizar-se-á por meio 
de: 
 
I – tombamento de bens móveis e imóveis; 
 
II – levantamento, inventário, catálogo, registro, recolhimento e, se for o caso, restauração das 
obras, dos monumentos, dos objetos e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 
 
III - reparo, recuperação e proteção de documentos; 
 
V - conservação das áreas reconhecidamente de interesse histórico, científico e 
cultural; 
 
V - criação de mecanismos que impeçam a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico e artístico; e 
 
VI - outras formas de acautelamento e de preservação julgadas convenientes e necessárias 
pelos órgãos institucionalmente responsáveis. 
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§ 1° Para efeitos deste artigo, o poder público poderá instituir cadastro de bens móveis e 
imóveis de interesse histórico e cultural. 
 
§ 2° Consideram-se documentos todas as formas de expressão escrita, tais como cartas, 
certidões, livros, fotografias, mapas, desenhos e assemelhados. 
 
Art.4º - Para fins desta Lei, o poder público poderá instituir cadastro de bens de natureza 
imaterial, originários da cultura africana e afro-brasileira, constituído de gravações sonoras de 
depoimentos, de filmes, de fotos ou de outros meios de registro que se prestem a perpetuar as 
formas de expressão e de vida destes povos. 
 
Art. 5º - O poder público poderá realizar campanhas de promoção à doação de documentos 
particulares, visando à formação de um acervo estadual de bens culturais, materiais e 
imateriais, de origem africana e afro-brasileira. 
 
Art. 6º - Ao disposto nesta Lei, aplicar-se-á a legislação pertinente, em especial a Lei n° 7.231, 
de 18 de dezembro de 1978 e o Decreto n° 31.049, de 12 de janeiro de 1983. 
 
Art. 7º - Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução. 
 
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 04 de abril de 2008. 
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Lei Estadual nº 13.678, de 17 de janeiro de 2011 
(atualizada até a Lei n.º 14.155, de 20 de dezembro de 2012) 

Dispõe sobre o patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio 
Grande do Sul e dá outras providências. 
 
Art. 1º - Constituem o patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio Grande do Sul os bens 
culturais de natureza imaterial portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade gaúcha. 
 
§ 1º - Entende-se como patrimônio imaterial o conjunto das manifestações, práticas e 
conhecimentos técnicos que têm como fontes a sabedoria, a prática, a memória e o imaginário 
das pessoas, transmitidos a gerações presentes e futuras pela tradição e pela identidade 
cultural vivenciadas no cotidiano das comunidades. 
 
§ 2º - Serão considerados integrantes do patrimônio imaterial do Estado do Rio Grande do Sul: 
 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar; 
III - os modos de fazer; 
IV - os modos de viver; 
V - as criações artísticas, científicas e tecnológicas; 
VI - o folclore, os saberes e os conhecimentos tradicionais; e 
VII - o esporte e suas manifestações lúdicas incorporadas às tradições rio-grandenses. 
VIII - os ritos celebrativos; (Incluído pela Lei n.º 14.155/12) 
IX - os espaços aos quais são, coletivamente, atribuídos sentidos especiais. (Incluído 
pela Lei n.º 14.155/12) 
 
§ 3.º O Poder Público, com a participação da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural imaterial da sociedade rio-grandense por meio de inventários, registros e por planos de 
apoio e fomento. (Incluído pela Lei n.º 14.155/12) 
 
Art. 1.º-A O processo de acautelamento dos bens culturais de natureza imaterial do Estado do 
Rio Grande do Sul terá início pela apresentação de requerimento ao órgão estadual 
competente, para análise e parecer. (Incluído pela Lei n.º 14.155/12) 
 
Parágrafo único. Em caso de parecer favorável, o bem poderá ser submetido ao processo de 
Inventário de Referências Culturais. (Incluído pela Lei n.º 14.155/12) 
 
Art. 2º - Declarado patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio Grande do Sul, o 
bem será registrado pelo órgão estadual competente. 
 
Parágrafo único - A inscrição e o registro do bem terão sempre como referência a sua 
continuidade histórica e a sua relevância para a memória, para a identidade e para a formação 
da 
sociedade rio-grandense. 
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Art. 2.º Após a realização do inventário, e declarado o bem patrimônio imaterial do Rio Grande 
do Sul, será este registrado pelo órgão estadual competente em um dos seguintes livros: 
(Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
 
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comunidades; (Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social; (Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas, esportivas e lúdicas; (Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos os lugares em que se produzem e 
reproduzem práticas culturais coletivas. (Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
§ 1.º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade 
histórica do bem e sua relevância para a memória, a identidade e a formação da sociedade 
riograndense. (Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
§ 2.º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de 
natureza imaterial que não se enquadrem nos livros definidos neste artigo. (Redação dada pela 
Lei n.º 14.155/12) 
 
Art. 2.º-A Poderá ser instituído Programa Regional do Patrimônio Imaterial, visando à 
implementação de política específica de inventário, referenciamento e valorização do 
patrimônio imaterial. (Incluído pela Lei n.º 14.155/12) 
 
Art. 3º - Esta Lei poderá ser regulamentada para sua aplicação. 
 
Art. 3º Os procedimentos e as normas internas de instrução dos processos de inventário e 
registro de bens culturais de natureza imaterial poderão ser regulamentados pelo Poder 
Executivo. (Redação dada pela Lei n.º 14.155/12) 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de janeiro de 2011. 
 
Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa. 
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Decreto Estadual nº 49.980, de 21 de dezembro de 
2012. 
(publicado no DOE n.º 246, de 26 de dezembro de 2012) 

Altera o Decreto nº 49.851, de 21 de novembro de 2012, que 
dispõe sobre o gerenciamento da Ala Residencial do Complexo do 
Palácio Piratini, do Galpão Crioulo, do Palácio das Hortênsias e da 
Casa Branca de Esteio... 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 82, incisos V e VII, da Constituição do Estado, e considerando o disposto na Lei nº 13.601, 
de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências, bem como as disposições do Decreto nº 
48.108, de 16 de junho de 2011, que dispõe sobre a estrutura básica da Casa Militar, e dá 
outras providências, 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica alterada a redação do Art. 1º do Decreto nº 49.851, de 21 de novembro de 2012, 
que dispõe sobre o gerenciamento da Ala Residencial do Complexo do Palácio Piratini, do 
Galpão Crioulo, do Palácio das Hortênsias e da Casa Branca de Esteio, e revoga o Decreto nº 
48.171, de 18 de julho de 2011, o qual passa a vigorar nos seguintes termos: 
 
 “Art. 1º As atribuições da Unidade de Gerenciamento da Ala Residencial do Complexo do 
Palácio Piratini – UGARPP, serão desempenhadas pela Casa Civil e pela Casa Militar, respeitadas 
as competências legais dos órgãos, em regime de cooperação, observando-se o quanto segue: 
 
I – as atividades relativas à Patrimônio Histórico, Memória e Cultura passam para a 
responsabilidade do setor de Arquitetura da Subchefia Administrativa da Casa Civil; 
 
II – os serviços residenciais dos Palácios Governamentais serão executados e custeados de 
forma compartilhada e articulada entre as Subchefias Administrativas da Casa Civil e da Casa 
Militar, sendo a coordenação das atividades distribuídas conforme segue: 
 
a) Manutenção e Zeladoria da Ala Residencial do Complexo do Palácio Piratini, do Galpão 
Crioulo e da Casa Branca de Esteio ficam sob a responsabilidade da Subchefia Administrativa da 
Casa Civil; e 
 
b) Manutenção e Zeladoria do Palácio das Hortênsias, em Canela, ficam sob a responsabilidade 
do setor de Serviços Gerais da Subchefia Administrativa da Casa Militar. 
 
Parágrafo único. Ficam criadas as Coordenações de Atividades e Pesquisa de Gastronomia e de 
Gestão Ambiental vinculadas ao Gabinete da Casa Civil.”. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 21 de dezembro de 2012. 
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Lei Estadual nº 14.155, de 20 de dezembro de 2012. 
(publicada no DOE n.º 245, de 21 de dezembro de 2012) 

Altera e inclui dispositivos na Lei n.º 13.678, de 17 de janeiro de 
2011, que dispõe sobre o patrimônio cultural imaterial do Estado 
do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 
 

*texto das modificações da Lei nº 13.678 já inseridas 
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Lei Estadual nº 14.345, de 8 de novembro de 2013. 
(publicada no DOE n.º 218, de 11 de novembro de 2013) 

Dispõe sobre a possibilidade de acesso dos alunos da rede pública 
estadual às instituições responsáveis pela preservação e/ou 
gestoras de acervos culturais e artísticos, bem como responsáveis 
por áreas de preservação ambiental e sítios históricos do Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que 
a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
 
Art. 1.º Fica assegurada a possibilidade de acesso dos alunos da rede pública estadual às 
instituições responsáveis pela preservação de acervos culturais e artísticos, bem como àquelas 
responsáveis por áreas de preservação ambiental e sítios históricos do Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
§ 1.º O acesso garantido no “caput” deste artigo deve obedecer todas as normas específicas de 
proteção, recuperação e preservação dos referidos acervos e/ou patrimônios. 
 
§ 2.º A norma de que trata o “caput” desta Lei prevê a promoção de atividades de 
conscientização quanto à importância da preservação do meio ambiente e valorização do 
patrimônio histórico e cultural do nosso Estado. 
 
Art. 2.º Os órgãos competentes nas áreas de educação, cultura, turismo e meio ambiente, 
juntamente com as escolas da rede pública de ensino, poderão organizar roteiros de visitas em 
escala anual, respeitando a disponibilidade de data, de horário e a não interferência no ano 
letivo. 
 
Art. 3.º O acesso dos alunos da rede pública estadual ao acervo cultural, artístico e turístico 
poderá ser patrocinado, total ou parcialmente, por empresas particulares, com direito à 
divulgação do patrocínio, bem como a utilização de incentivos previstos em Leis de fomento à 
cultura. 
Parágrafo único. É vedado o patrocínio por indústrias de bebidas alcoólicas ou de tabaco, bem 
como de outros produtos considerados nocivos à boa formação e à saúde dos jovens. 
 
Art. 4.º Independentemente dos patrocínios de que trata o “caput” do art. 3.º, o Poder Público 
poderá buscar parcerias com a iniciativa privada, com a finalidade de favorecer o 
desenvolvimento do acervo cultural, artístico e turístico do Estado. 
 
Art. 5.º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos patrocínios e parcerias obtidos. 
Art. 6.º Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução. 
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de novembro de 2013 
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Lei Estadual nº 14.791, de 15 de dezembro de 2015. 
(publicada no DOE n.o 239, de 16 de dezembro de 2015) 

Dispõe sobre o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados – 
FRBL. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que 
a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
 
Art. 1o Fica instituído, no Estado do Rio Grande do Sul, o Fundo para Reconstituição de Bens 
Lesados – FRBL –, previsto no art. 13 da Lei Federal n.o 7.347, de 24 de julho de 1985. 
 
Parágrafo único. O FRBL fica vinculado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul – MPRS –, 
devendo ser contabilizado como unidade orçamentária própria e será gerido por um Conselho 
Gestor, constituído na forma estabelecida nesta Lei. 
 
Art. 2o O FRBL destina-se a ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, à economia popular, a bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, 
turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público, à 
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo. 
 
Art. 3o Constituem receitas do Fundo: 
 
I - as indenizações decorrentes de condenações e acordos judiciais, promovidos pelo MPRS, por 
danos causados aos bens e direitos descritos no art. 2.o e as multas aplicadas em razão do 
descumprimento de ordens ou de cláusulas naqueles atos estabelecidos; 
II - os valores decorrentes de medidas compensatórias estabelecidas em acordo extrajudicial ou 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, promovidos pelo MPRS, e de multas aplicadas pelo 
descumprimento de cláusulas estabelecidas nesses instrumentos; 
III - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 
IV - os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as 
disposições legais pertinentes; 
V - as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas; VI - outros 
recursos a ele destinados. 
 
§ 1o Os recursos referidos nos incisos I e II deste artigo serão destinados integralmente ao 
FRBL, com preferencia na sua destinação em favor da região onde o dano, objeto da 
investigação, ocorreu. 
 
§ 2o O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço, será ́transferido para o exercício seguinte, 
a crédito do mesmo. 
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§ 3o Os recursos do Fundo de que trata esta Lei devem ser utilizados no mesmo exercício 
financeiro de seu ingresso, admitindo-se, excepcionalmente, a sua aplicação no exercício 
financeiro seguinte. 
 
Art. 4o Os recursos do Fundo criado por esta Lei serão depositados em estabelecimento 
bancário oficial, em conta corrente específica denominada Fundo para Reconstituição de Bens 
Lesados – FRBL. 
 
§ 1o Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo em operações ativas, 
de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. 
 
§ 2o As informações pertinentes às receitas, às despesas, aos contratos e aos convênios do 
Fundo serão publicadas mensalmente no portal transparência do MPRS. 
 
Art. 5o Os recursos arrecadados pelo FRBL, nos termos do art. 3.o desta Lei, serão destinados: 
 
I - aos órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos municípios, e relacionados 
com os interesses e valores mencionados no art. 2.o desta Lei; 
II - às Organizações Não Governamentais – ONGs – em funcionamento há mais de 3 (três) anos 
que tenham atuação harmonizada com as finalidades do Fundo. 
 
§ 1o Os projetos cuja origem e execução sejam de responsabilidade de órgãos e entidades 
públicas, estaduais ou municipais, terão preferência na aplicação dos recursos. 
 
§ 2o Os recursos repassados aos órgãos e entidades previstos nos incisos I e II deste artigo, que 
não forem utilizados, serão, ao final do projeto, devolvidos ao FRBL. 
 
Art. 6o Os recursos arrecadados pelo FRBL serão aplicados: 
 
I - em projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos bens, 
interesses e valores mencionados no art. 2.o desta Lei; 
II - na promoção de eventos educativos e científicos, bem como na edição de material 
informativo de cunho pedagógico, cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas 
protetivas dos bens, interesses e valores mencionados no art. 2.o desta Lei; 
III - no custeio de honorários decorrentes da realização de perícias solicitadas pelos órgãos de 
execução do Ministério Público, para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos 
preparatórios ou outros instrumentos para cuja instauração esteja legalmente legitimado, ou 
para efeito de prova na instrução de ações cujo objeto seja a tutela de bens, interesses ou 
valores referidos no art. 2.o desta Lei, desde que não possam ser executadas por órgãos oficiais 
do Estado do Rio Grande do Sul com atribuição legal para realizá-las; 
IV - no custeio de honorários decorrentes da realização de perícias para efeito de prova em 
ações civis públicas em que o Estado do Rio Grande do Sul figure como parte, assistente ou 
terceiro interessado e cujo objeto seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no art. 
2.o desta Lei, desde que não possam ser executadas por órgãos oficiais do Estado com 
atribuição legal para realizá-las; e 
V - em investimentos necessários à modernização tecnológica, capacitação e aparelhamento 
finalístico dos órgãos referidos no inciso I do art. 5.o desta Lei. 
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§ 1o Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1.o da Lei Federal n.o 7.347/85, a 
prestação em dinheiro reverterá diretamente ao FRBL e será utilizada para ações de promoção 
da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial 
estadual ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. 
 
§ 2o Dos recursos arrecadados pelo Fundo, 10% (dez por cento) serão aplicados em projetos 
destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa idosa no âmbito do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 
Art. 7o O Fundo será gerido por um Conselho Gestor, com a seguinte composição:  
 
I - 1 (um) membro do MPRS, que o presidirá; 
II - 1 (um) Coordenador de Centro de Apoio Operacional do MPRS; 
III - 1 (um) Promotor de Justiça com atribuição especializada; 
IV - 5 (cinco) representantes de órgãos e instituições do Poder Executivo Estadual relacionados 
com o disposto no art. 2.o desta Lei, das Secretarias Estaduais que tenham relação com os 
objetivos do Fundo; 
V - 3 (três) representantes de associações que atendam aos pressupostos do inciso V do art. 5.o 
da Lei Federal n.o 7.347/85. 
 
§ 1o O Conselho disporá de uma Secretaria Executiva diretamente subordinada ao seu 
Presidente. 
 
§ 2o Os representantes do MPRS referidos nos incisos I a III do “caput” deste artigo serão 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 
 
§ 3o Os representantes dos órgãos estaduais referidos no inciso IV do “caput” deste artigo 
serão designados pelo Governador do Estado. 
 
§ 4o As associações referidas no inciso V do “caput” deste artigo serão aquelas previamente 
cadastradas junto à Secretaria Executiva e revezar-se-ão a cada 2 (dois) anos de exercício. 
 
§ 5o Havendo mais de 3 (três) entidades cadastradas, a escolha será feita mediante sorteio 
público pelo Presidente do Conselho. 
 
§ 6o No processo de renovação do Conselho serão excluídas as entidades sorteadas na 
composição anterior e, caso não haja número suficiente, terão preferência para novo mandato 
os representantes das entidades que reunirem, comprovadamente, maior número de 
integrantes. 
 
§ 7o Os representantes das associações referidas no inciso V do “caput” deste artigo terão 
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução. 
 
§ 8o É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho Gestor, sendo 
esta considerada como serviço público relevante. 
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§ 9o Nas hipóteses de impedimento, os membros do Conselho poderão se fazer representar 
por quem vier a ser expressa e formalmente designado pelo dirigente do órgão ou da entidade 
que esteja representando. 
 
§ 10. O Conselho Gestor reunir-se-á na forma fixada em seu regimento interno. 
 
§ 11. O Conselho Gestor integrará a estrutura organizacional do Fundo, cabendo ao MPRS 
prestar o apoio necessário ao seu regular funcionamento, inclusive espaço físico para as 
reuniões, recursos humanos e materiais. 
 
Art. 8o Ao Conselho Gestor compete: 
 
I - zelar pela boa e regular aplicação dos recursos do FRBL, velando para a consecução dos fins 
previstos no art. 2.o desta Lei; 
II - examinar e decidir acerca dos pedidos de recursos para execução de projetos, nos moldes 
previstos nesta Lei; 
III - aprovar convênios e contratos a serem firmados com o objetivo de elaborar, acompanhar e 
executar projetos compatíveis com as finalidades do Fundo; 
IV - estimular, por intermédio dos órgãos da Administração Pública do Estado e dos municípios 
e de entidades civis interessadas, a promoção de eventos educativos ou científicos cuja 
temática tenha pertinência com as finalidades do Fundo; 
V - fazer editar, inclusive com a colaboração de órgãos oficiais ou de entidades civis, material 
informativo sobre matérias compreendidas no campo temático aludido no art. 2.o desta Lei; 
VI - prestar contas aos órgãos competentes, na forma legal; 
VII - aprovar o projeto de orçamento anual; 
VIII - aprovar a liberação de recursos dos projetos submetidos para análise; 
IX - elaborar seu regimento interno no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
publicação desta Lei; e 
X - elaborar as regras para aplicação dos recursos de acordo com as diretrizes fixadas 
nesta Lei. 
 
Art. 9o O FRBL terá escrituração contábil própria, atendidas às legislações federal e estadual 
pertinentes e às normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Secretaria da 
Fazenda. 
 
Art. 10. Os recursos destinados à execução de projetos deverão atender, para efeito de 
liberação, a critérios objetivos e a compromisso prévio e expresso de prestação de contas, 
consoantes as regras usuais de auditoria e contabilidade pública, os quais deverão ser previstos 
em regulamento próprio, a ser aprovado pelo Conselho Gestor. 
 
Art. 11. A prestação de contas do FRBL será disponibilizada na rede mundial de computadores 
na forma prevista na Lei Federal n.o 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 
15 de dezembro de 2015. 
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Decreto Estadual nº 53.072, de 15 de junho de 2016 
(publicado no DOE n.o 113, de 16 de junho de 2016) 

Regulamenta o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados de que 
trata a Lei no 14.791, de 15 de dezembro de 2015, e estabelece 
outras providências. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 82, incisos V e VII, da Constituição do Estado, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1o Fica regulamentado o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados - FRBL, de que trata a 
Lei no 14.791, de 15 de dezembro de 2015, previsto no art. 13 da Lei Federal no 7.347, de 24 de 
julho de 1985, que se destina a ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, à economia popular, a bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, 
turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público, à 
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo. 
Parágrafo único. O Fundo fica vinculado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul - MPRS, 
devendo ser contabilizado como unidade orçamentária própria, e será gerido por um Conselho 
Gestor, constituído na forma do art. 6o deste Decreto. 
 
Art. 2o Constituem receitas do Fundo: 
 
I – as indenizações decorrentes de condenações e acordos judiciais promovidos pelo MPRS, por 
danos causados aos bens e direitos descritos no art. 1o deste Decreto e as multas aplicadas em 
razão do descumprimento de ordens ou de cláusulas naqueles atos estabelecidas; 
II – os valores decorrentes de medidas compensatórias estabelecidas em acordo extrajudicial 
ou Termo de Ajustamento da Conduta - TAC, promovidos pelo MPRS, e de multas aplicadas 
pelo descumprimento de cláusulas estabelecidas nesses instrumentos; 
III – as doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 
IV – os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as 
disposições legais pertinentes; 
V - as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas; e VI – outros 
recursos a ele destinados. 
Parágrafo único. Os recursos referidos nos incisos I e II do “caput” deste artigo serão destinados 
integralmente ao FRBL, com preferência na sua destinação em favor da região onde o dano, 
objeto da investigação, ocorreu. 
 
Art. 3o Os recursos do Fundo serão depositados em estabelecimento bancário oficial, em conta 
corrente específica denominada Fundo para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL. 
 
 § 1o Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo em operações ativas, 
de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. 
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§ 2o Os recursos deverão ser recolhidos ao Fundo por meio de guia própria, de forma a 
identificar a sua origem, ou mediante a utilização de outro mecanismo expressamente 
estabelecido em instrumento público de cooperação operacional celebrado com órgão estatal. 
§ 3o O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, 
será transferido para o exercício seguinte. 
§ 4o As informações pertinentes a receitas, despesas, contratos, convênios e outros ajustes 
celebrados pelo Fundo serão publicadas mensalmente no portal transparência do MPRS. 
 
Art. 4o Os recursos arrecadados pelo FRBL, nos termos do art. 2.o deste Decreto, serão 
destinados: 
 
I - aos órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos municípios, e relacionados 
com os interesses e valores mencionados no art. 1o deste Decreto; e 
II - às Organizações Não Governamentais – ONGs – em funcionamento há mais de três anos que 
tenham atuação harmonizada com as finalidades do Fundo. 
 
§ 1o Os projetos cuja origem e execução sejam de responsabilidade de órgãos e entidades 
públicas, estaduais ou municipais, terão preferência na aplicação dos recursos. 
 
§ 2o Os recursos repassados aos órgãos e entidades previstos nos incisos I e II do “caput” deste 
artigo, que não forem utilizados, serão, ao final do projeto, devolvidos ao FRBL. 
 
Art. 5o Os recursos arrecadados pelo FRBL serão aplicados: 
 
I - em projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos bens, 
interesses e valores mencionados no art. 1o deste Decreto; 
II - na promoção de eventos educativos e científicos, bem como na edição de material 
informativo de cunho pedagógico, cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas 
protetivas dos bens, interesses e valores mencionados no art. 1o deste Decreto; 
III - no custeio de honorários decorrentes da realização de perícias solicitadas pelos órgãos de 
execução do Ministério Público, para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos 
preparatórios ou outros instrumentos para cuja instauração esteja legalmente legitimado, ou 
para efeito de prova na instrução de ações cujo objeto seja a tutela de bens, interesses ou 
valores referidos no art. 1o deste Decreto, desde que não possam ser executadas por órgãos 
oficiais do Estado do Rio Grande do Sul com atribuição legal para realizá-las; 
IV - no custeio de honorários decorrentes da realização de perícias para efeito de prova em 
ações civis públicas em que o Estado do Rio Grande do Sul figure como parte, assistente ou 
terceiro interessado e cujo objeto seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no art. 
1.o deste Decreto, desde que não possam ser executadas por órgãos oficiais do Estado com 
atribuição legal para realizá-las; 
V - em investimentos necessários à modernização tecnológica, capacitação e aparelhamento 
finalístico dos órgãos referidos no inciso I do art. 4o deste Decreto; e 
VI – em ações de defesa civil. 
 
§ 1o Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1o da Lei Federal n.o 7.347/85, a prestação 
em dinheiro reverterá diretamente ao FRBL e será utilizada para ações de promoção da 
igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
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na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estadual 
ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. 
 
§ 2o Dos recursos arrecadados pelo Fundo, 10% (dez por cento) serão aplicados em projetos 
destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa idosa no âmbito do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 
Art. 6o O Fundo será gerido por um Conselho Gestor, com sede na Capital do Estado, com a 
seguinte composição: 
I - um membro do MPRS, que o presidirá; 
II - um Coordenador de Centro de Apoio Operacional do MPRS; 
III - um Promotor de Justiça com atribuição especializada; 
IV – um representante da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
V – um representante da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos; 
VI – um representante da Secretaria da Cultura; 
VII – um representante da Secretaria da Segurança Pública; 
VIII – um representante da Procuradoria-Geral do Estado; 
IX - três representantes de associações que atendam aos pressupostos do inciso V do art. 5º da 
Lei Federal nº 7.347/85. 
 
§ 1º O Conselho disporá de uma Secretaria Executiva diretamente subordinada ao seu 
Presidente. 
 
§ 2º Os representantes do MPRS referidos nos incisos I a III do “caput” deste artigo serão 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 
 
§ 3º Os representantes dos órgãos estaduais referidos nos inciso IV a VIII do “caput” deste 
artigo serão designados pelo Governador do Estado. 
 
§ 4º As associações referidas no inciso IX do “caput” deste artigo serão aquelas previamente 
cadastradas junto à Secretaria Executiva e revezar-se-ão a cada dois anos de exercício. 
 
§ 5º Havendo mais de três entidades cadastradas, a escolha será feita mediante sorteio público 
pelo Presidente do Conselho. 
 
§ 6º No processo de renovação do Conselho serão excluídas as entidades sorteadas na 
composição anterior e, caso não haja número suficiente, terão preferência para novo mandato 
os representantes das entidades que reunirem, comprovadamente, maior número de 
integrantes. 
 
§ 7º Os representantes das associações referidas no inciso IX do “caput” deste artigo terão 
mandato de dois anos, permitida uma única recondução. 
 
§ 8º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho Gestor, sendo 
esta considerada como serviço público relevante; 
§ 9º Nas hipóteses de impedimento, os membros do Conselho poderão se fazer representar por 
quem vier a ser expressa e formalmente designado pelo dirigente do órgão ou da entidade que 
esteja representando. 
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§ 10. O Conselho Gestor reunir-se-á na forma fixada em seu Regimento Interno. 
§ 11. O Conselho Gestor integrará a estrutura organizacional do Fundo, cabendo ao MPRS 
prestar o apoio necessário ao seu regular funcionamento, inclusive espaço físico para as 
reuniões, recursos humanos e materiais. 
 
Art. 7o Ao Conselho Gestor compete: 
 
I - zelar pela boa e regular aplicação dos recursos do FRBL, velando para a consecução dos fins 
previstos no art. 1o deste Decreto; 
II - examinar e decidir acerca dos pedidos de recursos para execução de projetos, nos moldes 
previstos neste Decreto; 
III - aprovar convênios e contratos a serem firmados com o objetivo de elaborar, acompanhar e 
executar projetos compatíveis com as finalidades do Fundo; 
IV – examinar e decidir acerca dos pedidos de custeio de perícias; 
V - estimular, por intermédio dos órgãos da Administração Pública do Estado e dos municípios e 
de entidades civis interessadas, a promoção de eventos educativos ou científicos cuja temática 
tenha pertinência com as finalidades do Fundo; 
VI - fazer editar, inclusive com a colaboração de órgãos oficiais ou de entidades civis, material 
informativo sobre matérias compreendidas no campo temático aludido no art. 1o deste 
Decreto; 
VII - prestar contas aos órgãos competentes, na forma legal; 
VIII - aprovar o projeto de orçamento anual; 
IX - aprovar a liberação de recursos dos projetos submetidos para análise; 
X - elaborar seu Regimento Interno; 
XI - elaborar as regras para aplicação dos recursos de acordo com as diretrizes fixadas 
neste Decreto; 
XII – acompanhar junto ao Poder Judiciário e ao MPRS, as ações e procedimentos 
previstos na Lei Federal no 7.347/1985, especialmente no que tange ao correto recolhimento 
dos valores destinados ao Fundo; e 
XIII – deliberar acerca da celebração de convênios e termos de cooperação com órgãos e 
entidades, públicas e privadas, quando necessário, com vista ao incremento da fiscalização, à 
realização de auditorias e perícias e ao desenvolvimento de projetos, com vistas à efetiva tutela 
dos bens valores e interesses compreendidos nas áreas de abrangência do Fundo; 
 
Art. 8o O FRBL terá escrituração contábil própria, atendidas às legislações federal e estadual 
pertinentes e às normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Secretaria da 
Fazenda. 
 
Art. 9o Os recursos destinados à execução de projetos deverão atender, para efeito de 
liberação, a critérios objetivos e a compromisso prévio e expresso de prestação de contas, 
consoantes as regras usuais de auditoria e contabilidade pública, os quais deverão ser previstos 
em regulamento próprio, a ser aprovado pelo Conselho Gestor. 
 
Art. 10. A prestação de contas do FRBL será disponibilizada na rede mundial de computadores 
na forma prevista na Lei Federal n.o 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de junho de 2016. 
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Decreto Estadual nº 54.763, de 17 de agosto de 
2019 
Regulamenta a Lei nº 13.678 de 17 de janeiro de 2011, que 
dispõe sobre o Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que Ihe confere o 
art. 82, inciso V, da Constituição do Estado, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica regulamentada a Lei nº 13.678 de 17 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o 
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Art. 2º Constituem o Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Sul os bens 
culturais de natureza imaterial portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade gaúcha. 
 
§ 1º Entende-se como patrimônio imaterial o conjunto das manifestações, práticas e 
conhecimentos técnicos que têm como fontes a sabedoria, a prática, a memória e o imaginário 
das pessoas, transmitidos às gerações presentes e futuras pela tradição e pela identidade 
cultural vivenciadas no cotidiano das comunidades. 
 
§ 2º Serão considerados integrantes do patrimônio imaterial do Estado do Rio Grande do Sul: 
 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar; 
III - os modos de fazer; 
IV - os modos de viver; 
V - as criações artísticas, científicas e tecnológicas; 
VI - o folclore, os saberes e os conhecimentos tradicionais; 
VII - o esporte e suas manifestações lúdicas incorporadas às tradições rio-grandenses; 
VIII - os ritos celebrativos; e 
IX - os espaços aos quais são, coletivamente, atribuídos sentidos especiais. 
 
Art. 3º Fica instituído, no âmbito da administração pública estadual, o registro do Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Sul, efetuado pela Secretária da Cultura. 
 
§ 1º O registro se fará em um ou mais dos seguintes livros: 
 
I – Livro de Registro dos Saberes, no qual serão inscritos os conhecimentos e os modos de fazer 
significativos no cotidiano das comunidades; 
II - Livro de Registro das Celebrações, no qual serão inscritos rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social; 
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III- Livro de Registro das Formas de Expressão, no qual serão inscritas manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas, esportivas e lúdicas; e 
IV - Livro de Registro dos Lugares, no qual serão inscritos os lugares em que se produzem e 
reproduzem práticas culturais coletivas. 
 
§ 2º A inscrição em um ou mais livros de registro terá sempre como referência a continuidade 
histórica do bem cultural e a sua relevância para a memória, a identidade e a formação da 
sociedade sul-rio-grandense. 
 
§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza 
imaterial que constituam patrimônio cultural estadual e não se enquadrem nos livros definidos 
no § 1º deste artigo. 
 
§ 4º A Secretaria da Cultura, por intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado – lPHAE, deverá manter a guarda dos livros, dos inventários e dos demais documentos 
pertinentes. 
 
Art. 4º O requerimento para a instauração do processo administrativo de registro será dirigido 
à Secretaria da Cultura e poderá ser apresentado pelos seguintes órgãos e instituições: 
 
I - Secretarias e Conselhos de Cultura dos Municípios, bem como órgãos e entidades municipais 
responsáveis pela área cultural; 
II - organizações, associações da sociedade civil e representações de coletivos sociais, étnicos e 
identitários da sociedade sul-riograndense; e 
III - instituições de ensino e pesquisa com sede e funcionamento no Estado. 
 
§ 1º A Secretaria da Cultura, de ofício, poderá abrir processo administrativo para registro de 
Patrimônio Cultural Imaterial. 
 
§ 2º A Secretaria da Cultura publicará instrução normativa referente aos critérios, aos prazos e 
aos procedimentos necessários ao registro do Patrimônio Cultural Imaterial. 
 
Art. 5º Fica instituída Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio 
Grande do Sul com competência para examinar, apreciar e emitir parecer técnico sobre 
questões relacionadas ao registro de bens imateriais, além de opinar acerca de outras questões 
relevantes apresentadas pela Secretaria da Cultura, relativas ao Registro de Patrimônio Cultural 
Imaterial. 
 
Art. 6º A Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial será composta por representantes, 
titular e suplente, dos seguintes órgãos e entidades, os quais serão indicados pelos respectivos 
dirigentes: 
 
I - três da Secretaria Cultura, dentre eles o Diretor do IPHAE, o qual presidirá a Câmara 
Temática; 
II – um da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura; 
III – um da Secretaria da Educação; 
IV – um da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul; e 
V – um do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Estado. 
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§ 1º Serão convidados a participar da Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial, com 
direito a voto, um representante, titular e suplente, das seguintes Instituições: 
 
I - Associação Nacional de História; 
II - Associação Brasileira de Antropologia; 
III - Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS; e  
IV - Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional - IPHAN. 
 
§ 2º O Presidente da Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial terá direito a voto nos 
casos de empate. 
 
§ 3º Os membros da Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial serão designados pelo 
titular da Secretaria da Cultura, para mandato de dois anos, permitida a 
recondução. 
 
§ 4º A participação na Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial, na qualidade de 
membro, não será remunerada, sendo considerada prestação de serviço público relevante. 
 
§ 5º A Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Sul 
reunir-se-á e deliberará conforme seu regimento interno, o qual deverá ser elaborado e 
aprovado pela própria Câmara e homologado por ato do Secretário de Estado da Cultura. 
 
Art. 7º Os procedimentos para o encaminhamento do registro do Patrimônio Cultural Imaterial 
dar-se-ão da seguinte forma: 
 
I – recebimento da demanda; 
II – análise quanto à pertinência técnica da solicitação; 
III – caso pertinente, abertura do processo administrativo de registro de bens imateriais; 
IV – indicação da metodologia específica a ser seguida para a realização do inventário 
de referências culturais, bem como o assessoramento da sua prática; 
V - realização, pelo proponente, do inventário de referências culturais e posterior 
encaminhamento ao IPHAE; 
VI - emissão de parecer técnico do IPHAE e, caso este seja favorável ao registro, 
encaminhamento para análise, apreciação e emissão de parecer técnico da Câmara Temática 
do Patrimônio Cultural Imaterial; 
VII – encaminhamento dos pareces do IPHAE e da Câmara Temática do Patrimônio Cultural 
Imaterial para análise do Secretário de Estado da Cultura; 
VIII – registro do bem em um ou mais Livros de Registro do Patrimônio Cultural Imaterial do 
Estado do Rio Grande do Sul; e 
IX – salvaguarda da documentação. 
 
§ 1º A demanda de que trata o inciso I deste artigo deverá estar instruída com a declaração 
formal de representante da comunidade detentora da prática sociocultural, com a anuência de 
seus membros, expressando o interesse e a aprovação à instauração do processo 
administrativo de registro. 
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§ 2º Para assegurar ao bem cultural registrado ampla divulgação e promoção, a solicitação de 
abertura de processo administrativo importa na cedência, pela proponente à Secretaria da 
Cultura, dos direitos de uso e de reprodução, de divulgação e de comercialização sem fins 
lucrativos, e devidamente creditados ao autor, dos produtos e dos subprodutos, submetidos à 
Secretaria da Cultura ou produzidos por este durante a instrução do processo administrativo, 
com exceção das falas, dos sons e das imagens que possibilitem a identificação pessoal dos 
envolvidos. 
 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de agosto de 2019. 
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Lei Orgânica do Município de Porto Alegre 
 
 

Art. 196 - O Município, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural e 
histórico por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e outras 
formas de acautelamento e preservação. 

 
§ 1º - O Município complementará o procedimento administrativo do tombamento na forma da 
lei. 
 
§ 2º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. 
 
§ 3º - As instituições públicas municipais ocuparão preferencialmente prédios tombados, desde 
que não haja ofensa a sua preservação. 
 
§ 4º - Os prédios tombados utilizados em atividades ou serviço de acesso ao público deverão 
manter em exposição seu acervo histórico. 
 
§ 5º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano disporá, necessariamente, sobre a proteção 
do patrimônio histórico e cultural. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 275/92 
 

Dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural 
do Município de Porto Alegre, disciplina a integração de bens 
móveis e imóveis e cria incentivos ao tombamento e dá outras 
providências. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
CAPÍTULO I 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL, NATURAL E PAISAGÍSTICO 
 
Art. 1º - Constitui o Patrimônio Histórico-Cultural, Natural e Paisagístico do Município e o 
conjunto de bens móveis e imóveis e os espaços existentes em seu território e que, por sua 
vinculação a fatos pretéritos memoráveis, a fatos atuais significativos por seu valor cultural ou 
natural, ou por sua expressão paisagística, seja de interesse público preservar e proteger contra 
ações destruidoras. 
 
Art. 2º - Os bens a que se refere o artigo 1º somente passarão a integrar o Patrimônio 
Histórico-Cultural, Natural e Paisagístico do Município depois de inscritos, separada ou 
agrupadamente no livro do Tombo respectivo. 
 
Art. 3º - Os bens móveis e imóveis integrantes do Patrimônio Histórico-Cultural, Natural e 
Paisagístico do Município e os tombados provisoriamente subordinam-se aos mesmos efeitos 
descritos no Capitulo III desta Lei Complementar. 
 
Art. 4º - A presente Lei Complementar implica, no que couber, as coisas pertencentes às 
pessoas naturais ou jurídicas de direito privado ou de direito público interno. 
 
Parágrafo único - Excetuam-se as obras de origem estrangeira que: 
 
I - pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no País; 
 
II - adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no 
País; 
 
III - se incluam entre os bens referidos no artigo 10 da Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; 
 
IV - pertençam à casa de comércio de objetos históricos ou artísticos; 
 
V - tenham sido trazidas para exposições comemorativas, educativas e comerciais; 
 
VI - tenham sido importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno de seus 
respectivos estabelecimentos; 
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VII - sejam as partes integrantes do acervo comercializado em firmas públicas reconhecidas 
pelo Município. 
 
CAPITULO II 
DO TOMBAMENTO 
 
Art. 5º - O tombamento processar-se-á mediante Ato Administrativo, ouvido o Conselho 
Municipal competente. 
 
§ 1º - A instrução do processo de tombamento é competência da Secretaria Municipal da 
Cultural, quando se tratar de bens de valor histórico-cultural ou paisagístico. 
 
§ 2º - A instrução do processo do tombamento é competência da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, quando se tratar de bens naturais. 
 
Art. 6º - Compete à Secretaria Municipal da Cultura (SMC) proceder aos atos decorrentes do 
tombamento provisório e do tombamento definitivo dos bens móveis e imóveis de valor 
histórico-cultural e paisagístico do Município, definidos no artigo 1º desta Lei, através de órgão 
próprio. 
 
Art. 7º - Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) proceder aos atos 
decorrentes do tombamento provisório e do tombamento definitivo dos bens naturais e 
paisagísticos definidos no artigo 1º desta Lei Complementar, através do órgão próprio. 
 
Art. 8º - Quando o Órgão Executivo decidir, através de ato administrativo devidamente 
publicado, o tombamento provisório de determinado bem, deverá, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a partir de sua publicação, proceder, através das secretarias competentes, à 
notificação por mandato, a fim de cientificar o proprietário possuidor ou detentor do bem, sob 
pena de nulidade: 
 
I - pessoalmente, quando domiciliadas no Município; 
 
II - por carta registrada com aviso de recebimento, quando domiciliadas fora do Município; 
 
III - por edital: 
 
a) quando desconhecidas ou incertas; 
 
b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrarem; 
 
c) quando a notificação for para reconhecimento do público em geral, ou sempre que a 
publicidade seja essencial à finalidade do mandado; 
 
d) quando a demora da notificação pessoal puder prejudicar seus efeitos; 
 
e) nos casos expressos em lei. 
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Parágrafo único - As entidades de direito público serão notificadas na pessoa do titular do 
órgão a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver o bem. 
 
Art. 9º - O mandato de notificações do tombamento provisório deverá conter: 
 
I - os nomes do órgão ao qual promana o ato e do destinatário previsto no artigo 12, assim 
como os respectivos endereços; 
 
II - os fundamentos de fato e de direito que justificam e autorizam o tombamento; 
 
III - a descrição do bem quanto ao: 
 
a) gênero, espécie, qualidade, quantidade, estado de conservação; 
 
b) lugar em que se encontre. 
 
IV - as limitações, obrigações ou direitos que decorram do tombamento e as cominações; 
 
V - a advertência de que o bem será definitivamente tombado e integrado ao Patrimônio 
Histórico-Cultural, Natural e Paisagístico do Município, se o notificado anuir tácita ou 
expressamente ao ato, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento; 
 
VI - a data e assinatura da autoridade responsável. 
 
Parágrafo único - tratando-se de bem imóvel, a descrição deverá ser feita com a indicação de 
suas benfeitorias, características e confrontações, localização, logradouro, número, 
denominação, se houver, nome dos confrontantes. 
 
Art. 10 - Procerder-se-á também ao tombamento de bens mencionados no artigo 1º, sempre 
que qualquer pessoa natural ou jurídica domiciliada ou estabelecida no Município requerer e, a 
juízo do Conselho Municipal competente, os mesmos se revestirem dos requisitos necessários 
para integrarem o Patrimônio Histórico-Cultural, Natural e Paisagístico do Município. 
 
§ 1º - O requerimento dirigido ao Prefeito deverá ser instruído com os documentos 
indispensáveis, devendo constar as especificações contidas no inciso III do artigo 9º, bem como 
a declaração de que se obriga a conservar o bem, sujeitando-se às cominações legais. 
 
§ 2º - Quando o requerente não puder assumir a obrigação de conservação prevista no 
parágrafo anterior, deverá declarar as razões da impossibilidade. 
 
Art. 11 - No prazo do artigo 9º, V, o proprietário possuidor ou detentor do bem poderá opor-se 
ao tombamento definitivo através de impugnação interposta por petição que será autuada em 
apenso ao processo principal. 
 
Art. 12 - A impugnação deverá conter: 
 
I - a qualificação e a titularidade do impugnante em relação ao bem; 
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II - a descrição e a caracterização do bem, na forma prescrita pelo artigo 9º, III; 
 
III - os fundamentos de fato e de direito pelos quais se opõe ao tombamento, que, 
necessariamente, deverão versar sobre: 
 
a) a inexistência ou nulidade da notificação; 
 
b) a exclusão do bem dentre os mencionados no artigo 1º; 
 
c) a perda ou perecimento do bem; 
 
d) ocorrência de erro substancial contido na descrição do bem; 
 
IV - as provas que demonstram veracidade dos fatos alegados. 
 
Art. 13 - Será liminarmente rejeitada a impugnação, quando: 
 
a) intempestiva; 
 
b) não se fundar em qualquer dos fatos mencionados no inciso III do artigo anterior; 
 
c) houver manifesta ilegitimidade do impugnante. 
 
Art. 14 - Recebida a impugnação, será determinada: 
 
I - a expedição ou renovação do mandato de notificação do tombamento, no caso da letra “a” 
do inciso III do artigo 12; 
 
II - a remessa dos autos nos demais casos, ao Conselho Municipal competente para, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, emitir pronunciamento fundamentado sobre a matéria de fato e de 
direito argüida na impugnação, podendo ratificar, retificar ou suprimir o que for necessário 
para a efetivação do tombamento e a regularidade do processo ou acolher as razões da 
impugnação. 
 
Art. 15 - Findo o prazo do artigo precedente, os autos serão conclusos ao Senhor Prefeito 
Municipal para decisão. 
 
Parágrafo único - O prazo para a decisão final será de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Art. 16 - Decorrido o prazo do inciso V do artigo 9º, sem que haja sido oferecida impugnação ao 
tombamento, o Conselho Municipal competente manifestar-se-á no prazo do inciso II do artigo 
14, e o Senhor Prefeito Municipal decidirá no prazo do Parágrafo único do artigo 15. 
 
Art. 17 - Em se tratando de bem imóvel, promover-se-á a averbação do tombamento no 
Registro de Imóveis, à margem de transcrição do domínio relativamente ao proprietário do 
imóvel tombado e aos vizinhos incluídos na área de influência definida no processo de 
tombamento. 
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CAPITULO III 
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO 
 
Art. 18 - Os bens tombados, provisória ou definitivamente, deverão ser conservados e, em 
nenhuma hipótese, poderão ser demolidos, destruídos ou mutilados, devendo aos naturais ser 
assegurada a normal evolução dos ecossistemas. 
 
§ 1º - As obras de conservação ou restauração só poderão ser iniciadas mediante prévia 
comunicação e autorização da SMC ou da SMAM, que deverão ouvir o Conselho Municipal 
competente. 
 
§ 2º - Nas áreas tombadas, como sendo do Patrimônio Natural do Município, só se permitirão 
benfeitorias que não desfigurem sua destinação, ouvido o Conselho Municipal competente. 
 
Art. 19 - No caso de perda, extravio, furto, danos parciais ou totais do bem, deverá o 
proprietário possuidor ou detentor do mesmo comunicar o fato no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas à Secretaria Municipal competente, sob pena de multa equivalente a um salário mínimo 
vigente à época do fato. 
 
Parágrafo único - Recebida a comunicação ou ciente do fato por qualquer meio, a Secretaria 
Municipal competente instaurará sindicância. 
 
Art. 20 - Os bens tombados ficam sujeitos à proteção e vigilância do órgão competente da SMC 
e da SMAM, que poderá inspecioná-los sempre que julgar necessário, não podendo os 
proprietários ou responsáveis obstarem por qualquer modo a inspeção. 
 
Art. 21 - O Órgão Executivo do Município deverá fiscalizar a execução de obras de restauração e 
conservação dos bens tombados, podendo delas se incumbir, quando necessário. 
 
§ 1º - Em aso de emergência, com iminente risco de perda, extravio, furto, danos parciais ou 
totais do bem tombado, seu proprietário, possuidor ou detentor, deverá comunicar o fato, no 
prazo de 24 horas, à Secretaria Municipal competente, para que tome as providências 
necessárias. 
 
§ 2º - Verificada a urgência de realização de obras de conservação ou restauração em qualquer 
bem tombado, poderá a SMC e a SMAM tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, 
devendo o proprietário ressarcir o Município, a menos que comprove não dispor de recursos. 
 
§ 3º - Comprovando-se a omissão na comunicação referida no § 1º deste artigo, o proprietário, 
detentor ou possuidor de bem tombado, estará sujeito à multa equivalente a duas vezes o 
valor do dano que o bem tenha sofrido ou venha a sofrer, sem prejuízo das demais sanções 
previstas nas leis penal e civil. 
 
§ 4º - Na avaliação referida no parágrafo anterior, serão computados aspectos materiais e os 
relativos ao valor histórico-cultural, natural ou paisagístico do bem, considerado também o 
valor de mercado do imóvel. 
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Art. 22 - Sem prévia autorização, não poderá ser executada qualquer intervenção física na área 
de influência do bem tombado que lhe possa prejudicar a ambiência, impedir ou reduzir a 
visibilidade ou, ainda, que, a juízo do Conselho competente, não se harmonize com o seu 
aspecto estético ou paisagístico. 
 
Parágrafo único - A vedação contida no presente artigo estende-se à colocação de painéis de 
propaganda, tapumes, vegetação de porte ou qualquer outro elemento. 
 
Art. 23 - Para efeito de imposição das sanções previstas nos artigos 165 e 166 do Código Penal e 
sua extensão a todo aquele que destruir, inutilizar ou alterar os bens tombados, provisória ou 
definitivamente, o órgão próprio da SMC ou SMAM comunicará o fato ao Ministério Público, 
sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis nos casos de reparação, pintura ou restauração, 
sem autorização prévia do Poder Público. 
 
Art. 24 - O agente da administração que incorrer em omissão relativamente à observância dos 
prazos previstos nesta Lei Complementar para a efetivação do tombamento dos bens descritos 
no artigo 1º ficará sujeito às penalidades funcionais. 
 
Art. 25 - Cancelar-se-á o tombamento por decisão do Prefeito Municipal, homologando 
Resolução proposta pelo Conselho Municipal competente. 
 
Art. 26 - O bem imóvel tombado não poderá ser retirado do Município, salvo por curto prazo e 
com finalidade de intercâmbio cultural, a juízo do órgão competente. 
 
CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 27 - Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se topo de morro a área delimitada a 
partir da curva, de nível correspondente a ¾ (três quartos) de sua altitude máxima, medida em 
relação ao nível do mar. 
Art. 28 - Enquanto não for criado o órgão próprio para execução das medidas aqui previstas, a 
SMC e a SMAM incumbirão um de seus órgãos já existentes que mais se capacitar para esse 
fim. 
Art. 29 - O Órgão Executivo providenciará a realização de convênio com a União e o Estado, 
bem como de acordo com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, visando a plena 
consecução dos objetivos da presente Lei Complementar. 
 
Art. 30 - Aplica-se, no que couber, a legislação federal e estadual, subsidiariamente. 
 
Art. 31 - O Poder Executivo tem o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar a presente Lei 
Complementar. 
 
Art. 32 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário, especialmente as Leis nºs 4570/79 e 4665/79. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 06 de abril de 1992. 
 
Olivio Dutra, Prefeito 
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Lei Complementar nº 434/1999 
Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de 
Porto Alegre 
 
Art. 14. Integram o Patrimônio Cultural, para efeitos desta Lei, o conjunto de bens imóveis de 
valor significativo – edificações isoladas ou não, ambiências, parques urbanos e naturais, 
praças, sítios e áreas remanescentes de quilombos – e paisagens, bem como manifestações 
culturais – tradições, práticas e referências, denominados de bens intangíveis, que conferem 
identidade a estes espaços. (NR) 
(Redação do “caput” alterada pela LC 532, de 22 de dezembro de 2005). 
 
Parágrafo único. As edificações que integram o Patrimônio Cultural são identificadas como 
Tombadas e Inventariadas de Estruturação ou de Compatibilização, nos termos de lei 
específica, observado que: 
I - de Estruturação é aquela que por seus valores atribui identidade ao espaço, constituindo 
elemento significativo na estruturação da paisagem onde se localiza; 
II - de Compatibilização é aquela que expressa relação significativa com a de Estruturação e seu 
entorno, cuja volumetria e outros elementos de composição requerem tratamento especial.  
 
--- 
 
CAPÍTULO II 
Da Transferência de Potencial Construtivo 
 
Art. 51. Denomina-se Transferência de Potencial Construtivo a possibilidade do Município de 
transferir o direito correspondente à capacidade construtiva das áreas vinculadas ao sistema 
viário projetado, à instalação dos equipamentos públicos arrolados no § 1º do art. 52, bem 
como à preservação de bens tombados, como forma de pagamento em desapropriação ou 
outra forma de aquisição. 
 
§1º O potencial construtivo a transferir corresponde ao Índice de Aproveitamento relativo à 
parte atingida pela desapropriação ou pelo tombamento, observandose a manutenção do 
equilíbrio entre os valores do terreno permutado e do terreno no qual seja aplicado o potencial 
construtivo, de acordo com avaliação dos órgãos técnicos municipais competentes, com base 
na planta de coeficientes de equivalência a ser publicada anualmente no Diário Oficial de Porto 
Alegre. 
 
§ 2º Nas áreas de proteção ambiental e/ou patrimônio natural, onde inexista potencial 
construtivo, para fins de permuta ou desapropriação, será considerado o coeficiente de 50% 
(cinqüenta por cento) do índice do entorno. (NR) 
(texto do §2º alterado pela LC 463, de 23 de janeiro de 2001) 
 
Art. 52. A Transferência de Potencial Construtivo pode ocorrer nos limites da Macrozona onde 
se situa o imóvel, desde que não sejam ultrapassados os patamares máximos de densificação 
da Unidade de Estruturação Urbana e do quarteirão. 
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§ 1º Os equipamentos públicos cujo potencial construtivo é passível de transferência são: 
 
I - praças e parques municipais; 
II - equipamentos municipais, tais como: de ensino, de saúde, de transporte e de lazer e cultura, 
constituídos de auditórios, cinemas e teatros; 
III - equipamentos municipais de abastecimento de água e de esgoto cloacal ou pluvial. 
 
§ 2º A Transferência de Potencial Construtivo observará os limites estabelecidos para o Solo 
Criado, podendo ultrapassá-los somente quando sua aplicação se der no mesmo imóvel, 
mediante Estudo de Viabilidade Urbanística na forma de Projeto Especial. 
 
§ 3º A Transferência de Potencial Construtivo para Áreas, Lugares e Unidades de Interesse 
Cultural deverá observar as limitações do regime urbanístico específico destas áreas.  
 
§ 4º A Transferência de Potencial Construtivo decorrente de desapropriação de imóvel 
tombado e áreas de Parque Natural relacionadas por Lei ou Decreto alcançará toda a área de 
ocupação intensiva. 
(Redação do § 4º alterada pela LC nº 515, de 28 de dezembro de 2004). 
 
§ 5º A Transferência de Potencial Construtivo poderá ocorrer excepcionalmente fora da 
Macrozona em que se situe o imóvel, mediante autorização expressa do Poder Legislativo. 
 
§ 6º Dar-se-á prioridade à Transferência de Potencial Construtivo em decorrência do 
reconhecimento por parte do Poder Público de áreas de Patrimônio Ambiental, de acordo com 
a descrição proposta na Parte I – Do Desenvolvimento Urbano Ambiental, Título II – Das 
Estratégias, Capítulo IV – Da Qualificação Ambiental, art. 13, que por suas características 
integram o Patrimônio Cultural tombado, de acordo com o art. 14 desta Lei Complementar, 
alcançando toda a área de ocupação intensiva, observado o seguinte: 
 
I – a Transferência de Potencial Construtivo somente será possível caso os proprietários 
comprovem, nas áreas com tal qualificação, o desenvolvimento tradicional de ações 
relacionadas com assistência social, preferencialmente voltadas ao atendimento de crianças, 
adolescentes ou idosos, pertencentes a comunidades carentes; 
 
II – o reconhecimento público das áreas de Patrimônio Ambiental será realizado mediante Lei 
Complementar, podendo ser atingidas as coleções de Patrimônio Ambiental tombados ou 
relacionados para inventário. (NR). 
(Incluído § 6º pela LC 515, de 2004). 
 
§ 7º O Poder Executivo publicará, semestralmente, no Diário Oficial de Porto Alegre, a relação 
dos quarteirões que não receberão índices de aproveitamento através de Transferência de 
Potencial Construtivo, garantindo-se aos projetos protocolizados no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias após a data dessa publicação a utilização dos índices adquiridos. 
(§ 6º renomeado para § 7º pela LC 515, de 2004). 
 
--- 
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SEÇÃO III 
Das Áreas Especiais de Interesse Ambiental 
 
Art. 86. A identificação de Áreas Especiais de Interesse Ambiental visa ao cumprimento das 
diretrizes constantes na Lei Orgânica do Município referentes às políticas de preservação dos 
patrimônios cultural e natural e dividem-se em: 
I - Áreas de Proteção do Ambiente Natural; 
II - Áreas de Interesse Cultural. 
§1º A abordagem das Áreas Especiais de Interesse Ambiental, nas Áreas de Ocupação Intensiva 
e Rarefeita, ocorrerá em três níveis, a partir da abrangência espacial e de 
suas peculiaridades: 
I - Áreas de Interesse Ambiental - são porções de território com características culturais ou 
naturais diferenciadas que estruturam a paisagem ou constituem ecossistemas importantes, 
atribuindo-lhes identidade, com repercussões em nível macro na cidade; 
II - Lugares de Interesse Ambiental - são porções de território, situados ou não em Áreas, que 
permitem identificar a ocorrência de conjuntos de elementos culturais ou naturais relacionados 
entre si, que, por seus valores, são passíveis de ações de preservação; 
III - Unidades de Interesse Ambiental - são elementos pontuais, naturais ou culturais, que 
possuem valor significativo passível de ações de preservação. 
§ 2º Através de lei, poderão ser instituídas novas Áreas de Interesse Cultural e de Proteção do 
Ambiente Natural com definição de limites e regime urbanístico próprios. 
§ 3º As intervenções em Áreas Especiais de Interesse Ambiental serão objeto de Estudo de 
Viabilidade Urbanística, constituindo Projeto Especial. 
§ 4º (vetado) 
§ 5º Deverão ser criados critérios claros, objetivos e padrões diferenciados que ressalvem a 
supremacia dos elementos naturais sobre os de construção na Área de Ocupação Rarefeita na 
qual a conservação das condições naturais contribua para a  
 Art. 87. A modificação não autorizada, a destruição, a remoção, a desfiguração ou o 
desvirtuamento da feição original, no todo ou em parte, em Áreas Especiais, Lugares e Unidades 
de Interesse Ambiental, sujeita o infrator às seguintes penalidades: 
I - interdição de atividade ou utilização incompatíveis com os usos permissíveis; 
II - embargo da obra; 
III - obrigação de reparar os danos que houver causado ou restaurar o que houver 
danificado ou reconstituir o que houver alterado ou desfigurado; 
IV - demolição ou remoção de objeto que contrarie os objetivos de preservação; 
V - em caso de destruição de edificação Tombada e Inventariada de Estruturação, sem 
autorização do Poder Executivo, o imóvel terá o potencial construtivo limitado ao equivalente à 
área construída existente anteriormente à destruição; 
VI - aplicação de multa nos termos da lei.  
 
---- 
 
SUBSEÇÃO II 
Das Áreas de Interesse Cultural 
 
Art. 92. As Áreas de Interesse Cultural são áreas que apresentam ocorrência de Patrimônio 
Cultural que deve ser preservado a fim de evitar a perda ou o desaparecimento das 
características que lhes conferem peculiaridade. 
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§ 1° As Áreas Funcionais de Interesse Paisagístico e Cultural identificadas na Lei Complementar 
nº 43, de 21 de julho de 1979, são incorporadas a esta Lei, passando a denominar-se de Áreas 
de Interesse Cultural, e serão objeto de reavaliação, que poderá alterar seus limites e seus 
regimes urbanísticos, ou mesmo suprimi-las.  
 
§ 2º A preservação de Áreas, Lugares e Unidades far-se-á pela definição de regime urbanístico 
específico, por tombamento e inventário. 
 
§ 3º Na ausência de regime urbanístico específico para as Áreas de Interesse Cultural, o uso e a 
ocupação serão autorizados desde que demonstradas as condições desejáveis de preservação, 
através de Estudo de Viabilidade Urbanística. 
 
§ 4º A identificação das áreas e dos bens que constituem Patrimônio Cultural será objeto de 
estudos específicos baseados no Inventário do Patrimônio Cultural, observados o valor histórico, 
a excepcionalidade, os valores de representatividade, de referência, arquitetônico, simbólico, 
práticas culturais, tradições e heranças, levando ainda em consideração as relações físicas e 
culturais com o entorno e a necessidade de manutenção de ambientação peculiar. 
 
§ 5º Lei específica regulamentará o Inventário do Patrimônio Cultural, estabelecendo conceitos, 
conteúdos, critérios de seleção, características, vigência, formas de proteção e de incentivo. 
 
§ 6º Com vistas à preservação das áreas e bens que constituem o Patrimônio Cultural, aplicam-
se normas específicas para licenciamento de veículos de publicidade.  
 
---- 
 
Art. 107. As áreas construídas não-adensáveis são as áreas destinadas a atividades 
complementares à atividade principal e as destinadas aos serviços gerais e de apoio à 
edificação, relacionadas no §1º deste artigo. 
 
§ 1º São isentas do cômputo no Índice de Aproveitamento as áreas construídas não-adensáveis: 
 
I - destinadas a guarda de veículos, nos prédios residenciais, acima do solo: até o máximo de 02 
(duas) vagas por economia com área computável de até 75m² (setenta e cinco metros 
quadrados); de 03 (três) vagas por economia com área computável de 75 m2 (setenta e cinco 
metros quadrados) até 120 m² (cento e vinte metros quadrados); de 04 (quatro) vagas por 
economia com área computável superior a 120m² (cento e vinte metros quadrados); e sem 
limite de vagas, quando localizadas no subsolo da edificação; 
 
II - destinadas a guarda de veículos nos prédios não-residenciais; 
 
III - de apoio, tais como reservatórios, casa de bombas, casa de máquinas de elevadores, área 
para depósito de lixo, transformadores, geradores, medidores, central de gás e centrais de ar-
condicionado; 
 
IV - de uso comum, tais como portarias, circulações, acessos, zeladoria e áreas de lazer e 
esporte; 
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V - destinadas a sacadas, varandas ou balcões em prédios residenciais, abertas ou até 
totalmente envidraçadas, até o limite de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de 
profundidade em relação à face externa do peitoril, desde que 
vinculadas à área social da unidade residencial; 
 
§ 2º O somatório das áreas referidas nos incisos III, IV e V do § 1º não poderá exceder a 50% 
(cinqüenta por cento) da área computável no Índice de Aproveitamento. 
 
§ 3º Em se tratando de prédios constituídos de economia única, será permitido o acréscimo de 
30% (trinta por cento) sobre a área computável como equivalência às áreas de uso comum dos 
prédios condominiais referidas nos incisos III e IV 
do §1º. 
 
§ 4º Os limites previstos no inciso I do § 1º e no § 2º poderão ser ultrapassados mediante 
aquisição de áreas construídas não-adensáveis. 
 
§ 5º São também isentas do cômputo do Índice de Aproveitamento as áreas construídas 
destinadas a guarda de veículos em garagens e em estacionamento comercial. 
 
§ 6º Equiparam-se às áreas não-adensáveis, para fins de cômputo no Índice de Aproveitamento, 
aquelas destinadas à residência unifamiliar, desde que constituídas de uma única economia no 
imóvel. 
 
§ 7º São isentas do cômputo do Índice de Aproveitamento as áreas destinadas à preservação do 
patrimônio cultural nas Edificações Tombadas e Inventariadas de Estruturação, nos termos de 
lei específica.  
 
---- 
 
Art. 132. O SMGP poderá reduzir ou suprimir a exigência de vagas obrigatórias para guarda de 
veículos, prevista no Anexo 10, em zonas de acentuada concentração urbana ou nas Edificações 
Inventariadas de Estruturação ou Tombadas, visando a: 
I - viabilizar a reciclagem do uso do prédio existente; 
II - impedir o agravamento das condições de circulação viária e de pedestres, desde que não 
ocorra prejuízo à funcionalidade da atividade.  
 
---- 
 
Art. 162. Serão objeto de lei as matérias que tratem de: 
I - alteração na concepção do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento; 
II - instituição de incentivos fiscais e tributários, bem como o estabelecimento de penas 
pecuniárias; 
III - criação, modificação ou extinção de Macrozonas e Unidades de Estruturação Urbana; 
IV - instituição e supressão de Áreas Especiais, à exceção das AEIS I e II; 
V - Transferência de Potencial Construtivo em situações não previstas expressamente nesta Lei; 
VI - alteração e definição de regime urbanístico, à exceção da inclusão e exclusão de atividades 
nos grupamentos existentes, conforme Anexo 5; 
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VII - alteração nos tamanhos de lote, quarteirões e percentual de áreas de destinação pública 
em parcelamento do solo; 
VIII - Empreendimentos de Impacto de Segundo Nível; 
IX - instituição de Núcleos de Ocupação Rarefeita; 
X - regulamentação do Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano e do Inventário do 
Patrimônio Cultural, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação desta Lei; 
XI - regimes urbanísticos das Áreas e Lugares de Interesse Cultural; 
XII - parâmetros para cobrança de vagas para guarda de veículos em prédios nãoresidenciais, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei; 
XIII - mobiliário urbano e veículos de publicidade; 
XIV - participação da comunidade, de acordo com os arts. 44 e 78, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a partir da publicação desta Lei; 
XV - Programa Viário, conforme o art. 8º, no prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias a 
partir da publicação desta Lei, devendo, em prazo menor, ser definido o traçado 
da radial Anita Garibaldi; 
XVI - ajustes do Sistema Viário Básico que envolvam valores superiores a 1.000.000 (um milhão) 
de UFMs; 
XVII - (vetado)  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 482, DE 26 DE DEZEMBRO 
DE 2002. 
Altera Leis Complementares e trata de incentivo à atividade 
agropecuária, preservação ambiental e histórico-cultural no 
Município e outras medidas... 
 
ALTERA AS LEIS COMPLEMENTARES NºS 07, DE 1973, 48, DE 1979, E 197, DE 1989, E A LEI Nº 
7.773, DE 1996, REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES NºS 07, DE 1973, 197, DE 
1989, E 396, DE 1996, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (CONCEDE INCENTIVO PARA A 
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E HISTÓRICO-
CULTURAL NO MUNICÍPIO; INTRODUZ CORREÇÕES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO IPTU; 
ENTRE OUTRAS DISPOSIÇÕES). 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam introduzidas as seguintes alterações na redação em vigor da Lei Complementar nº 
07, de 7 de dezembro de 1973, da Lei Complementar nº 48, de 28 de dezembro de 1979, da Lei 
Complementar nº 197, de 21 de março de 1989, e da Lei nº 7.773, de 21 de março de 1996, 
como segue: 
 
I - Os §§ 4º e 6º do art. 5º da Lei Complementar nº 7, de 1973, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
 
"Art. 5º ... 
 
§ 4º A alíquota para cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
dos imóveis localizados na 3ª Divisão Fiscal, que sejam, comprovadamente, explorados 
economicamente com produção primária é de 0,03% (três centésimos por cento). 
 
§ 6º Ficam excluídas do § 4º deste artigo as construções não vinculadas com a produção 
primária, bem como as utilizadas como residência do proprietário ou dos seus familiares". (NR) 
 
II - O inciso V e a alínea "a" do inciso VI do art. 21 da Lei Complementar nº 07, de 1973, passam 
a vigorar com as seguintes redações: 
 
"Art. 21. ... 
 
V - arrendamento mercantil ("leasing"): 2% (dois por cento); 
 
VI - ... 
 
a) receitas vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou ao Instituto de Previdência do Estado 
do Rio Grande do Sul (IPERGS): 2% (dois por cento);". (NR) 
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III - Dá nova redação ao inciso IV e ao § 7º e acrescenta o § 8º ao art. 67 da Lei Complementar 
nº 07, de 1973, com as seguintes redações: 
 
"Art. 67. ... 
 
IV - cancelamento de lançamento, cujo valor esteja inscrito em dívida ativa. (NR) 
 
§ 7º Nos casos previstos nos incisos III e IV, a juízo da autoridade competente, é facultativo o 
recurso referido no "caput" e no § 5º deste artigo, quando o montante do pagamento ou do 
cancelamento por lançamento for igual ou inferior a 1000 UFMs (mil Unidades Financeiras 
Municipais) na data em que ele for efetuado. (NR) 
 
§ 8º É facultado ao Secretário Municipal da Fazenda submeter ao Conselho quaisquer outras 
questões que envolvam a legislação tributária.". 
 
IV - Acrescenta § 10 ao art. 69 da Lei Complementar nº 07, de 1973, com a seguinte redação: 
 
"Art. 69. ... 
 
§ 10 Fica o Poder Executivo autorizado a não ajuizar ações de cobrança da Dívida Ativa da 
Fazenda Municipal em relação a créditos cujo montante seja igual ou inferior a 500 UFMs 
(quinhentas Unidades Financeiras Municipais), considerando o total consolidado por inscrição 
no cadastro fiscal, no caso de créditos tributários, ou por lançamento, no caso dos demais 
créditos". 
 
V - Altera o inciso II, acrescenta os incisos XVIII, XIX e XX e os §§ 10 e 11 ao art. 70 da Lei 
Complementar nº 07, de 1973, que passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
"Art. 70. ... 
 
II - entidade cultural, recreativa, esportiva, sem fins lucrativos; (NR) 
 
XVIII - proprietário(s) de imóveis, localizados na 3ª Divisão Fiscal, que sejam, 
comprovadamente, explorados economicamente com produção primária, com área igual ou 
inferior a 30ha (trinta hectares), inclusive as construções utilizadas como residência do 
proprietário e de seus familiares, excetuadas as demais construções não vinculadas à produção; 
 
XIX - o imóvel, ou parte dele, reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural de 
acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; as áreas de Preservação 
Permanente conforme a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, a Lei Estadual nº 
11.520, de 3 de agosto de 2000, e as Áreas de Proteção do Ambiente Natural definidas na Lei 
Complementar Municipal nº 434, de 1º de dezembro de 1999; e outras áreas de interesse 
ambiental; desde que se mantenham preservadas de acordo com critérios estabelecidos pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente: 
 
a) a isenção de que trata este inciso será concedida mediante formalização de termo de 
compromisso assinado perante o órgão ambiental municipal e averbado à margem da inscrição 
no registro público de imóveis; 
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b) caso descumprido o termo de compromisso, que conterá permissão expressa para vistorias 
periódicas do órgão ambiental municipal, será revogada a isenção, tornando-se exigível o 
imposto a partir do exercício seguinte ao do descumprimento; 
 
XX - o imóvel, ou parte dele, tombado pelos órgãos de preservação histórico-cultural do 
Município, do Estado ou da União que não tenha sido doado ao Patrimônio Público e que esteja 
preservado segundo os critérios estabelecidos pelos órgãos responsáveis pelo tombamento. 
 
§ 10 Os imóveis objetos dos benefícios previstos nos incisos XV, XVIII, XIX e XX deste artigo, 
bem como os enquadrados no § 4º do art. 5º desta Lei Complementar ficam isentos da Taxa de 
Coleta de Lixo. 
 
§ 11 A isenção prevista no inciso XVII deste artigo não se interrompe quando o cônjuge 
sobrevivente requerer o benefício e comprovar que também preenche os requisitos legais, não 
se aplicando, neste caso, o disposto no art. 72, inciso I, alínea "a", desta Lei Complementar". 
 
VI - A alínea "a" do inciso I do art. 72 da Lei Complementar nº 07, de 1973, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
"Art. 72. ... 
 
I - ... 
 
a) no que respeita ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e à Taxa de Lixo, 
a isenção passará a valer a partir do exercício em que foi protocolizada a solicitação de 
isenção". (NR) 
 
VII - O parágrafo único do art. 75 da Lei Complementar nº 7, de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 75. ... 
 
Parágrafo único. Ficam excluídos dos incisos II e III deste artigo as isenções previstas no art. 70, 
incisos VIII, IX, X, XI, XVII e XVIII". (NR) 
 
VIII - Os incisos I e II do art. 82 da Lei Complementar nº 7, de 1973, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
 
"Art. 82. ... 
 
I - de 20% (vinte por cento), se o pagamento for efetuado até 10 de fevereiro; 
 
II - de 10% (dez por cento), se o pagamento for efetuado até 10 de março". (NR) 
 
IX - O art. 1º da Lei Complementar nº 48, de 1979, e alterações posteriores, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
"Art. 1º Fica estabelecido o valor mínimo de 150 UFMs (cento e cinqüenta Unidades Financeiras 
Municipais) para o lançamento de diferenças do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
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Territorial Urbana e Taxa de Coleta de Lixo". (NR) (Revogado pela Lei Complementar nº 
535/2005) 
 
X - O art. 29 da Lei Complementar nº 197, de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 29. Discordando da estimativa fiscal, o contribuinte poderá solicitar, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data daquela estimativa, reclamação fundamentada à Fiscalização da 
Receita Municipal, que procederá a uma reestimativa fiscal". (NR) 
 
XI - O inciso II do art. 1º da Lei nº 7.773, de 21 de março de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 1º ... 
 
II - iguais ou inferiores a 150 UFMs (cento e cinqüenta Unidades Financeiras Municipais), após o 
decurso de 05 (cinco) anos;". (NR) 
 
Art. 2º O benefício introduzido pelo inciso XVIII do art. 70 da Lei Complementar nº 7, de 7 de 
dezembro de 1973, e alterações, excepcionalmente, para o exercício de 2003, poderá ser 
requerido até 31 de julho de 2003. 
 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá reconhecer de plano o referido 
benefício no caso em que houver solicitação do contribuinte para enquadramento nas 
disposições do art. 1º da Lei Complementar nº 396, de 27 de dezembro de 1996, protocolizada 
até 31 de dezembro de 2002 e passível de deferimento. 
 
Art. 3º Será concedida remissão do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo, para os exercícios de 2001 e 2002, aos imóveis tributados 
em decorrência dos arts. 26 e 27 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 (Lei 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental), bem como para os imóveis 
enquadrados nos termos dos incisos XIX e XX do art. 70 da Lei Complementar nº 07, de 1973, e, 
para os anos de 1997 até 2002, aos imóveis enquadrados no § 4º do art. 5º da Lei 
Complementar nº 07, de 1973, inclusive àqueles utilizados para residência do proprietário ou 
de seus familiares. 
 
Art. 4º Para efeito de apuração e lançamento do IPTU, os imóveis integrantes das faces de 
quarteirão listadas no Anexo I terão os mesmos preços unitários de metro quadrado de terreno 
de faces de quarteirão que apresentam características de localização semelhantes, ficando 
revisados os referidos preços conforme valores definidos igualmente no Anexo I desta Lei 
Complementar. 
 
§ 1º Para o cálculo do IPTU referente ao exercício de 2003, os preços unitários de metro 
quadrado de terreno, estabelecidos no Anexo I, serão corrigidos pela variação do Índice Geral 
de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), considerando o período 
compreendido entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2002. 
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§ 2º Serão aplicados aos imóveis atingidos pelo disposto no "caput" deste artigo os mesmos 
critérios de correção e reajuste de área territorial previstos em regulamento vigente para 
apuração do valor venal e do lançamento do imposto empregados aos demais imóveis. 
 
§ 3º O imposto será lançado de forma gradual nos próximos 05 (cinco) exercícios fiscais, 
tomando como base o imposto lançado em 2002 reajustado na forma da Lei, acrescido da 
diferença entre este último valor e o decorrente da aplicação do disposto no "caput" deste 
artigo, sendo esta diferença multiplicada por 0,20 em 2003, por 0,40 em 2004, por 0,60 em 
2005, por 0,80 em 2006 e integral em 2007. 
 
Art. 5º Fica estendido aos proprietários de boxe comercial a exclusão da incidência da Taxa de 
Lixo prevista para os proprietários de boxe residencial, devendo as referidas unidades ter 
matrícula individualizada. (Artigo promulgado em 01/04/2003) 
 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente o § 7º do art. 5º da Lei Complementar nº 7, de 1973, e 
alterações; a alínea "c" do inciso III e o § 6º do art. 16 da Lei Complementar nº 197, de 1989, 
tornando-se definitivas as reduções de alíquotas concedidas através do inciso III daquele artigo; 
e o art. 2º da Lei Complementar nº 396, de 27 de dezembro de 1996. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 26 de dezembro de 2002. 
 
João Verle 
Prefeito 
 
  
 
Publicado no DOPA em 27/12/2002  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 495, DE 28 DE OUTUBRO DE 
2003. 
 

DISPÕE SOBRE A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL DE ORIGEM AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º A preservação do patrimônio histórico e cultural de origem africana e afro-brasileira, no 
âmbito do Município de Porto Alegre, dar-se-á conforme o disposto nesta Lei Complementar e 
nas demais normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. 
 
Art. 2º Considera-se patrimônio histórico e cultural de origem africana e afro-brasileira toda 
manifestação, produção ou obra de natureza material e imaterial que tenha referência com a 
identidade, a ação, o modo de vida ou a memória dos povos que possuem essa origem, nas 
quais se incluem: 
 
I - as formas de expressão e celebração; 
 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
 
III - as obras, objetos, documentos, monumentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artísticas e culturais; e 
 
IV - os conjuntos urbanos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos e dos antigos terreiros de cultos afro-brasileiros. 
 
Art. 3º A preservação do patrimônio de origem africana e afro-brasileira realizar-se-á por meio 
de: 
 
I - tombamento de bens móveis e imóveis; 
 
II - levantamento, inventário, catálogo, registro, recolhimento e, se for o caso, restauração das 
obras, dos monumentos, dos objetos e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 
 
III - reparo, recuperação e proteção de documentos; 
 
IV - conservação das áreas reconhecidamente de interesse histórico, científico e cultural; 
 
V - incentivo à doação de documentos particulares e manutenção daqueles que permanecerem 
com essas pessoas, desde que se permita a visitação pública e pesquisa, bem como extração de 
cópia para o acervo público; 
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VI - criação de mecanismos que impeçam a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico e artístico; 
 
VII - por outras formas de acautelamento e preservação julgadas convenientes e necessárias 
pelos órgãos institucionalmente responsáveis. 
 
§ 1º Para efeitos deste artigo, fica autorizada a instituição de cadastro de bens móveis e 
imóveis de interesse histórico e cultural, a ser implantado pelos órgãos competentes da 
administração, com o objetivo de identificar os bens com essas características em mãos de 
particulares, com vistas a eventual tombamento pelo Poder Público. 
 
§ 2º Consideram-se como documentos toda forma de expressão escrita, tal como cartas, 
certidões, livros, fotografias, mapas, desenhos e assemelhados. 
 
Art. 4º Fica autorizado o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial de Porto Alegre. 
 
Parágrafo único. O registro referido no "caput" dar-se-á, quando possível, no cadastro 
autorizado no § 1º do artigo anterior ou, ainda, de outras formas que possibilitem o registro, 
tais como gravações sonoras de depoimentos, filmes, fotos ou outras que se prestem a 
perenizar as formas de expressão e celebração, modo de criar, fazer e viver. 
 
Art. 5º Os bens móveis e imóveis de origem africana e afro-brasileira serão tombados na forma 
prevista na legislação referente à matéria, especificamente a Lei Complementar nº 275, de 7 de 
abril de 1992. 
 
Art. 6º Qualquer cidadão é parte legítima para provocar os órgãos públicos com a finalidade de 
preservar, tombar ou registrar o patrimônio histórico e cultural de origem africana e afro-
brasileira. 
 
Art. 7º O Executivo Municipal fica autorizado a promover convênios e contratos com 
instituições de estudo e pesquisa nacionais e/ou estrangeiras, para efetivar as previsões desta 
Lei Complementar e da Lei Complementar nº 275, de 1992. 
 
Art. 8º Esta Lei Complementar será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua publicação. 
 
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 28 de outubro de 2003. 
 
JOÃO VERLE 
Prefeito  
 
Publicado no DOPA em 30/10/2003 
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Lei Complementar nº 601, de 23 de outubro de 
2008. 
Revogada pela LC 829, de janeiro de 2018 
Dispõe sobre o Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis 
do Município. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Inventário do Patrimônio Cultural de Bens 
Imóveis do Município, em atendimento ao art. 196 da Lei Orgânica do Município de Porto 
Alegre e ao art. 92 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 (Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental), e alterações posteriores. 
 
Art. 2º O Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município será implantado por 
meio da listagem dos imóveis, com a indicação das características necessárias à sua 
identificação. 
 
Parágrafo único. O Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município indicará as 
edificações Inventariadas de Estruturação e de Compatibilização, nos termos dos incs. I e II do 
parágrafo único do art. 14 da Lei Complementar n° 434, de 1999, e alterações posteriores. 
 
Art. 3º Será dada ciência de inclusão de imóveis no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens 
Imóveis do Município ao Poder Legislativo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 
homologação do Prefeito Municipal. 
 
Art. 4º Durante os levantamentos necessários à inclusão dos imóveis no Inventário do 
Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município não será expedida Licença de Demolição ou 
aprovação de projeto para os imóveis situados nos limites da área em estudo, sem a prévia 
avaliação pela Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC), da Secretaria Municipal da 
Cultura (SMC), referente ao respectivo interesse na preservação. 
 
Parágrafo único. Durante os levantamentos a que se refere o “caput” deste artigo, será 
consignado nas respectivas certidões e declarações o registro de que o imóvel se encontra com 
restrição à Licença de Demolição ou aprovação de projeto. 
 
Art. 5º VETADO. 
 
§ 1º VETADO. 
 
§ 2º VETADO. 
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Art. 6º A iniciativa do processo de inclusão de imóveis no Inventário do Patrimônio Cultural de 
Bens Imóveis do Município poderá ser da Administração Municipal ou do interessado, devendo, 
neste caso, o requerente instruir o processo com todos os elementos necessários. 
 
Art. 7º Os imóveis arrolados para inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis 
do Município são passíveis de impugnação pelo proprietário, nos termos de parecer do 
Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPAHC), homologado pelo Prefeito 
Municipal. 
 
§ 1º O proprietário do imóvel será notificado e terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentação de impugnação. 
 
§ 2º A impugnação deverá apresentar os elementos necessários, de fato e de direito, pelos 
quais o proprietário se opõe à inclusão do imóvel no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens 
Imóveis do Município. 
 
§ 3º A impugnação será examinada pelos órgãos competentes e encaminhada ao COMPAHC. 
 
§ 4º Após manifestação do COMPAHC, será dada ciência aos proprietários dos imóveis incluídos 
no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município, de forma coletiva, por 
meio de chamado em veículo de comunicação de grande circulação, para conhecimento da 
listagem publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (DOPA). 
 
Art. 8º A lista dos imóveis com inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis 
do Município, já aprovada pelo COMPAHC e homologada pelo Prefeito Municipal até a data da 
publicação desta Lei Complementar, será publicada no DOPA, aplicando-se o prazo para 
contestação previsto no § 1º do art. 7º desta Lei Complementar. 
 
Art. 9º A inclusão de imóveis no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do 
Município poderá ser cancelada com base em parecer fundamentado do Conselho competente, 
homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
Parágrafo único. A degradação física da edificação Inventariada de Estruturação não poderá ser 
alegada pelo proprietário como fundamentação para justificar o cancelamento da inclusão de 
imóvel na listagem do Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município. 
 
Art. 10. As edificações Inventariadas de Estruturação não podem ser destruídas, mutiladas ou 
demolidas, sendo dever do proprietário sua preservação e conservação. 
 
Parágrafo único. Poderá ser autorizada, mediante estudo prévio junto ao órgão técnico 
competente, a demolição parcial, a reciclagem de uso ou o acréscimo de área construída, desde 
que se mantenham preservados os elementos históricos e culturais que determinaram sua 
inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município. 
 
Art. 11. As edificações Inventariadas de Compatibilização poderão ser demolidas ou 
modificadas, por meio de Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU), devendo a intervenção ou a 
edificação que a substituir observar as restrições necessárias à preservação cultural e histórica 
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da edificação de Estruturação e do entorno a que estiver vinculado, bem como à paisagem 
urbana. 
 
Art. 12. Para as edificações Inventariadas de Estruturação, a aplicação da legislação referente à 
acessibilidade e à proteção contra incêndio deverá estar devidamente compatibilizada com as 
características arquitetônicas, históricas e culturais do imóvel. 
 
Art. 13. A atividade proposta para as edificações Inventariadas de Estruturação deverá ser 
compatível com os critérios de preservação determinados pelo órgão municipal competente. 
 
Parágrafo único. A instalação de garagens comerciais e estabelecimentos de guarda de veículos 
nas edificações classificadas como Inventariadas de Estruturação deverá ser submetida à 
EPHAC. 
 
Art. 14. O licenciamento de anúncios, publicidades e divulgações, as instalações de 
equipamento de infra-estrutura aparente no mobiliário urbano e autorizações de comércio 
ambulante em edificações Inventariadas de Estruturação e em seu entorno deverão observar a 
preservação das características arquitetônicas, históricas e culturais da edificação e do entorno, 
além do Potencial Turístico, evitando-se a poluição visual e paisagística. 
 
Art. 15. O Poder Público inspecionará os imóveis inventariados: 
 
I – sempre que julgar necessário; e 
 
II – obrigatoriamente, diante de denúncia de desrespeito à preservação de imóvel inventariado, 
não podendo o proprietário, detentor ou possuidor impedir a inspeção. 
 
Art. 16. Na restauração ou na preservação das edificações Inventariadas de Estruturação, a 
critério do órgão municipal competente, poderá ser autorizada a transferência de parte do 
Potencial Construtivo do imóvel para outro imóvel situado na mesma Macrozona, quando não 
houver possibilidade ou interesse ambiental de utilização no mesmo imóvel inventariado, 
observado o disposto no art. 5° desta Lei Complementar. 
 
§ 1º É passível de Transferência o Potencial Construtivo resultante do somatório da parcela de 
50% (cinqüenta por cento) do Potencial Contrutivo Ocioso do imóvel e de 50% (cinqüenta por 
cento) da área construída da edificação a ser preservada. 
 
§ 2º O Potencial Construtivo Ocioso, para fins de Transferência de Potencial Construtivo, é a 
diferença entre a capacidade construtiva do imóvel antes de inventariado e a área construída 
do imóvel inventariado. 
 
§ 3º O somatório da Transferência de Potencial Construtivo de que trata o § 2º deste artigo 
com a área construída da edificação a ser preservada não poderá ultrapassar o total do 
Potencial Construtivo do imóvel. 
 
§ 4º Poderá ser autorizada a Transferência de Potencial Construtivo relativa à edificação 
Inventariada de Compatibilização, quando a preservação da edificação Inventariada de 
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Estruturação assim justificar, limitada a 50% (cinqüenta por cento) do Potencial Construtivo 
original. 
 
§ 5º A liberação da Transferência de Potencial Construtivo deverá ser parcelada, observando as 
etapas de acordo com cronograma físico-financeiro das obras de restauração, salvo na hipótese 
de o imóvel encontrar-se nas condições adequadas de preservação, caso em que a 
Transferência poderá se dar em única parcela. 
 
§ 6º A utilização do Potencial Construtivo decorrente de Transferência de Potencial Construtivo 
é condicionada à comprovação de sua averbação na matrícula do imóvel originário junto ao 
Registro Imobiliário. 
 
Art. 17. Constatada qualquer das infrações previstas nesta Lei Complementar, será lavrado 
Auto de Infração pela autoridade competente, sendo notificado o infrator, o proprietário, o 
possuidor ou detentor do imóvel, conferindo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 
defesa. 
 
Parágrafo único. Os valores correspondentes às penalidades decorrentes da aplicação desta Lei 
Complementar serão depositados no Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural 
(FUMPAHC). 
 
Art. 18. Para mutilação, destruição parcial ou demolição do imóvel inventariado sem a devida 
licença, ou se efetuada em desacordo com as orientações do Município de Porto Alegre, será 
aplicada multa no valor de 6.028,4098 (seis mil e vinte e oito inteiros e quatro mil e noventa e 
oito décimos de milésimos) a 473.660,77 (quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e 
sessenta inteiros e setenta e sete centésimos) UFMs, a ser especificada por decreto. 
 
§ 1º No caso de mutilação, destruição ou demolição, o proprietário, às suas expensas, realizará 
o salvamento arqueológico do terreno, sob orientação do Município de Porto Alegre, 
observada a competência federal sobre a matéria. 
 
§ 2º A demolição total do imóvel implicará também, para fins de nova construção no terreno, a 
limitação do regime urbanístico, nos termos do art. 87 da Lei Complementar nº 434, de 1999, e 
alterações posteriores, ou do total edificado do imóvel inventariado antes da demolição, o que 
for menor. 
 
§ 3º O descumprimento das determinações de manutenção do imóvel restaurado com recursos 
decorrentes de Transferência de Potencial Construtivo implica multa diária de 107,6501 (cento 
e sete inteiros e seis mil, quinhentos e um décimos de milésimos) UFMs, contada a partir do 
não-acolhimento do recurso do proprietário até o efetivo cumprimento, comprovado em 
vistoria realizada pelo órgão municipal competente. 
 
Art. 19. Nenhuma multa prevista nesta Lei Complementar poderá ultrapassar 50% (cinqüenta 
por cento) do valor do imóvel inventariado, conforme avaliação efetuada pela Secretaria 
Municipal da Fazenda (SMF). 
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Art. 20. Constatado o descumprimento das determinações de manutenção e conservação do 
imóvel inventariado, será o proprietário ou o responsável notificado, para que, no prazo de 90 
(noventa) dias, tome as providências necessárias. 
 
§ 1º O descumprimento do prazo referido no “caput” deste artigo implica auto de infração com 
multa diária de 107,6501 (cento e sete inteiros e seis mil, quinhentos e um décimos de 
milésimos) UFMs, até o efetivo cumprimento das disposições do auto de infração, comprovado 
em vistoria realizada pelo órgão municipal competente. 
 
§ 2º O descumprimento das determinações de manutenção e conservação do imóvel 
restaurado com recursos decorrentes de Transferência de Potencial Construtivo implica a 
devolução de 100% (cem por cento) do valor correspondente ao Potencial Construtivo, 
comprovado em vistoria realizada pelo órgão municipal competente. 
 
Art. 21. A execução de obra não prevista no Decreto nº 12.715, de 23 de março de 2000, e em 
legislação municipal pertinente, sem prévio licenciamento, será imediatamente embargada, e 
ao infrator, proprietário, possuidor ou detentor será aplicada multa de 861,2014 (oitocentos e 
sessenta e um inteiros e dois mil e quatorze décimos de milésimos) a 4.306,007 (quatro mil, 
trezentos e seis inteiros e sete centésimos) UFMs. 
 
Art. 22. Na aplicação das penalidades previstas nos arts. 17 e 19 desta Lei Complementar, será 
observada a gravidade do dano, o valor do imóvel protegido e eventual reincidência, observado 
o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo. 
 
§ 1º Constitui reincidência a prática de nova infração contra a preservação do patrimônio 
cultural no prazo de 5 (cinco) anos. 
 
§ 2º A multa aplicada no caso de reincidência poderá ter seu valor calculado por meio da 
majoração de até o dobro das penas máximas previstas nesta Lei Complementar. 
 
Art. 23. O Município de Porto Alegre publicará anualmente a área preferencial de abrangência 
para os imóveis inventariados interessados em participar do programa de incentivos previstos 
nesta Lei Complementar. 
 
§ 1º Serão fixados o montante de índices construtivos disponibilizados e o valor destinado aos 
incentivos. 
 
§ 2º Os critérios para definição dos imóveis selecionados para o programa de incentivos serão 
definidos pelos órgãos municipais competentes. 
 
Art. 24. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 23 de outubro de 2008. 
 
Eliseu Santos, 
Prefeito, em exercício. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 658, DE 7 DE DEZEMBRO 
DE 2010 
 

DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL (COMPAHC) E REVOGA O INC. VIII E O § 8º 
DO ART. 1º DA LEI Nº 3607, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, 
no uso das atribuições que me confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc), órgão de 
participação da comunidade na Administração Pública Municipal, reger-se-á pelas normas 
estabelecidas nesta Lei Complementar e em seu Regimento. 
 
Parágrafo Único - O Compahc vincula-se administrativamente à Secretaria Municipal de Cultura 
(SMC). 
 
Art. 2º Compete ao Compahc: 
 
I - assessorar a Administração Municipal nos assuntos pertinentes ao Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Porto Alegre; 
 
II - estabelecer critérios para o enquadramento dos valores históricos e culturais, representados 
por peças, prédios e espaços a serem preservados mediante tombamento, desapropriação, 
inventário, registro, vigilância ou qualquer outra forma de acautelamento; 
 
III - apreciar as propostas de inclusão no Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Porto 
Alegre de bens considerados de valor histórico e cultural; 
 
IV - deliberar sobre propostas de revisão ou adequação de processos de tombamento; 
 
V - apreciar propostas de instituição ou revogação de Áreas de Interesse Paisagístico e Cultural; 
 
VI - manifestar-se sobre projetos ou planos de construção, conservação, reparação, 
restauração, adaptação ou demolição de bens imóveis que integram o Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Porto Alegre; 
 
VII - manifestar-se sobre pedidos de licença para funcionamento de atividades industriais, 
comerciais ou prestadoras de serviço em imóveis que integrem o Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Porto Alegre ou estejam situados em local definido como Área de 
Preservação Cultural e de Proteção da Paisagem Urbana, ouvido o órgão municipal expedidor 
da referida licença; 
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VIII - promover a preservação e a valorização de ambientes e espaços históricos e culturais 
importantes para a manutenção da qualidade ambiental e a garantia da memória do Município 
de Porto Alegre; 
 
IX - manifestar-se sobre conservação, restauração, reparação, depósito, guarda, exposição e 
ambientação de bens móveis que integram o Patrimônio Histórico e Cultural do Município de 
Porto Alegre; 
 
X - manifestar-se sobre planos, projetos e propostas que interfiram na preservação de bens 
históricos e culturais; 
 
XI - propor diretrizes a serem consideradas na política de preservação e valorização de bens 
culturais; 
 
XII - propor diretrizes à estratégia de fiscalização da preservação de uso de bens tombados; 
 
XIII - manter permanente contato com organismos públicos e privados, nacionais e 
internacionais, visando à obtenção de recursos e cooperação técnica e cultural para o 
planejamento da preservação e da revitalização de bens históricos e culturais; 
 
XIV - promover, por todos os meios ao seu alcance, a preservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Porto Alegre; e 
 
XV - manifestar-se relativamente à temática do Conselho, sempre que provocado pelo Prefeito 
Municipal, pelos Secretários Municipais ou pelos titulares de autarquias municipais. 
 
Art. 3º O Compahc é composto por 17 (dezessete) membros, designados pelo Prefeito 
Municipal e escolhidos de acordo com os seguintes critérios: 
 
I - 8 (oito) membros do Executivo Municipal, sendo 1 (um) representante para cada um dos 
seguintes órgãos: 
 
a) Gabinete do Prefeito (GP); 
b) Procuradoria-Geral do Município (PGM); 
c) Secretaria Municipal da Cultura (SMC); 
d) Secretaria Municipal de Educação (SMED); 
e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM); 
f) Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV); 
g) Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (SMIC); e 
h) Secretaria do Planejamento Municipal (SPM); e 
 
II - 9 (nove) membros de instituições sociais, sendo 1 (um) representante para cada uma das 
seguintes entidades: 
 
a) Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea); 
b) Associação Riograndense de Imprensa (ARI); 
c) Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC); 
d) Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); 



 
 

Legislação Municipal de Porto Alegre sobre Patrimônio Histórico e Cultural – Versão 1.0 – Para Revisão - Página 75 de 114 

e) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE); 
f) Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS); 
g) Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Sul (OAB/RS); 
h) Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS); e 
i) União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA). 
 
§ 1º Para a designação dos membros referidos no inc. I deste artigo, o titular de cada órgão 
escolherá o representante e o respectivo suplente. 
 
§ 2º Os membros referidos no inc. II deste artigo não possuirão qualquer vinculação com o 
Executivo Municipal, e sua designação observará as regras estabelecidas pela Lei que dispõe 
sobre as normas gerais para os Conselhos Municipais. 
 
Art. 4º O mandato dos membros do Compahc será de 6 (seis) anos, sem prejuízo de 
recondução, e será renovado em 1/3 (um terço), alternadamente, a cada 2 (dois) anos, nos 
termos de seu Regimento. 
 
Art. 5º Os membros do Compahc perceberão, a título de representação, uma gratificação pela 
presença nas reuniões, na forma de jetom, observando-se os valores e limites estabelecidos na 
Lei que dispõe sobre as normas gerais para os Conselhos Municipais. 
 
Art. 6º A fim de assegurar o princípio da continuidade administrativa, ficam mantidos os 
mandatos dos componentes da atual gestão do Compahc, que, a seu final, serão substituídos, 
observando-se os preceitos desta Lei Complementar. 
 
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Ficam revogados o inc. VIII e o § 8º do art. 1º da Lei nº 3.607, de 27 de dezembro de 
1971. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 7 de dezembro de 2010. 
 
JOSÉ FORTUNATI 
Prefeito 
 
 



 
 

Legislação Municipal de Porto Alegre sobre Patrimônio Histórico e Cultural – Versão 1.0 – Para Revisão - Página 76 de 114 

LEI Nº 12.585, DE 9 DE AGOSTO DE 2019. 
 

Dispõe sobre o Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis 
do Município de Porto Alegre e sobre as medidas de proteção e 
preservação dos bens que o compõem. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere o 
inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei: 
 
TÍTULO I 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BENS IMÓVEIS 
 
Capítulo I 
DA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BENS IMÓVEIS 
 
 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município 
de Porto Alegre, em atendimento ao art. 196 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre e ao 
art. 92 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), e alterações posteriores. 
 
Art. 2º A proteção ao patrimônio cultural de bens imóveis do Município de Porto Alegre é dever 
de todos, cabendo à Administração Pública contribuir com a sua proteção por meio das 
medidas de preservação previstas nesta Lei. 
 
CAPÍTULO II DOS CONCEITOS 
 
Art. 3º Para os fins do Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município de Porto 
Alegre, as edificações serão classificadas de acordo com o art. 14 da Lei Complementar nº 434, 
de 1999, como de Estruturação e de Compatibilização, sendo tais conceitos complementados 
por esta Lei, conforme o que segue: 
 
I - de Estruturação é a edificação que, por seus valores, atribui identidade ao espaço, 
constituindo elemento significativo na estruturação da paisagem na qual se localiza, consistindo 
em um bem de preservação; e 
 
II - de Compatibilização é a edificação que expressa relação significativa com a de Estruturação 
e seu entorno, cuja volumetria e outros elementos de composição requerem tratamento 
especial, podendo ser demolida, desde que a nova edificação qualifique a intervenção 
requerida. 
 
§ 1º Poderá ser autorizada, no caso do inc. I deste artigo, mediante análise do órgão técnico 
competente, a restauração, a reciclagem de uso, a demolição parcial ou o acréscimo de área 
construída, desde que se mantenham preservados os elementos históricos e culturais que 
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determinaram a sua inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do 
Município de Porto Alegre. 
 
§ 2º Será admitida a substituição de portas e janelas da edificação, ainda que por material ou 
aspecto diverso, quando ficar demonstrado que a alteração promoverá conforto sonoro ou 
térmico a seus ocupantes, resguardada a possibilidade de tombamento. 
 
CAPÍTULO III DOS CRITÉRIOS 
 
Art. 4º Na execução dos procedimentos do Inventário de que trata esta Lei, serão considerados 
os seguintes critérios técnicos, devidamente fundamentados: 
 
I - a instância histórica ou simbólica, que se relaciona com o significado que o imóvel representa 
para os cidadãos de Porto Alegre e está ligado à herança de um passado do qual a obra 
constitui testemunho material ou à transmissão de valores simbólicos no âmbito do imaginário 
social; 
 
II - a instância morfológica, que se relaciona à análise sob o âmbito da teoria e história da 
arquitetura em uma valoração objetiva e identifica: 
 
a) a singularidade ou o valor de individualidade da obra, relativo à determinada época ou à 
linguagem arquitetônica em que se insere, podendo caracterizar até mesmo um caso de 
raridade formal; 
b) a representatividade em relação à historiografia arquitetônica da Cidade, considerada a 
necessidade de manter elementos arquitetônicos que definam com precisão um determinado 
estilo ou uma forma de expressão historicamente identificada; e 
c) a expressividade e a importância da obra em relação a critérios de valor mensuráveis pela 
crítica de arquitetura, como proporção, unidade, coordenação de partes, composição espacial e 
caráter vinculado à função; 
 
III - a instância técnica, que se relaciona à avaliação do imóvel quanto ao seu processo 
construtivo; 
 
IV - a instância paisagística, que se relaciona ao aspecto da interação do bem cultural no seu 
contexto urbano, e, por meio desse critério, verifica-se o valor de autonomia, de qualificador na 
estruturação do ambiente no qual se insere ou de referência da obra no cenário do qual faz 
parte; e 
 
V - a instância de conjunto, que se relaciona ao aspecto de repetição do bem cultural, criando 
um conjunto de 3 (três) ou mais edificações justapostas com as características formais que 
atuam na estruturação de um dado espaço ou cenário e classificadas igualmente quanto aos 
critérios deste artigo. 
 
§ 1º Nos termos do inc. I deste artigo, a avaliação do valor histórico ou simbólico deverá ser 
fundamentada em fatos identificados na história oficial, por meio de pesquisa que apresente 
dados baseados em fontes documentais, ou na história presente na memória coletiva, por meio 
de conjunto de relatos orais cotejados e compilados com o devido rigor acadêmico, por 
técnicos habilitados, que possam justificar solidamente o grau de importância do imóvel e a sua 
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origem, bem como os fatos históricos ou simbólicos de natureza material ou imaterial a esse 
vinculado. 
 
§ 2º O disposto no inc. III deste artigo enfatiza especialmente os aspectos ligados à técnica 
construtiva e aos materiais empregados na obra. 
 
§ 3º O valor de referência de que trata o inc. IV do caput deste artigo refere-se à situação em 
que o imóvel atua como monumento, tornando-se o elemento preponderante na estruturação 
do ambiente. 
 
§ 4º O valor de autonomia de que trata o inc. IV do caput deste artigo refere-se ao critério que 
observa a capacidade da obra de harmonizar-se com a diversidade de escalas e tipologias das 
demais edificações do entorno. 
 
§ 5º O Inventário não constitui instrumento jurídico idôneo para a proteção de elementos que 
impliquem a privação de conforto sonoro ou térmico ou, ainda, excessiva onerosidade ou 
morosidade em sua conservação, manutenção ou preservação, a exemplo de bens constituídos 
por materiais indisponíveis ou demasiadamente raros no mercado ou por técnicas construtivas 
com mão-de-obra escassa, devendo, nesses casos, ser permitida a substituição por materiais ou 
técnicas modernas, resguardada a possibilidade de tombamento. 
 
CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES 
 
Art. 5º O procedimento relativo ao Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do 
Município de Porto Alegre é ato administrativo de identificação, catalogação e proteção dos 
bens imóveis significativos considerados de interesse sociocultural para a preservação da 
memória coletiva. 
 
Parágrafo único. Os procedimentos administrativos de que trata o caput deste artigo atenderão 
aos princípios da legalidade, da publicidade, da ampla defesa e do contraditório. 
 
Art. 6º Os procedimentos administrativos de Inventário de que trata esta Lei serão iniciados: 
 
I - voluntariamente, a pedido do proprietário do bem imóvel; e 
 
II - de ofício, por ato do Executivo Municipal. 
 
Art. 7º Após instaurado o procedimento de Inventário de que trata esta Lei, a Equipe do 
Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc) realizará um estudo prévio para identificar os bens 
imóveis com interesse de preservação, classificando-os, quando for o caso, como edificações 
inventariadas de Estruturação ou de Compatibilização. 
 
§ 1º O estudo prévio deverá ser concluído no prazo de 6 (seis) meses, prorrogáveis uma única 
vez, mediante fundamentação, por igual período. 
 
§ 2º Uma vez findado o prazo referido no § 1º deste artigo sem que seja concluído o estudo 
prévio, o imóvel estará liberado para todos os efeitos desta Lei e não poderá ser reavaliado 
para inclusão no Inventário pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses. 
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§ 3º Durante a realização do estudo prévio referido no caput deste artigo, constarão na 
Declaração Municipal Informatizada (DMI) do imóvel as restrições previstas no art. 
11 desta Lei. 
 
§ 4º Uma vez findado o prazo referido no § 1º deste artigo sem que o imóvel tenha sido 
indicado ao Inventário de que trata esta Lei, as restrições automaticamente perdem sua 
validade, nos termos do § 2º deste artigo. 
 
Art. 8º Para o imóvel que, na data de publicação desta Lei, já tenha sido inventariado como de 
Estruturação ou de Compatibilização, com base na legislação anterior, o interessado poderá 
solicitar a emissão de certidão à Epahc, nos termos do art. 9º desta Lei, momento em que será 
avaliada a permanência do imóvel no Inventário, de acordo com os critérios estabelecidos 
nesta Lei. 
 
Art. 9º Proprietários de imóveis, detentores da posse, promitentes-compradores, cessionários 
de direitos contratuais ou seus representantes legais poderão solicitar à Epahc emissão de 
certidão, que deverá conter esclarecimentos acerca da existência de eventual estudo prévio em 
andamento, bem como os prazos máximos para sua conclusão, nos termos desta Lei. 
 
§ 1º No caso de não haver estudo em andamento, a certidão referida no caput deste artigo 
garantirá ao interessado que não será iniciado procedimento de inventário com relação ao 
imóvel pelo prazo de, pelo menos, 120 (cento e vinte) meses, contados da data de emissão da 
primeira certidão, não sendo admitida a renovação do pedido antes do prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados do encerramento do prazo anterior. 
 
§ 2º A Epahc terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir a certidão referida no caput deste 
artigo. 
 
§ 3º O decurso do prazo referido no § 2º deste artigo sem manifestação da Epahc será 
considerado declaração tácita de inexistência de estudo com relação ao imóvel questionado, 
caso em que se aplica o disposto no § 1º deste artigo. 
 
§ 4º No caso de haver manifestação, expressa ou tácita, acerca da inexistência de estudo em 
andamento e for iniciado qualquer procedimento administrativo de Estudo de Viabilidade 
Urbanística (EVU) ou de aprovação de projeto a ser implantado sobre a área do imóvel objeto 
da certidão referida no caput deste artigo, enquanto esses estiverem regularmente tramitando, 
ficará garantido ao interessado, mesmo que transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) meses 
previsto no § 1º deste artigo, que não será iniciado o procedimento de inventário. 
 
Art. 10 No momento em que for iniciado o expediente administrativo de análise de inclusão de 
quaisquer imóveis no Inventário de que trata esta Lei, o Município de Porto Alegre deverá 
divulgar, em veículos de comunicação, a listagem das edificações que serão objeto de estudo, 
sendo facultado aos interessados oferecerem elementos e informações preliminares que 
julguem pertinentes à pesquisa que será realizada pela Epahc. 
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Art. 11 Durante a elaboração do estudo prévio para avaliar a inclusão de imóvel no Inventário 
de que trata esta Lei, não será expedida Licença de Demolição ou aprovação de projeto para o 
imóvel sem prévia avaliação pela Epahc. 
 
Art. 12 Ao indicar qualquer imóvel de Estruturação para inclusão no Inventário, a Epahc deverá 
fundamentar, de maneira individual e detalhada, as características que justifiquem o ato, 
classificando a edificação nas instâncias técnicas de abordagem relacionadas nos incs. do caput 
do art. 4º desta Lei, ficando preliminarmente habilitado a ser incluído no Inventário aquele 
imóvel que se adeque a pelo menos 3 (três) delas. 
 
Art. 13 Para subsidiar a análise do Inventário, a Epahc poderá contratar consultoria privada ou 
se valer de parecer técnico de outros órgãos vinculados à política cultural ou urbana do 
Município de Porto Alegre, do Estado ou da União, a fim de que seja emitido parecer sobre o 
enquadramento das edificações nos critérios estabelecidos nesta Lei. 
 
Art. 14 A indicação de qualquer imóvel para inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de 
Bens Imóveis do Município de Porto Alegre é passível de impugnação pelos interessados, que 
serão notificados pessoalmente e terão prazo de 90 (noventa) dias para sua apresentação. 
 
Parágrafo único. A Epahc deverá proferir decisão final no prazo improrrogável de 90 (noventa) 
dias, sob pena de cessarem os efeitos de que trata o art. 11 desta Lei até a prolação da decisão. 
 
Capítulo V 
DA CONSERVAÇÃO, DA MANUTENÇÃO E DA RESTAURAÇÃO 
 
 
Art. 15 Ao proprietário do bem imóvel de Estruturação compete, dentre outros: 
 
I - preservar, conservar ou restaurar o bem imóvel, mantendo seus atributos e seus valores 
para a preservação; 
 
necessárias; e 
 
II - realizar às suas custas as obras de conservação e reparação, quando 
 
III - permitir a fiscalização exercida pelo Executivo Municipal, facilitando o acesso ao bem 
imóvel e contribuindo para a adoção de medidas necessárias à execução da lei. 
 
Parágrafo único. Ao disposto nesta Lei, aplicam-se, por analogia, as disposições previstas no art. 
19 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
 
Art. 16 Havendo risco iminente ao imóvel, o proprietário deverá comunicar imediatamente à 
Epahc, podendo iniciar ou dar continuidade a ações emergenciais necessárias, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou com Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), solicitando, posteriormente, a autorização para continuidade do reparo necessário. 
 
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se por risco iminente aquelas situações que 
exponham a risco ou a perigo: 
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I - a estrutura do bem imóvel inventariado, a sua funcionalidade ou as suas características; 
 
II - a vida, a integridade ou a saúde de pessoas; e 
 
III - a estrutura de imóvel vizinho, conforme o caso. 
 
CAPÍTULO VI DOS INCENTIVOS 
 
Art. 17 Os proprietários de bens imóveis inventariados como de Estruturação contarão com os 
seguintes incentivos, sem prejuízo de outros previstos em leis e decretos, a fim de assegurar-
lhes sua conservação, preservação ou restauração: 
 
I - incentivos urbanísticos; 
 
II - enquadramento em medidas de incentivo à cultura; e 
 
III - Transferência do Potencial Construtivo (TPC) do imóvel. 
 
Art. 18 O proprietário do imóvel inventariado como de Estruturação poderá realizar a TPC de 
que teria direito, caso seu imóvel não tivesse sido inventariado, para outro imóvel situado na 
mesma Macrozona, observada a equivalência de valores de localização entre a origem e o 
destino em que será aplicada a TPC, sendo que, no caso de proprietário de imóvel inventariado 
como de Compatibilização, será aplicado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo. 
 
§ 1º Para fins da transferência referida no caput deste artigo, o potencial construtivo será 
calculado a partir da aplicação do índice de aproveitamento do PDDUA sobre a área total do 
terreno (matrícula). 
 
§ 2º O potencial construtivo apurado nos termos do caput e do § 1º deste artigo será 
certificado em documento a ser averbado na matrícula do imóvel e a sua utilização será 
vinculada ao sistema de monitoramento e controle do Município de Porto Alegre. 
 
§ 3º O direito à realização de TPC referido no caput deste artigo é garantido ao proprietário do 
imóvel de Compatibilização inventariado, caso em que o potencial construtivo de transferência 
será calculado a partir da diferença entre a capacidade construtiva do terreno em que o imóvel 
estiver localizado e a área do projeto arquitetônico que vier a ser aprovado. 
 
§ 4º VETADO. 
 
Art. 19 O benefício de TPC será concedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
protocolização de requerimento pelo proprietário do imóvel, que deverá conter: 
 
I - laudo técnico a ser elaborado por profissional competente, demonstrando as condições do 
imóvel e suas dimensões; 
 
II - ART ou RRT do responsável pelo laudo técnico; e inventário. 
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III - o compromisso formal de preservar os elementos históricos que originaram o 
 
§ 1º No prazo referido no caput deste artigo, havendo ausência ou deficiência nos documentos 
apresentados, poderá ser solicitada a complementação ou o esclarecimento de questão 
relevante para a análise da concessão do benefício, caso em que será disponibilizado prazo de 
15 (quinze) dias para complementação, contados da data da solicitação. 
 
§ 2º Atendidas as complementações, a Epahc deverá decidir pela concessão ou não do 
benefício em até 30 (trinta) dias, contados de sua apresentação. 
 
§ 3º Dentro do prazo referido no § 2º deste artigo, uma vez constatado pela Epahc, seja por 
meio da análise da documentação apresentada, seja por vistoria in loco, que as condições do 
imóvel estão em desacordo com o disposto nesta Lei, a concessão dos benefícios poderá ser 
indeferida, sem prejuízo da imposição de alguma das penalidades previstas. 
 
§ 4º Caso o benefício seja indeferido, o interessado poderá pleitear novamente sua concessão, 
desde que demonstre o atendimento ao item que gerou o indeferimento. 
 
§ 5º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem uma manifestação conclusiva da 
Epahc, será considerado, tacitamente, concedido o benefício pleiteado, ficando o requerente 
ciente de que, caso seja constatada divergências futuras entre as informações prestadas e as 
observadas no local, estará sujeito às penalidades previstas nesta Lei. 
 
§ 6º Fica dispensada a instrução de requerimento com os documentos referidos nos incs. I e II 
do caput deste artigo quando sua protocolização ocorrer no prazo de até 3 (três) anos, 
contados da data da indicação de que trata o art. 12 desta Lei. (INICIALMENTE VETADO PELO 
PREFEITO, MAS MANTIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES) 
 
Art. 20 Para imóveis geradores com 2.000m2 (dois mil metros quadrados) ou mais, o 
aproveitamento do benefício previsto no art. 18 desta Lei deverá ocorrer gradualmente, 
ficando limitada, para cada beneficiário, a utilização anual de 25% (vinte e cinco por cento) do 
total de potencial construtivo a que tem direito, conforme o que segue: 
 
I - em 4 (quatro) parcelas, sendo a primeira após o deferimento e as seguintes a cada 1 (um) 
ano, contado da parcela anterior, no caso de imóveis com área a partir de 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados) e até 5.000m2 (cinco mil metros quadrados); e 
 
II - em 6 (seis) parcelas, sendo a primeira após o deferimento e as seguintes a cada 1 (um) ano, 
contado da parcela anterior, no caso de imóveis com área superior a 5.000m2 (cinco mil metros 
quadrados). 
 
Parágrafo único. No caso de imóveis com área inferior a 2.000m2 (dois mil metros quadrados), 
a concessão do benefício previsto no art. 18 desta Lei ocorrerá da seguinte forma: 
 
I - em 1 (uma) parcela anual, para imóveis com área inferior a 500m2 (quinhentos metros 
quadrados); 
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II - em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira após o deferimento e a segunda em 1 (um) ano, 
contado da data da primeira parcela, para imóveis com área a partir de 500m2 (quinhentos 
metros quadrados) e inferior a 1.000 m2 (mil metros quadrados); e 
 
III - em 4 (quatro) parcelas, sendo a primeira após o deferimento e as seguintes a cada 1 (um) 
ano, contado da parcela anterior, no caso de imóveis com área a partir de 1.000m2 (mil metros 
quadrados) e inferior a 2.000m2 (dois mil metros quadrados). 
 
Art. 21 Nos projetos de edificação destinados a ocupar parte de um terreno no qual exista 
alguma edificação inventariada como de Estruturação, e desde que o novo projeto viabilize a 
preservação do bem imóvel inventariado existente, serão concedidos os seguintes incentivos 
construtivos: 
 
I - potencial construtivo adicional equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do índice de 
aproveitamento básico constante no Anexo 6 da Lei Complementar nº 434, de 1999, e 
alterações posteriores; 
 
II - o Regime Volumétrico referido no Anexo 7.1 da Lei Complementar nº 434, de 1999, e 
alterações posteriores, poderá ser acrescido em até 9m (nove metros), ressalvado o regime 
volumétrico do Código 01 e limitando-se à altura máxima prevista no PDDUA; 
 
III - nos locais em que o código do Regime Volumétrico possuir a observação (2) no PDDUA, 
mesmo não possuindo frente para as vias do Anexo 7.2 ou localizado na Área Central, o 
Executivo Municipal poderá autorizar altura na divisa de 18m (dezoito metros) e na base de 9m 
(nove metros) e taxa de ocupação de 90% (noventa por cento) na base e 75% (setenta e cinco 
por cento) no corpo; 
 
IV - isenção de atendimento da Área Livre Permeável (ALP); 
 
V - isenção da obrigatoriedade de serem construídos reservatórios de retenção de águas 
pluviais; 
 
VI - isenção do atendimento ao número mínimo de vagas de estacionamento; e 
 
VII - não será exigido que o projeto de edificação contemple edificação que não possa ser 
visualizada por transeuntes. 
 
§ 1º No caso em que o novo projeto de edificação englobar imóveis lindeiros ao terreno no qual 
esteja localizada edificação objeto do Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do 
Município de Porto Alegre, serão aplicados a esses imóveis lindeiros os incentivos construtivos 
referidos nos incs. II a VII do caput deste artigo. 
 
§ 2º Para o cumprimento do disposto nesta Lei, será utilizado, se necessário, o estoque reserva 
de Solo Criado do PDDUA na Macrozona na qual estiver localizado o imóvel. 
 
Art. 22 O incentivo construtivo consistirá na autorização para ser edificada construção acima 
dos limites previstos pela legislação em vigor, mediante compromisso formal do proprietário do 
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imóvel de valor cultural de preservá-lo, com a execução pelo proprietário do projeto de 
reforma e sua aprovação prévia pelo Executivo Municipal. 
 
Parágrafo único. O ato de formalização do compromisso previsto no caput deste artigo será 
averbado à margem da matrícula do imóvel a ser preservado. 
 
Art. 23 Uma vez formalizada a concessão do incentivo, o proprietário do bem imóvel de valor 
cultural, histórico ou arquitetônico responderá por sua conservação, sob pena das sanções 
previstas em lei. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de destruição ou demolição do imóvel sobre o qual foi concedido 
o incentivo de TPC, o valor correspondente à metragem do potencial concedido deverá ser 
restituído ao Poder Público pelo valor vigente do potencial construtivo comercializado pelo 
Município de Porto Alegre à época da restituição, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas nesta Lei. 
 
Art. 24 Para efeito de aprovação de projetos de intervenção em bens imóveis protegidos nos 
termos desta Lei, a área de construção do bem imóvel, bem como sua área de projeção, não 
serão computadas no cálculo de coeficiente de aproveitamento ou na taxa de ocupação. 
 
Art. 25 A edificação que substituir imóvel inventariado como de Compatibilização poderá 
utilizar a volumetria delimitada pelo PDDUA, passível de ser flexibilizada por projeto especial, 
desde que as contrapartidas decorrentes sejam aplicadas na manutenção, na preservação e na 
valorização dos bens imóveis de Estruturação, nos termos do § 
 
1º do art. 54-A do PDDUA. 
 
Parágrafo único. Havendo a necessidade de elaboração de EVU para aprovar projeto de 
edificação que substituirá imóvel de Compatibilização, e não havendo o interessado requisitado 
a flexibilização referida no caput deste artigo, o EVU verificará tão somente a harmonização ou 
o contraste dos elementos arquitetônicos da fachada do empreendimento projetado em 
relação ao imóvel de Estruturação, atendido ao previsto no inc. II do art. 3º desta Lei. 
 
Art. 26 Os bens imóveis de Estruturação poderão ser adotados por pessoas físicas ou jurídicas 
mediante termo de cooperação, no qual constarão as condições e as contraprestações 
decorrentes da adoção. 
 
Parágrafo único. Em se tratando de adoção de imóveis privados, o termo referido no caput 
deste artigo será firmado entre o interessado e o proprietário, com a assistência do Poder 
Público Municipal. 
 
CAPÍTULO VII DA FISCALIZAÇÃO 
dar-se-á: 
 
Art. 27 A fiscalização do patrimônio cultural do Município de Porto Alegre 
 
I - ordinariamente, mediante inspeção periódica pelo Executivo Municipal ou sempre que 
entender necessário; e cidadão. 
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II - extraordinariamente, quando houver denúncia formulada por qualquer 
 
§ 1º A fiscalização do patrimônio cultural compete à Epahc. 
 
§ 2º Os termos da fiscalização do patrimônio cultural serão regulamentados por ato do 
Executivo Municipal. 
 
§ 3º A fiscalização como ato de poder de polícia é de competência dos órgãos públicos, 
podendo o cidadão formular denúncia pelos diversos canais de comunicação mantidos pelo 
Executivo Municipal. 
 
TÍTULO II 
DAS PENALIDADES 
 
Art. 28 O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas nesta Lei ou nas normas 
regulamentadoras ensejará a aplicação de penalidades ao proprietário pelo Executivo 
Municipal, sem prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais que se fizerem 
necessárias. 
 
Art. 29 Para os efeitos desta Lei, a multa pecuniária será fixada em Unidades Financeiras 
Municipais (UFMs) ou em percentual que incida sobre o valor venal do imóvel considerado pelo 
Município de Porto Alegre para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU). 
 
dentre outros: 
 
Art. 30 As penalidades serão aplicadas considerando os seguintes critérios, 
 
I - a natureza da infração; 
 
II - a reincidência; 
 
III - a extensão do dano aos elementos que determinaram a inclusão do bem imóvel no 
Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município de Porto Alegre; 
 
IV - o comportamento do proprietário para a eclosão do evento tido como danoso; 
 
V - a integridade do bem imóvel após a prática do ato; e 
 
VI - o valor econômico e cultural do bem imóvel protegido. 
 
Parágrafo único. Não havendo efetivo dano aos elementos que determinaram a inclusão do 
imóvel no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município de Porto Alegre, 
restará automaticamente convertida em advertência a penalidade a que estaria sujeito o 
proprietário infrator. 
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Art. 31 Considera-se reincidente o sujeito que cometer nova infração após a publicação, no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Porto Alegre (DOPA-e), da decisão administrativa que 
o tenha condenado por infração praticada anteriormente. 
 
Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não será considerada a penalidade anterior caso, 
entre a data de publicação no DOPA-e da decisão administrativa referida no caput deste artigo 
e a data em que for verificada a prática da infração posterior, tenha decorrido período de 
tempo igual ou superior a 3 (três) anos. 
 
Art. 32 Ficará isento da penalidade o sujeito que comprovar que o evento que ensejou a 
lavratura do auto de infração se deu por caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, bem 
como terá a multa reduzida para 10% (dez por cento) do valor da penalidade aquele que 
apresentar plano de trabalho em que se comprometa a promover a restauração, a reparação 
ou a reconstituição do bem imóvel protegido, conforme o caso, com prazo de conclusão de até 
18 (dezoito) meses, passível de prorrogação mediante fundamentação. 
 
Art. 33 Sem prejuízo à aplicação de outras penalidades, a destruição do bem imóvel protegido 
acarretará ao seu proprietário a obrigação de devolver os valores utilizados a título de potencial 
construtivo, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). 
 
Parágrafo único. Na impossibilidade de reconstituição ou restauração do bem imóvel 
preservado de Estruturação, e sendo possível a realização de nova edificação, deverá, 
obrigatoriamente, ser observada a área e o volume do imóvel destruído ou demolido ou, ainda, 
os parâmetros de zoneamento, considerando-se sempre o que for mais restritivo, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas nesta Lei. 
 
Art. 34 São proibidos: 
 
I - a mutilação, a destruição parcial ou a demolição total do bem imóvel protegido por esta Lei, 
sem a devida licença ou em desacordo com as orientações do Município de Porto Alegre, caso 
em que será aplicada multa de 500 (quinhentas) UFMs a 10% (dez por cento) do valor venal do 
bem imóvel protegido; 
 
II - a intervenção física de natureza diversa às concedidas ao licenciado pelo Executivo 
Municipal, realizadas em desacordo com o determinado ou sem sua prévia autorização, caso 
em que será aplicada multa de 100 (cem) UFMs a 2% (dois por cento) do valor venal do bem 
imóvel protegido; 
 
III - deixar de realizar as obras de conservação, manutenção, prevenção e reparação do bem 
imóvel protegido após notificação do Executivo Municipal, caso em que será aplicada multa de 
100 (cem) UFMs a 1% (um por cento) do valor do bem imóvel protegido; e 
 
IV - prestar informações falsas nos processos de licenciamento de obras e intervenções dos 
bens imóveis protegidos, caso em que será aplicada multa ao infrator de 100 (cem) UFMs. 
 
Art. 35 Verificado o descumprimento ao disposto nesta Lei, será lavrado auto de infração pelo 
órgão competente, o qual deverá conter, no mínimo, o que segue: 
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I - nome e endereço do responsável pela prática do ato reputado como contrário ao disposto 
nesta Lei; 
 
II - o local de verificação da ocorrência; 
 
III - a data da constatação da ocorrência; 
 
IV - a descrição sucinta da ocorrência; e 
 
V - a capitulação da infração com indicação do dispositivo legal infringido e o valor da multa. 
 
Parágrafo único. O infrator será notificado para, se desejar, apresentar defesa, nos termos da 
Lei Complementar nº 790, de 10 de fevereiro de 2016, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da notificação. 
 
Art. 36 Os demais procedimentos administrativos de aplicação de penalidade, inclusive de 
tramitação de impugnação, de recurso e de julgamento, serão regulamentados por ato do 
Executivo Municipal, atendendo ao disposto nesta Lei e aos princípios da legalidade, da 
publicidade, da ampla defesa e do contraditório. 
 
Art. 37 Os valores correspondentes às penalidades decorrentes da aplicação desta Lei serão 
depositados no Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, criado por meio da Lei nº 
4.349, de 30 de novembro de 1977, alterada pela Lei nº 6.099, de 3 de fevereiro de 1988. 
 
TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 38 Ressalvados os imóveis já inventariados em definitivo, os demais deverão ser 
submetidos ao disposto nesta Lei, tornando sem efeito quaisquer procedimentos 
administrativos, incluindo listagens provisórias e medidas cautelares administrativas referentes 
à inclusão de imóveis no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município de 
Porto Alegre. 
 
Parágrafo único. No caso dos imóveis já inventariados em definitivo, aplica-se o disposto no art. 
39 desta Lei. 
 
Art. 39 Os proprietários de imóveis inventariados sob a égide de legislações anteriores poderão 
solicitar, individualmente, a revisão de tal inventário por meio de requerimento, devendo o 
Município de Porto Alegre atender ao estabelecido no art. 4º e no art. 
 
12º desta Lei quando da análise do pedido. 
 
Art. 40 Somente a partir da aplicação dos critérios estabelecidos nesta Lei, os proprietários de 
imóveis inventariados sob a égide de legislações anteriores poderão fazer jus a seus benefícios. 
 
Art. 41 Os procedimentos administrativos já instaurados e não encerrados até a data de 
publicação desta Lei serão revistos e, quando for o caso, complementados pelo Executivo 
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Municipal, de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta Lei, facultado ao interessado, 
nesse caso, valer-se do previsto no art. 9º desta Lei. 
 
Art. 42 Os imóveis que foram bloqueados sob a égide da legislação anterior, no transcurso do 
processo de licenciamento de nova edificação, não serão objeto de inventário ou, caso tenham 
sido inventariados, serão retirados da listagem, a partir da solicitação do interessado. 
 
Parágrafo único. Para fins de aplicação da regra referida no caput deste artigo, o interessado 
deverá comprovar que, no momento do bloqueio, possuía declaração municipal válida, EVU ou 
projeto arquitetônico em andamento. 
 
Art. 43. O Executivo Municipal, a pedido do proprietário, elaborará quaisquer estudos 
necessários para o licenciamento municipais de projetos relativos a imóveis inventariados, 
desde que tais documentos não sejam exigidos para o licenciamento dos imóveis não 
integrantes do patrimônio cultural do Município de Porto Alegre. 
 
Parágrafo único. Os estudos referidos no caput deste artigo serão elaborados em até 180 
(cento e oitenta) dias, contados do pedido do proprietário, sob pena da dispensa de sua 
apresentação. (CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 43 INICIALMENTE VETADOS PELO 
PREFEITO E MANTIDOS PELA CÂMARA DE VEREADORES) 
 
Art. 44 O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que couber. 
 
Art. 45 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 9 de agosto de 2019. 
 
Nelson Marchezan Júnior, Prefeito de Porto Alegre. 
 
Registre-se e publique-se. 
 
Nelson Nemo Franchini Marisco, 
Procurador-Geral do Município, em exercício. 
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Lei nº 12.585, de 9 de agosto de 2019 – Itens 
vetados e depois mantidos pela Câmara Municipal 
Dispõe sobre o Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis 
do Município de Porto Alegre e sobre as medidas de proteção e 
preservação dos bens que o compõem. 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
Faço saber, no uso das atribuições que me obrigam os §§ 5º e 7° do art. 77 da Lei Orgânica do 
Município de Porto Alegre, que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo dispositivos da Lei 
nº 12.585, de 9 de agosto de 2019, como segue: 
.................................................................................................................................... 
 
Art. 19. ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
§ 6º Fica dispensada a instrução de requerimento com os documentos referidos nos incs. I e II 
do caput deste artigo quando sua protocolização ocorrer no prazo de até 3 (três) anos, 
contados da data da indicação de que trata o art. 12 desta Lei. 
.................................................................................................................................... 
 
Art. 43. O Executivo Municipal, a pedido do proprietário, elaborará quaisquer estudos 
necessários para o licenciamento municipais de projetos relativos a imóveis inventariados, 
desde que tais documentos não sejam exigidos para o licenciamento dos imóveis não 
integrantes do patrimônio cultural do Município de Porto Alegre. 
 
Parágrafo único. Os estudos referidos no caput deste artigo serão elaborados em até 180 
(cento e oitenta) dias, contados do pedido do proprietário, sob pena da dispensa de sua 
apresentação. 
.................................................................................................................................... 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 30 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
Verª Mônica Leal, 
Presidente. 
 
DOPA – Diário Oficial 6097, de 3 de outubro de 2019 
 
TEXTOS MANTIDOS JÁ INCORPORADOS AO TEXTO INTEGRAL DA LEI (em 5/10/2919) 
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Decreto nº 11.467, de 27 de março de 1996 
 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 94, 
incisos II e IV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e 
Cultural - COMPAHC, que passa a constituir Anexo a este Decreto. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 27 de março de 1996. 
 
TARSO GENRO 
Prefeito 
 
MARGARETE COSTA MORAES 
Secretária Municipal da Cultura 
 
Registre-se publique-se. 
 
RAUL PONT 
Secretário do Governo Municipal 
 
ANEXO ÚNICO 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL 
 
Capítulo I 
DA NATUREZA E DA FINALIDADE 
 
 
Art. 1º O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC, criado pela Lei nº 
4139, de 09 de julho de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5645, de 21 de setembro de 
1976 e suas alterações dadas pelos Decretos nº 5807, de 27 de dezembro de 1976 e nº 11.130, 
de 21 de outubro de 1994, é órgão de assessoramento e colaboração com Administração 
Municipal em todos os assuntos relacionados com o Patrimônio Histórico e Cultural cabendo-
lhe opinar sobre a inclusão de bens no Patrimônio, fazer sugestões, dar parecer em pedidos 
para demolições e qualquer outro aspecto sobre bens imóveis e móveis que tenham 
significação histórica e cultural para o Município de Porto Alegre. 
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Capítulo II 
DA COMPETÊNCIA 
 
 
Art. 2º O COMPAHC é competente para: 
 
I - assessorar a Administração Municipal nos assuntos pertinentes ao Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município; 
 
II - estabelecer critérios para o enquadramento dos valores históricos e culturais, representados 
por peças, prédios e espaços a serem preservados mediante tombamento, desapropriação, 
inventário, registros, vigilância ou qualquer outra forma de acautelamento; 
 
III - apreciar as propostas de inclusão no Patrimônio Histórico e Cultural do Município de bens 
considerados de valor histórico e cultural; 
 
IV - deliberar sobre as propostas de revisão ou inadequação de processos de tombamento; 
 
V - apreciar as propostas de instituição ou revogação de Áreas de Interesse Paisagístico e 
Cultural; 
 
VI - manifestar-se sobre projetos ou planos de construção, conservação, reparação, 
restauração, adaptação ou demolição em bens imóveis que integram o Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município; 
 
VII - manifestar-se sobre os pedidos de licença para funcionamento de atividades industriais, 
comerciais ou prestadoras de serviço em imóveis que integrem o Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município ou estejam situados em local definido como Área de Preservação Cultural 
e de Proteção da Paisagem Urbana, ouvido o órgão municipal expedidor da referido licença; 
 
VIII - promover a preservação e a valorização de ambientes e espaços históricos e culturais 
importantes para a manutenção da qualidade ambiental e garantia da Memória do Município 
de Porto Alegre; 
 
IX - manifestar-se sobre a conservação, restauração, reparação, depósito, guarda, exposição e 
ambientação de bens móveis que integram o Patrimônio Histórico e Cultural do Município; 
 
X - manifestar-se sobre planos, projetos e propostas de qualquer espécie que interfiram na 
preservação de Bens Históricos e Culturais; 
 
XI - propor diretrizes a serem consideradas na política de preservação e valorização de Bens 
Culturais; 
 
XII - propor diretrizes à estratégia de fiscalização da preservação e uso de bens tombados; 
 
XIII - manter permanente contato com organismos públicos e privados, nacionais e 
internacionais, visando a obtenção de recursos, cooperação técnica e cultural para 
planejamento da preservação e revitalização de Bens Históricos e Culturais; 
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XIV - promover, por todos os meios ao seu alcance, a preservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município. 
 
Parágrafo Único. O COMPAHC manifestar-se-á, ainda, sempre que solicitado, pelo Chefe do 
Executivo, pelos Secretários Municipais ou Titulares de Autarquias Municipais. 
 
Capítulo III 
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
 
 
Art. 3º O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC, compor-se-á de 
15 (quinze) membros designados pelo Prefeito, com renovação bienal do terço, sem prejuízo de 
recondução e escolhidos de acordo com os seguintes critérios: 
 
Art. 3º O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC, compor-se-á de 
17 (dezessete) membros designados pelo Prefeito, com renovação bienal do terço, sem 
prejuízo de recondução e escolhidos de acordo com os seguintes critérios: (Redação dada pelo 
Decreto nº 15.496/2007) 
 
I - 8 (oito) membros da Prefeitura Municipal, constituídos de representantes de cada um dos 
seguintes setores; 
 
a) Secretaria Municipal da Cultura - SMC; 
b) Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM; 
c) Secretaria do Planejamento Municipal - SPM; 
d) Gabinete do Prefeito - GP; 
e) Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV; 
f) Secretaria Municipal de Educação - SMED; 
g) Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio - SMIC; 
h) Procuradoria Geral do Município - PGM. 
 
II - 7 (sete) membros, sem qualquer vinculação com a Prefeitura Municipal, constituídos de um 
representante de cada uma das seguintes Entidades: 
 
II - 9 (nove) membros, sem qualquer vinculação com a Prefeitura Municipal, constituídos de um 
representante de cada uma das seguintes Entidades: (Redação dada pelo Decreto nº 
15.496/2007) 
 
a) Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul - IHGRGS; 
b) Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB; 
c) Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul - SERGS; 
d) Associação Rio-grandense de Imprensa - ARI; 
e) Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural IBPC; 
f) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE; 
g) Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 
h) Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura - ASBEA; (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 15.496/2007) 
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i) União das Associações de Moradores de Porto Alegre - UAMPA. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 15.496/2007) 
 
§ 1º Para a designação dos membros a que alude o inciso I, o Titular de cada setor fará a 
escolha do representante e respectivo suplente. 
 
§ 2º Para a designação dos membros referidos no inciso II, o Prefeito solicitará às Entidades 
listas tríplices, fazendo a escolha do respectivo titular e seu suplente. 
 
§ 3º Para efeitos de renovação bienal, os membros do COMPAHC serão assim agrupados: 
 
a) 1º terço: representantes da SMAM, SMIC, IHGRGS, SERGS e IPHAE; 
b) 2º terço: representantes do GP, SPM, SMED, ARI e OAB; 
c) 3º terço: representantes da SMC, SMOV, PGM, IAB e IBPC. 
c) 3º terço: representantes da SMC, SMOV, PGM, IAB, IBPC, ASBEA e UAMPA. (Redação dada 
pelo Decreto nº 15.496/2007) 
 
Art. 4º Para a execução de suas atividades o COMPAHC tem a seguinte organização: 
 
I - quanto às decisões: Plenário 
 
II - quanto à administração: Presidência e Secretaria. 
 
Art. 5º Os meios necessários ao funcionamento do COMPAHC, assim como o desenvolvimento 
e realização dos trabalhos compreendidos em sua área de competência, ficarão afetos à 
Secretaria Municipal da Cultura - SMC. 
 
Capítulo IV 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVO E EXECUTIVO 
 
 
SEÇÃO I 
PLENÁRIO 
 
 
Art. 6º Ao plenário incumbe decidir sobre as competências básicas definidas no art. 2º deste 
Regimento. 
 
SEÇÃO II 
DA PRESIDÊNCIA 
 
 
Art. 7º O COMPAHC, bienalmente, no mês de novembro, elegerá, por voto secreto, com 
maioria simples dos membros do Conselho, o seu Presidente, devendo a escolha recair sobre 
membro titular, presente à sessão. 
 
§ 1º Verificado empate para a eleição de Presidente, proceder-se-á nova votação. 
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§ 2º Persistindo o empate, a escolha recairá sobre aquele que há mais tempo integrar o 
Conselho, dentre os que obtiveram igual e maior número de votos. 
 
§ 3º É permitida a reeleição do Presidente. 
 
Art. 8º Ao presidente do COMPAHC compete: 
 
I - representar o Conselho e superintender seus serviços, cuidando de sua ordem e 
regularidade; 
 
II - convocar o Conselho e presidir as suas reuniões, ordenando os trabalhos, resolvendo as 
questões de ordem, conduzindo os debates, apurando as votações e exercendo o voto de 
qualidade; 
 
III - proceder a distribuição dos processos e designar os relatores; 
 
IV - assinar as atas das sessões e os pareceres do Conselho, encaminhando estes para os 
devidos fins; 
 
V - assinar a correspondência ou comunicação expedidas pelo Conselho; 
 
VI - requisitar as diligências solicitadas pelos relatores ou pelo Plenário; 
 
VII - requisitar material e pessoal para o serviço do Conselho; 
 
VIII - propor à autoridade competente as medidas que julgar necessárias ao bom desempenho 
das atribuições do Conselho; 
 
IX - convocar sessões extraordinárias sempre que julgar necessárias ao bom desempenho das 
atribuições do Conselho; 
 
X - apresentar ao Prefeito e ao Secretário Municipal da Cultura, relatório das atividades, 
aprovado pelo Conselho; 
 
XI - corresponder-se com pessoas e entidades públicas e privadas para esclarecimento e 
assessoramento sobre matéria do interesse do Conselho; 
 
XII - designar, imediatamente após a posse, o Conselheiro que o substituirá em todos os seus 
impedimentos. 
 
Parágrafo Único. O Presidente poderá delegar ao Secretário a distribuição dos processos que 
envolvam matéria rotineira. 
 
SEÇÃO III 
DA SECRETARIA 
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Art. 9º Os trabalhos de secretaria do Conselho serão dirigidos por um Secretário designado por 
Ato do Prefeito. 
 
Art. 10 Ao Secretário do Conselho compete: 
 
I - assistir às sessões do Conselho, lavrando as atas correspondentes e assinando-as com o 
Presidente e demais membros; 
 
II - cumprir as ordens do Presidente do Conselho; 
 
III - receber a correspondência, comunicações e processos encaminhados ao Conselho, 
protocolando-os; 
 
IV - apresentar ao Presidente, para distribuição, os processos que receber; 
 
V - promover o rápido andamento dos processos e a pronta realização dos atos e diligências; 
 
VI - diligenciar na pronta devolução dos processos apreciados pelo Conselho; 
 
VII - manter atualizado o registro dos expedientes distribuídos aos membros do Conselho; 
 
VIII - manter em ordem e a disposição dos Membros do Conselho, o arquivo de pareceres; 
 
IX - receber, conferir, guardar e distribuir o material destinado ao Conselho; 
 
X - executar os trabalhos mecanográficos do Conselho; 
 
XI - encaminhar, mensalmente, ao órgão central de pessoal, com visto do Presidente, 
comunicação sobre o comparecimento dos membros as reuniões; 
 
XII - manter atualizada a grade de distribuição de processos, apresentando-a ao Presidente nas 
sessões ordinárias. 
 
Art. 11 Salvo por expressa determinação do Presidente, é vedado ao Secretário informar as 
partes interessadas a respeito da distribuição ou redistribuição dos processos. 
 
Capítulo IV 
DOS ATOS DO CONSELHO 
 
 
Art. 12 são os atos do Conselho: 
 
a) Pareceres 
b) Resoluções. 
 
Art. 13 Parecer é a manifestação do Conselho sobre matéria específica de sua competência. 
 
§ 1º O parecer será emitido por escrito nos autos do processo. 
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§ 2º O parecer deverá conter histórico, análise da matéria e conclusão. 
 
Art. 14 Resolução é o ato do Conselho, de caráter geral, que o colegiado entenda não 
disciplinar por parecer. 
 
Capítulo V 
DO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO 
 
 
SEÇÃO I 
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS 
 
 
Art. 15 O COMPAHC reunir-se-á ordinária e obrigatoriamente no mínimo quatro vezes por mês, 
em dia e hora previamente fixados pelo Presidente, extraordinariamente e sempre que o 
Presidente o convocar, podendo deliberar sempre que presente a maioria de seus membros, 
ressalvado o disposto nos artigos 30, 35 e 39. 
 
§ 1º Para a verificação do quórum, não serão computados, no total de membros do Conselho, 
as representações vacantes, por falta de designação prevista nos § § 1º e 2º do artigo 3º. 
 
§ 2º Quando houver matéria urgente ou acúmulo de processos, qualquer membro do Conselho 
poderá, justificando, propor a convocação de reunião extraordinária. 
 
Art. 16 As reuniões plenárias obedecerão a seguinte pauta geral: 
 
a) abertura; 
b) leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior; 
c) comunicações; 
d) ordem do dia; 
e) encerramento. 
 
Art. 17 As sessões serão reservadas aos membros do Conselho e ao Secretário executivo. 
 
§ 1º Os suplentes poderão comparecer às reuniões, sem direito a voto. 
 
§ 2º A critério do Plenário, poderão participar das reuniões convidados especiais e pessoas e 
convidados para prestarem assessoramento ou informações. 
 
Art. 18 Nenhum membro do Conselho, presente a sessão, poderá eximir-se de votar, 
ressalvando-se o disposto no artigo 25. 
 
Art. 19 Anunciada a apreciação de um processo pelo Presidente, fará o relator exposição da 
matéria e do seu parecer sobre a mesma, passando-se após a discussão, sendo facultado aos 
demais membros presentes pedir esclarecimentos ao relator e apresentar sugestões. 
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Parágrafo Único. No curso da discussão é facultado a qualquer dos membros presentes pedir, 
somente uma vez, vista do processo, o qual deverá ser devolvido na sessão ordinária seguinte. 
 
Art. 20 Encerrada a discussão, proceder-se-á a votação, que será iniciada com o voto do relator, 
seguindo-se os demais presentes, a começar pela direita daquele, só se admitindo o uso da 
palavra para declaração de voto, encaminhamento de votação ou questão de ordem. 
 
Parágrafo Único. O processo de votação será nominal. 
 
Art. 21 Em caso de empate na votação caberá ao Presidente proferir o voto de qualidade. 
 
Art. 22 As atas das sessões do Conselho serão lavradas pelo Secretário e nela se resumirá 
quanto se haja passado na reunião, devendo conter: 
 
a) data, hora e local de sua realização; 
b) os nomes do Presidente e dos membros presentes; 
c) uma súmula de expediente, os processos apreciados e as respectivas decisões, inclusive as 
declarações de voto, se houver. 
 
Art. 23 O Prefeito Municipal presidirá as reuniões a que comparecer. 
 
SEÇÃO II 
DOS PARECERES 
 
 
Art. 24 Os processos encaminhados ao Conselho serão distribuídos aos relatores, atendendo a 
especialização de cada um, sem prejuízo, porém, do rodízio entre os Conselheiros. 
 
Art. 25 Poderá o membro do Conselho dar-se por impedido ou por suspeito, única e 
exclusivamente, por relevante motivo, acolhido pelo Conselho. 
 
Art. 26 Admitido o impedimento ou a suspenção do relator voltará o processo ao Presidente 
para nova designação, não podendo aquele Conselheiro discutir ou tomar parte na votação da 
matéria em que se deu por impedido ou suspeito. 
 
Art. 27 O relator apresentará o seu parecer, quando possível, na sessão ordinária imediata ao 
recebimento do processo, devendo apresentar justificativa sempre que seja levado a protelar o 
relato. 
 
Art. 28 As diligências solicitadas pelo relator independem de aprovação pelo Plenário. 
 
SEÇÃO III 
DAS DECISÕES 
 
 
Art. 29 A decisão do Conselho, em cada processo será formalizada através de Parecer. 
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§ 1º O relator lavrará o parecer do Conselho, que será assinado por todos os Conselheiros 
presentes. 
 
§ 2º Vencido o relator, o Presidente designará no momento, para redigir o parecer um dos 
Conselheiros que adotar o voto vencedor. 
 
§ 3º O voto vencido integrará a decisão, quando apresentado por escrito. 
 
Art. 30 A deliberação sobre a matéria de competência do Conselho, descrita nos incisos III, IV e 
V do art. 2º, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos seus membros. 
 
Art. 31 Os pareceres do Conselho serão submetidos à homologação do Prefeito. 
 
Capítulo VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
Art. 32 O desempenho da função de membro do COMPAHC será considerado de relevância 
para o Município, recebendo os mesmos, apenas a título de representação, uma gratificação 
pela presença, na forma da legislação em vigor. 
 
Art. 33 É obrigatório o comparecimento dos membros do Conselho às sessões, tanto ordinárias 
como extraordinárias, cabendo ao suplente substituir o titular em seus impedimentos e 
perceber, em seu lugar, as vantagens decorrentes. 
 
§ 1º Quando o titular estiver impedido de comparecer, devera comunicar o fato ao respectivo 
suplente em tempo para que ocorra a substituição, passando ao mesmo os expedientes a 
serem apresentados. 
 
§ 2º Os organismos representados no Conselho deverão ser informados sempre que se 
verifique ausência da representação por 3 (três) sessões consecutivas ou 5 (cinco) interpoladas 
no período de 2 (dois) meses. 
 
Art. 34 O Conselheiro, mesmo quando no exercício da presidência, poderá, após requerimento 
oral ou escrito e com aprovação do Conselho, afastar-se ou licenciar-se de suas atribuições por 
período de até 180 (cento e oitenta) dias. 
 
§ 1º As licenças e afastamentos não superiores a 30 (trinta) dias, bem como a justificação de 
até 3 (três) faltas consecutivas, independerão de audiência do Conselho, cabendo sua 
aprovação ao Presidente, salvo quando se tratar dele próprio. 
 
§ 2º Entende-se por licença a ausência por período previamente determinado, inclusive férias, 
e por afastamento, a solicitação sem determinação de período, não podendo ultrapassar a 180 
(cento e oitenta) dias. 
 
§ 3º Perderá o mandato, passando a titular o respectivo suplente, o Conselheiro que se 
mantiver afastado por período superior a 180 (cento e oitenta) dias ou faltar, sem justificativa, 
a 5 (cinco) sessões consecutivas ou 20 (vinte) interpoladas, durante um exercício civil. 



 
 

Legislação Municipal de Porto Alegre sobre Patrimônio Histórico e Cultural – Versão 1.0 – Para Revisão - Página 99 de 114 

 
Art. 35 O presente Regimento poderá ser alterado, total ou parcialmente, por decisão da 
maioria absoluta dos membros do Conselho. 
 
Art. 36 Qualquer proposta de alteração do Regimento será apresentada em sessão do Conselho 
e, uma vez considerada objeto de deliberação, somente poderá ser discutida e votada em outra 
sessão, previamente marcada para este fim. 
 
Art. 37 Em qualquer tempo e quando necessário, o Presidente designara uma comissão de três 
membros para estudar e apresentar ao Conselho as alterações que forem indicadas ao 
presente Regimento. 
 
Art. 38 As decisões sobre aprovação de disposições regimentais serão expressas através de 
resoluções. 
 
Art. 39 A renovação dos atuais membros do Conselho, na forma do § 1º do art. 3º, far-se-á para 
o 1º terço em 8 (oito) meses, para o 2º terço em 16 (dezesseis) meses e para o 3º terço em 24 
(vinte e quatro) meses, contados da vigência deste Regimento. 
 
Art. 40 Os casos omissos serão resolvidos pela maioria absoluta do Conselho, em resoluções 
que passam a integrar este Regimento. 
 
Art. 41 Fica aprovado este Regimento Interno, de conformidade com o art. 3º, do Decreto nº 
11.130, de 21 de outubro de 1994.  
 
Publicado no DOPA em 01/04/1996.  



 
 

Legislação Municipal de Porto Alegre sobre Patrimônio Histórico e Cultural – Versão 1.0 – Para Revisão - Página 100 de 114 

Decreto nº 14.600, de 20 de julho de 2004 
Regula o FUNDO MONUMENTA - FUMPOA 
 
Regulamenta o Fundo Monumenta Porto Alegre - FUMPOA, criado pela Lei nº 8.936, de 03 de 
julho de 2002. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 94, 
inc. II, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o que dispõem os arts. 71 a 74 da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o Regulamento Operativo do Contrato de 
Empréstimo nº 1200/OC-BR, de 04 de dezembro de 1999, 
 
D E C R E T A : 
 
Art. 1º O Fundo Monumenta Porto Alegre - FUMPOA, de natureza contábil, criado pela Lei 
Municipal nº 8.936, de 03 de julho de 2002, vinculado à Secretaria Municipal da Cultura, fica 
regulamentado nos termos deste Decreto e demais atos normativos que forem expedidos pelo 
Poder Executivo. 
 
CAPÍTULO I 
 
DA FINALIDADE, DOS RECURSOS E DE SUA APLICAÇÃO 
 
Art. 2º Os recursos do Fundo Monumenta Porto Alegre - FUMPOA serão aplicados com a 
finalidade de financiar as ações de preservação e conservação de áreas submetidas à 
intervenção do Projeto Porto Alegre, desenvolvido e implantado no âmbito do Programa 
Monumenta. 
 
§ 1º Define-se Projeto como o conjunto das áreas públicas, edificações e monumentos 
agregados pelo contexto de ações de recuperação dos seus valores históricos e culturais no 
âmbito do Programa Monumenta. 
 
§ 2º É vedada a aplicação dos recursos financeiros do FUMPOA em despesas com pessoal e com 
serviços de atribuição do Município. 
 
Art. 3º O FUMPOA é constituído de recursos provenientes de: 
 
I - dotações orçamentárias próprias e créditos adicionais suplementares a ele destinados; 
 
II - aluguéis, arrendamentos e outras receitas provenientes de imóveis que sejam destinadas ao 
FUMPOA; 
 
III - produtos de alienação de imóveis adquiridos com recursos do FUMPOA; 
 
IV - recursos provenientes de convênios, acordos e outros ajustes; 
 
V - contrapartidas de convênios aportados ao Município; 
 
VI - receitas decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; 
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VII - contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras; 
 
VIII - receitas provenientes de serviços e eventos diversos; 
 
IX - resgates de empréstimos concedidos a proprietários de imóveis privados restaurados com 
recursos do Programa Monumenta e/ou do FUMPOA; 
 
X - recursos provenientes de contribuição de melhoria gerada na área do projeto; 
 
XI - outras receitas. 
 
Parágrafo único. Os recursos do FUMPOA integrarão o orçamento do Município, com dotação 
própria. 
 
Art. 4º Os recursos financeiros do FUMPOA serão depositados em conta corrente especial, 
aberta com finalidade específica e mantida em instituição financeira oficial designada pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
Parágrafo único. O saldo positivo do FUMPOA, apurado em balanço, será transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo FUMPOA. 
 
Art. 5º Os recursos provenientes das receitas relacionadas no artigo anterior serão aplicados, 
mediante decisão do Conselho Curador do FUMPOA, na preservação e conservação das áreas 
públicas, edificações e monumentos, de acordo com o previsto no art. 2º deste Decreto. 
 
Parágrafo único. Em caso de excesso dos recursos previstos no “caput”, após a aplicação nas 
ações programadas nas áreas de tombamento, os saldos disponíveis serão aplicados na 
recuperação, preservação e conservação de outros bens, na seguinte ordem de prioridade: 
 
I - monumentos tombados por decisão de autoridade federal e localizados na área do projeto; 
 
II - imóveis de interesse histórico, situados na área do projeto; 
 
III - imóveis e monumentos situados na área de influência do projeto, nas mesmas condições 
neste estabelecidas. 
 
Art. 6º Os recursos do FUMPOA poderão ser utilizados para compor um fundo de aval 
destinado à recuperação e reforma de imóveis privados tombados ou inventariados pelo 
patrimônio histórico e, havendo disponibilidade, para os demais imóveis tombados ou 
inventariados existentes no Município. 
 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do FUMPOA na forma prevista no “caput” deste 
artigo, observará os requisitos e condições fixados em regulamento específico expedido pelo 
Conselho Curador, cuja execução ficará a cargo do Gestor. 
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Art. 7º Ficarão a cargo dos recursos do FUMPOA os ônus e encargos sociais decorrentes da 
arrecadação dos recursos. 
 
Art. 8º O FUMPOA terá como Gestor o Secretário Municipal da Cultura e será administrado, 
conjuntamente, com o Conselho Curador de que trata o art. 2º da Lei nº 8.936, de 2002. 
 
CAPÍTULO II 
 
DO CONSELHO CURADOR 
 
Art. 9º O Conselho Curador será constituído por ato do Prefeito Municipal que nomeará seus 
integrantes, indicados na conformidade da Lei Municipal nº 8.936, de 03 de julho de 2002, que 
instituiu o Fundo Monumenta Porto Alegre, e será composto pelos seguintes membros: 
 
I - Secretário Municipal da Cultura; 
 
II - um representante do Ministério da Cultura; 
 
III - um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; 
 
IV - um representante do Instituto do Patrimônio Histórico do Estado - IPHAE; 
 
V - um representante do órgão municipal de patrimônio histórico; 
 
VI - dois representantes do empresariado, indicados na forma dos estatutos das respectivas 
entidades de classe, sendo um do comércio situado na área de investimento ou influência do 
Projeto e um da Indústria local de turismo receptivo; 
 
VII - dois representantes da comunidade da área de investimento ou de influência do Projeto, 
sendo um dos moradores e um do artesanato ou da atividade cultural; 
 
VIII - um representante das organizações não-governamentais ligadas à preservação do 
patrimônio histórico e à promoção à cultura; 
 
IX - um representante da Câmara Municipal de Porto Alegre, a ser indicado pela Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes. 
 
§ 1º A indicação do representante titular será acompanhada de indicação de suplente, o qual, 
no impedimento do titular, desempenhará suas funções. 
 
§ 2º A participação no Conselho não será remunerada, sendo, porém, considerada de relevante 
interesse público. 
 
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Curador será de 2 (dois) anos, admitida a 
recondução por uma única vez e por igual período. 
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§ 4º O Conselho Curador será presidido por um de seus membros, eleito entre estes, para um 
mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição, devendo a escolha recair, de forma alternada, 
entre representantes do setor público e do setor privado. 
 
§ 5º As decisões do Conselho Curador serão tomadas por maioria simples dos membros 
presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 
 
§ 6º As reuniões do Conselho Curador ocorrerão ordinariamente a cada seis meses e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas por seu Presidente ou pela maioria absoluta de 
seus membros. 
 
§ 7º O funcionamento das reuniões do Conselho Curador será disciplinado por Regimento 
Interno, elaborado e aprovado por seus membros. 
 
Art. 10 Os representantes de que tratam os incs. VI,VII e VIII serão escolhidos em reunião 
convocada para este fim pela Secretaria Municipal da Cultura, entre as entidades cadastradas. 
 
§ 1º A Secretaria Municipal da Cultura, por meio de Aviso publicado em ao menos um jornal de 
grande circulação da capital comunicará o período de cadastramento e procedimentos 
necessários. 
 
§ 2º O cadastro das entidades deverá ser homologado pelo Secretário Municipal da Cultura. 
 
§ 3º A escolha se realizará segundo critérios estabelecidos pelas entidades presentes na própria 
reunião e será formalizada por meio de ata a ser entregue na Secretaria Municipal da Cultura. 
 
Art. 11 A indicação dos representantes de que tratam os incs. II, III, IV, V e IX será feita por 
designação dos titulares dos respectivos órgãos, observado o disposto no art. 2º. inc. IX da Lei 
nº 8.936, de 2002. 
 
Art. 12 Compete ao Conselho Curador do FUMPOA: 
 
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FUMPOA, 
segundo critérios definidos no âmbito do Programa Monumenta e em consonância com a 
política nacional de preservação do patrimônio histórico e cultural; 
 
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho 
dos programas realizados; 
 
III - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FUMPOA, respeitadas as 
prioridades referidas nos §§ 2º e 4º do art. 5º da Lei nº 8.936, de 02 de julho de 2002; 
 
IV - exercer o controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de resultados dos recursos do 
FUMPOA, antes de seu encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo para os 
devidos fins; 
 
V - adotar as providências cabíveis para correção de fatos e atos do Gestor que prejudiquem o 
desempenho e cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos do Fundo; 
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VI - aprovar seu Regimento Interno. 
 
Art. 13 As manifestações e deliberações do Conselho Curador do FUMPOA serão enviadas ao 
Chefe do Executivo e publicadas em Diário Oficial ou em outro periódico de ampla circulação. 
 
Art. 14 Cabe ao Gestor do FUMPOA: 
 
I - praticar os atos necessários à gestão do FUMPOA, de acordo com as diretrizes e os 
programas estabelecidos pelo Conselho Curador; 
 
II - expedir atos normativos relativos à gestão e à alocação dos recursos do Fundo, após 
aprovação do Conselho Curador; 
 
III - elaborar programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos, submetendo-os, ao 
Conselho Curador; 
 
IV - submeter à apreciação e deliberação do Conselho Curador as contas relativas à gestão do 
FUMPOA. 
 
Art. 15 O plano de aplicação anual dos recursos financeiros do FUMPOA será apresentado em 
audiência pública para debate e, posteriormente, encaminhado juntamente com o projeto de 
lei orçamentária para aprovação da Câmara Municipal. 
 
CAPÍTULO III 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 16 A Secretaria Executiva do FUMPOA, por meio do seu Gestor e corpo técnico, será 
exercida pela Secretaria Municipal da Cultura, que fornecerá o apoio técnico e administrativo 
necessário, cabendo-lhe: 
 
I - elaborar a proposta do plano de aplicação de recursos financeiros a ser apreciada 
anualmente pelo Conselho Curador; 
 
II - publicar em Diário Oficial ou em periódico de ampla circulação, as decisões, pareceres, 
manifestações e análises dos programas e projetos apoiados pelo FUMPOA; 
 
III - providenciar infra-estrutura para a realização das reuniões do Conselho Curador. 
 
Art. 17 As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 
 
Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 20 de julho de 2004 
 
João Verle, 
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Prefeito. 
 
Vitor Ortiz, 
Secretário Municipal da Cultura. 
 
Registre-se e publique-se. 
 
Jorge Branco, 
Secretário do Governo Municipal. 
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Decreto nº 19.354, de 30 de março de 2016  
 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CURADOR DO 
FUNDO MONUMENTA PORTO ALEGRE - FUMPOA. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 94, 
inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Curador do Fundo Monumenta Porto 
Alegre - FUMPOA, constante no anexo deste Decreto. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 30 de março de 2016. 
 
José Fortunati, Prefeito. 
 
Roque Jacoby, 
Secretário Municipal da Cultura. Registre-se e publique-se. 
 
Ronaldo Lopes Garcia, 
Secretário Municipal de Gestão, em exercício. 
 
ANEXO 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CURADOR DO FUMPOA 
 
Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
SEÇÃO I 
DOS OBJETIVOS DESTE REGIMENTO 
 
 
Art. 1º O presente Regimento Interno tem por objetivo definir as finalidades, o funcionamento 
e a composição do Conselho Curador do Fundo Monumenta no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre. 
 
Parágrafo único. O Fundo Monumenta Porto Alegre - FUMPOA foi criado pela Lei nº 8.936, de 3 
de julho de 2002, que dispõe sobre sua organização, composição e atribuições. 
 
SEÇÃO II 
DOS OBJETIVOS DO CONSELHO CURADOR 
 
 
Art. 2º O Conselho Curador do FUMPOA tem os seguintes objetivos: 
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I - orientar a gestão dos recursos do Fundo; 
 
II - estabelecer diretrizes para a gestão e a alocação dos recursos do Fundo nas ações de 
preservação do patrimônio cultural a serem realizadas na área protegida, visando a assegurar a 
sustentabilidade financeira dos investimentos realizados; 
 
III - garantir a aplicação dos recursos do Fundo em ações de preservação do patrimô- nio 
cultural na área protegida; e 
 
IV - aprovar, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano de Ação e do Plano de Aplicação 
envolvendo todos os recursos do Fundo. 
 
Capítulo II 
DO CONSELHO CURADOR 
 
 
SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO, DURAÇÃO DO MANDATO E SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
CURADOR 
 
 
Art. 3º O Conselho Curador do FUMPOA, estruturado de forma paritária, compõe-se de 12 
membros, a seguir descritos: 
 
I - Secretário Municipal da Cultura. 
 
II - 01 (um) representante do Ministério da Cultura; 
 
III - 01 (um) representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; 
 
IV - 01 (um) representante do Instituto do Patrimônio Histórico do Estado - IPHAE; 
 
V - 01 (um) representante da Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural - EPAHC; 
 
VI - 02 (dois) representantes do empresariado, indicados na forma dos estatutos das 
respectivas entidades de classe, sendo 01 (um) do comércio situado na área de investimento ou 
influência do Projeto Monumenta e 01 (um) da Indústria local de turismo receptivo; 
 
VII - 02 (dois) representantes da comunidade da área de investimento ou de influência do 
Projeto Monumenta, sendo um morador e um artesão ou que trabalhe com atividade cultural; 
 
VIII - 02 (dois) representantes das organizações não governamentais ligadas à preservação do 
patrimônio histórico e à promoção da cultura; e 
 
IX - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito 
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§ 1º Para cada representante citado, nos incs. I a IX, deverá ser indicado um suplente, a critério 
do órgão, secretaria, entidade ou segmento representado, que o substituirá nos seus 
afastamentos e impedimentos legais, com o mesmo poder de decisão conferido ao titular. 
 
§ 2º Os titulares serão convocados e os suplentes convidados para as reuniões do Conselho, 
cabendo, no entanto, o direito a voto somente aos conselheiros titulares. 
 
Art. 4º O Conselho Curador será constituído com a nomeação de seus membros, titulares e 
suplentes, por ato do Prefeito publicado no DOPA, após a indicação por órgão, secretaria, 
entidade ou segmento representado. 
 
§ 1º A Administração Pública Municipal deverá garantir ampla publicidade ao processo de 
constituição do Conselho Curador, a fim de garantir que os segmentos interessados possam 
indicar os seus representantes. 
 
§ 2º A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada de relevante 
interesse público. 
 
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Curador será de 2 (dois) anos, admitida apenas uma 
recondução, por igual período. 
 
§ 4º Em caso de afastamento de algum membro, a vaga será preenchida pelo órgão, secretaria, 
entidade ou segmento representado que o indicou. 
 
Art. 5º O Conselho Curador, em sua organização interna, terá, no mínimo, os seguintes cargos: 
 
I - Presidente; e 
 
II - Gestor; 
 
§ 1º O Gestor do Fundo será o único membro que, na organização interna do Conselho, não 
será eleito, e sim indicado pelo Secretário Municipal de Cultura. 
 
§ 2º Além dos cargos enumerados nos incs. I e II deste artigo, o Conselho Curador poderá 
contar com um Vice-Presidente e um Secretário, que prestarão auxílio ao Presidente, 
substituindo-o em caso de ausência. 
 
§ 3º O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário serão eleitos pelos membros do Conselho, 
para um mandato de 2 (dois) anos. 
 
§ 4º O Presidente não poderá ser reeleito para esse cargo, e sua escolha recairá, 
preferencialmente, de forma alternada entre os representantes do setor público e os da 
sociedade civil. 
 
§ 5º Na ausência simultânea do Presidente e do Vice-Presidente, a presidência será exercida 
pelo Secretário, e, caso este também esteja ausente, pelo Gestor. 
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§ 6º Os meios necessários ao funcionamento do FUMPOA, assim como o desenvolvimento e 
realização dos trabalhos compreendidos em sua área de competência, ficarão afetos à 
Secretaria Municipal da Cultura (SMC). 
 
SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 
SUBSEÇÃO I 
DO CONSELHO CURADOR 
 
 
Art. 6º São atribuições dos membros do Conselho Curador: 
 
I - aprovar o Regimento Interno; 
 
II - estabelecer diretrizes para a gestão e a alocação dos recursos do Fundo nas ações de 
preservação do patrimônio cultural a serem realizadas na área protegida; 
 
III - elaborar o Plano de Ação, especificando programas e ações a serem implementados com 
recursos do Fundo, em ordem de prioridade e em consonância com as diretrizes de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, ou apreciar e aprovar plano enviado pelo 
Executivo Municipal, contribuindo para seu aperfeiçoamento; 
 
IV - apreciar e aprovar o Plano de Aplicação; 
 
V - acompanhar e aprovar as contas relativas à gestão do Fundo, apresentadas regularmente 
pelo Gestor; 
 
VI - dar anuência a eventuais alterações nos programas e ações previamente aprovados, a 
serem apresentadas pelo Gestor; 
 
VII - avaliar periodicamente os resultados dos programas e ações implementados; 
 
VIII - recomendar medidas para correção de atos do Gestor que prejudiquem o desempenho e 
cumprimento das finalidades do Fundo; e 
 
IX - assinar as atas das reuniões, juntamente com o Presidente e o Secretário. 
 
SUBSEÇÃO II 
DO GESTOR DO FUMPOA ART. 7º SÃO ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUMPOA: 
 
 
I - praticar os atos necessários à gestão do FUMPOA, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Curador; 
 
II - expedir atos normativos relativos à gestão e à alocação dos recursos do FUM-POA, após 
aprovação do Conselho Curador; 
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III - elaborar o Plano de Aplicação, envolvendo todos os recursos do FUMPOA, discriminando 
em valores as ações previstas no Plano de Ação, e submetendo ao Conselho Curador; 
 
IV - submeter à aprovação do Conselho Curador as contas anuais relativas à gestão do 
FUMPOA; 
 
V - garantir o bom andamento dos programas e ações previstos no Plano de Ação, aprovado 
pelo Conselho Curador; 
 
VI - submeter à prévia anuência do Conselho Curador eventuais alterações nos programas e 
ações já aprovados; 
 
VII - exercer o controle orçamentário, financeiro e patrimonial dos recursos do FUMPOA; 
 
VIII - encaminhar aos órgãos de controle interno e externo, quando solicitadas, as informações 
relativas ao controle orçamentário, financeiro e patrimonial dos recursos do FUMPOA, bem 
como a avaliação dos resultados dos programas e ações implementados, após sua aprovação 
pelo Conselho Curador; 
 
IX - providenciar, quando solicitada pelo Presidente do Conselho Curador, a publica- ção na 
imprensa oficial do Regimento Interno do Conselho Curador e dos demais atos do Conselho, 
conforme disposto no art. 13 do Decreto nº 14.600, de 20 de julho de 2004. 
 
X - organizar antecipadamente, em conjunto com o Secretário do Conselho, a pauta dos 
trabalhos para cada reunião, incluindo envio de convites, preparação de informes, remessa de 
material aos membros do Conselho Curador e outras providências; 
 
XI - receber todo o expediente endereçado ao Conselho Curador, registrar e tomar as 
providências necessárias; 
 
XII - responsabilizar-se pela organização de documentos, relatórios, registros e livro de atas do 
Conselho; 
 
XIII - guardar e manter o arquivo de documentos do Conselho; 
 
XIV - redigir e colher assinaturas para as atas das reuniões; e XV - cumprir as determinações 
deste Regimento Interno. 
 
SUBSEÇÃO III 
DO PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR 
 
 
Art. 8º São atribuições do Presidente do Conselho Curador: 
 
I - representar o Conselho nos atos em que for necessário; 
II - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Conselho Curador; 
III - aprovar a pauta das reuniões; 
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IV - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Conselho e dar o voto de 
desempate, quando necessário; 
V - convocar os membros do Conselho Curador para as reuniões ordinárias e extraordinárias, 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias; 
VI - dirimir dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento; 
VII - convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões sem direito a voto; 
VIII - solicitar ao Gestor a publicação do Regimento Interno do Conselho Curador e dos demais 
atos do Conselho na imprensa oficial, considerando o disposto no art. 13 do Decreto nº 14.600, 
de 2004; 
IX - declarar a perda de mandato de qualquer membro, depois de apurada a situação 
enquadrada nas hipóteses descritas no art. 21 deste Regimento, garantidas as condições de 
defesa do acusado; 
X - assinar as atas das reuniões, juntamente com o Secretário e demais conselheiros; 
e 
XI - cumprir e fazer cumprir as determinações deste Regimento Interno. 
 
SUBSEÇÃO IV 
DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR 
 
 
Art. 9º São atribuições do Vice-Presidente do Conselho Curador: 
 
I - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; 
 
II - substituir o Presidente nos seus impedimentos, com as mesmas atribuições; e 
 
III - cumprir as determinações deste Regimento Interno. 
 
SUBSEÇÃO V 
DO SECRETÁRIO DO CONSELHO CURADOR 
 
 
Art. 10 São atribuições do Secretário do Conselho Curador: 
 
I - organizar antecipadamente, em conjunto com o Gestor, a pauta dos trabalhos para cada 
reunião, monitorando o envio de convites, preparação de informes, remessa de material aos 
membros do Conselho Curador e outras providências; 
 
II - monitorar a organização de documentos, relatórios, registros e livro de atas do Conselho; 
 
III - monitorar a publicação na imprensa oficial do Regimento Interno e dos demais atos do 
Conselho; e 
 
IV - cumprir as determinações deste Regimento Interno. 
 
SEÇÃO III 
DO FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DO CONSELHO CURADOR 
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Art. 11 Os membros do Conselho Curador deverão: 
 
I - comparecer às reuniões do Conselho, que acontecerão ordinariamente a cada 4 (quatro) 
meses, e extraordinariamente sempre que convocadas por seu Presidente, seu substituto legal 
ou pela maioria absoluta de seus membros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo 
motivo urgente, devidamente justificado; 
 
II - justificar previamente ao Presidente eventuais ausências às reuniões; 
 
III - requerer a convocação do Conselho Curador, em caráter extraordinário, em casos de 
justificada necessidade, quando o Presidente ou seu substituto legal não o fizer; 
 
IV - estudar e relatar os assuntos que lhes forem distribuídos, emitindo o parecer; 
 
V - tomar parte nas discussões e votações, apresentar emendas ou substitutivos às conclusões 
de pareceres ou resoluções; 
 
VI - apresentar sugestões para discussões ou projetos; 
 
VII - assinar atas, resoluções e pareceres, nas reuniões em que estiver presente; 
 
VIII - colaborar para o bom andamento dos trabalhos do Conselho Curador; 
 
IX - desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente; 
 
X - ter comportamento compatível com o exercício do cargo, não cometendo atos irregulares e 
avisando o Presidente das irregularidades de que tomar conhecimento; e 
 
XI - cumprir as determinações deste Regimento Interno. 
 
Art. 12 Durante a discussão, os membros do Conselho Curador poderão: 
 
I - apresentar emendas ou substitutivos; 
 
II - opinar sobre relatórios apresentados; 
 
III - propor providências para a instrução do assunto em debate. 
 
Art. 13 As propostas apresentadas durante a reunião, alheias à pauta previamente informada, 
deverão ser classificadas, a critério dos membros presentes, entre matéria de estudo ou 
deliberação imediata. 
 
Art. 14 Após o encerramento da discussão, a matéria em estudo será submetida para 
deliberação e votação pelo Conselho, juntamente com as emendas ou substitutivos 
apresentados, desde que ainda se verifique, no momento da votação, o quórum mínimo 
definido no § 1º deste artigo. 
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§ 1º O quórum mínimo para discussão e votação, a ser verificado no início da reuni- ão e no 
momento da votação, é de 50% (cinquenta por cento) mais um, em relação ao número de 
conselheiros titulares. 
 
§ 2º As decisões do Conselho Curador serão tomadas por maioria simples dos membros 
presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 
 
§ 3º O voto de qualquer membro poderá ser dado por escrito ou oralmente, sendo que, nesta 
última hipótese, a síntese será registrada em ata. 
 
Art. 15 As manifestações e deliberações do Conselho Curador serão denominadas parecer, nos 
casos em que a matéria for submetida a sua apreciação, ou resolução, nos casos em que a 
matéria decorrer de sua própria iniciativa, e serão enviadas ao Prefeito para conhecimento e 
assinatura e, posteriormente, publicadas na imprensa oficial. 
 
Art. 16 Os membros estarão dispensados do comparecimento às reuniões por ocasi- ão de 
férias ou de licenças que lhes forem regularmente concedidas por órgãos, secretarias e 
entidades onde exercem suas atividades. 
 
§ 1º Nesta hipótese deverão transmitir a convocação ao seu suplente. 
 
§ 2º Caso o suplente também esteja impedido de comparecer à reunião pela mesma razão, o 
fato deverá ser comunicado ao Presidente do Conselho Curador assim que a convocação for 
recebida, salvo motivo urgente, devidamente justificado. 
 
SEÇÃO IV 
DAS ATAS 
 
 
Art. 17 As atas das reuniões do Conselho Curador serão lavradas e assinadas pelos membros 
presentes e nelas se resumirão, com clareza, os fatos relevantes ocorridos durante a reuni- ão, 
e deverão conter: 
 
I - hora, dia, mês e ano de abertura e encerramento da reunião; 
 
II - o nome do Presidente ou do seu substituto legal; 
 
III - o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, das decisões e dos pareceres e/ou 
resoluções; e 
 
IV - a lista de frequência ao final, contendo os nomes de todos os membros e a assinatura 
somente dos membros presentes. 
 
Art. 18 No início de cada reunião, a ata da reunião anterior será lida, discutida, retificada se for 
o caso, e ficará disponível para assinatura dos membros presentes. 
 
Art. 19 As atas serão registradas em livro próprio, guardado pelo Gestor do Conselho Curador. 
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SEÇÃO V 
DA APLICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
 
Art. 20 Os recursos provenientes das receitas do Fundo Municipal de Preservação do 
Patrimônio Cultural serão aplicados, mediante decisão do Conselho Curador, nas ações de 
preservação do patrimônio cultural a serem realizadas na área protegida, e em atividades que 
contribuam para a preservação do patrimônio cultural no município, a critério do Conselho 
Curador. 
 
Capítulo III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
Art. 21 Os membros do Conselho Curador perderão o mandato nas seguintes hipóteses: 
 
I - faltar sem justificativa a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) reuniões intercaladas; 
 
II - ter comportamento incompatível com o exercício do cargo, por improbidade ou prática de 
atos irregulares; e 
 
III - ser demitido, exonerado ou desligado da entidade que representa no Conselho Curador. 
 
§ 1º O Presidente do Conselho Curador é a autoridade competente para declarar a perda de 
mandato de qualquer membro, depois de apurada a situação enquadrada nas hipóteses 
descritas no caput deste artigo, garantidas as condições de defesa do acusado. 
 
§ 2º Caso seja punido com a perda de mandato, o membro poderá interpor recurso à plenária 
do Conselho Curador, ou seja, aos demais membros, que decidirão, por maioria simples, a 
permanência ou não do membro no Conselho; 
 
§ 3º Confirmada a perda de mandato, o mesmo será substituído pelo respectivo suplente até 
que o órgão, secretaria ou entidade do representado indique um substituto, que, nomeado nos 
termos do art. 9º do Decreto nº 14.600, de 2004, completará o mandato de seu antecessor. 
 
Art. 22 É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho Curador, 
sendo a atividade considerada como serviço público relevante, com direito a certificado 
comprobatório, após a conclusão do mandato, ou a qualquer tempo, por solicitação do 
membro interessado. 
 
Art. 23 Este Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta de qualquer membro 
do Conselho Curador, desde que aprovado pela maioria absoluta de seus membros. 
 
Art. 24 Situações omissas e não previstas neste Regimento Interno serão deliberadas pelo 
Conselho e encaminhadas pelos mecanismos previstos.  
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