LEI NP 5.191. DE 16 DE MA10 DE 2 0 0 0 ~ .
Disp8e sobre a preservaqBo e tombamento do patrimhnio histdrico,
cultural e natural do Municlpio do Natal e dB outras provid&ncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL
Fa~o
saber que a CAmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Do Patrimdnio Hlstbrlco e Cultural Municipal

-

Art. lQ Constitui o Patrimbnio Histbrico e Cultural Municipal, as obras, objetos,
documentos, rn6veis e imdveis de valor histbrim, cultural, paisaglstico, ecoldgico e arquitetbnico,
paleontolbgico, social e cient1fico de Natal, conforme art. 166, inciso II da LOM.
Pardgrafo Qnico SeGo considerados parte integrante do Patrimbnio HiWrico, Cultural e
Natural a que se refere o caput do artigo, os bens inscritos em urn dos 03 livros de tornbo,
instituldos por esta Lei no artigo 99.
Art. F - A present9 Lei se aplica As coisas pertencentes As pessoas naturais, bern mmo
As pessoas jurldicas de direito privado e de dimito pQblico.
Art. 3' - Nao se aplica o tombamento na drbita municipal, aos bens excluldos do seu
regime pela LegislaHo Federal, (Decreto Lei ng25137 - art. 9).

-

Dos drgaos e suas Competdncias

-

Art. @ A proteflo e tombamento dos bens Histdricos Culturais, cabs ao Municipio, que
tera seus drgaos -FundaNo Cultural Capitania das Artes (FUNCART), e Secretaria Especial de
Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), como insGncias cornpetentes para aplicaqgo desta Lei,
assim wrno o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (CONPLAM).
Art. 5P Compete privativamente A FundaqAo Cultural Capitania das Artes (FUNCART):
I - elaborar e executar a politica de preservaqao do Patrimbnio Cultural do Municfpio
atravbs de instrumentos, planos e projetos;
II receber pedidos de tombamento;
111 notificar o tombarnento de bens aos proprietArios;
IV - indicar os incentives a serem obtidos pelo proprietdrio do bem tombado.
Art. 8 - Compete privativamente A Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanism0
(SEMURB):
I - estabelecer as formas de fiscaliza$ao, da preservaHo e do uso dos bens tombados;
II - arbitrar e aplicar san@es previstas em Lei.
Art. P
compet&ncia cornurn da FUNCART e SEMURB:
I rnanter contatos corn organismos pablicos e privados, nacionais e internacionais,
visando a obtenflo de cooperagfio tbcnica e recursos para a execuMo de projetos e planos
relatives B preservaMo e uso dos bens culturais do Municlpio;
II emitir parecer tdcnico, sobre questbs relacionadas corn esta Lei;
Ill aplicar medidas previstas em Lei newssarias a que se produzam os efeitos do
tombamento, dentro de sua cornpetencia.
Art, 8e Para auxiliar a administraHo publica na orientaHo, no planejamento, na
interpretaeo e julgarnento de mathria de sua cornpet6ncia e conforme o estabelecido nos artigos
82, 83 e 132, § l8 da Lei Organics do Municipio de Natal, ser6 ouvido em cardter consultive e
deliberative o Conselho Municipal de Cultura (CMC), criado pela Lei Complementar nQ 20 de 02 de
m a w de 1999 e vinculado h FUNCART.

-

-

-

-

-

-

-

m~ublica&no DOE & 20/09/00.

Do Tombamento
Art. P - Ficam instituldos os Livros de Tombo Municipal mantidos pela FUNCART e
destinados A inscri@o de bens a que se refere o artigo 1"esta Lei, que o Conselho Municipal de
Cultura considerar de interesse para o Municipio.
5 lQ
- Livm de Tornbo Hisfdtim, para as coisas de interesse da Histbria da Etnografia e da
Arqueologia.
§ P - Livro de Tombo Artistico, para as obras de interesse das Artes Visuais e da
Literatura.
5 3' - Livro de T o m b Arquitet8nico e Paisagistico, para os monumentos naturais, sltios e
paisagens de singular e notdrio valor dnico-paisagtstico.
Art. 10 - Para a inscri@o no tivro de Tombo serA instaurado processo por iniciativa de
uma das institui~hsmencionadas ou de pessoas juridicas ou fisicas, pleito que serA apreciado
pelo Conselho Municipal de Cuttura.
Art. 11- 0 s requerimentos a que se referem o artigo anterior pode&u ser indeferidos corn
fundamento em parecer tecnico emitido pela instituiqao competente.
Art. 12 - Instruirio o pedido de tombamento, razio explicativa da solicita@o acompanhada
do(s) seguintes documento(s), no que couber:
a. Memorial Descritivo, contendo histbrim do bern a ser tombado;
b. DescriHo grhfica e iconogr6fica;
c. Sintese ou sinopse do bern a set tombado.
Padgrafo unico - Podeeo tarnbdm ser apresentados pareceres tecnicos ou de
especialistas acerca do bern a ser tombado.
Art. 13 - Apbs o deferimento do requerimento de que trata o art. 10 o drggo competente
notificard o proprietArio do bem a ser tombado no prazo de 15 (quinze) dias Oteis, assinalando-se
igual prazo para o proprietArio apresentar contesta@o, se assim desejar, explicitando as raz6es
de sua irnpugnaMo ao tombamento.
Padgrafo tnico - A notificaHo ser6 feita por via postal, corn A.R. - Aviso de
Recebimento, ou por Edital se n%olocalizado o proprieario.
Art. 14 - A partir da data da notificag80, o bern ficard sujeito &s Iimita~Ciesimpostas pela
presente Lei e seu regulamento sendo considerado tombamento pmvis6ri0, seguindo o regime de
presenra@o at6 a deciGo final do Conselho Municipal de Cultura.
Art. 15 - Em caso de nao haver contestaHo dentro do prazo concedido, o titular da
instituiHo competente, determinad por despacho, que se proceda a inscri~iodefinitiva do bem
no Livro de Tombo e se efetivern as seguintes provid&ncias:
I - publicaMo da decisao no DiArio Oficial do Estado;
II - no caso do bern imbvel, comunicaHo ao oflcial de registro de im6veis competente o
conteudo integral da decisao para a devida transcrieo, inclusive para efeito das restri~aes
impostas aos bens do entorno;
111 - sendo mdvel o bern, cornunica#o ao oficial de registro de titulos e documentos, para
as devidas anotaqhs e registros;
IV - NotificaHo aos drgaos competentes.
Art. 16 - Havendo ou nao contestaMo apbs expirar o pram para apresenta@o de defesa,
o Processo ser& remetido ao Conselho Municipal de Cultura, que proferirA decisgo dentro do
prazo de sessenta dias, a contar do seu recebimento.
l8
- O Conselho Municipal de Cultura podera solicitar a instituiHo cornpetente novos
estudos, pareceres, vistorias ou quaisquer outras medidas qus orientem o julgamento, caso em
que o prazo de decisao podera ser prormgado por mais trinta dias.
g T - SerA publica a sessao do Conselho, na qua1 foi proferido o julgamento, sendo
facultada a palavra aos conselheiros, ao proprietArio e aos proponentes.
5 3P - Poderd a parte considerada prejudicada corn o julgamento do processo apresentar
pedido de reconsideraeo ao Conselho Municipal de Cultura, no pram de lS(quinze) dias, a
contar da data da sesJo do conseiho ou da notiicaMo corn AR, conforme o caso, evidenciando
as razaes de interposiMo do referido pedido, corn fundamento na decisao proferida.
5 @ - Serd assinalado igual pram para a apresentaqao e contra-raz6es a outra parte,
devendo Conselho Municipal de Cultura proferir sua decisao no prazo de quinze dias, apds
expirado o periodo de apresenta~gode contra-raz6es.

Art. 17 - Proferida em sesseo pdblica a decisk do Conselho Municipal de Cuitura
deierminara a insemo definitiva no Livro de Tornbo e as dernais provid6ncias constantes dos
incisos I a IV do art. 15.
Art. 18 - Se a decisgo for contrdria ao tombamento, imediatarnente sera0 suspensas as
limitafles impostas pel0 art. 14 da present8 Lei.
Art. 19 - 0 tombamento de conjuntos urbanlsticos, para dar-lhes o carater de monumento
histbrico, se& processado pela SEMURB, dependendo, por4m de lei a sua efetivaflo.
Do Bern Tombado

Art. 20 - A prot-o
e oonserva@o dos bens tombados cabeflo aos seus proprieGrios e
aos cidadaos em geral, cabendo aos primeiros, o bnus financeiro da conservaHo nos termos da
lei.
Art. 21 - 0 bern tombado nao poderi ser descaracterizado.
5 1' - A restauraMo, repara@o, altera@o ou qualquer intervenHo no bern tombado
somente poder4 ser feita em cumprimento aos padmetros estabelecidos na conveniente
orienta@o e acompanharnento de sua execu@o
i
5 T - Havendo dovida em rela@o As prescriNes do Conselho Municipal de Cultura, cabe
A instituiGo competente solicitar esclarecimentos hquele Conselho.
Art. 22 - 0 s bens tombados nao podeMo ser desapropriados, exceto para manter-se Q
tombamento.
Art. 23 - As construGes, demoliges, projetos paisagisticos e coloca@o de anhcios,
cartazes ou qualquer meio pubiicitirio no entorno ou arnbihcia do bsm tornbado, deverao seguir
as restri~aesimpostas por ocasiio do tombamento, sendo ouvido o Conselho Municipal de
Cuttura no caso de ddvida ou omiss8o.
Art. 24 - Ouvido o Conselho Municipal de Cultura, a SEMURB poded determinar ao
proprietArio a execu@o de obras irnprescindiveis a conservaHo do bern tombado, fixando prazo
para o inlcio e tbrmino da obra.
Art. 25 - Se o proprieario nao cumprir o prazo fixado para inlcio e tbrmino da obra, a
Prefeitura poder6 execuu-la, cobrando-lhe as despesas.
5 l9- 0 bern tombado podera ser dado ern pagamento Bs despesas corn a o h ,
independente de seu valor, nao podendo o Municipio negar aceitaqao ou pagar diferenqas
eventuais.
§ 29 - Quando a obra for necess8ria por culpa do proprietdrio, a da@o em pagamento
somente serA aceita se o valor do bern for superior ao custo da obra, caso mntrdrio, perrnanece a
responsabilidade do proprieurio pelo que exceder.
Art. 26 - A AdrninistraMo Municipal do Natal pod& pleitear junto as instituiqhs bancdrias
oficiais, fundafles ou instituifles, financiamento e aberturas de linhas de c&dito ao proprietArio
do bern tombado a fim de que o mesmo possa executar as abras necessdrias.
Art. 27 -As obras de que trata o artigo anterior poderao ser dispensadas ds pagamento se
o proprietArio n i o puder executd-la sem cornprometer o prdprio sustento ou n8o tiver outro imdvel
alem do tombado.
Art. 28 - 0 s bens tombados sea0 rnantidos sernpre em born estado de conservaMo e ao
abrigo de possiveis danos, por seus proprietArios e possuidores, os quais deverio proceder, sern
demora, as repara~6esque se firerern necesdrias ap6s autoriza~Boprbvia do 6rg8o competente.
§ d9 - Verificada pelo orgao competente a necessidade de recuperaMo, o proprietdrio ou
possuidor considerado omisso sera notificado para realizd-las em prazo a ser definido de acordo
corn a complexidade da obra, e em caso de recusa, o Municlpio assumira a responsabilidade de
fazd-la, correndo por conta do proprietArio ou possuidor as despesas dai deaorrentes.
9 ZQ - Se o dano resultou de ato de teroeiro ou de fato da natureza, o proprietArio ou
possuidor deve comunicar, corn urghncia indispensdvel, o fato & SEMURB para as medidas de
direito, se for o caso.
Art. 29 - 0 s bens tombados de propriedade do Municipio podem ser entregues ao uso
particular, desde que haja cornpromisso do usudrio de preservA-lo, estabelecendo-se, neste caso,
normas precisas para o uso, bem como uma contrapartida.

-

Art. 30
No caso de extravio ou furto de bern tombado, o proprietArio deverA dar
conhecimento do fato ao Conselho Municipal de Cultura no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ci&nciado fato.
Art. 31 0 Podsr Publico Municipal pode limitar o uso do bern tombado, de sua vizinhanqa
e ambiencia, quando houver risco de dano, ainda que isto impotte em suspengo ou cassa@o de
alvarh.
Art. 32 - 0 Poder PlSblico Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Cultura, poderA
isentar ou reduzir o IPTU ou outros irnpostos municipais dos bens tombados sempre que seja
indispensdvel manutenMo do uso ou presewa@o de bens.
$ lQA isen@o ou redu@o de impostos serd condicionada 3 conservaHo do bern
tombado.
5 2P A isen@o ou redu@o de que trata o "caput* deste artigo poded ser revogada a
crithrio da Administra@o Municipal.
Art. 33 - A SEMURB, corn competdncia para a concessao de licenqas, alvahs e outras
autorizaMes para a wnstru@o, reforma, utilizaHo, desmembrarnento de terrenos, poda ou
derrubada de esp4cies vegetais, deveh consultar previamente o Conselho Municipal de Cultura
antes de qualquer deIibera@o, em se tratando de bens tombados, respeitadas as respectivas
Areas do seu entorno.
Art. 34 - No caso de deslocamento do bern tombado ou transfedncia de propriedade o
Conselho Municipal de Cultura deverd ser comunicado no prazo de trinta dias do deslocamento ou
aquisiCgo, sob pena de aplica~Bode penalidade pecunidria.

-

-

Das InfrapBes e Penalidades

Art. 35 - A infrago a qualquer dispositivo da presente Lei submeted o infrator a multa de:
50% (cinquenta por cento) Do valor em moeda corrente do dano causado, se houver como
conseqiiencia demoli@o ou mutila@o do bern tombado;
25% (vinte e cinco por cento) Do valor em moeda corrente da coisa tombada ou valor que cubra
o montante da recuperasgo do bem nos outros casos;
5 lP
A aplica@o da rnulta n8o desobriga a consewa@o a restauraqBo ou reconstru~fiodo
bern tombado, nem das sanp6es previstas na Lei Federal dos Crimes Ambientais, rP 9.605198,
nos seus artigos 62 e 63, bern como, no seu Decreto Regulamentador nE 3.179 de 21 de setembro
de 1999, artigos 49 a 52.
5 2g A apura@o das inframs B presente Lei ficard a cargo do orgao wmpetente, que
deverd instituir urn process0 adrninistrativo para tanto, conforme as norrnas processuais
administrativas em vigor.
Art. 36 - Todas as obras e coisas constmidas ou colocadas sem observgncia da
ambiQncia ou visualizaflo do bern tombado seGo retiradas ou delimitadas pel0 Poder Poblico
Municipal, que sera ressarcido pelo respons8vel.
Art. 37 Todo aquete que por afla ou omiss3o causar dano ao bern tombado, responder&
pelos custos de restauro ou reconstrufio, mais perdas e danos, sern prejuizo da responsabilidade
criminal a que se sujeitar.
Art. 38 - Caberd ao Executive a regulamentaMo da presente Lei no todo ou em parte.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposiMes em
contrArio.

-

-

-

-

-

-

Palbio Felipe Camaao, em Natal, 16 de maio de 2000.
Wilma de Faria
PREFEITA

