
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 16. 581, DE 24 DE JULHO DE 2013.

Regulamenta a Lei nº 7.495, de 19 de outubro
de  2012,  que  dispõe  sobre  a  proteção  do
Patrimônio  Histórico e  Cultural  do Município
de Caxias do Sul e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º  O  presente  Decreto  regulamenta  a  proteção  do  Patrimônio  Histórico  e
Cultural do Município de Caxias do Sul, nos termos da Lei n° 7.495, de 19 de outubro de
2012.

Art. 2º O requisito necessário para um bem integrar o Patrimônio Histórico Cultural
do Município é que seja revestido de interesse na preservação e proteção devido ao seu
especial  significado  em  pelo  menos  um  dos  seguintes  valores:  histórico,  arqueológico,
arquitetônico, tecnológico, estético, científico, espiritual, tradicional, social, paisagístico ou
outros, associado com a atividade humana.

Art. 3º O órgão próprio a que se refere o artigo 4º e seguintes da Lei nº 7.495, de
2012, consiste  na Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural  –  DIPPAHC,
prevista pela Lei nº 7.376, de 7 de dezembro de 2011.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE TOMBAMENTO DOS BENS DE NATUREZA MATERIAL

Art. 4º O processo de tombamento será instaurado:

I  -  mediante  solicitação  de  qualquer  cidadão,  entidade  pública  ou  privada  do
Município;

II -  de ofício, por meio de órgão municipal.

§ 1º O requerimento protocolado junto à Secretaria Municipal da Cultura deverá
conter:

a) objeto do pedido;

b) localização do bem;

c) nome e endereço do respectivo proprietário;

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

d) justificativa.
§  2º  Em se  tratando de  bem imóvel,  o  requerimento  deverá  ser  instruído  com

matrícula atualizada do bem.

Art.  5º Recebido o processo na Secretaria Municipal da Cultura,  o mesmo será
remetido à DIPPAHC para que seja efetuada a notificação prevista no art. 11, § 1º, da Lei nº
7.495, de 2012.

Art. 6º A notificação que alude o artigo anterior deverá ser feita:

I - pessoalmente;

II - por Carta Registrada com Aviso de Recebimento, quando não for possível a
notificação pessoal;

III  -  por edital,  quando desconhecido, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar, ou nos casos expressos em lei, quando a notificação for para conhecimento do
público em geral,  ou sempre que a publicidade seja essencial  à  finalidade do mandado,
quando a demora da notificação pessoal puder prejudicar seus efeitos.

§ 1º As entidades de Direito Público serão notificadas na pessoa do titular do órgão
a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver o bem.

§ 2º A notificação provisória deve conter o nome do órgão do qual promana o ato,
do proprietário, titular de direito real, possuidor ou detentor do bem a qualquer título, assim
como os respectivos endereços; identificação do bem e lugar em que este se encontra; a
comunicação  de  que  o  bem  será  considerado  tombado  provisoriamente  enquanto  o
respectivo processo não estiver concluído; a data e a assinatura da autoridade responsável; e
as limitações, obrigações, cominações ou direitos que decorram do tombamento.

Art.  7º  Realizada  a  notificação  provisória,  o  Secretário  Municipal  da  Cultura
designará, dentre os integrantes da DIPPAHC, aqueles que comporão a Comissão Executiva
Específica  que  definirá  a  área  do  terreno  a  ser  tombada  e,  com  base  nesta  definição,
calculará o respectivo Potencial Construtivo na forma da legislação vigente.

Parágrafo  único.  Havendo  necessidade  de  definição  do  entorno,  a  Comissão
Executiva Específica definirá os imóveis que o comporão, apurando o respectivo Potencial
Construtivo na forma da legislação vigente.

Art. 8º Definida a área a ser tombada e entorno, se houver, será o processo remetido
à DIPPAHC, onde será instruído também com os seguintes elementos:

I - os fundamentos de fato e de direito que justificam e autorizam o tombamento;

II  -  a  descrição  do  bem  quanto  ao  gênero,  espécie  e  qualidade,  estado  de
conservação, lugar em que se encontra e valor.
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Parágrafo único. Tratando-se de bem imóvel, a descrição deverá ser feita com a
indicação de suas benfeitorias, características e confrontações, denominação, se houver, bem
como as definições da Comissão Executiva Específica.  

Art. 9º Instruído o processo, o mesmo será remetido ao Conselho Municipal do
Patrimônio  Histórico  e  Cultural  (COMPAHC),  para  que  emita  resolução  a  respeito  do
tombamento, sendo, após, encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal que ordenará o
início da fase de tombamento definitivo.

Parágrafo  único.  Ainda  que  o  COMPAHC  emita  resolução  contrária  ao
tombamento,  o  processo será encaminhado ao Gabinete  do Prefeito  Municipal  para que
decida pela instauração da fase referida no caput.

Art. 10. Após o pronunciamento do Prefeito Municipal, serão os autos devolvidos à
DIPPAHC.

§  1º  Instaurada  a  fase  de  tombamento  definitivo,  será  expedido  mandado  de
notificação do tombamento definitivo ao proprietário, titular de direito real, possuidor ou
detentor  do  bem a  ser  tombado,  assim como aos  proprietários,  titulares  de direito  real,
possuidores ou detentores dos bens do entorno, que deverá conter: 

I - o nome do órgão do qual promana o ato, do proprietário, titular de direito real,
possuidor ou detentor do bem a qualquer título, assim como os respectivos endereços;

II - os fundamentos de fato e de direito que justificam e autorizam o tombamento;

III - a descrição do bem nos moldes do art. 8º, parágrafo único, deste Decreto;

IV - a advertência de que o bem será tombado e integrado ao patrimônio histórico e
cultural do Município se o notificado anuir tácita ou expressamente ao ato, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação;

V  -  a  advertência  de  que  o  notificado  poderá  apresentar  impugnação  ao
tombamento  definitivo,  interposta  por  petição,  endereçada  à  DIPPAHC,  no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação;

VI - a definição do entorno, as limitações, obrigações ou direitos que decorram do
tombamento e da definição de entorno, bem como o potencial construtivo a que fazem jus
na forma da lei; 

VII - a data e a assinatura da autoridade responsável.

§ 2º Em caso da manifestação do Prefeito Municipal ser contrária à instauração da
fase de tombamento definitivo, os autos serão remetidos à DIPPAHC para comunicação ao
proprietário, titular de direito real, possuidor ou detentor do bem a ser tombado, assim como
aos proprietários, titulares de direito real, possuidores ou detentores dos bens do entorno, e
posterior arquivamento. 
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Art. 11. As impugnações referidas no art.  13 da Lei nº 7.495, de 2012, a serem
apresentadas  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  a  contar  do  recebimento  da  notificação  de
tombamento definitivo, deverão conter:

I - a qualificação e a titularidade do impugnante em relação ao bem;

II - a identificação do bem;

III - os fundamentos de fato e de direito pelos quais se opõe ao tombamento;

IV - as provas que demonstram a veracidade dos fatos alegados.

Parágrafo único. No caso de impugnação apresentada pelos proprietários, titulares
de direito real,  possuidores ou detentores de imóveis definidos como entorno, a matéria
restringir-se-á  a  sua  inclusão  na  área  de  influência  do  bem  tombado  e  às  limitações
decorrentes da mesma.

Art. 12. Será liminarmente rejeitada a impugnação quando:

I - intempestiva;

II  -  houver  manifesta  ilegitimidade  do  impugnante  ou  carência  de  interesse
processual.

Art. 13. Recebida a impugnação pela DIPPAHC, deverá o Secretário Municipal da
Cultura, no prazo de 30 (trinta) dias, emitir pronunciamento fundamentado sobre a matéria
de fato e de direito arguida na impugnação, podendo determinar a renovação do mandado de
notificação  do  tombamento,  no  caso  de  nulidade,  ou  a  ratificação,  supressão  ou
complementação do que for necessário para a efetivação do tombamento e regularidade do
processo ou ainda acolher as razões da impugnação.

Parágrafo único. Acolhidas as razões da impugnação, será o impugnante notificado
da decisão de arquivamento do processo e de que foram tornadas sem efeito as limitações
decorrentes do tombamento provisório. 

Art.  14  Da  decisão  do  Secretário  Municipal  da  Cultura,  será  o  impugnante
cientificado pela DIPPAHC, momento em que passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias
para a interposição de recurso ao Prefeito Municipal.

Art.  15  Julgado  improcedente  o  recurso,  será  comunicada  a  decisão  final  ao
recorrente e encaminhada a inscrição do bem no Livro Tombo.

Parágrafo  único.  Em  caso  de  procedência  do  recurso,  será  imediatamente  o
recorrente cientificado pela DIPPAHC, bem como serão tornadas sem efeito as limitações
decorrentes do tombamento e da definição do entorno. 

Art. 16. Decorrido o prazo referido no art. 13 deste Decreto sem que tenha sido
oferecida  impugnação  ao  tombamento  ou  julgada  improcedente,  sem  interposição  de
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recurso, a DIPPAHC, por seu titular, declarará definitivamente tombado o bem e mandará
que se proceda a sua inscrição no respectivo livro.

Art. 17 .A inscrição do bem no Livro do Tombo deverá conter:

a) número do processo que originou o tombamento;

b) nome e endereço do proprietário do bem tombado;

c) descrição, localização e histórico do bem tombado e, no caso de bem imóvel,
referência ao número de matrícula;

d) descrição do entorno, com indicação da localização e matrículas, no caso de bem
imóvel;

e) data de tombamento.

Art. 18. Após o tombamento definitivo, no prazo de 15 (quinze) dias, a DIPPAHC
promoverá a averbação do tombamento no Registro de Imóveis, à margem da transcrição de
domínio, para os bens imóveis, e no Registro de Títulos e Documentos para os bens móveis,
para que se produzam os efeitos legais.

Parágrafo  único.  Serão  igualmente  averbadas  as  limitações  incidentes  sobre  os
imóveis do entorno.

Art. 19 O Município divulgará, em publicação oficial anual, a relação dos bens
tombados no respectivo exercício.

CAPÍTULO III
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO

SEÇÃO I - 
DOS BENS IMÓVEIS

Art. 20. Ultimado o registro, será o processo encaminhado à Secretaria da Receita
Municipal para as providências quanto à isenção do IPTU prevista no art.  18 da Lei nº
7.495, de 2012, devendo ser posteriormente encaminhado à Seção de Arrecadação para a
verificação da existência de eventuais débitos tributários incidentes sobre o imóvel, com
posterior remessa dos autos à DIPPAHC. 

Parágrafo  único.  Constatada  a  existência  de  débito,  deve  ser  emitida  certidão
informando o seu valor atualizado que será juntada aos autos do processo de tombamento
para efeito do desconto previsto no parágrafo único do art. 25 do presente Decreto.

Art.  21.  O  bem  imóvel  tombado,  provisória  ou  definitivamente,  deverá  ser
conservado  e/ou  restaurado  pelo  seu  proprietário,  titular  de  direito  real,  possuidor  ou
detentor, que arcará com os respectivos custos.
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§  1º  O  pedido  de  aprovação  de  projeto  de  conservação  e/ou  restauração  será
apresentado perante à Secretaria Municipal de Urbanismo que encaminhará à DIPPAHC
para emissão de parecer técnico.

§ 2º Após a análise da DIPPAHC, serão os autos remetidos ao COMPAHC, para
sua manifestação.

§ 3º Acolhendo o COMPAHC o parecer técnico emitido pela DIPPAHC, os autos
serão devolvidos à Secretaria Municipal de Urbanismo.

§ 4º Em caso de não acolhimento do parecer técnico emitido pela DIPPAHC pelo
COMPAHC,  os  autos  serão  devolvidos  à  DIPPAHC  para  emissão  de  parecer  final  e
posterior remessa à Secretaria Municipal de Urbanismo.

§ 5º O pedido de assessoria e orientação aos projetos de restauração, previsto no §
3º, do art. 19, da Lei nº 7.495, de 2012, no âmbito municipal, serão formulados perante a
DIPPAHC. 

Art. 22. O pedido justificado de alteração do bem tombado, em caráter excepcional,
previsto  no  §  1º  do  art.  19  da  Lei  nº  7.495,  de  2012,  será  submetido  à  aprovação  da
DIPPAHC que analisará, entre outros pontos, a manutenção da autenticidade arquitetônica e
não importará em demolição, destruição ou mutilação do bem.

Parágrafo único. No caso de pedido justificado de alteração do bem tombado que
importe  em  demolição,  destruição  ou  mutilação  do  bem,  deverá  ser  observado  o
procedimento previsto no art. 21 do presente Decreto e submetido à autorização legislativa.

Art.  23.  Constatada  a  necessidade  de  realização  das  obras  de  conservação  ou
restauro  e  entendendo  o  proprietário,  titular  de  direito  real,  possuidor  ou  detentor,  não
possuir meios de arcar com os custos delas decorrentes, caberá a este notificar à DIPPAHC.

§  1º  Incumbe  ao  proprietário,  titular  de  direito  real,  possuidor  ou  detentor
apresentar  documentos  comprobatórios  da  alegada  incapacidade  financeira,  bem  como
comprovar que já utilizou integralmente os índices de Potencial Construtivo concedidos ou
que os índices remanescentes não são suficientes para o custeio das obras.

§ 2º A DIPPAHC apurará a capacidade financeira do proprietário, titular de direito
real,  possuidor  ou  detentor  com  base  na  documentação  acostada,  podendo,  para  tanto,
subsidiar  sua  manifestação  em  parecer  técnico  exarado  pela  Controladoria  Geral  do
Município, adotando as providências previstas no art. 20 da Lei nº 7.495, de 2012.

Art.  24.  A execução  de  qualquer  obra  na  área  remanescente  do  bem tombado
provisória ou definitivamente, bem como no seu entorno, obedecerá ao disposto nos §§ 1º,
3º, 4º e 5º, do art. 21 do presente Decreto. 

SEÇÃO II
DO POTENCIAL CONSTRUTIVO

Art.  25.  Recebidos  os  autos  da Seção de Arrecadação da  Secretaria  da  Receita
Municipal, na forma do art. 20 do presente Decreto, a DIPPAHC informará à Tesouraria do
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Município  o  Potencial  Construtivo  decorrente  do  tombamento,  especificando  aqueles
concedidos na forma do art. 26, I, da Lei nº 7.495, de 2012. 

Parágrafo  único.  Existindo  débito  tributário,  antes  da  remessa  à  Tesouraria,  a
DIPPAHC  converterá  o  débito  apurado  ao  seu  equivalente  em  índices,  procedendo  ao
devido desconto do total concedido em razão do tombamento.

Art.  26.  A Tesouraria  procederá  no  registro  do  Potencial  concedido,  mantendo
controle individualizado para cada caso do art. 26, da Lei nº 7.495, de 2012.

§ 1º Para a concessão dos índices de Potencial Construtivo, a Tesouraria sempre
exigirá a apresentação pelo requerente de matrícula atualizada do imóvel tombado para fins
de comprovação de sua titularidade.

§ 2º O controle da utilização do Potencial Construtivo concedido na forma do art.
26, II, da Lei nº 7.495, de 2012, será realizado exclusivamente pela Tesouraria, na forma da
legislação vigente.

Art.  27.  O  Potencial  Construtivo  concedido  para  utilização  na  restauração  ou
conservação do bem tombado, conforme art. 26, I, da Lei nº 7.495, de 2012, observará o
seguinte procedimento:

I - apresentação de projeto contendo cronograma físico-financeiro das obras junto à
SMU que o encaminhará à DIPPAHC para emissão de parecer técnico;

II - uma vez aprovado o projeto apresentado, a DIPPAHC informará a Tesouraria a
quantidade de índices construtivos liberados para a primeira etapa da obra de restauro e
conservação do bem;

III - a liberação do restante do Potencial Construtivo a ser utilizado no restauro e
conservação do bem dar-se-á de forma parcelada, de acordo com o cronograma apresentado,
devendo, a cada etapa, ser realizada vistoria pela DIPPAHC com o intuito de comprovar a
sua execução. 

Art. 28. Constatado que o proprietário, titular de direito real, possuidor ou detentor
do imóvel tombado recebeu o Potencial Construtivo na forma do art. 26, I, da Lei nº 7.495,
de 2012, e não realizou as obras de conservação ou restauro necessárias, em atendimento ao
art. 28 da referida Lei, a DIPPAHC o notificará para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetue  o  ressarcimento,  em  valor  atualizado,  do  equivalente  aos  índices  do  Potencial
Construtivo recebidos, ou apresente defesa, sem prejuízo das sanções previstas.

§ 1º A notificação conterá, além da identificação do proprietário, titular de direito
real, possuidor ou detentor do bem, o endereço e identificação do imóvel, a relação dos
índices transferidos nos termos do art. 26, I, da Lei nº 7.495, de 2012, e não utilizados na
conservação  ou  restauração  devida,  bem  como  o  valor  equivalente  na  data  de  sua
transferência, atualizado com base no Valor de Referência Municipal (VRM) vigente na data
do pagamento.
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§  2º  Não  apresentada  a  defesa  e  não  tendo  sido  pago  o  valor,  os  autos  serão
remetidos à Secretaria da Receita Municipal para inscrição do débito em dívida ativa. 

§  3º  A defesa  referida  no  caput será  dirigida  à  DIPPAHC.  Da decisão,  caberá
recurso ao Secretário Municipal da Cultura, no prazo de 10 (dez) dias.

§  4º  Após  decisão  final  pela  improcedência  da  defesa,  será  expedida  nova
Notificação ao proprietário, titular de direito real, possuidor ou detentor do bem para que
pague em 15 (quinze) dias o valor apurado. Ao final do prazo, não tendo sido efetuado o
respectivo  pagamento,  os  autos  serão  remetidos  à  Secretaria  da  Receita  Municipal  para
inscrição do débito em dívida ativa.

§ 5º O ressarcimento será realizado por depósito na conta do Fundo Municipal do
Patrimônio Histórico e Cultural (FUMPAHC) do Município de Caxias do Sul. 

§  6º  A  concessão  de  eventuais  índices  construtivos  ainda  existentes  ficará
condicionada ao ressarcimento previsto no parágrafo anterior.

SEÇÃO III
DOS BENS MÓVEIS

Art.  29.  O  bem  móvel  tombado,  provisória  ou  definitivamente,  deverá  ser
conservado ou restaurado pelo seu proprietário, que arcará com os respectivos custos.

Art.  30.  Para a  transferência  da propriedade ou deslocamento de bens culturais
móveis  tombados,  dentro  dos  limites  territoriais  do  Município,  o  proprietário  deverá
solicitar previamente autorização à DIPPAHC, por meio de requerimento.

§  1º  No  momento  da  solicitação,  deverão  ser  comprovadas  as  condições  de
segurança, conservação, guarda e seguro desses bens.

§  2º  Não verificadas  as  condições  de  segurança,  conservação,  guarda  e  seguro
desses  bens,  ou  apurado  o  interesse  do  Município  na  sua  aquisição,  o  pedido  será
fundamentadamente indeferido. 

§  3º  Verificado  o  interesse  do  Município  na  aquisição  do bem,  poderá  fazê-lo
mediante o pagamento de indenização, de acordo com o valor de mercado atribuído por
técnico especializado. 

§ 4º Estando o indeferimento fundamentado na falta das condições referidas no § 2º
do  presente  artigo,  poderá  o  proprietário  apresentar  nova  solicitação,  suprindo  a  falta
constatada pela DIPPAHC.

§ 5º Autorizada a transferência da propriedade, deverá o proprietário providenciar o
respectivo registro no Cartório de Títulos e Documentos, bem como comprová-lo mediante
documento hábil, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das sanções previstas na Lei
nº 7.495, de 2012. 

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

Art. 31. O deslocamento de bens culturais móveis tombados, dentro ou fora dos
limites territoriais do Município, quando temporário, sem a transferência de domínio, fica
condicionado à autorização da DIPPAHC, observado o rito do art. 30 do presente Decreto
no que couber.

Art. 32. Para a saída do bem móvel tombado dos limites do Município, com ou sem
transferência  da  propriedade,  o  proprietário  deverá  solicitar  previamente  autorização  à
DIPPAHC, por meio de requerimento, observado o rito do art. 30 do presente Decreto no
que couber.

§  1º  Autorizado  o  deslocamento  dos  bens  tombados,  deverá  o  proprietário
providenciar o respectivo registro no Cartório de Títulos e Documentos do local para onde
se transferiu,  além de comunicar ao órgão competente do patrimônio histórico local,  no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das sanções previstas na Lei nº 7.495, de 2012.

§  2º  Independentemente  de  ser  realizada  a  comunicação  referida  no  parágrafo
anterior, deverá a DIPPAHC comunicar o órgão competente do patrimônio histórico local
acerca  da  transferência  do  bem  móvel  tombado,  instruindo-a  com  cópia  do  processo
administrativo do tombamento do bem deslocado.

§ 3º No caso de nova transferência ou novo deslocamento do bem móvel tombado,
sempre deverá ser observado o disposto no presente artigo.

§ 4º A não observância do disposto no  caput implicará na adoção das medidas
judiciais cabíveis visando o seu retorno, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 7.495,
de 2012.

Art. 33. A DIPPAHC promoverá a averbação das transferências ou deslocamentos
de bens culturais móveis tombados no Livro Tombo.

Art. 34. No caso de perda, extravio, furto, destruição ou mutilação do bem móvel
tombado, deverá o proprietário comunicar o fato à DIPPAHC no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena das sanções previstas na Lei nº 7.495, de 2012.

CAPÍTULO IV
DOS BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

Art. 35. O processo de registro dos bens de natureza imaterial será instaurado: 

I  -  mediante  solicitação  de  qualquer  cidadão,  entidade  pública  ou  privada  do
Município;

II - de ofício, por meio de órgão municipal.

Art 36 Os requisitos que devem ser cumpridos no processo de Registro de um bem
cultural de natureza imaterial são:
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I - Apresentação de requerimento, endereçado à Secretaria Municipal da Cultura,
em  documento  original,  datado  e  assinado,  acompanhado  obrigatoriamente  de  uma
documentação mínima que contenha as seguintes informações e documentos:

a) identificação do proponente; 

b) justificativa do pedido;

c)  denominação  e  descrição  do  bem proposto  para  registro,  com indicação  da
participação e/ ou atuação dos grupos sociais envolvidos de onde ocorre ou  se situa, do
período e da forma em que ocorre;

d) informações históricas básicas sobre o bem;

e)  documentação  mínima  disponível,  adequada  à  natureza  do  bem,  tais  como
fotografias, desenhos, vídeos, filmes, gravações sonoras;

f) referências documentais e bibliográficas disponíveis;

g) declaração formal de representante da comunidade produtora do bem, ou de seus
membros, expressando o interesse e a anuência com a instauração do processo de registro.

II  -  Instrução  técnica  pormenorizada  -  dossiê  interpretativo  -  do  processo  de
Registro que consiste na produção e sistematização de conhecimentos e documentação sobre
o bem cultural, devendo, obrigatoriamente, abranger: 

a) descrição do bem que possibilite a apreensão de sua complexidade e contemple a
identificação de atores e significados atribuídos ao bem; processos de produção, circulação e
consumo; contexto cultural específico e outras informações pertinentes;

b)  referências  à  formação  e  continuidade  histórica  do  bem,  assim  como  às
transformações ocorridas ao longo do tempo;

c) referências bibliográficas e documentais pertinentes;

d) produção de registros audiovisuais de caráter etnográfico que contemplem os
aspectos culturalmente relevantes do bem;

e) reunião de publicações, registros audiovisuais existentes, materiais informativos
em  diferentes  mídias  e  outros  produtos  que  complementem  a  instrução  e  ampliem  o
conhecimento sobre o bem;

f) avaliação das condições em que o bem se encontra, com descrição e análise de
riscos potenciais e efetivos à sua continuidade;

g) proposição de ações para salvaguarda do bem.
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Art. 37. Recebido o processo na Secretaria Municipal da Cultura, o mesmo será
remetido à DIPPAHC, Setor de Patrimônio Cultural Imaterial para que seja feita a avaliação
em caráter preliminar prevista no art. 37 da Lei nº 7.495, de 2012.

Art. 38. Considerando o Setor de Patrimônio Cultural Imaterial da DIPPAHC que o
processo de Registro deva seguir tramitando, o mesmo participará da instrução na forma do
artigo  anterior,  orientando  e  prestando  assessoria  técnica,  sempre  que  necessário,  aos
proponentes nesta fase da instrução. 

§ 1º No caso de impossibilidade justificada do proponente em realizar a referida
instrução,  considerando  o  Setor  de  Patrimônio  Cultural  Imaterial  da  DIPPAHC  que  o
processo de Registro deva seguir tramitando, caberá ao próprio Setor realizá-la.

§ 2º Poderão ser solicitados pareceres e assessorias de profissionais de reconhecido
conhecimento na área de estudo pertinente.

Art. 39. Entendendo o Setor de Patrimônio Cultural Imaterial da DIPPAHC que o
processo de Registro não se justifica, deve o proponente ser cientificado da decisão pela
DIPPAHC, com posterior arquivamento do processo.

§  1º  Da  decisão  que  negar  o  pedido  de  registro,  caberá  recurso  ao  Secretário
Municipal  da  Cultura,  que  deverá  ser  interposto  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  pelo
proponente.

§ 2º Acolhidas as razões da impugnação, será o impugnante notificado da decisão
de arquivamento do processo e de que foram tornadas sem efeito as limitações decorrentes
do tombamento provisório. 

Art.  40.  Encerrada  a  instrução,  o  Setor  de  Patrimônio  Cultural  Imaterial  da
DIPPAHC emitirá parecer sobre a proposta de registro, providenciando, junto à Secretaria
de Governo, a publicação no Jornal do Município ou jornal de circulação local e, no prazo
de  30  (trinta)  dias  a  contar  da  publicação,  o  processo  já  instruído  com  as  eventuais
manifestações apresentadas pela sociedade será encaminhado ao COMPAHC para que emita
sua decisão.

§ 1º A publicação referida no caput objetiva dar ciência à comunidade da existência
do processo de registro em andamento e viabilizar a participação popular na decisão final.

§  2º  A  participação  popular  dar-se-á  por  meio  de  manifestação  por  escrito
encaminhada ao Setor de Patrimônio Cultural Imaterial da DIPPAHC no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da publicação.

§ 3º A publicação deverá conter, ainda, a data da reunião do COMPAHC em que se
discutirá  sobre o registro e  mencionar  expressamente a  possibilidade de participação de
todos os interessados.

§ 4º Outras formas de divulgação poderão ser realizadas, tais como reuniões, visitas
e encontros nas comunidades e localidades envolvidas.
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Art. 41. Em caso de decisão favorável do COMPAHC, o processo será devolvido à
DIPPAHC, que inscreverá o bem no Livro de Registro respectivo, de acordo com o art. 33
da Lei nº 7.495, de 2012, recebendo o mesmo o título de “Patrimônio Cultural Imaterial de
Caxias do Sul”. 

Parágrafo único. Em caso de decisão contrária do COMPAHC, o processo retornará
à Secretaria Municipal da Cultura para decisão final, da qual não caberá recurso.

Art.  42.  O  selo  concedido  aos  bens  registrados  como  “Patrimônio  Cultural
Imaterial de Caxias do Sul” será específico para cada bem registrado e conterá as seguintes
informações:

I - a expressão “Prefeitura de Caxias do Sul”;

II - a expressão “Patrimônio Cultural Imaterial de Caxias do Sul”;

III - a denominação do bem;

IV - lugar onde ocorre ou se situa.

Art. 43. A DIPPAHC - Setor de Patrimônio Cultural Imaterial manterá um banco de
dados com o material produzido durante a instrução do processo e fará, por todos os meios
possíveis, ampla divulgação e promoção do fato.

Art. 44. O Setor de Patrimônio Cultural Imaterial da DIPPAHC fará a reavaliação
dos bens culturais registrados, no mínimo, a cada dez anos, e a encaminhará ao COMPAHC
para decidir sobre a revalidação do título conferido.

§ 1º A análise do pedido de revalidação observará o disposto no art. 41 do presente
Decreto.

§ 2º A decisão de revalidação ou sua negativa será averbada no Livro respectivo.

Art. 45. Os planos e ações de salvaguarda serão elaborados com a participação dos
agentes públicos, das entidades e dos atores envolvidos, por meio de comitês, comissões e
afins, com sistemática adequada à especificidade do bem.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. Fica delegada ao fiscal integrante da DIPPAHC a competência para lavrar
e firmar os Autos de Infração decorrentes da aplicação da Lei n º 7.495, de 2012.

Art.  47.  Fica  delegada  ao  Secretário  Municipal  de  Cultura  a  competência  para
julgar os Autos de Infração lavrados em decorrência da Lei n º 7.495, de 2012, bem como
firmar  Termo de  Ajustamento  de  Conduta  que  tiver  por  objeto  a  execução  de  medidas
compensatórias previstas no art. 44 da referida Lei.
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Art.  48.  A DIPPAHC manterá  uma  ficha  de  vistoria  dos  bens  tombados  onde
constará: identificação do bem; data de tombamento; endereço; nome do proprietário, titular
de direito real, possuidor ou detentor do bem; no caso de bem imóvel ainda deverá constar a
área  tombada  e  o  total  dos  índices  de  Potencial  Construtivo  concedidos  na  ocasião  do
tombamento; a relação das transferências destes índices e valores equivalentes na data de
sua transferência, bem como a indicação daqueles transferidos na forma do art. 26, I, da Lei
nº 7.495, de 2012; data de vistoria; nome dos técnicos que a realizaram; situação em que o
bem se encontra e providências adotadas.

§ 1º Os bens imóveis tombados deverão ser vistoriados, no máximo, a cada 6 (seis)
meses, por, no mínimo, dois integrantes da DIPPAHC, sendo um deles fiscal do Município.
No caso de bens que se encontrem em fase de manutenção ou restauro, a periodicidade das
vistorias deverá ser alterada de forma a garantir  o acompanhamento do cronograma das
obras.

§  2º  Realizada  a  vistoria  e  constatada  irregularidade  na  situação  do  bem,  será
lavrado auto de infração,  sendo comunicado à parte,  na mesma ocasião,  o  prazo de 20
(vinte) dias para apresentar defesa prévia. 

§  3º  Com  a  lavratura  do  auto  de  infração,  a  DIPPAHC  instaurará  processo
administrativo, visando a apuração dos fatos, regularização do seu estado e aplicação das
penalidades cabíveis, conforme o disposto no Capítulo V deste Decreto.

SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.  49.  A infração à  legislação municipal  de  proteção  ao  patrimônio  histórico
cultural será apurada em processo administrativo próprio, que será iniciado com a lavratura
do Auto de Infração, relatório de vistoria, sendo assegurados ao autuado o contraditório e a
ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

Art. 50. O Auto de Infração deverá ser lavrado conforme modelo previsto no Anexo
I deste Decreto  e observado o art. 19 da Lei Complementar nº 376, de 22 de dezembro de
2010, o qual deverá conter de forma clara e precisa o preceito legal que autoriza a sua
lavratura.

Art. 51. O autuado será notificado para ciência da infração:

I - pessoalmente;

II - pelo correio ou via postal, com Aviso de Recebimento;

III - por edital, se estiver em lugar incerto e não sabido.

§ 1º  No caso de recusa do autuado em assinar  ou receber  o Auto de Infração,
deverá, tal situação, ser certificada nos autos mediante assinatura de duas testemunhas. 

§  2º  O  Edital  de  Notificação  do  autuado  será  publicado,  uma  única  vez,  na
imprensa  oficial  do  Município  de  Caxias  do  Sul  ou  do  Estado do Rio  Grande  do Sul,
considerando-se realizada a notificação 5 (cinco) dias após a publicação. 
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Art. 52. O Auto de Infração que apresentar vício sanável, desde que não acarrete
lesão  ao  interesse  público  nem  prejuízo  a  terceiros,  poderá  ser  convalidado  mediante
despacho do responsável pela DIPPAHC do qual será notificado o infrator, reabrindo-se o
prazo para defesa.

Parágrafo  único.  Para  o  estabelecido  no  caput deste  artigo,  considera-se  vício
sanável aquele em que a correção da autuação não implique em modificação do fato descrito
no Auto de Infração.

Art. 53. O Auto de Infração que apresentar vício insanável deverá ser declarado
nulo pelo Secretário Municipal da Cultura, que determinará o arquivamento do processo,
após parecer do responsável pela DIPPAHC.

SEÇÃO III
DA DEFESA, DO JULGAMENTO E DO RECURSO

Art. 54. O autuado poderá, no prazo de vinte (20) dias contados da data de ciência
da autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração, oportunidade em que apresentará a
prova dos fatos que alegados.

Art. 55. A defesa será protocolada junto à Secretaria Municipal da Cultura, devendo
ser  anexada  ao  respectivo  processo  administrativo  e  encaminhada  para  análise  pelo
responsável pela DIPPAHC, e deverá conter obrigatoriamente:

I - órgão ou autoridade a que se dirige;

II - número do Auto de Infração;

III - formulação do pedido, com exposição dos fatos e fundamentos;

IV - apresentação de provas e documentos de interesse do requerente; e

V - data e assinatura do requerente ou do seu representante legal. 

Parágrafo único. O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador
legalmente constituído, devendo, para tanto, anexar à defesa o respectivo instrumento de
mandato.

Art. 56. A defesa não será conhecida quando oferecida:

I - fora do prazo;
II - por quem não seja legitimado.

Parágrafo  único.  A fim de  bem instruir  o  processo,  poderá  o  responsável  pela
DIPPAHC solicitar  parecer  técnico,  no prazo máximo de  10 (dez)  dias,  que  poderá  ser
justificadamente prorrogado.
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Art. 57. Uma vez apresentada a defesa e encerrada a instrução, com a produção de
toda  a  prova,  serão  os  autos  encaminhados  ao  responsável  pela  DIPPAHC,  que  emitirá
parecer sobre a manutenção ou não do auto de infração. 

§ 1º Julgada procedente a defesa, será desconstituído o Auto de Infração, devendo
ser o autuado cientificado da decisão, com posterior arquivamento do processo.

§  2º  Não  tendo  sido  apresentada  defesa  ou  sendo  esta  considerada  total  ou
parcialmente improcedente, serão fixados os critérios para a imposição das sanções cabíveis
e gradação da penalidade de multa, se aplicável, considerando-se especialmente a extensão e
irreversibilidade do dano, a gravidade da infração e a reincidência do infrator quanto ao
descumprimento da legislação, devendo ser desta decisão notificado o autuado. 

§  3º  Nos  casos  em que é  prevista  a  reconstrução  ou restauro  do  bem e  restar
constatada a impossibilidade de sua execução, o responsável pela DIPPAHC opinará pela
sua  substituição por  medida  compensatória  que indicará,  sem prejuízo  da  aplicação das
demais sanções cabíveis.

§  4º  Nos  casos  do  parágrafo  anterior,  a  DIPPAHC  elaborará  o  Termo  de
Ajustamento de Conduta (TAC) estabelecendo as medidas compensatórias a serem adotadas
pelo compromitente, valendo-se dos dispositivos da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de
1985, e posteriormente o remeterá à Procuradoria Geral do Município para análise. 

§ 5º Após análise da PGM, o processo retornará a DIPPAHC para formalização e
assinatura do Secretário Municipal da Cultura e do compromitente.

§ 6º Em caso de descumprimento do TAC, o fato deverá ser certificado nos autos
do  processo  administrativo  que  será  remetido  à  PGM  para  a  adoção  das  providências
cabíveis. 

Art. 58. Para fins de gradação das sanções aplicadas, em observância ao disposto
no art. 43 da Lei nº 7.495, de 2012, a extensão e a irreversibilidade do dano devem ser
atestados por parecer técnico. 

Parágrafo  único.  Para  aplicação  das  sanções,  serão  considerados  também  os
seguintes critérios, a fim de apurar a gravidade da infração:

I - caracteriza menor gravidade:

a) baixo grau de compreensão ou escolaridade do infrator; 

b) arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano; 
c)  comunicação  prévia  à  lavratura  do  Auto  de  Infração,  pelo  infrator,  do

descumprimento de qualquer obrigação decorrente da Lei 7.495, de 2012; 

d) comprovada insuficiência financeira do infrator.

II - caracteriza maior gravidade ter o agente cometido a infração:
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a) afetando ou expondo a perigo a saúde pública ou o meio ambiente; 

b) concorrendo para ocasionar danos à propriedade alheia; 

c) para obter vantagem pecuniária; 

d) em domingos e feriados;

e) à noite; 

f) mediante fraude ou abuso de confiança;

g) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização;

h) facilitada por funcionário público no exercício regular de suas funções;

i) possuindo comprovada capacidade financeira.

Art. 59. Da decisão do responsável pela DIPPAHC que julgar total ou parcialmente
improcedente a defesa, caberá recurso ao Secretário Municipal da Cultura, no prazo de 20
(vinte) dias. 

§  1º  O recurso  será  interposto  por  meio  de  requerimento  no  qual  o  recorrente
deverá expor os fundamentos do pedido de reexame;

§  2º O recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II - por quem não for legitimado.

Art.  60.  A decisão  do  Secretário  Municipal  da  Cultura,  devidamente  motivada,
poderá manter ou não as sanções aplicadas, bem como, se for o caso, minorar ou manter o
valor  da  multa  aplicada,  ou  ainda  cancelar  o  Auto  de  Infração,  com  o  consequente
arquivamento do processo pela DIPPAHC, sempre respeitando a legislação municipal.

Art. 61. A Secretaria Municipal da Cultura, por meio da DIPPAHC, cientificará o
interessado para ter ciência da decisão prolatada. 

 
§ 1º Esgotados os recursos administrativos e imposta a pena de multa, o infrator

será notificado do prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento da multa. Não sendo paga a
multa,  o  processo será  remetido  à  Secretaria  da Receita  Municipal  para a  inscrição em
dívida ativa e posterior arquivamento do processo administrativo.

§ 2º Sendo aplicada somente a pena de multa e havendo o pagamento ou inscrição
em dívida ativa, será o processo administrativo arquivado.

§ 3º Havendo imposição de outra sanção prevista no art. 42, da Lei 7.495, de 2012,
cumulada ou não com a pena de multa, o processo administrativo retornará à DIPPAHC
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para  acompanhamento  do  cumprimento  das  demais  penalidades  aplicadas  a  fim  de
regularizar a situação do imóvel.

Art. 62. Na hipótese de reconhecimento por parte do autuado da infração praticada,
pelo pagamento da multa  administrativa sem oferecimento de defesa ou interposição de
recurso e não existindo outra penalidade prevista no art.  42 da Lei nº 7495, de 2012, o
processo administrativo poderá ser arquivado, sem necessidade de emissão de julgamento
por parte do Secretário Municipal da Cultura.

Art.  63.  As defesas  e os recursos interpostos das decisões não definitivas terão
efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a
imediata exigibilidade da obrigação subsistente. 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 64. Nos casos de indeferimento de pedidos de licença de demolição, reforma
ou alteração de bem imóvel não tombado, enquadrados nos incisos II e III do Parágrafo
Único do art. 1º da Lei nº 7.495, de 2012, fica a Secretaria Municipal de Cultura vinculada a
proceder o seu tombamento.

Parágrafo único.  Nos casos do  caput,  o início do procedimento do tombamento
poderá se dar de ofício, pela Secretaria Municipal de Cultura, ou por requerimento da parte
interessada,  podendo, para tanto,  ser aproveitado o processo já instaurado que tinha por
objeto o pedido de demolição, reforma ou alteração. 

Art. 65. Os tombamentos de bens imóveis localizados na zona rural que tiverem
ocorrido antes da vigência da legislação específica citada no art. 18, § 1º, da Lei nº 7.495, de
2012, poderão ter sua área tombada redefinida em função dos critérios que vierem a ser
estabelecidos na referida norma.  

Art. 66. Para aplicação das medidas compensatórias previstas no art. 44 da Lei nº
7.495, de 2012, além dos critérios previstos no art. 57 do presente Decreto, será considerada
também a gravidade do dano ao patrimônio histórico-cultural.

Parágrafo único. As medidas compensatórias poderão, ainda, ter por referência o
valor de mercado, a ser avaliado por técnico especializado.

Art.  67.  Os bens  tombados e  registrados ficam sujeitos  à  proteção e  vigilância
permanente do Poder Público, que poderá inspecioná-los sempre que julgar necessário, não
podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção.

Art. 68. O Município, através do órgão competente e em conjunto com o respectivo
Conselho  Municipal,  manterá  programa  de  educação  patrimonial,  conjugando  todos  os
esforços necessários com vistas à conscientização da sociedade no que tange à proteção e
preservação do patrimônio cultural do Município.

Art. 69. Integra o presente decreto o modelo de formulário para Auto de Infração.
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Art. 70. Aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de
1937, e da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, aos casos omissos. 

Art. 71. Ficam revogados os Decretos n° 6.164, de 22 de dezembro de 1987, e n°
15.181, de 15 de março de 2011.

Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Caxias do Sul, 24 de julho de 2013; 138º da Colonização e 123º da Emancipação Política. 

Antonio Roque Felmann,
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO.

Agenor Basso,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.

MODELO

Auto de Infração nº.                           Processo Administrativo nº.

Local da Infração:

Data da Constatação:                          Hora da Constatação:

1. Qualificação do Infrator:
Empreendedor (Razão Social):
CNPJ/CPF:
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Endereço:
Cep:                                                    Município:

2) Descrição da Infração:

Dispositivo(s) legal(is) transgredido(s):

4) Penalidade(s):

5) Dispositivo(s) legal(is) que fundamenta(m) a(s) penalidade(s):

Lavrei o presente Auto de Infração, conforme procedimentos do Decreto nº 16.551, de 5 de
julho de 2013, em 03 (três) vias, o qual vai por mim assinado e entregue ao autuado na
forma do previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 376, de 22 de dezembro de 2010, e
art. 48 da Lei 7.495, de 19 de outubro de 2012. Nos termos do art. 19 da Lei Complementar
nº 376, de 22 de dezembro de 2010, o autuado poderá apresentar defesa no prazo máximo
de 20 (vinte) dias, a contar da data de ciência deste Auto.

Data:
Servidor:
Cargo:   Matrícula:

Recebi uma via deste Auto de Infração.
Em ____/___/____
Assinatura:__________________
Nome Legível:___________________

Publicado no Jornal do Município em 31 de julho de 2013
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