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O patrimônio cultural expressa a essência de um povo. Conta sua história e traz nos objetos de 
sua produção, edificações e seu ambiente construído, saberes e fazeres, a memória de quem 
viveu e trabalhou para a construção de um lugar, seja ele uma casa, uma rua, uma vila, um país, 
uma nação. Para preservar tamanha riqueza, a comunidade que interage no espaço onde este 
patrimônio está presente ou se manifesta, deve participar ativamente da sua proteção. Esta 
participação é possível por meio da legislação, da representação em conselhos, além de ações 
educativas e de vigilância constantes.

Esta cartilha foi produzida pela Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Fundação Cul-
tural de Contagem –  FUNDAC. Elaborada pela equipe técnica da Coordenadoria de Memoria 
e Patrimônio Cultural e membros do Compac – Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, é 
destinada aos cidadãos que residem, constroem ou atuam em áreas de proteção (AIURB 3) e 
em áreas próximas a bens tombados ou inventariados. É um instrumento de educação patri-
monial e tem como objetivo orientar os cidadãos de Contagem, apontando os caminhos legais 
para quem quer sugerir a proteção de bens culturais, realizar intervenções em bens tombados 
e ou inventariados, ou denunciar danos ao patrimônio cultural.

I- Introdução

“A comunidade é a melhor guardiã do seu 
patrimônio”

Aloísio Magalhães 
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Patrimônio Material 

O patrimônio cultural material é composto por objetos construídos pelo homem e ou pela natureza que contenham 
referência à identidade, à ação ou à memória dos cidadãos. Podem ser móveis, tais como coleções arqueológicas, 
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, 
imóveis isolados ou tomados em  conjunto, núcleos urbanos, sítios paisagísticos, sítios arqueológicos dentre outros. 
Podem estar protegidos legalmente por inventário ou tombamento. Se tombados, serão inscritos em livros de tom-
bo, dependendo da sua categoria. São quatro os livros de tombo:
-arqueológico, paisagístico e etnográfico; 
-histórico; 
-belas artes
-das artes aplicadas

Ex.: A Casa da Cultura Nair Mendes Moreira-Museu Histórico de Contagem, bem material imóvel. As imagens sacras 
da Igreja Matriz de São Gonçalo, bens materiais móveis (imaginária).

Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - 
Museu Histórico de Contagem

II- Conceitos importantes

Imagem de Nossa Senhora das 
Dores - Século XVIII
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Patrimônio imaterial

Bens culturais imateriais são os bens de natureza processual, ou seja, que dependem do desenvolvimento gradati-
vo de uma atividade como uma festa religiosa, um lugar, um modo de fazer – o queijo da região do Serro de Minas 
Gerais é patrimônio imaterial, em razão de seu modo de fazer – e as formas de expressão como, por exemplo, o 
samba. Para que um patrimônio imaterial aconteça é necessário que várias atividades sejam desenvolvidas com 
um ordenamento – um processo. Exemplificando: o modo de fazer o queijo da região do Serro segue um proces-
so ainda artesanal que lhe confere identidade: o leite, por exemplo, é cru e deve ser produzido por gado que se 
encontra apenas na região do Serro, além de outras exigências como o pingo, a forma de sua cura, dentre outras. 
Somente assim haverá um produto final: o queijo da Região do Serro.
 
Outros exemplos são: Capoeira, Folia de Reis, Congado, Culinária.

Capoeira Irmandade dos Ciriacos

Congado 
dos  Arturos Folia de Reis do 

bairro Industrial
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Inventário

A Lei Municipal nº 4.647/2013, em seu art. 113, dispõe que “o inventário é o procedimento administrativo pelo 
qual o poder público identifica, cadastra e protege os bens culturais do município.” Segundo esta lei, nos seus 
art. 114 e 117, é o inventário que “determina o início do processo de proteção do bem cultural, indicando ou não 
o tombamento e ou registros”, sendo que após ter sido realizado o inventário de um bem, qualquer pedido de 
demolição, construção, reforma, restauração e modificação deverá ser encaminhado ao COMPAC.

Contagem possui um plano de inventário que prevê ações até 2024, identificando bens passíveis de proteção em 
cada região (ou na circunscrição de cada Regional). O cumprimento do cronograma é acompanhado, anualmente, 
pelo IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.

O inventário é um processo contínuo e atemporal.

Ex: traçado hexagonal da Cidade Industrial Juventino Dias, coluna Bracher

Traçado hexagonal da cidade 
industrial Juventino dias

Coluna 
Bracher.
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Registro

A Lei Municipal nº 4.647/2013, em seu art. 118, institui o registro de bens culturais de natureza imaterial, que 
constituem patrimônio cultural do Município de Contagem e o define como sendo “o ato pelo qual a Adminis-
tração Municipal reconhece a legitimidade dos bens culturais de natureza imaterial de Contagem, promovendo 
a salvaguarda destes, por meio de identificação, reconhecimento, registro etnográfico, acompanhamento do seu 
desenvolvimento histórico, divulgação, apoio, dentre outras formas de acautelamento e preservação”.

A lei dispõe ainda que “o objetivo do ato de registro é proteger o exercício do direito à cultura aos diversos grupos 
que compõem a cidade, garantindo, no cotidiano do Município, as condições de existência e a manutenção dos 
bens culturais que lhes são referentes, sem tutela ou controle das práticas e manifestações”.

Exemplo: Comunidade dos Arturos - registrados em 2014 como patrimônio imaterial de Contagem (Compac) e pelo 
Estado de Minas Gerais (Conep – Conselho Estadual do Patrimônio) 

Guarda do Congo

Educação Patrimonial

Constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que tem como foco o patrimônio cultural, a fim de 
colaborar para seu reconhecimento, valorização e preservação (IPHAN).

Em Contagem, um exemplo de educação patrimonial é a criação da Turma do Contagito: Arturinho, Chami, Contagito, 
Faluca e Zé Gonçalo.
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Tombamento

De acordo com o art. 125, da Lei Municipal nº 4.647/13, “Tombamento é o procedimento administrativo pelo qual o 
poder público submete o bem cultural móvel ou imóvel de valor histórico, artístico, paisagístico, etnográfico, arque-
ológico ou bibliográfico à proteção do Município, declarando-o Patrimônio Cultural de Contagem”. Determina ainda 
que: “a natureza do objeto tombado e o motivo do tombamento determinarão as suas diretrizes da proteção.”

Exemplo: Conjunto Paisagístico da Capela de Santo Antônio do Morro Redondo - Tombada em 14 de agosto de 2013.

Capela Santo 
Antônio do Morro 
Redondo.

A “Turma do Contagito”* foi criada por estudantes de Contagem, por meio de concurso de desenho, realizado em 
2005, com objetivo de escolher uma mascote para a cidade.

Os personagens simbolizam alguns elementos do patrimônio histórico de Contagem. O Contagito é uma referência as 
origens do arraial; Faluca é uma jabuticaba, árvore símbolo da cidade; Chami representa as chaminés da industria; Zé 
Gonçalo faz referência ao santo padroeiro da Matriz e ao período agropastoril de Contagem e Arturinho representa a 
Comunidade dos Arturos e as manifestações de Matriz Africana.

*Programa de Educação Patrimonial: Por dentro da História”. Premiado em 2008 – Prêmio Rodrigo de Melo Franco.
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Entorno

O art. 136, da Lei Municipal nº 4.647/2013, determina que: “todo o tombamento levará em conta o entorno, que 
deverá estar claramente delimitado, e a paisagem natural na qual o bem está inserido. Esta situação deverá ter suas 
questões ambientais consideradas, tais como o trânsito de veículos (emissão de gases poluentes, trepidação etc), esta-
cionamentos, coletas de resíduos etc”. A Carta Patrimonial do ICOMOS firmada em Burra na Austrália define entorno 
como sendo a área visual próxima de bens tombados “que exige manutenção de suas formas, escala, cores, textura, 
materiais, e onde não deverão ser permitidas novas construções nem qualquer demolição ou modificação susceptíveis 
de causar prejuízo à apreciação ou fruição do bem cultural tombado”.

AIURB 

As Áreas de Especial Interesse Urbanístico – AIURB são espaços, edificações e conjuntos urbanos considerados de valor 
histórico e paisagístico relevantes para o patrimônio cultural do município e dos bairros, nos quais o processo de ocu-
pação será controlado em função de sua proteção, compreendendo três categorias:

I – AIURB-1 – São áreas em que estejam implantadas, ou que sejam destinadas à implantação prioritária de infraestru-
tura de transporte e trânsito, áreas de lazer, parques, reservas ecológicas e outros espaços e equipamentos públicos;

II – AIURB-2 – São áreas dotadas de condições privilegiadas de infraestrutura viária e acessibilidade e que, para melhoria 
da estrutura urbana, ficarão sujeitas aos parâmetros especiais de ocupação do solo, visando a sua renovação, mediante 
mudança de uso e substituição das edificações;

III – AIURB-3 – São espaços, edificações e conjuntos urbanos considerados de valor histórico e paisagístico relevantes 
para o patrimônio cultural do Município e dos bairros, nos quais o processo de ocupação será controlado em função de 
sua proteção. As AIURB-3 têm no patrimônio cultural seu elemento de definição dos parâmetros de ocupação e controle 
do solo urbano.

Entorno do Conjunto 
paisagístico Morro 
Redondo
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Internacional

A UNESCO -  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –  é responsável pela proteção 
do patrimônio considerado de relevância mundial. Suas Cartas Patrimoniais – emitem recomendações conclusivas 
de reuniões relativas à proteção do patrimônio cultural, ocorridas em diversas épocas e países, em âmbito na-
cional ou internacional. Os países que assinam estas cartas ficam obrigados a observar seus princípios. O Brasil é 
signatário das Cartas Patrimoniais da UNESCO e de outras formuladas por outros organismos internacionais como 
o ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.A UNESCO, no entanto,  somente declara como Pa-
trimônio Cultural Mundial, aqueles cujos governos locais possam garantir sua preservação.

Federal

As leis de proteção federal remontam ao Decreto-lei de 1937, que conceitua e reconhece o patrimônio histórico 
e artístico como responsabilidade da União. A ampliação do conceito de patrimônio histórico e artístico para pa-
trimônio cultural nacional vem com a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215, 216 e 217. Outras leis 
e decretos federais contemplam as especificidades de cada categoria de bem cultural. Estes conceitos são norma 
geral, ou seja, se aplicam aos demais entes federativos, que irão se responsabilizar pela preservação do bens cul-
turais protegidos pela legislação específica de cada um deles e localizados em seus territórios.

Estadual

O patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais está indicado no decreto de criação do Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG de 1971, que determina como sendo patrimônio cultu-
ral do Estado de Minas Gerais todo bem cultural localizado em seu território, cabendo ao Instituto a responsabili-
dade de sua  preservação e promoção.

O trabalho do IEPHA considera os seguintes normativos:
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DE OUTUBRO DE 1988

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989

DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico na-
cional

LEI Nº 3.924, DE 26 DE JULHO DE 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos

III- Gestão do patrimônio cultural
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LEI Nº 18.030, DE 17 DE JANEIRO DE 2009 - Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da ar-
recadação do ICMS pertencente aos municípios

DECRETO Nº 42.505, DE 15 DE ABRIL DE 2002 - Institui as formas de Registro de Bens Culturais de Natureza Ima-
terial ou Intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais 

Municipal

A gestão pública do patrimônio cultural no município de Contagem começa, oficialmente, com a promulgação da 
lei de proteção do patrimônio, a Lei Nº 2.842, de 29 de abril de 1996 e a criação do Conselho Municipal de Cultura 
e do Patrimônio Ambiental e Cultural de Contagem – COMPAC  – com a aprovação da Lei nº 2.961,de 11 de junho 
de 1997. 
 
Com a utilização desses instrumentos ocorrem os primeiros tombamentos de bens públicos como a Casa da Cul-
tura Nair Mendes Moreira, Parque Municipal Gentil Diniz, Espaço Popular, Casa de Cacos de Louça e particulares 
como a Matriz de São Gonçalo e a Capela de Imaculada Conceição e Santa Edwiges.

Atualmente, com a criação da Fundação Cultural de Contagem– FUNDAC – e adesão ao Sistema Nacional de Cultu-
ra – SNC-, a gestão do patrimônio cultural está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Políticas de Memória 
e Patrimônio Cultural e do Compac.

A criação de uma instituição gestora de cultura e as demandas da adesão ao SNC resultaram na criação da lei nº 
4.647/ 2013 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, em consequência, reformulou-se o conselho e revo-
garam-se as leis criadas ao longo das gestões anteriores, em especial a Lei nº 2.842/1996 e a Lei nº 2961/1997. 
A proteção pode ser determinada por qualquer ente federativo, que então contará com seus organismos para ga-
rantir a preservação dos bens culturais.

A gestão do patrimônio cultural de Contagem é de responsabilidade da Coordenadoria de Políticas de Memória e 
Patrimônio Cultural, estruturada dentro da FUNDAC e do Compac.

Contagem está integrada ao SNC e é regida pelas seguintes leis municipais:
-Lei Orgânica do Município de Contagem e suas alterações;
-Lei nº 4647/2013 – Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura;
-Plano Diretor – estabelece o ordenamento territorial, as diretrizes de intervenção na estrutura urbana, as políticas 
setoriais e de gestão;
-Lei de Uso e Ocupação do Solo – define as áreas especiais, seus usos para instalação de equipamentos;
-Lei nº 4.278, de 24 de julho de 2009-Institui a árvore jabuticabeira, como árvore representativa do Meio Ambiente 
do Município de Contagem e dá outras providências.
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A gestão pública do patrimônio cultural no município de Contagem começa com a promulgação da Lei de Proteção 
do Patrimônio -Lei nº 2.842/96 e a criação do COMPAC – Lei nº 2961/97, esta lei  dispunha sobre as diretrizes de 
proteção, estabelecendo o tombamento e o inventário como instrumentos legais de acautelamento do Município, 
em relação a esse patrimônio.

Com a criação da Fundação Cultural de Contagem – FUNDAC, com figura de pessoa jurídica de direito público, 
responsável pela cultura no município, houve uma reestruturação no Conselho, cujas funções, entre outras, são o 
planejamento e fiscalização dos usos do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural – FUMPAC.

O Art. 47 da Lei 4.647/2013,cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC – órgão destinado a 
orientar a formulação da política municipal de proteção do patrimônio cultural. Em seu artigo 48, a lei determina 
que o COMPAC seja composto por 14 (quatorze) membros e respectivos suplentes, com composição paritária de 
representantes de instituições públicas e da sociedade civil definidos da seguinte forma: 

I -7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, representando o poder público através dos seguintes órgãos, 
instituições e poderes: 
a) dois representantes da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac
b) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
c) um representante da Procuradoria-Geral do Município 
d) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e) um representante da Câmara Municipal de Contagem 
f) um representante da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade

II – 7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade civil através das seguintes enti-
dades:
a) instituições de ensino superior;
b) Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG;
c) Ordem dos Advogados do Brasil de Contagem – OAB/MG;
d) Associação Comercial Industrial de Contagem - ACIC;
e) Cultura Popular
f) Movimento de Classe de Contagem
g) Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG.

O Conselho reúne-se, ordinariamente, em evento, observando o intervalo de 45 dias entre um e outro . As reuniões 
são abertas à participação da comunidade, com direito a voz.

FUMPAC -  Instituído pelo art. 164, da Lei nº 4.647/13, nos termos do art. 167, inciso IX, da Constituição Federal e 
dos arts. 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural – 
FUMPAC, do Município de Contagem, tem a finalidade de prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a pro-
jetos e ações destinados à promoção, à preservação, à manutenção e à conservação do patrimônio cultural local.

IV- O conselho do patrimônio – COMPAC



17

V- Bens culturais protegidos em Contagem

Contagem possui 13 bens tombados em âmbito municipal, um bem Registrado em nível estadual,a comunidade dos Arturos 
e centenas de bens inventariados.

17
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VI – Perguntas e respostas 

O que é
patrimônio
natural?

Bom dia 
pessoal!

Tudo bem?

Bom dia!
Está tudo 
show de 
bola?

Estamos
num bate papo

sobre patrimônio 
e preservação. 

e temos muitas 
dúvidas! 

vamos fazer uma 
chuva de ideias 
com perguntas e 

respostas?

Beleza!

Eu 
começo!

Arte: Hyvanildo Leite

A “Turma do Contagito”*, vai nos ajudar a 
entender melhor, como reconhecer, valorizar e 
preservar o patrimônio cultural de Contagem.

CONTAGITO

18
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Minha Vez!
O que é patrimônio

edificado?

O Patrimônio natural é constituído por bens criados pela natureza e necessitam 
de proteção para garantir um meio ambiente equilibrado para o ser humano. Ex.: 

grutas, montanhas, rios, ecossistemas, jazidas, animais silvestres, etc.

Exemplo:  Represa Várzea das Flores.

Represa Vargem das Flores

CHAMÍ

19
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O Patrimônio edificado é constituído por edificações isoladas ou conjunto 
de edificações, que poderão ter tipologias distintas e não necessariamente 
antigas, mas que possuam peculiaridades que identificam uma comunidade.

A arquitetura rural, as fábricas, as casas feitas de forma local (a chamada
arquitetura vernacular, com características específicas de uma região),

as cidades, os monumentos, etc.

Exemplo: Igreja matriz de São Gonçalo e Espaço Popular.

Matriz de São Gonçalo e Espaço Popular

Gente, preservar é o 
mesmo que tombar?

ARTURINHO

20



21

Não, a preservação pode existir sem o tombamento.
O tombamento é um instrumento legal, sem o qual não há ação do 

poder público e da sociedade, visando a sua preservação. Esta é uma 
importante iniciativa a ser tomada para garantir a permanência

do patrimônio cultural para as gerações futuras, impedindo a sua 
descaracterização/destruição e propiciando a

sua plena utilização.

O que é
tombamento de

conjunto de bens?

É o tombamento
que não abarca apenas um imóvel, 
mas diversos deles, localizados 
numa mesma área, como sítios

históricos, arqueológicos e
núcleos urbanos.

FALUCA

ZÉ GONÇALO

21
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Exemplo: conjunto urbano formado pelo palácio do Registro, praça 
Presidente Tancredo Neves e a capela  Santa Helena

Vista frontal da Capela de Santa Helena

Vista aérea do Conjunto Urbano Palácio do Registro e
Praça Presidente Tancredo Neves.

Puxa vida! Que legal!
Agora sim. Estou entendendo 
melhor como tudo funciona!

22
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É importante o tombamento de edifícios públicos relevantes, 
assim como de qualquer edifício que possua características

arquitetônicas e ou históricas de fortes significados
cultural e afetivo.

Outra dúvida.
Deve-se tombar apenas bens das 
famílias importantes ou edificações

oficiais?

Os critérios de tombamento devem ser culturais e a escolha 
é técnica, levando em consideração não só a história dos que o 
construíram e o vivenciaram, mas também sua importância na 
formação e desenvolvimento da cidade. Deve-se ter o cuidado 
de preservar bens de todas as camadas sociais definidoras da 

história local.

23
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Hoje, existem entidades de preservação da 
arquitetura moderna. Bens recentes podem 
ser indicados para tombamento, pois tam-
bém estão sujeitos às descaracterizações 

ou demolições.
 

Exemplo: Chaminés e prédio
administrativo da Itau

Os bens a serem tombados 
precisam ser antigos, com 

mais de 100 anos?

Chaminés da
Companhia Cimento 

Portland Itau

Prédio Administrativo da da Companhia Cimento Portland Itau. Fachada Principal.

É uma noção ultrapassada e equivoca-
da sobre preservação e tombamento.

A importância de um bem não tem 
ligação direta com sua idade. 

24
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apenas alguns podem vir a ser
elencados) e importância arquitetônica, 
histórica, turística, científica, artística,

arqueológica e paisagística dentre
outras, sendo que o bem pode possuir  

alguns desses aspectos o
agregar outros

Quais os critérios para 
se definir os bens a 
serem tombados?

Deve-se fazer um inventário dos bens, observando-se
sua integridade (estado de conservação/ possibilidade
de restauração) raridade, exemplaridade (bens mais
significativos, pois na presença de diversos com as

mesmas características, 

Ex: capela de São Domingos 
Gusmão – bairro Retiro

(tombada por solicitação da
comunidade)

Capela São Domingos 
de Gusmão

Interessante!

25
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Os imóveis preservados devem fazer parte do dia-a- 
dia das pessoas e não apenas utilizados para certas 
funções, ditas culturais. Não importa o uso que se 
dê ao imóvel, desde que seja compatível com a sua 
estrutura física e que permaneçam preservadas as 

suas características.

Os bens tombados devem ser 
transformados em museus e 

casas de cultura?

Um bom exemplo é o Centro Cultural Prefeito
Francisco Firmo de Mattos Filho

Centro Cultural
Prefeito
Francisco Firmo de
Mattos Filho

Isto
Mesmo!
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O Ministério Público – MP pode preservar?

Ao MP cabe a fiscalização do patrimônio cultural, para 
garantir sua preservação. Conforme dispõe o artigo 129, 
parágrafo 3º, da Constituição da República, incumbe ao 
Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos”. Tais ações são amparadas pelas Leis Fede-
rais n°4.717/65 e n° 7.347/85, que disciplinam a “ação 

Alguém responda esta! Um bem pode ser
tombado por mais de um ente federativo?

Sim. Dependendo de sua relevância, pode ser inscrito na Lista do Patrimônio 
Universal e, também, ser tombado pela esfera municipal, estadual e ou

federal. Exemplo: a cidade de Ouro Preto é tombada pela União por meio do 
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

desde 1938, pelo próprio município desde 2011 e é patrimônio mundial por 
declaração da UNESCO desde 1980. 

Quem pode solicitar o tombamento?

A solicitação do pedido de tombamento pode advir do
proprietário, da sociedade, do conselho de defesa do

patrimônio, de entidades, de toda e qualquer pessoa de
direito público ou dos órgãos municipais, estaduais e

federais. Para o tombamento pelo município de Contagem,
o pedido deve ser devidamente descrito

mediante justificativas e apresentado ao COMPAC.

popular” e a “ação civil pública”. Nesta perspectiva, caso o 
MP identifique a existência de um patrimônio cultural que 

mereça a proteção do poder público, ele pode determinar seu 
tombamento pelo Município, Estado ou União, por meio de 
seus respectivos órgãos de preservação. Da mesma forma, 

caso ele identifique que um bem cultural protegido se encon-
tra ameaçado, ele deve, de ofício, acionar seus responsáveis 

a fim de evitar sua perda ou descaracterização. 
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9. Caso o tombamento seja aprovado, ele será definitivo e o bem cultural 
será inscrito em “Livro do Tombo”, dependendo da sua categoria.

Como se dá o processo de tombamento?

A condição primordial que desencadeia o processo de tombamento é a
conscientização da sociedade sobre a importância do patrimônio histórico e 

também o caráter afetivo dos bens.

É o reconhecimento do valor cultural e da relevância local, estadual e 
nacional do bem. Os valores devem ser listados, devendo apresentar 
relevância local, estadual ou para a União. O tombamento é decidido 

pelo Conselho, que delibera sobre a importância do bem cultural
para a sociedade, observando o seguinte rito: 

1. Um bem é indicado para tombamento; 
2. Abre-se um processo; 
3. Os conselheiros definem, em reunião, o início de um estudo de    
Tombamento; 
4. O processo é instruído, essa instrução se constitui de estudo 
que é realizado buscando comprovar a importância do bem cultural 
e de sua preservação, bem como a forma de preservá-lo. 

5. Solicita-se um ou mais pareceres para a análise do processo;
6. O parecer é votado; 
7. Caso seja aprovado o tombamento, seu proprietário é notificado, 

sendo-lhe dado o  prazo de quinze dias para que ele concorde com o 
tombamento, ou apresente impugnação dessa decisão. Neste

período, prevalecem todos os efeitos do tombamento, que ainda é 
provisório.

8. Caso apresente impugnação, o Conselho volta a se reunir 
para análise da impugnação e nova votação, podendo prevalecer 
o tombamento ou a impugnação.

São quatro os livros do tombo: 
a. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico;
b. Livro do Tombo Histórico e as obras de arte histórica;
c. Livro do Tombo das Belas-Artes;
d. Livro do Tombo das Artes aplicadas.
10. Caso o tombamento não seja aprovado, o processo é arquivado.
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Pelo art. 147, da Lei Municipal nº 4.647/2013, os proprietários de
imóveis tombados poderão se beneficiar do que dispõe a subseção IV, da 

mesma lei; da transferência do Direito de construir e da Transferência de 
Potencial Construtivo, referido no Plano Diretor do Município de Contagem.
O proprietário de um bem tombado pode também usufruir dos benefícios 
das leis de incentivo á cultura e dos Fundos que contemplam a preservação  

do patrimônio cultural como o FUMPAC.

Existem outros órgãos de preservação, além dos públicos?

Sim, existem organizações não-governamentais – ONG – de defesa do 
patrimônio, sem poder legal para tombar, porém como importante papel de 

conscientizar as comunidades sobre a preservação. 

O tombamento é uma agressão à propriedade privada?

O tombamento é um ato administrativo (e não uma lei) que condiciona e regula o 
uso responsável da propriedade privada, e se equipara legalmente à Lei de Zonea-
mento, ao Código de Obras, à Lei de Ocupação do Solo Urbano com suas Taxas de 
Ocupação e Índices de Aproveitamento. Importante mencionar, ainda, que o ato 
de tombamento não implica em perda dos poderes inerentes à propriedade, como a 
faculdade de usar, gozar e dispor do bem.

Tombar é o mesmo que desapropriar?

De maneira alguma. Desapropriação é o ato pelo qual o Poder Público, mediante
prévio procedimento e indenização justa e em razão de uma necessidade ou utilidade

pública, ou ainda diante do interesse social, adquire de alguém sua propriedade. A
desapropriação faz do poder público o proprietário do bem, e o tombamento não altera

sua propriedade. No entanto, caso um bem cultural não esteja sendo devidamente
conservado por seu proprietário, o poder público poderá proceder a sua desapropriação 
para garantir sua preservação em nome do interesse público. Exemplo: O Sobrado dos

Quatro Cantos em Tiradentes foi desapropriado pelo IEPHA/MG no final dos
anos 90 do século XX  para evitar seu arruinamento.

Quais os dispositivos que um proprietário de bem 
tombado pode se valer para ser “compensado” pelo 

tombamento?
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Sim. Uma praça ou um jardim histórico representam uma 
composição paisagística e arquitetônica passível de proteção, 

sendo bastante oportuno seu tombamento, impedindo que 
projetos “modernizantes” colaborem para a destruição da 

memória local.

Bem tombado pode ser alugado ou vendido?

Sim. Como a propriedade do bem não é alterada, o mesmo pode ser alugado ou vendido 
normalmente, pois os poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor) não são 
afetados pelo tombamento. No entanto, o órgão responsável pelo tombamento terá o 

direito preferencial de sua aquisição durante um prazo de 30 dias corridos, a partir da  
data de sua oferta para venda ao órgão tombador. Passado este prazo, mesmo não

havendo resposta, o proprietário fica liberado para vendê-lo no mercado imobiliário. 

Uma praça pode ser tombada?

Exemplo: praça Presidente 
Tancredo Neves

30 Praça de Esportes Tancredo Neves 
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O tombamento preserva?

O bem tombado não pode ser demolido, destruído nem mutilado, nem, 
sem prévia autorização do órgão tombador, sofrer qualquer tipo de 

intervenção. O tombamento ainda é o melhor instrumento que garante 
legalmente a ação de fiscalização do órgão tombador, objetivando sua 

preservação. Caso o imóvel não seja mantido adequadamente, como 
qualquer outro, pode vir a se degradar com o tempo. 

O tombamento congela a cidade e impede seu
desenvolvimento?

Não é a finalidade do tombamento, pois a história continua criando seus
marcos. O desenvolvimento de uma cidade deve ser visto pela ótica da
qualidade de vida dos cidadãos, que passa pelo respeito às memórias

individuais e coletivas presentes nas cenas urbanas e pela intenção da
legislação municipal. Assim, os bens tombados podem receber novas

intervenções, desde que respeitem os valores que justificaram sua proteção
e devem ser harmônicas com suas características originais. 

Quais os benefícios do tombamento para a cidade?

Tem sua história preservada, através de bens 
culturais importantes, garantindo a sobrevivência 

das características que tornam essa cidade única e 
singular. O patrimônio preservado pode

incrementar o turismo local.

Em termos de sustentabilidade, é 
uma conquista relevante: os cidadãos 

se reconhecem nela diminuindo os 
atos de vandalismo.
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Sim. Àqueles cujo tombamento se refere ape-
nas à volumetria geral, fachadas e cobertura, 

ficam abertas possibilidades de
Legislação Federal 

É possível a convivência do novo com o antigo?

Não só é possível, como desejável, 
pois a arquitetura antiga e

contemporânea devem conviver
harmoniosamente.

Um imóvel tombado 
pode mudar de uso?

Sim, através de reúso. Uma antiga residência pode se transformar em 
agência bancária, uma indústria em mercado ou supermercado, desde 

que obedeçam às diretrizes do tombamento. São os chamados
retrofit’s cujo objetivo é revitalizar e atualizar as construções antigas, 

para aumentar sua vida útil, incorporando, por exemplo, as modernas 
tecnologias ou novos materiais,  reposicionando a importância do imóvel 

frente a sociedade local. Exemplo: a antiga Serraria Souza Pinto em 
Belo Horizonte, próxima ao Viaduto Santa Tereza, antes usada como 
Serraria e reformada para receber um importante espaço cultural.

Um imóvel tombado pode ser modificado?

alterações e adaptações internas. Veja
também o conceito de retrofit na

pergunta anterior.

Esperamos que todos
tenham gostado deste bate 

papo! Aprendemos muito!
Tchau! Até a próxima!
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VII – Passo-a-passo – procedimentos

Passo a passo para aprovação de projetos no entorno de bens tombados e inventariados e 
na AIURB 3.

Passo 1: Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano –  Solicitar as Informações básicas para o imóvel;
Passo 2: Solicitar ao COMPAC as diretrizes para apresentação de projetos para análise e aprovação do conselho, 
utilizando-se do seguinte endereço eletrônico: Compac.contagem@gmail.com 
Passo 3: Apresentar os documentos solicitados nas diretrizes à Secretaria Executiva do COMPAC – Casa da Cultura 
Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem, com antecedência  de 15 (quinze) dias, da reunião do Con-
selho. 
Passo 4: O projeto será analisado pelo COMPAC nas reuniões mensais que acontecem com intervalos de até 45 
dias. 
Passo 5: Retirar o Parecer Técnico na Secretaria Executiva do COMPAC, no 5º dia útil, após a reunião do Conselho.
Passo 6: O Parecer Técnico e o projeto deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
juntamente com o restante da documentação que for solicitada pela mesma, quando da abertura do processo de 
aprovação de projeto.

Diretrizes para apresentação de projetos 

• Requerimento de Informações Básicas sobre Imóvel (RIBI) emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano; (Cópia impressa e cópia digital)
• Estudo de implantação do projeto: implantação no terreno, volumetria, altimetria e fachada; (Cópia impressa e 
cópia digital)
• 40 fotos do local e do entorno; (cópia digital)
• Documento que comprove a propriedade; (Cópia impressa e cópia digital)
• Declaração do proprietário para apresentação do projeto, se não for o próprio que trouxer  a documentação na 
Secretaria Executiva. (Cópia impressa e cópia digital)
• Maquete eletrônica de acordo com o solicitado;(cópia digital)
• Poderá ser solicitada documentação adicional, após avaliação da equipe técnica.
• A documentação solicitada deverá ser entregue em pasta documento, com presilha romeu/julieta, etiquetada 
contendo o endereço completo do empreendimento e o nome do solicitante;

COMPAC – Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem – Praça Vereador Josias 
Belém, nº 01 – Sede – Contagem/MG -Telefones: (31)3398-7350 ou (31)3352-5323 – Compac.contagem@
gmail.com 
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VIII- Referências para pesquisa

Site do Planalto – www.planalto.gov.br
• Após entrar no site localizar o menu “Legislação” no canto superior direito.
• No Portal da Legislação localizar o ícone “Pesquisa de Legislação”.
• Na tela de Pesquisa, pesquisar as seguintes leis somente pelo seu número e ano:
 Lei Federal n°9,605 de 12, de Fevereiro de 1998 em especial os artigos 62 e 63.(Dispõe sobre as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências). 
 Decreto Federal n°3,551, de 4 de Agosto de 2000. (Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que con-
stituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências).
 Decreto-Lei n°25, de 30 de Novembro de 1937.(Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional) 
 Lei Federal n°3,924, de 26 de Julho de 1961.(Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos)

Site do IPHAN– www.iphan.gov.br/legislacao

Legislação Estadual

Site da Assembleia de Minas Gerais – www.almg.gov.br 
• Localizar o menu “Consulte” no centro da página.
• Depois clicar em “Legislação”.
• Na tela de pesquisa, pesquisar as seguintes leis pelo seu número e ano:
 Lei n° 18.030 de 12 de Janeiro de 2009.(Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação 
do ICMS pertencente aos Municípios).
 Decreto n°42.505, de 15 de Abril de 2002.(Institui as formas de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou 
Intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais). 
 Lei n°13.464, de 12 de Janeiro de 2009.(Cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arquitetônico - FUNPAT - e dá outras providências).
 Lei n° 11.258, de 28 de Outubro de 1993.(Reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais - IEPHA-MG - e dá outras providências)

Legislação Municipal

Site da Prefeitura de Contagem- www.contagem.mg.gov.br
• Clicar na aba “Serviços e Publicações”.
• Depois clicar em “Legislação”.
• Na tela de pesquisa, pesquisar as seguintes leis pelo seu número e ano:
 Lei n° 4.647,de 27 de Dezembro de 2013.(Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, neste Município)
 Lei n°4.278, de 24 de Julho de 2009.(Institui a árvore jabuticabeira, como árvore representativa do Meio Ambiente do 
Município de Contagem e dá outras providências).
 Lei n° 3.015, de 15 de Janeiro de 1998.(Dispõe do Uso e Ocupação do Solo no Município de Contagem e dá outras 
providências)
 Lei n°2.760, de 11 de Setembro de 1995 – Título II.(Institui o PLANO DIRETOR do Município de Contagem e dá outras 
providências)
 Lei Orgânica do Município de Contagem – Título IV, Capítulo I, Seção V.
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IX - Endereços úteis

SEMAS: Avenida. João César de Oliveira, 1410 / 2º andar - Bairro: Eldorado - CEP: 
32.310-000 
Telefone: 3391-9349

COMPAC: Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem
Praça Verdeador Josias Belém, 01- Bairro: Sede - CEP: 32.017-670 
Telefone: 3398-7350

Câmara Municipal de Contagem: Praça são Gonçalo, 18 - Centro - Contagem - CEP: 
32.017-730 
Telefone: 3359-8700

Ministério Publico de Contagem: Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, 285 - 
Novo Eldorado - Contagem - CEP: 32.340-000 
Telefone: 3398-5775

Fundac - Rua Dr. Cassiano, 103 - Centro - Contagem - Cep: 32.017-230
Telefone: 3352-5357

Prefeitura Municipal de Contagem - Praça Presidente Tancredo Neves, 200 - Camilo 
Alves - Contagem - Cep: 32.017-900 - Telefone: 3352-5000.
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