
LEI Nº 578/2003, de 29 de abril de 2003.

                                                     EMENTA: “DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E NATURAL DO
MUNICÍPIO E CRIA ÓRGÃO
COMPETENTE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais,

APROVA:

                                      CAPÍTULO I

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO, AMBIENTAL E CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE BARREIRAS.

Art. 1º - Constituem o Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do
Município de Barreiras os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, relacionados à identidade, à memória, à
ação dos grupos formadores da sociedade de Barreiras, dentre os quais se
incluem:

I - As formas de expressão;
II - Os modos de criar, fazer e viver;
III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artísticos-culturais;
V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, arquitetônico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico,
inerentes às reminiscência da formação de nossa história cultural, dotados
pela natureza ou agenciados pela indústria humana.

Art. 2º - O Poder Público Municipal promoverá, garantirá e incentivará a
preservação, conservação, proteção, tombamento, fiscalização, execução de
obras ou serviços visando a valorização do Patrimônio Cultural do Município
de Barreiras.



§ 1º . Compete ao Poder Público Municipal promover a conscientização
pública para a conservação do Patrimônio Cultural.

§ 2º .Compete à Secretária Municipal de Educação, através do Serviço do
Patrimônio Histórico, Artístico e natural do Município - SPHAM a
implementação da política de proteção e valorização do Patrimônio Histórico
Cultural, no que couber, o disposto nesta lei.

CAPÍTULO II

DO TOMBAMENTO

Art. 3º - O tombamento dos bens mencionados no Artigo 1º da presente lei,
se dará em livro de tombo que pertencerá o Serviço do Patrimônio Histórico e
Natural do Município – SPHAM.

Art. 4º - O tombamento dos bens pertencentes à União, ao Estado ou ao
Município se fará de ofício, por ordem do SPHAM, sendo notificada à entidade
a que pertencer.

Parágrafo Único – A notificação a que se refere o “caput” do presente artigo,
se fará na pessoa do titular do órgão sob cuja guarda estiver o bem tombado.

Art. 5º - O tombamento do bem pertencente à pessoa física ou pessoa
jurídica de direito privado será voluntária ou compulsória.

Art. 6º - Proceder-se-á ao tombamento voluntário, sempre que o proprietário o
solicitar, e o bem se revestir dos requisitos necessários para constituir parte
integrante do patrimônio histórico, artístico ou natural do Município, a juízo do
Órgão competente do SPHAM, ou quando o proprietário anuir, por escrito, à
notificação que se fizer para inscrição do bem no livro tombo.

Art. 7º - Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário
opuser obstáculo à inscrição do bem.

Art. 8º – O tombamento compulsório obedecerá ao seguinte processamento:

          I - O SPHAM notificará o proprietário para anuir o tombamento, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação, ou
querendo impugná-lo, oferecer as suas razões;

          II – No caso de não haver impugnação dentro do prazo da Lei, o
SPHAM, procederá a competente inscrição no livro de tombo.

          III - Oferecida tempestivamente à impugnação, caberá ao SPHAM
sustentar, o fundamento do tombamento, remetendo o processo, em seguida
ao órgão competente que deverá manifestar na reunião seguinte,



encaminhando-se o processo ao Prefeito Municipal para decisão final e
irrecorrível.

Parágrafo Único – Quando o bem a ser tombado correr risco de destruição
por reforma ou ocupação, a notificação tem efeito suspensivo em toda e
qualquer atividade que possa por em risco a sua integridade para fins de
preservação.

Art. 9º – O tombamento do bem será total ou parcial, a saber:

               I – Para os bens imóveis o tombamento será total quando todo o
bem for considerado do interesse público e o tombamento será parcial
quando apenas parte ou partes dele for considerado de interesse público.

               II – Para os bens móveis o tombamento será sempre total.

Art. 10 – O tombamento a que se refere o Artigo 7º da presente Lei, será
considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo
iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos mesmos no livro de
tombo.

Parágrafo Único – Para todos os efeitos, salvo disposto no Artigo 15 desta
Lei, o tombamento provisório se equipara ao definitivo.

Art. 11 – Equipara-se ao proprietário, para os efeitos da presente lei, o título
do Domínio Útil, possuidor ou detentor a qualquer título.

CAPÍTULO III

EFEITOS DO TOMBAMENTO

Art. 12 – A alienabilidade dos bens tombados, de propriedades de pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições constantes desta
Lei.

Art. 13 – O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular, será
por iniciativa do SPHAM, averbado ao lado de cada registro competente:

§ 1º - No caso de transferência de propriedade, a qualquer título, dos bens
imóveis tombados, deverá o adquirente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de multa de 10 % (dez por cento) sobre o respectivo valor, fazê-la
constar do registro, ainda que se trate de transmissão resultante de sentença
judicial de qualquer natureza;



§ 2º - A transferência de bem imóvel tombado deverá ser notificada ao
SPHAM no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10 % (dez por
cento) do valor do bem.

§ 3º - O deslocamento do bem móvel tombado, de um local para outro, no
mesmo prazo fixado no parágrafo anterior, e sob a mesma pena, deverá ser
solicitada ao SPHAM.

Art. 14 – O bem móvel tombado não poderá sair do Município senão por curto
espaço de tempo, e com finalidade de intercâmbio cultural, a juízo do
SPHAM.

Art. 15 – À exceção da hipótese prevista no artigo anterior a tentativa de
transferência do bem tombado para fora do Município, será punível com multa
de 50 % (cinqüenta por cento) do valor do bem.

Parágrafo Único – Persistindo a intenção do proprietário do bem móvel
tombado em transferi-lo para fora do Município, será decretado de utilidade
pública para fins de desapropriação, e requerido o seu seqüestro, na forma do
Código de Processo Civil.

Art. 16 – No caso de extravio ou furto de qualquer bem móvel tombado, o seu
proprietário deverá dar conhecimento do fato ao SPHAM, no prazo de 48
horas (quarenta e oito horas), sob pena de multa de 10 % (dez por cento) do
valor do bem.

Art. 17 – Os bens tombados não poderão ser, em nenhuma hipótese,
destruídos, demolidos ou mutilados ou restaurados, sem prévia autorização
especial do SPHAM, sob pena de embargo e multa de 100 % (cem por cento)
do valor do bem.

Art. 18 – Sem prévia autorização do SPHAM, não será permitido, nas
vizinhanças de bem imóvel tombado, fazer obra de qualquer espécie, que
impeça ou reduza a visibilidade, sob pena de ser determinada a demolição da
obra às expensas do proprietário, e  de lhe ser imposta multa de 400 %
(quatrocentos por cento ) do valor do imóvel.

§ 1 º - A proibição a que se refere o presente artigo, estende-se a tapumes,
painéis de propaganda, ou qualquer outros objetos, cuja colocação incidirá
nas mesmas punições;

§ 2 º - Quando a obra ou serviço for nas cercanias de grutas ou rios ou lagos
tombado o tipo de atividade permitida será definida pelo SPHAM e em caso
de descumprimento o valor da multa será do dobro do dano causado ao bem
tombado.



Art. 19 – O proprietário, que comprovadamente não dispuser de recursos
para proceder a conservação e reparo ou proteção que o bem tombado
requer, levará ao SPHAM, a necessidade dos mesmos, sob pena de multa do
dobro do valor da obra necessária.

§ 1º -  Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras o
SPHAM orçará e encaminhará ao Prefeito Municipal para elaboração de
autorização legislativa para a sua execução, no prazo máximo de 6 ( seis )
meses.

§ 2 º - Na falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, o
tombamento do bem ficará cancelado, a pedido do proprietário.

Art. 20 – Verificado por parte do SPHAM, urgência na realização das obras
de reparo e conservação do bem tombado, poderão estas ser realizadas pelo
Município independente da comunicação a que se refere o “caput” do artigo
anterior.

Art. 21 – Os bens tombados ficarão sujeitos a vigilância permanente do
SPHAM que poderá inspecioná-los sempre que julgar conveniente não
podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à
inspeção, sob pena de multa de até o dobro do valor do bem, elevado ao
dobro em caso de reincidência.

Art. 22 – Os atentados cometidos contra os bens de que trata o Artigo 1º
desta Lei, serão equiparados aos cometidos contra o Patrimônio Público.

Art. 23 – Em caso de risco iminente de destruição de bem imóvel residencial
ou comercial tombado, pode o Município desapropriá-lo e se necessário
transferi-lo para outro local de interesse público.

CAPÍTLO IV

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Art. 24 – Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, o Município terá o direito da
preferência.

§ 1º - Os bens serão oferecidos prévia e obrigatoriamente ao Município pelo
mesmo preço, usando este seu direito de preferência no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de perdê-lo;

§ 2º - É nula a alienação realizada com violação do disposto no parágrafo
anterior, ficando o Município habilitado a seqüestrar o bem e impor multa de
20% ( vinte por cento ) do valor da operação, ao transmitente e ao adquirente,
que serão solidariamente responsáveis;



§ 3º - A nulidade será declarada na forma da Lei, pelo juiz que conceder o
seqüestro, o qual só será levantados depois de satisfeita a multa e transferido
o bem para o Patrimônio Municipal;

§ 4º - O direito de preferência não impede o proprietário de gravar o bem
tombado por penhor, hipoteca ou anticrese;

§ 5º - Nenhuma venda judicial de bem tombado se poderá realizar, sem que o
Município, na qualidade de titular do direito de preferência seja disso
notificado judicialmente, não podendo ser expedidos os editais de praça antes
da notificação;

§ 6º - Ao Município, caberá o direito de remissão, se dela não abrir mão, até a
assinatura de alto de arrematação ou até sentença de adjudicação as
pessoas que, na forma da lei, tiverem a faculdade de remir.

§ 7º -  O direito de remissão poderá ser exercido dentro de 5 ( cinco ) dias, a
partir da data de assinatura do alto de arrematação ou da sentença de
adjudicação, não se  podendo extrair a carta competente, enquanto não se
esgotar tal prazo.

CAPITULO V

INCENTIVOS À PRESERVAÇÃO

Art. 25 - O Município incentivará as intervenções classificadas com de
preservação arquitetônica integral, preservação arquitetônica parcial, imóveis
de reconstituição arquitetônica e os de acompanhamento, através da
concessão de isenção de taxa para licenciamento da obra.

Art. 26 - Os imóveis classificados no artigo anterior “caput” desta Lei, bem
como os imóveis tombados pelo Município situados fora dos limites do Centro
Histórico de Barreiras  de suas áreas de entorno, terão isenção do pagamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), desde
que mantidos em bom estado de conservação, obedecendo os índices abaixo
discriminados

100% para os bens tombados e íntegros arquitetonicamente (bens imóveis
classificados na categoria de preservação arquitetônica integral);

75% para bens imóveis parcialmente modificados (bens imóveis classificados
na categoria de preservação arquitetônica parcial e os de reconstituição
arquitetônica);

10% para os classificados como de acompanhamento.



Art. 27- A isenção do pagamento do IPTU de que trata este Capítulo, será
concedida anualmente, mediante solicitação do proprietário ou seu
representante legal, podendo ser renovado ou não.

Parágrafo Único. A renovação da isenção do pagamento do IPTU de que trata
este artigo, será concedida mediante vistoria técnica realizada pelo SPHAM,
comprovando a boa conservação do imóvel.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 – O Poder Executivo providenciará a realização de convênios com a
União e o Estado e de acordos com as pessoas físicas e jurídicas de direito
privado visando a plena consecução dos objetivos da presente lei.

Art. 29 – As legislações Federal e Estadual serão aplicadas subsidiariamente
pelo Município

Art. 30 – O Poder Executivo fará constar no plano de metas do Planejamento
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual e na Lei Orçamentária
Anual para a concessão de benefícios e despesas gerais com os programas
desta Lei.

Art. 31 – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2003.

HERONILDO RODRIGUES DE SOUSA
Presidente

EURICO QUEIROZ FILHO
1º Secretário

ANTÔNIO LUIZ CHAVES
2º Secretário


