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LEI COMPLEMENTAR Nº 022, DE 12 DE JUNHO DE 2019. 

 

ACRESCENTA ARTIGOS 179-A A 179-

F NO TÍTULO III DA LEI Nº 1.124 

DE 29 DE OUTUBRO DE 1974 QUE 

INSTITUIU O CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DE ELÓI MENDES 

PARA DISPOR SOBRE A PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL DO 

MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A Lei nº 1.124 de 29 de outubro de 

1974, com a presente lei, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos: 

 

“TÍTULO III 

...............................................

............................................... 

 

CAPÍTULO XIV 

Das Medidas de Proteção ao Patrimônio Cultural 

e Natural 

 

Art. 179-A. O Poder Público Municipal manterá 

sistema permanente de tutela do patrimônio 

cultural do Município através de medidas e atos 

administrativos capazes de evitar o abandono e 

a ocorrência de danos relevantes aos acervos 

locais de valor histórico, artístico, 

turístico, paisagístico, arqueológico, 

etnográfico e urbanístico. 

 

Art. 179-B. O Poder Público manterá sistema de 

controle e fiscalização dos recursos hídricos, 

fauna e flora, considerados de interesse para o 

equilíbrio ecológico e reservas naturais do 

Município. 

 

Art. 179-C. Constituem patrimônio cultural do 

Município de Elói Mendes os bens de natureza 

material e imaterial, públicos ou particulares, 

tomados individualmente ou em conjunto, que 

contenham referência à identidade, à ação e à 

memória dos diferentes grupos formadores da 
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comunidade municipal, entre os quais se 

incluem: 

I – as formas de expressão; 

  

II – os modos de criar, fazer e viver que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, 

religiosidade, entretenimento e de outras 

práticas da vida social; 

  

III – as criações científicas, tecnológicas e 

artísticas; 

 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações 

e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; 

  

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, espeleológico, paleontológico, 

ecológico e cientifico; 

 

VI – os lugares onde se concentram e se 

reproduzem as práticas culturais coletivas. 

 

Art. 179-D. A efetivação da tutela do 

patrimônio cultural e natural do Município far-

se-á pelos seguintes instrumentos: 

 

I – meios primários: desapropriações, 

limitações administrativas, inventário, 

registro, tombamento e zoneamento; 

 

II – meios secundários: restrições decorrentes 

do regime jurídico especial imposto pelo 

tombamento à utilização do bem; 

 

III – meios cautelares: tombamento provisório, 

nos termos da legislação específica; 

 

IV – meios repressivos: de natureza 

administrativa e de natureza penal na forma 

estabelecida em legislação aplicável. 

 

Art. 179-E. Àquele que promover ações que 

caracterizam intervenção, demolição ou 

reparação em patrimônio cultural protegido pela 

Legislação Municipal sem prévia e expressa 

autorização do órgão competente ou do Chefe do 

Executivo serão aplicadas, após regular 
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processo administrativo, multa que poderá 

chegar até 50% (cinquenta por cento) do valor 

da obra. 

 

Art. 179-F. Não será permitido, sem prévia 

autorização do órgão competente, na vizinhança 

da coisa tombada fazer edificação que lhe 

impeça ou reduza a visibilidade, nem nela 

colocar anúncios de cartazes, sob pena de 

demolição da obra irregular ou retirada 

imediata do objeto de anúncio, impondo-se, 

neste caso, multa de até 50% (cinquenta por 

cento) do valor do mesmo objeto.”    

 

Art. 2° Para a promoção e proteção do 

Patrimônio Cultural do Município de Elói Mendes deverão 

ser observadas ainda as disposições contidas na Lei 

Municipal nº 1.471, de 27 de agosto de 2015. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Elói Mendes/MG, em 12 de Junho de 2019. 

 

  

 

 

JOSÉ RICARDO PEREIRA 

Prefeito Municipal Interino 

 

 

 

 

 

JACIEL FRANCO ALVES 

Secretário de Administração 

 

 

 

 

 

MARISA EUNICE PEREIRA BÍSCARO 

Secretária de Educação e Cultura 


