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Itatiaia, 31 de julho de 2019 

 
MEMORANDO / CULTURA / Nº 104/2019 
 
DA: Superintendência Municipal de Cultura 
PARA: Secretaria Municipal de Planejamento 
A/C: Juliana Ferreira Abrantes 

 
Assunto: Minuta do Plano Diretor - Cultura 
 

Prezado: 
 

Ao cumprimentar, sirvo-me do presente, para encaminhar, como o solicitado por e-mail 
(anexo), a Minuta do Plano Diretor, que foi analisada por essa Superintendência de Cultura no que 
tange as políticas sobre cultura - Da Política do Patrimônio Cultural – existentes no arquivo 
enviado, com as alterações pertinentes. 

 
 
Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos, certo de seu apoio, reitero meus 

protestos de elevada estima e consideração. 
  

 

 Respeitosamente, 

 

 

RAFAEL J S FERREIRA 
Superintendente Municipal de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Antônio Gomes de Macedo, Nº 331 - Centro - CEP: 27580-000 - Tel.: (24) 3352-2077  
E-mail: assessoriacultural.pmi@gmail.com - Site: www.itatiaia.rj.gov.br 

 
Página 2 de 7 

Anexo I 
 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
Seção I 
Objetivo 

 
Art. 11. Esta Política tem por objetivo garantir a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do 
Município, com base no inciso IX do art. 30 § 1° do art. 216 da Constituição Federal, criará as Áreas de 
Especial Interesse Histórico Cultural – AEIHC’s, tendo por objetivo a proteção e conservação de sítios e 
edificações de valor histórico-cultural para as gerações presente e futuras, além de promover a sua 
divulgação e garantir, a todos, a reprodução do conhecimento, do uso e o fortalecimento das identidades 
locais existentes no município.  
 
§1º. As AEIHC’s constituirão bens de interesse público protegidos contra demolição, modificação, uso e 
ocupação inadequados ou qualquer ato que possa alterá-los ou descaracterizá-los.  
§2º. O Município cuidará para que as AEIHC’s tenham suas características originais reconstituídas e 
preservadas, de acordo com estudos históricos oficialmente reconhecidos. 
§3º. O Município cuidará para que se garanta às AEIHC’s condições de visibilidade no seu entorno e 
presença valorizada na paisagem como elementos de identidade cultural e de atração turística de Itatiaia.  
 
Art. 12. Nos termos do art. 225 da Lei Orgânica do Município, o turismo associado à valorização e 
preservação do patrimônio natural e cultural, bem como à criação e à manutenção de boas condições 
ambientais nas áreas urbanas e rurais, constitui atividade estratégica do desenvolvimento econômico e 
social, devendo servir de referência para a elaboração dos programas de governo e a disciplina do uso e 
da ocupação do solo e das atividades humanas em geral no território de Itatiaia.  
 
Parágrafo único. Em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 199 e no art. 225 da Lei Orgânica do 
Município, a Prefeitura implementará, nas áreas rurais, programa de fomento à produção agrícola, pastoril 
e artesanal, associado preferencialmente ao turismo, de modo a estimular a preservação das formas de 
vida e de organização territorial no campo, bem como das condições ambientais vigentes. 
 

Seção II 
Diretrizes 

 
Art. 13. Para fortalecimento da política do patrimônio cultural de Itatiaia, são prioridades:  
I – Promover a cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de interesse histórico 
e artístico;  
II – Incentivar a promoção e divulgação da história, da cultura, dos valores humanos e das tradições 
locais, principalmente através de convênios entre as bibliotecas locais e entidades públicas.  
III – Tombar as edificações de valor histórico e cultural com incentivos à sua restauração e revitalização, 
conforme Art. 14;  
IV – Criar um órgão para implementar e controlar os monumentos históricos, culturais e naturais visando 
o seu tombamento e sua preservação;  
V – Formular um calendário de eventos históricos, culturais e artísticos relativos a cada unidade de 
planejamento;  
VI – Desenvolver material impresso com mapas, roteiros e informações turísticas, levando em conta a 
identidade visual/histórica relativas a cada unidade de planejamento do município;  
VII – Quando instituído o S.I.M. (Sistema de Informações Municipais), deverá constar o mapeamento e 
informações dos bens histórico-culturais listados no Art. 14 desta Lei ou outros bens que venham a ser 
reconhecidos como de valor histórico-cultural.  

inea
Nota
Existe uma dúvida legal se precisa nesse parágrafo mencionar se o tombamento tem que estar adequado aos órgãos IPHAM e INEPAC.  Depende da importância do imóvel, às vezes só precisa do tombamento municipal, outras vezes depende de outras esferas como a estadual e federal.

inea
Nota
Todo o artigo deverá ser encaminhado para o capítulo de Turismo.

inea
Nota
Prefeitura deveria incentivar (além da isenção do IPTU por não ser suficiente) atividades de cunho turístico-cultural nos imóveis históricos para seu uso, com a permissão da sua venda de acordo com legislação vigente/formulada. Ainda de acordo com a legislação, outra medida nessa direção seria também permitir apenas o tombamento da fachada para que o imóvel/obra de arte possa ser utilizado de forma a promover o desenvolvimento econômico-social da cidade.  A parte do Turismo deveria reforçar esses pontos. 

inea
Nota
No inciso IV ao invés de criar um órgão já definir o órgão gestor da cultura, que já existe.
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VIII – Assegurar o livre acesso a todas as informações que subsidiem a história dos núcleos e do Município 
no que compete aos eventos de natureza artística e cultural;  
IX – Promover a implantação de Bibliotecas Públicas nas unidades de planejamento;  
X – Firmar convênios entre as Bibliotecas locais e entidades públicas ou privadas, para ampliação de 
seus propósitos.  
XI – Definir diretrizes histórico-culturais para ressaltar a identidade visual/histórica dos núcleos urbanos 
do município. 

 
Seção III 

Do tombamento municipal de imóveis e mobiliário urbano 
 
Art. 14. Constituem o patrimônio histórico-cultural de Itatiaia toda a produção e os modos de vida, 
presentes no processo histórico e no cotidiano do Município, sendo reconhecidos como Áreas de Especial 
Interesse Histórico Cultural – AEIHC’s nos termos do art. 11 dessa Lei por seu importante valor histórico-
cultural os seguintes bens:  
 
I - No Núcleo Urbano Central:  
 
a) Conjunto urbano da Rua São José; 
I – O casario remanescente da antiga vila instalada nos imóveis lindeiros àquele logradouro público, 
situados, no lado par, do nº 64 ao no 86 e, no lado ímpar, o no 157 e do no 99 até a Praça Mariana Rocha 
Leão;  
II – Os imóveis confrontantes com a Praça Mariana Rocha Leão;  
III – As espécies arbóreas plantadas nos logradouros públicos do conjunto;  
1º. As edificações com características históricas originais incluídas no conjunto urbano da Rua São José 
terão suas fachadas e seus muros e grades de alinhamento preservados e mantidos em bom estado de 
conservação.  
2º. Será estimulada a localização de usos e atividades nos imóveis integrantes do conjunto urbano da 
Rua São José capazes de valorizarem a sua função histórica e paisagística para Itatiaia, sem 
comprometer a integridade dos edifícios.  
b) Chácara de Dona Pequenina - futuro Museu do Café e histórico de Itatiaia, da Academia Itatiaiense de 
História – ACIDHIS; 
c) Prédio da Prefeitura;  
d) Igreja Matriz de São José;  
e) Prédio do Fórum - Antiga Usina de Leite; 
f) Prédio do Teatro Municipal na Rua Dona Apolinária;  
1°. O Teatro Municipal terá sua fachada, muro e grades de alinhamento reservados e mantidos em bom 
estado de conservação.  
g) Imóvel situado na Rua Dona Apolinária, 62 - Antiga Policlínica de Itatiaia; 
1°. O imóvel situado na Rua Dona Apolinária nº 62 inclui, para os fins de proteção a que se destinam as 
AEIHC’s, o edifício principal, o muro frontal do alinhamento e os jardins frontal e laterais, devendo abrigar 
uso ou atividade capaz de não comprometer a sua integridade e presença na paisagem do local. 
h) Sede da fazenda Belos Prados; 
1°. A sede da Fazenda Belos Prados inclui o edifício principal da Fazenda e a capela anexa ao edifício 
principal. 
2º. Será estimulada a localização de usos e atividades na sede da Fazenda Belos Prados, incluindo o uso 
residencial, capaz de valorizar a sua função histórica e paisagística para Itatiaia.  
3º. Serão recuperadas, tanto quanto possível, as características originais da sede da Fazenda Belos 
Prados, ficando sua arquitetura original, forma, cor, modenatura das fachadas, detalhes decorativos, 
demais elementos constitutivos e vegetação preservados e mantidos em bom estado de conservação.  
4º. As condições de projeto, implantação e funcionamento da via beira-rio, prevista no Plano Viário Básico 
do Município, deverão promover a valorização da sede da Fazenda Belos Prados na paisagem do local.  
i) Sede da fazenda Cotrim;  

Comentado [TF1]: Verificar a existência de outros bens de 

grande relevância para o município. 

Comentado [TF2]: Citar suas características, através dos incisos. 

 

Comentado [TF3]: Citar suas características, através dos incisos. 

Comentado [TF4]: Citar suas características, através dos incisos. 

Comentado [TF5]: Citar suas características, através dos incisos. 

inea
Texto digitado
p

inea
Texto digitado
preservados

inea
Texto digitado
Incluir o prédio em frente onde já houve serviços da prefeitura (biblioteca e o CRAS).

inea
Realce
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j) Pousada na Rua Raul Cotrim (Instituto Campo Belo), bem como as características de seu entorno;  
k) Tanque de água dos tropeiros;  
1°. O antigo tanque de água de tropeiros será mantido em local de acesso público, representativo do valor 
cultural do bem, com suas feições originais restauradas. 
l) Ruínas da antiga usina de força do bairro Campo Alegre; 
1°. As ruínas da antiga Usina de Força serão transformadas em parque público, mantidos os 
remanescentes da antiga edificação existente no local.   
m) Capela Nosso Senhor dos Passos;  
n) Antigo Prédio dos Correios na Praça Santos Dumont; 
o) Praça Mariana Rocha Leão; 
p) Afloramento do Leque de Itatiaia na Vila Pinheiro; 
q) Tanque de abastecimento de trem na rua do HCI; 
r) Torre de transmissão do primeiro sinal de tv no brasil próximo ao abrigo Água Branca PNI; 
s) Monumento Asa de Hermes do antigo Motel Country Club do Brasil, no bairro Nova Conquista; 
t) Sepulturas e mausoléus do cemitério público de Itatiaia provenientes do distrito de Santana dos Tocos; 
sepultura da artista fino-brasileira Eila Ampula, sepulturas números “XXX”, por possuírem grande valor 
artístico, histórico e cultural. 
 
§1°. Serão recuperadas, tanto quanto possível, as características originais das AEIHC’s, ficando suas 
arquiteturas, formas, cores, modenatura das fachadas, detalhes decorativos e demais elementos 
constitutivos preservados e mantidos em bom estado de conservação.  
§2°. Fica sujeita a licenciamento especial a localização de usos e atividades, bem como a realização de 
obras e edificações nas Áreas de Especial Interesse Histórico Cultural e nos imóveis adjacentes a elas.  
 
II - Em Penedo:  
 
a) Casa de Pedras;  
b) Casa Suni;  
c) Casarão da Colônia; (antiga sede da Fazenda Penedo)  
d) Clube Finlândia e Museu Eva Hilden;  
e) Antiga Sede do Clube Finlândia;  
f) Conjunto urbano da Av. Finlândia; 
1°. Conjunto Urbano da Avenida da Finlândia, formado por todos os imóveis lindeiros a esta via e o imóvel 
da antiga sede da Fazenda Penedo; 
2º. Nos imóveis integrantes do Conjunto Urbano da Avenida da Finlândia, deverão se localizar usos e 
atividades, incluindo residência, comércio e serviços, capazes de valorizarem a função histórica e 
paisagística do lugar na afirmação e promoção da origem finlandesa de Penedo.  
g) Primeira Sauna do Brasil;  
h) Fábrica de sauna;  
i) Pico do Penedinho.  
 
§1°. Serão recuperadas e preservadas, tanto quanto possível, as características originais dos imóveis 
identificados com a origem finlandesa de Penedo, integrantes das AEIHC’s criadas neste artigo, ficando 
suas arquiteturas originais, forma, cor, modenatura das fachadas, detalhes decorativos, demais 
elementos constitutivos e vegetação mantidos em bom estado de conservação.  
§2°. A proteção de que trata este artigo abrange toda a extensão dos terrenos dos imóveis, incidindo 
parcialmente nos imóveis adjacentes aos bens, de modo a que cada constitua com seu respectivo entorno 
um conjunto ambiental capaz de valorizar a memória histórica e cultural de Itatiaia.  
§3°. Fica sujeita a licenciamento especial a localização de usos e atividades, bem como a realização de 
obras e edificações nas Áreas de Especial Interesse Histórico Cultural e nos imóveis adjacentes a elas.  
 
 
 

Comentado [TF6]: Citar suas características, através dos incisos. 

Comentado [TF7]: Citar suas características, através dos incisos. 

Comentado [TF8]: Verificar o número das sepulturas oriunda de 

Santana dos Tocos e outras de relevância Cultural/Histórica  

Comentado [TF9]: Verificar a existência de outros bens de 

grande relevância para o município. 

Comentado [TF10]: Citar suas características, através dos 

incisos. 

Comentado [TF11]: Citar suas características, através dos 
incisos. 

inea
Nota
A AAI possui muitas informações documentais e históricas desse momento para sanar qualquer dúvida.

inea
Texto digitado
Substituir licenciamento por consulta/autorização. Não é pertinente o licenciamento aqui. 

inea
Texto digitado
 Incluir mais um item "v": Na Rua Prefeito Assumpção, incluir o prédio da esquina onde hoje funciona um restaurante de comida mineira (Miltinho 2).  Tem que incluir o prédio de esquina com a rua Antonio Gomes de Macedo, Bar e Resturante Chega Mais. Incluir também a sede da antigo hotel da Fazenda da Serra.

inea
Texto digitado
Itenizar para "u"

inea
Riscado

inea
Nota
Primeira Sauna, verificar, foi no Hotel Donati, os finlandeses que compraram a fazenda de Penedo, se hospedavam. Pode mudar para primeira sauna da colônia finlandesa.

inea
Nota
Incluir item "j" o Hotel Beija-Flor. Verificar quais imóveis históricos precisam ser adicionados aqui e que ficaram fora da lista.

inea
Texto digitado
Substituir licenciamento especial por consulta/autorização
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III - Em Maromba/Maringá:  
 
a) Igreja de São Miguel, na Vila de Maromba, a ser integrada no conjunto urbanístico do Largo da 
Maromba;  
b) Antiga fábrica de queijos, a ser integrado no conjunto urbanístico do Centro de Comércio e Serviços 
previsto no art. 11 desta Lei.;  
c) Casarão da fazenda dos Barbosas, no alto do Vale do Pavão;  
d) Casarão da fazenda dos Paiva, em frente à trilha para o Vale das Cruzes.  
 
§1°. Serão recuperadas, tanto quanto possível, as características originais das AEIHC’s, ficando suas 
arquiteturas, formas, cores, modenatura das fachadas, detalhes decorativos e demais elementos 
constitutivos preservados e mantidos em bom estado de conservação.  
§2º. A preservação de que trata este artigo abrange as edificações, incidindo parcialmente nos imóveis 
adjacentes ao bem, que não poderão impedir ou dificultar a sua visibilidade, de modo a que constitua com 
seu entorno um conjunto ambiental capaz de valorizar a memória cultural da localidade.  
§3°. Fica sujeita a licenciamento especial a localização de usos e atividades, bem como a realização de 
obras e edificações no Largo da Maromba. 
 
Parágrafo único: Todos os bens listados no caput deste artigo são mapeados no mapa de Zoneamento 
do Solo com seus respectivos raios de proteção, conforme Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo.  
 
Art. 15. Com o objetivo de proteger e orientar o adequado uso do Ambiente e do patrimônio cultural do 
Município, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:  
I - Propor o tombamento ou a preservação de imóveis ou conjunto de imóveis que representem valor 
histórico cultural para o Município;  
II - Desenvolver um guia turístico com informação histórica e de localização dos monumentos históricos 
e culturais do Município priorizando os monumentos mencionados no Art. 14;  
III - criar infraestrutura de apoio turístico no entorno dos monumentos históricos e culturais;  
IV - Estabelecer parcerias para o uso adequado do(s) imóvel(eis) tombados, garantindo-lhes a sua 
manutenção e conservação.  
 
Art. 16. O Município poderá declarar o tombamento ou a preservação dos bens ou conjunto de bens 
respectivos, culturais, naturais ou produzidos pelo homem, garantindo a permanência das expressões do 
processo histórico e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, para valorização da 
memória social e como mais um atrativo turístico.  
 
§ 1° Incluem-se entre os bens tombados no Município aqueles já tombados por órgãos federais ou 
estaduais competentes, devendo ser desenvolvidas ações conjuntas visando à adequada preservação da 
memória e do patrimônio cultural.  
§ 2° Qualquer bem ou conjunto de bens, naturais ou produzidos pelo homem, poderá ser declarado 
tombado ou preservado mediante decreto do Executivo, ouvidos os devidos Conselhos Municipais.  
 
Art. 17. Entende-se por tombamento a conservação do local do bem ou conjunto de bens, garantindo a 
integridade de suas características, de acordo com os estudos pertinentes realizados pela Prefeitura, bem 
como definido os critérios o uso do referido bem.  
 
Art. 18. Entende-se por preservação a conservação parcial de bens ou conjunto de bens, suas 
características básicas, sendo permitidas alterações de uso e/ou de composição, sem que se percam as 
características básicas que fundamentaram a preservação.  
 
 

Comentado [TF12]: Verificar a existência de outros bens de 

grande relevância para o município. 

Comentado [TF13]: Citar suas características, através dos 

incisos. 

inea
Texto digitado
Substituir licenciamento especial por consulta/autorização

inea
Riscado

inea
Texto digitado
constam 

inea
Riscado
Substituir Prefeitura por órgão gestão da cultura.
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Parágrafo único. Quaisquer alterações no bem ou no conjunto de bens, preservados pelo Município, 
deverão ser previamente submetidas à Prefeitura, que estudará o processo e se pronunciará, ouvidos os 
Conselhos Municipais de Cultura, do Turismo e da Cidade.  
 
Art. 19. O tombamento ou preservação de qualquer bem ou conjunto de bens respectivos culturais poderá 
ser solicitado, mediante requerimento ao Executivo Municipal, por qualquer cidadão ou entidade 
representativa da sociedade.  
 
Art. 20. Os dispositivos expressos nesta seção se aplicam a bens ou conjunto de bens de propriedades 
pública ou privada, de pessoas físicas ou jurídicas.  
 
Art. 21. O tombamento ou preservação de bens ou conjunto de bens poderá ser provisório ou definitivo, 
de acordo com o processo e com o respectivo decreto.  
 
§ 1° O tombamento ou preservação provisórios ocorrerão quando o decreto correspondente se destinar 
a ações preventivas e/ou emergenciais, até que estudos específicos da Prefeitura concluem pelo seu 
caráter definitivo, ouvido os Conselhos Municipais de Cultura, do Turismo e da Cidade.  

§ 2° Em casos especiais, devidamente justificados, o Executivo poderá tombar ou preservar, 
provisoriamente, sem prévia anuência dos Conselhos afins, essencialmente quando se tratar de ação 
emergencial e/ou que mereça sigilo, evitando ações danosas ou especulativas contra o bem em questão. 
 

Seção IV 
Áreas de Especial Interesse Histórico Cultural 

 
Art. 22. As Áreas de Especial Interesse Histórico Cultural – AEIHC tem por objetivo a proteção e 
conservação de sítios e edificações de valor histórico-cultural conforme especificado no Plano Diretor.  
 
§ 1° Fica estabelecido um raio mínimo de 30m (trinta metros) ao redor da edificação/ monumento proposto 
para fins de proteção dele.  
§ 2° O atendimento das condições de uso e ocupação do solo desta Lei para estas áreas, não dispensa 
a prévia consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao Instituto Estadual do 
Patrimônio Artístico e Cultural, do Conselho Municipal de Cultura, além das demais legislações 
pertinentes.  
§ 3° As condições de uso e ocupação ficam condicionadas as zonas em que elas se inserem não podendo, 
entretanto, as construções situadas no raio de 30 metros, ultrapassarem em altura a edificação alvo de 
proteção.  
 
§ 4° O órgão municipal responsável pelo patrimônio histórico-cultural poderá estabelecer outra faixa de 
proteção em conjunto com o Conselho da Cidade e o Conselho Municipal de Cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inea
Riscado
Substituir por órgão gestor da cultura.

inea
Texto digitado
 e obra de arte

inea
Riscado

inea
Texto digitado
Substituir por órgão executor da cultura

inea
Riscado

inea
Texto digitado
concluam

inea
Riscado

inea
Texto digitado
Substituir por órgão gestor da cultura
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