ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA
DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600 - Bairro Agronômica - CEP 88025-202
Florianópolis - SC - Fone: (48) 3664.2557 - www.fcc.sc.gov.br

NORMAS PARA PROCESSO DE TOMBAMENTO DE BENS IMÓVEIS
Capítulo I
Da Instauração do Processo de Tombamento
Art. 1º O processo de tombamento se efetuará por meio de:
I – Requerimento de qualquer cidadão e instaurado por ofício endereçado ao
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com firma reconhecida em cartório,
no qual conste elementos suficientes de identificação do bem a ser tombado,
juntamente com o formulário disponibilizado no site da FCC preenchido, contendo nome
completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal,
endereço e contatos telefônicos e eletrônico do requerente;
II - ofício, mediante Portaria da Presidência da FCC, no qual conste os elementos
mencionados no inciso anterior.
Art. 2º O ofício deverá ser protocolado na FCC com as seguintes informações e
documentos anexos relacionados ao imóvel que se pretende tombar:
I - histórico e justificativa para a solicitação de tombamento,
II - endereço completo e localização, se souber;
III - nome(s) do(s) proprietário(s), se souber;
IV - certidão de propriedade e de ônus reais, se houver;
V - descrição do estado de conservação e do(s) uso(s) atual(is) do imóvel, se souber;
VI - registro fotográfico atual (obrigatório);
VII - registros fotográficos antigos, se houver;
VIII - projeto ou levantamento arquitetônico, se houver;
IX - levantamento topográfico (no caso de bens naturais), se houver.
Parágrafo único. Os documentos deverão ser enviados via correios ou entregues
pessoalmente no protocolo da FCC.
Art. 3º O ofício e os demais documentos serão encaminhados pelo Gabinete da
Presidência à Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC), para análise de
admissibilidade da abertura ou não do processo de tombamento.
§ 1º A análise de admissibilidade será feita por meio de parecer que constará de um
estudo minucioso pelos técnicos da DPPC, no prazo de 60 dias corridos.
§ 2º Em caso de não admissão da abertura do processo de tombamento, a FCC
emitirá ofício ao requerente sobre o arquivamento do processo.
§ 3º Em caso de admissão, o processo segue para a publicação da portaria de
Promoção do Tombamento Provisório.
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Art. 4º Em caso de urgência, decorrente de ameaça iminente à integridade do
patrimônio cultural do Estado, a FCC poderá, excepcionalmente, dispensar
temporariamente o parecer de admissibilidade da DPPC, emitindo imediatamente a
Notificação de Tombamento Provisório, conforme o disposto no art. 5º abaixo.
Capítulo II
Notificação de Tombamento Provisório
Art. 5º A redação da Notificação de Tombamento Provisório será emitida pela
Consultoria Jurídica (COJUR) da FCC, no prazo de 15 dias úteis, e despachada pelo
Gabinete da Presidência da FCC ao(s) proprietário(s) do imóvel, ao requerente, à respectiva
Prefeitura Municipal, ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e ao Cartório no qual o imóvel está
inscrito.
§ 1º Com a emissão da Notificação de Tombamento provisório será aberto Processo
de Tombamento (PT) com numeração específica, composto por, no mínimo, a Notificação,
cópia da solicitação de tombamento e seus anexos, cópia do Parecer Técnico de
admissibilidade e seus anexos.
§ 2º Após a Notificação de Tombamento Provisório, o(s) proprietário(s) do imóvel,
o requerente, a prefeitura, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Cartório onde o imóvel está inscrito, e
demais interessados, se houver, serão avisados imediatamente por ofício, no caso de
arquivamento do processo ou, ao final, no caso de tombamento definitivo.
§ 3º Nos casos em que o proprietário do imóvel se demonstrar desconhecido ou
com domicílio indefinido, a Notificação de Tombamento Provisório será efetuada por meio
de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Capítulo III
Do Pedido de Impugnação
Art. 6º Conforme o disposto na alínea “a”, do parágrafo único, do art. 6°, da Lei
Estadual n° 5.846/1980, o proprietário terá 15 dias úteis, a partir do recebimento da
Notificação Provisória de Tombamento, para anuir ou impugnar o tombamento.
Art. 7º Impugnado o tombamento, o processo será submetido a nova análise pela
DPPC e COJUR quanto ao mérito, para avaliar os aspectos técnicos e legais eventualmente
suscitados, no prazo de 15 dias úteis.
Art. 8º Sendo acatada a impugnação, a FCC promoverá o arquivamento do processo
e comunicará aos interessados.
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Art. 9º Caso a impugnação seja negada, a FCC emitirá ofício ao proprietário e o
processo terá continuidade.
Parágrafo único. Não havendo impugnação dentro do prazo estabelecido no art. 6º,
o processo terá continuidade.
Capítulo IV
Da Instrução Técnica e Jurídica
Art. 10. O processo segue para a complementação e instrução técnica a realizar-se
pela DPPC no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
Art. 11. Finalizada a instrução, a Consultoria Jurídica da FCC se manifestará no
máximo em 15 dias úteis.
Parágrafo único. Caso o parecer da COJUR for contrário à continuidade do
processo, que retornará à DPPC para nova instrução técnica.
Capítulo V
Da avaliação do Conselho Estadual de Cultura
Art. 12. Após a emissão do parecer da COJUR, que será submetido à Presidência da
FCC, o processo será despachado à DPPC, que o remeterá ao Conselho Estadual de Cultura
(CEC) para que ele se manifeste.
Art. 13. Caso o CEC solicite maiores informações à FCC, o processo retornará para
instrução da equipe técnica da DPPC, para serem respondidos no prazo de 30 (trinta) dias
úteis.
Capítulo VI
Da Decisão do Presidente da FCC e do
Governador do Estado de Santa Catarina
Art. 14. Após a manifestação final do CEC, o processo será enviado ao Presidente
da FCC para sua manifestação, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.
Art. 15. Com a manifestação favorável do Presidente, caberá ao Gabinete da
Presidência, em 15 (quinze) dias úteis, encaminhar o processo ao Governador, por meio da
Secretaria de Estado da Casa Civil, a qual competirá aquiescer ou rejeitar o tombamento.
Art. 16. Rejeitada a homologação pelo Governador, a FCC promoverá o
arquivamento do processo e comunicará os interessados.
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Art. 17. Se o Governador aquiescer expedirá o respectivo Ato de Homologação de
Tombamento, que será publicado no Diário Oficial do Estado.
Capítulo VII
Das Providências Legais
Art. 18. O presidente da FCC determinará que sejam tomadas as seguintes
providências cabíveis no prazo de até 20 (vinte) dias úteis:
I – emissão de comunicado de Tombamento Definitivo aos interessados;
II – inscrição no Livro do Tombo.
III – expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, requerendo a
averbação do tombamento na matrícula do imóvel para conclusão do processo.
Parágrafo único. Nos casos em que o proprietário do imóvel se demonstrar
desconhecido ou com domicílio indefinido, a emissão de comunicado de Tombamento
Definitivo será efetuada por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Capítulo VIII
Das Disposições Finais
Art. 19. Estas normas aprovadas por Portaria da Presidência da FCC, entram em
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Sítio da
FCC na internet www.fcc.sc.gov.br.
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FLUXOGRAMA:
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PORTARIA Nº /2018
Dispõe sobre o processo de tombamento de bens imóveis

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA (FCC),
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o disposto no art. 101, inciso VIII,
da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007 e observado o disposto na Lei nº 5.846, de 22
de dezembro de 1980, com a redação dada pela Lei nº 9.342, de 14 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir normas para processo de tombamanto de bens imóveis conforme o
texto apensado a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 20 de fevereiro de 2018.

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Presidente

6

