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DECRETO Nº 120, DE 22 DE JUNHO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO DA COROA DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 

13, inciso VII, 90 incisos VI e artigo 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do 

Município; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 4.873, de 1º de agosto de 2006 instituiu o Conselho 

Deliberativo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Conselheiro Lafaiete;  

CONSIDERANDO que o art. 1º da referida lei tratou sobre a proteção especial, pelo poder 

público municipal, dos bens móveis e imóveis, que, dotados de excepcional valor histórico, 

arqueológico, paisagístico, bibliográfico ou artístico e afetivo, justifiquem o interesse público na 

sua preservação; 

CONSIDERANDO que em seu art. 3º aduziu sobre o tombamento em esfera municipal; 

CONSIDERANDO que o capítulo V da Lei Orgânica Municipal, que trata da Cultura, dispõe 

que o Poder Público protegerá o Patrimônio Cultural do Município; 

CONSIDERANDO que o §5º do art. 223 da Lei Orgânica aduz que constituem Patrimônio 

Cultural os bens de natureza material e imaterial; 

CONSIDERANDO ata nº 96, de 16 de maio de 2019, do Conselho Deliberativo Municipal de 

Patrimônio Histórico e Cultural de Conselheiro Lafaiete – COMPHIC, mandato 2017/2019, que 

definiu os bens móveis que iriam ter seu processo de tombamento incluso no ICMS; 

CONSIDERANDO ata nº 116, 25 de novembro de 2020, do COMPHIC, mandato 2020/2022, 

em que levou a votação o tombamento e respectivo dossiê da Coroa de Nossa Senhora da 

Conceição pertencente à Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Conselheiro Lafaiete, com 

parecer favorável; 

CONSIDERANDO a deliberação dos órgãos competentes no processo de tombamento do bem 

consubstanciado no inventário e dossiê contendo a descrição, contextualização, informações 

históricas, devida identificação para enquadramento do bem, diretrizes de intervenção, medidas 

de salvaguarda, entre outras; 

CONSIDERANDO a necessidade identificada de proteção e promoção do patrimônio local; 

CONSIDERANDO encaminhamento da documentação e solicitação realizada pelo ofício 

SECULT nº 051/2021 e pelo ofício Comphic 018/2021. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica homologado o tombamento da Coroa de Nossa Senhora da Conceição como bem 

histórico e cultural do Município de Conselheiro Lafaiete devido à relevância de suas 

características históricas, simbólicas e estilísticas e por sua importância como marco cultural 

para o Município.  
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Parágrafo único - O bem a que se refere o caput deste artigo possui toda estrutura executada 

em ouro amarelo, com detalhes em ouro branco, pedras preciosas e pérolas, conformada em uma 

base circular, marcada por dois frisos horizontais em alto relevo, onde há pérolas e quartzos 

cravejados de modo intercalado, no centro dessa base há uma haste onde encontra-se afixado o 

parafuso utilizado para ligar a coroa à imagem de Nossa Senhora da Conceição, e demais 

características conforme detalhadas no dossiê do respectivo processo de tombamento. 

 

Art. 2º - O bem disposto neste Decreto fica sujeito às diretrizes de proteção, aos procedimentos 

previstos na Lei Municipal nº 4.873, de 1º de agosto de 2006 e demais processos específicos que 

sejam necessários. 

 

Art. 3º - Em cumprimento ao art. 3º da Lei Municipal nº 4.873, de 1º de agosto de 2006 a 

homologação do tombamento deve ser enviada para “ad referendum” do Legislativo. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração 

e na forma da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 22 dias do mês de junho de 2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 

 

                        


