
                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

 DECRETO Nº 28, DE 05 DE ABRIL DE 2019. 

             

 

“Dispõe sobre o Tombamento do imóvel matriculado no 

Registro de Imóveis, Cartório do 2º Ofício de Valença, 

sob o nº. 6.104, e dá outras providências correlatas.” 

 

 

     Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais;  

 

 Considerando o processo administrativo nº. 7473/2019; 

 

 Considerando a intenção do Município em proteger bens que possuam valor 

histórico e arquitetônico, que caracterizam um valor afetivo para a população; 

 

Considerando que o bem imóvel em questão possui grande valor histórico e 

arquitetônico de nosso Município; 

 

Considerando que o imóvel, constitui significativo exemplar remanescente da fase 

de expansão urbana do Município e Valença; 

 

Considerando que a conservação do imóvel é de interesse público relevante, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis da história de Valença, quer por seu excepcional 

valor arqueológico; 

 

Considerando que a localização e situação do imóvel é um ponto de referência 

urbana, na cidade de Valença; 

 

Considerando, a singularidade arquitetônica da edificação para o Município de 

Valença; 

 

Considerando o artigo 216 caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal de 

1988, que elucida os bens considerados patrimônio cultural brasileiro de natureza material 

e imaterial; 

 

Considerando o § 1º do art. 216, da CRFB/88, que estabelece a competência do 

Poder Público em proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de instrumentos 

administrativos, dentre eles, o tombamento; 

 

Considerando os termos do Decreto Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937, em seu 

artigo 1º; 

 

Considerando os termos do art. 30, IX da Constituição Federal, que estabelece ser 

também da competência do Município a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação federal e estadual; 

 

Considerando o art. 14, III da Lei Orgânica do Município de Valença, que 

estabelece ser da competência administrativa comum do Município, proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

 

 



                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETA 

 

 

Art. 1º. – Fica tombado provisoriamente o imóvel matriculado no Registro de 

Imóveis, Cartório do 2º Ofício de Valença, sob o nº. 6.104, situado à Rua Dr. Luiz Carneiro 

de Mendonça, nesta cidade, foreiro à Prefeitura Municipal, medindo 50,00m de frente e 

de fundos por 42,00m mais ou menos de cada lado, confrontando pela frente com a 

citada rua Dr. Luiz Carneiro de Mendonça, por um lado com terrenos de Eugênio de 

Souza Nunes e outros, seus herdeiros ou sucessores, por outro lado com Horácio Praxedes 

Figueira, seus herdeiros ou sucessores, e finalmente pelos fundos com João Thomaz da 

Rosa, seus herdeiros ou sucessores, em cujo terreno foram construídos dois prédios, um 

com 1.845,65m2, que tomou o nº. 139 da dita rua, e o outro com 77,15m2 sup2, que 

tomou o nº. 139/A da mesma rua. IMÓVEL FOREIRO À PREFEITURA LOCAL. 

 

Art. 2º - O tombamento de que trata o artigo 1º, refere-se às fachadas frontais e 

laterais, aos portões laterais e aos recuos laterais, o tipo de cobertura e o telhamento, o 

frontão, os vitrais e as portadas. 

 

Art. 3º. – A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo encaminhará o estudo 

detalhado do imóvel de que trata este Decreto, ao Conselho Municipal de Cultural de 

Valença, que se pronunciará sobre o seu tombamento em caráter definitivo. 

 

Parágrafo único: Para os efeitos do caput deste artigo, o tombamento provisório se 

equiparará ao definitivo. 

 

Art. 4º - Caberá a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo providenciar a 

inscrição do Tombamento em Livro Próprio; 

 

Art. 5º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2019. 

 

 

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E CUMPRA-SE. 

 

 

 

         Luiz Fernando Furtado da Graça 

                      Prefeito Municipal 

 

  Boletim Oficial 1045 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  


