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PORTARIA N. 253, DE 28 DE JULHO DE 2011 

 

Dispõe sobre a delimitação e diretrizes para a área de 
entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, situada 
na Rua do Rosário, Município de Itabirito, Estado de 
Minas Gerais, bem objeto de tombamento federal pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
- IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe são legalmente conferidas, tendo em vista o 
disposto no art. 21, V, do Anexo I do Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009, que dispõe 
sobre a Estrutura Regimental do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN, considerando: 

o disposto no artigo nº 18 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que protege a 
visibilidade dos bens tombados e determina a necessidade de prévia autorização do IPHAN 
para intervenções na vizinhança dos bens tombados; 

que a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é objeto de tombamento pelo IPHAN através do 
Processo de Tombamento nº 516-T, inscrito sob o n° 428, folha 81, volume I do Livro de 
Belas Artes em 11 de março de 1955; 

a necessidade de estabelecer parâmetros para as intervenções propostas para essa área 
visando preservar sua ambiência e visibilidade;  

os estudos realizados pelo IPHAN visando à delimitação das áreas de ambiência e proteção 
da visibilidade da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, resolve: 

Art. 1º Delimitar a área de entorno do bem tombado, delineada no mapa constante à 
fl. 25 do processo administrativo nº 01514.001046/2011-80, cuja poligonal tem início no 
ponto ponto E1, situado no cruzamento do eixo da Rua Sete de Setembro com o 
prolongamento do limite dos fundos dos lotes pares voltados para a Rua do Rosário. Deste 
ponto segue em sentido noroeste pelo limite dos fundos dos lotes pares voltados para a Rua 
do Rosário, até encontrar o limite lateral direito do lote número 176, definindo o ponto E2. 
Deste ponto segue em sentido norte pelo limite lateral direito do lote número 176 da Rua do 
Rosário, incluindo-o, cruza a Rua do Rosário, e segue pelo limite lateral esquerdo do lote 
defronte a ele, de número 173, incluindo-o, até encontrar o limite dos fundos do mesmo lote 
número 173, definindo o ponto E3. Deste ponto segue em sentido nordeste pelo limite dos 
fundos dos lotes voltados para a Rua do Rosário até encontrar o limite dos fundos dos lotes 
ímpares voltados para a Rua Itabira do Campo, definindo o ponto E4. Deste ponto continua 
em sentido nordeste pelo limite dos fundos dos lotes ímpares voltados para a Rua Itabira do 
Campo, cruzando a Rua Dr. José Médici e continuando pelo mesmo limite dos fundos dos 
lotes voltados para a Rua Itabira do Campo, até encontrar o limite lateral direito do lote 
número 465, definindo o ponto E5. Deste ponto segue em sentido sudeste até encontrar o 
eixo da Travessa Itabira do Campo, definindo o ponto E6. Deste ponto segue em sentido 
sudoeste, depois sul, depois sudeste pelo eixo da Travessa Itabira do Campo, cruza a Rua 
Padre Souza e continua por seu prolongamento até encontrar o limite dos fundos dos lotes 
voltados para a Rua Padre Souza, definindo o ponto E7. Deste ponto segue pelo limite dos 
fundos dos lotes voltados para Rua Padre Souza, incluindo-os, até encontrar o limite dos 
fundos dos lotes ímpares voltados para a Rua do Rosário, definindo o ponto E8. Deste ponto 
segue em sentido sudeste pelo limite dos fundos dos lotes ímpares voltados para a Rua do 
Rosário, incluindo-os, depois por seu prolongamento, até encontrar o eixo da Rua Sete de 
Setembro, definindo o ponto E9. Deste ponto segue em sentido sudoeste pelo eixo da Rua 
Sete de Setembro até encontrar o eixo da Rua do Rosário, definindo o ponto E10. Deste 
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ponto segue em sentido sudeste pelo eixo da Rua do Rosário, até encontrar o eixo da 
Travessa São Benedito, definindo o ponto E11. Deste ponto segue em sentido sul pelo eixo 
da Travessa São Benedito até encontrar o prolongamento do limite dos fundos do lote da 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, definindo o ponto E12. Deste ponto segue 
em sentido oeste, depois noroeste, pelo limite dos fundos do lote da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Boa Viagem e seu prolongamento, até encontrar o eixo da Rua Sete de 
Setembro, definindo o ponto E13. Deste ponto segue em sentido nordeste pelo eixo da Rua 
Sete de Setembro até encontrar o prolongamento do limite dos fundos dos lotes pares 
voltados para a Rua do Rosário, no ponto E1, fechando a poligonal. 

Parágrafo único: Também serão considerados como entorno do bem tombado os 
imóveis situados nos dois lados da Rua Paraopeba entre os números 71 e 233, inseridos na 
linha de visada a partir da Capela de Matosinhos, situada na Rua Matosinhos, no mesmo 
município de Itabirito. 

Art. 2º. As intervenções nos imóveis inseridos na poligonal de entorno deverão 
observar o gabarito de 01 (um) pavimento a partir da cota mais alta da testada do lote. 

§ 1º se a topografia permitir poderá aproveitada a declividade do terreno para 
ocupação do porão, condicionado à análise in loco e elaboração de Parecer Técnico 
favorável por servidor do IPHAN. 

§ 2º será permitido o gabarito de até 02 (dois) pavimentos para os lotes impares da 
Rua Itabira do Campo, para os lotes pares a partir do número 370 (incluindo-o), para a 
Travessa Itabira do Campo. 

§ 3º poderá ser permitido o gabarito de até 02 (dois) pavimentos para o trecho da 
Rua do Rosário paralelo à Rua Três de Outubro, condicionado à análise in loco e 
elaboração de Parecer Técnico favorável por servidor do IPHAN demonstrando que, 
efetivamente, não causará impacto sobre a visibilidade do bem tombado. 

Art. 3º. Para o trecho da Rua Paraopeba descrito no Parágrafo único do Art. 1º desta 
Portaria, será admitido o gabarito de até 02 (dois) pavimentos a partir da cota mais alta da 
testada do lote. 

Art. 4º. A área em frente ao lote da Igreja de Nossa Senhora do Rosário definida por 
seus alinhamentos laterais e uma distância de pelo menos 35 metros a partir do muro do 
lote, será considerada como non aedificandi. 

Parágrafo único: para toda a área em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
deverá ser mantida a pavimentação original em pedra, nos trechos ainda existentes. 

Art. 5º. Aplicam-se para toda a área de entorno as seguintes diretrizes: 

I - a implantação dos edifícios no alinhamento da testada do lote; 

II - o acabamento das coberturas em telha cerâmica, preferencialmente do tipo 
"capa-e-canal"; 

III - caixas d´água ou outros volumes deverão estar embutidos sob a cobertura ou, se 
situados em volume anexo, não poderão ultrapassar a cota da cumeeira do edifício principal. 

Art. 6º. Todos os projetos de intervenções nos imóveis inseridos na poligonal de 
entorno, bem como engenhos publicitários e equipamentos de sinalização, deverão ser 
submetidos ao IPHAN para análise e manifestação, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 
25, de 30 de novembro de 1937 e da Portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010. 

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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