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NOTI FI CAÇÃO       

Na conformidade do que dispõe os ar t igos 142, parágrafo 

único e 146 do Decret o Est adual no 13.426, de 16/ 03/ 79, not i f icamos a 

t odos os propr iet ár ios, herdeiros ou sucessores e a t odos  aqueles dest e 

venham a t omar conheciment o que o Egrégio colegiado do Conselho de 

Defesa do Pat r imônio Hist ór ico, Arqueológico, Ar t íst ico e Tur íst ico do 

Est ado em sessão ordinár ia do dia 19/ 09/ 94, at a no 1.008, del iberou por 

unanimidade, aprovar os pareceres do Serviço Técnico de Conservação e 

Rest auro – STCR e do Conselho Relat or f avoráveis à aber t ura do processo 

32.225/ 94, de est udo de t ombament o do Conj unt o residencial Savoya, 

local izado na rua Vi t or ino Camilo, 453 e 473, nest a capi t al .     

Assim, nos t ermos do parágrafo único do j á ci t ado ar t igo 

142 e do ar t igo 146 do mesmo Decret o, a del iberação ordenando o 

t ombament o ou a aber t ura do processo de t ombament o assegura, desde 

logo, a preservação do bem at é decisão f inal da aut or idade compet ent e, 

f icando, por t ant o, proibida qualquer int ervenção que possa vir a 

descaract er izar a refer ida área, sem prévia aut or ização do CONDEPHAAT, 

além de poder ser punido o  t ransgressor  com as sanções previst as no 

ar t igo 166 do Código Penal , as da Lei Federal no 7.347, de 27 de março de 

85 e “ ex vi ” do ar t igo 147 do Decret o est adual no 13.426, de 16/ 03/ 79.  
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