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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A 
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE TOMBAMENTO 

 
Para que este Departamento realize a análise técnica de proposta de 

TOMBAMENTO de imóveis ou locais de interesse à 

deverá ser autuado um Processo contendo os documentos relacionados:

 
 
 
1)  Requerimento para tombamento d

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/formulario/

Na lista de anexo deverá preencher com o número e descrição dos arquivos que foram 

inseridos no CD, conforme especificação da Resolução 54/CONPRESP/2018.

 

2)  Endereço do Bem  

3)  Planta de localização  

4)  Histórico  

5)  Justificativa da necessidade de proteção e da relevância do bem 

6)  Relatório fotográfico que permita a identificação do bem

7)  Nome e endereço do proprietário do bem, quando couber
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A 
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE TOMBAMENTO 

 

Para que este Departamento realize a análise técnica de proposta de 

TOMBAMENTO de imóveis ou locais de interesse à preservação da cultura paulistana, 

deverá ser autuado um Processo contendo os documentos relacionados:

Requerimento para tombamento disponibilizado através do link abaixo:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/formulario/

Na lista de anexo deverá preencher com o número e descrição dos arquivos que foram 

inseridos no CD, conforme especificação da Resolução 54/CONPRESP/2018.

Justificativa da necessidade de proteção e da relevância do bem 

Relatório fotográfico que permita a identificação do bem 

Nome e endereço do proprietário do bem, quando couber 
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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE TOMBAMENTO  

Para que este Departamento realize a análise técnica de proposta de 

preservação da cultura paulistana, 

deverá ser autuado um Processo contendo os documentos relacionados: 

isponibilizado através do link abaixo: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/formulario/ 

Na lista de anexo deverá preencher com o número e descrição dos arquivos que foram 

inseridos no CD, conforme especificação da Resolução 54/CONPRESP/2018. 

Justificativa da necessidade de proteção e da relevância do bem  


