
Em 08 de outubro de 1965 era 
tombada como patrimônio histórico 
pelo antigo estado da Guanabara 
(Hoje Rio de Janeiro - Inepac), a 
L a d e i r a  d a  M i s e r i c ó r d i a  
importante testemunha da história 
do Rio de Janeiro, fragmento do 
primeiro logradouro da cidade, 
século XVI  a antiga ladeira da Sé, 
ou da Misericórdia dava acesso ao 
morro do Castelo onde o Rio de 
Janeiro foi fundado. A partir do 
ambiente daquela “acrópole” 
ancestral a cidade cresceu. Com o 
arrasamento do morro, em 1920, 
para modernização do centro da 
cidade, restou este testemunho 
silencioso do velho Rio com seu 
calçamento em pedras “pé-de-
moleque”.

Ladeira da
Misericórdia

Número do processo: 03/300.446/65,Dec."E"858

Tombamento Definitivo: 08.10.1965  Antiga GB

Localizacão: Centro - Rio de Janeiro









Altera o Anexo da Lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010, incluindo no Calendário oficial do 
Estado do Rio de Janeiro o Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de 
Janeiro, a ser comemorado anualmente no dia 08 de outubro.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o anexo da Lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010, instituindo no 
calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o "Dia da Preservação do Patrimônio Cultural 
do Estado do Rio de Janeiro", a ser comemorado, anualmente, no dia 08 de outubro, em 
homenagem ao tombamento da Ladeira da Misericórdia, único remanescente do antigo Morro 
do Castelo, na Cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2º O "Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro" tem como 
finalidade demonstrar à população Fluminense a importância da preservação, manutenção e 
cuidado com o Patrimônio Histórico Cultural de nosso estado.
Art. 3º A Administração Pública Estadual, as empresas, pessoas físicas ou instituições 
culturais promoverão a divulgação do "Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado 
do Rio de Janeiro" nos meios de comunicação e instituirão, internamente, programas e 
atividades com vistas à comemoração da data.
Art. 4º O anexo da Lei nº 5.645/2010 passa a vigorar com a seguinte redação:
"ANEXO"
CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JANEIRO
(.....)
OUTUBRO
(.....)
08 DE OUTUBRO - DIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO
(.....)"
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2017
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Lei Nº 7565 DE 03/05/2017


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

