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Lei Municipal n° 341/2021.

Disp6e    sobre    a   reestruturapao   do    Conselho
Municipal do Patrim6nio Cultural {ONIAC no
Municipio de Borborema, revoga a Lei Municipal
N°  183  de  30  de  dezembrode  2011  e  da  outras

providchcias.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL D0 MUNICIPI0 DH  BOREOREMA,  Estado da
Paraiba, no uso de suas atribuic6es legais conferidas pela Lei Organica Municipal, faz saber
que o Poder Legislativo aprovou e ela sanciona a presente Lei:

CApfTULO I
DAS DEFINICOES

Artigo 1° - A preservapao do patrim6nio cultural e hist6rico do Municipio de Borborema e
clever de todos os seus cidadaos.

Parfgrafo  dnico - 0 Poder Ptiblico Municipal dispensafa protecao especial ao patrim6nio
cultural e hist6rico do Municipio, segundo os preceitos desta Lei e de regulamentos para tal fin
editados.

Artigo 2° - 0 patrim6nio cultural e historico do Municipio de Borborema 6 constituido por bens
m6veis  ou  im6veis,  de  natureza  material  ou  imaterial,  tornados  individunlmente  ou  em
conjunto, existentes em seu territ6rio e cuja preservapao seja de interesse pdblico, dado o seu
valor   hist6rico,    artistico,    ecol6gico,    bibliografico,    documental,    religioso,    folcl6rico,
etnogfafico, arqueol6gico, paleontol6gico, paisagistico, turistico e/ ou cientifico.

Artigo 30- 0 municipio procedefa ao tombamento dos bens que constituem o seu patrim6nio
natural  e cultural  segundo os procedimentos e regulamentos desta lei,  atraves do Conselho
Municipal do Patrim6nio Cultural - CohffAC.

Artigo 4° - Fica instituido o Livro do Tombo Municipal destinado a inscrigao dos bens que o
Conselho  Municipal  do  Patrim6nio  Cultural  considerar de  interesse  de  preservapao  para o
Municipio.

cApiruLO 11
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIM6NI0 CULTURAL (COMPAC)

Artigo 5° - Fica criado o Conselho Municipal do Patrim6nio Cultural, de carater deliberativo e
consultivo, integrante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
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§  1° 0 conselho sera composto pelo Secrefario Municipal de Turismo e Cultura, na condigao
de Presidente, por urn servidor(a) da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, na condigao
de  Secretario  (do  Conselho),  cinco  (5)  membros  efetivos  e  cinco  (5)  membros  suplentes
nomeados pelo Prefeito Municipal por indicapao do Secrefario Municipal de Turismo e Cultura
conforme area de atungao relacionadas abaixo:

I - 01 (urn) representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente;
11 -01 (urn) professor(a) de Hist6ria que resida no municipio;
Ill -01 (urn) professor(a) de Geografia que resida no municipio;
IV - 01 (urn) arquiteto(a) inscrito no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e que resida
no municipio;
V -01 (urn) Advogado(a) com registro na OAB (Ordem dos advogados do Brasil) e que resida
no municipio.

§ 2° Em cada processo o Conselho podefa ouvir a opiniao de especialistas que poderao ser
tecnico-profissionais da area de conhecimento especifico ou representante da comunidade de
interesse do bern em analise.
§ 3° 0 exercicio das fung6es de Conselheiro 6 considerado de relevante interesse ptiblico e nfro
podefa ser remunerado.
§ 4° 0 Conselho elaborara o seu regimento intemo no prazo de 30 dias a contar da posse de
seus Conselheiros.

cApiruLO HI
PROCESS0 DE TOMBAMENT0

Artigo  60  -  Para  inscricfro  no  Livro  do  Tombo  sera instaurado  processo  que  se  inicia por
iniciativa:

a) da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;
b) do proprietdrio; e,
c) de qualquer urn do povo.

Observag5o:   A   instrugao   (a   montagem   com   hist6rico,   fotografias   antigas   e   recentes,
docunientos  cartorinos,  depoimentos,  plantas  baixas  de  im6veis,  mapas  de  localizapao,
reportagens de jomais e revistas, c6pia de obras de artes etc.) do processo deve ser realizada
por funciohario(s) (Historiador, Arquiteto, Ge6grafo, Soci61ogo, Arque61ogo, Bi6logo etc.) da
Divis5o de Patrim6nio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura.

Parfgrafo dnico -Nos casos das alineas "b" e "c" deste artigo, o requerimento sera dirigido ao
Departamento  do  Patrim6nio  Hist6rico  Cultural  subordinado  a  Secretaria  Municipal  de
Turismo e Cultura.

Artigo  7°  -  0  Conselho  Municipal  de  Patrim6nio  Cultural  -  COMPAC,  podeTa  propor  o
tombamento "ex-officio" de bens m6veis e im6veis ja tombados pelo Estado e/ou pela Uniao.
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Artigo 8° - Os requerimentos do propriefario, ou de qualquer do povo, poderao ser indeferidos
pela Divisao do Patrim6nio Cultural com fundamento em parecer t6cnico, caso em que cabefa
recurso ao COMPAC.

Parfgrafo dnico - 0 pedido de tombamento sera instruido com documentapao e descricao
bastante para individualizapao do bern.

Artigo 9° - Instaurado o processo de tombamento, passam a incidir sobre os bens as limitap6es
ou restrig6es administrativas prdprias do regime de preservagao de bern tombado, ate a decisao
final.

Artigo loo - 0 CohffAC podefa solicitar ao Departamento do Patrim6nio Hist6rico Cultural
da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura novos estudos, pareceres, vistorias ou qualquer
medida que oriente o julgamento.

Artigo  Ilo -A sessao de julgamento sera pdblica e sera concedida a palavra para que seus
membros, o propriefario e os particulares que tiverem proposto ou impugnado o tombamento
exponham suas raz6es.

Artigo 12° -Na decisao do CohAI'AC que determinar o tombamento devera constar:

I - Descrigao e documentagao do bern;
11  - Fundamentagao das caracteristicas pelas qunis  o bern sera incluido no Livro  do

Tombo;
Ill - Definigao e delimitagao da preservagao e os parametros de futuras instalap6es e

utilizap5es;
IV  - As limitap6es impostas ao entomo e ambiencia do bern tombado, qunndo

necessario;
V - No caso de bens m6veis, o procedimento para sua saida do Municipio, e
VI - No caso de tombamento de colecao de bens, relapao das pegas componentes da

colegao e definigao de medidas que garantam sua integridade.

Artigo 130 - A decisao do CohAI'AC que determina a inscrigao definitiva do bern no(s) Livro(s)
do  Tombo  sera publicada no Diario Oficial,  oficiada ao Registro de  Im6veis para os bens
im6veis e ao Registro de Titulos e Documentos para os bens m6veis.

Parfgl.afo tinico -Havendo restTic5es impostas aos bens do entomo sera oficiado o registro de
im6veis para as averbag6es das materias respectivas.

Artigo 14° 0 tombamento compuls6rio se fara de acordo com o seguinte processo:

§ 1° A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Borborema notificafa o propriefario para
anuir ao tombamento, dentro do prazo de trinta (30) dias a contar do recebimento da notificagao,
ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as raz6es de sua impugnapao.
§ 2° No caso de nao haver impugnagao dentro do prazo assinado, que e fatal, a Secretaria

Municipal de Turismo e Cultura proferifa decisao a respeito, dentro do prazo de sessenta (60)
dias, a contar de seu recebimento. Dessa decisao nao cabefa recurso.
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§ 3° Se a impugnapao for oferecida dentro do prazo assinado, sera o processo remetido ao
Conselho Municipal do Patrim6rio Cultural, que dafa decisao a respeito, dentro do prazo de
sessenta (60) dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisao nao cabefa recurso.

Artigo  15°  -  Se  a decisao  do  Conselho  for contfaria ao tombamento,  imediatamente  serfro
suspensas as limitag6es impostas pelo artigo 9° da presente lei.

CApfTUL0 IV
PROTHCA0 E CONSERVACA0 DE BENS TOMBADOS

Artigo 160 - Cabe ao proprietario do ben tombado a sun protegao e conservagao, segundo os
preceitos e determinap6es desta Lei e do COMPAC.

Artigo 17° -0 bern tombado nao podefa ser descaracterizado.

§  1° A restaurapao, reparapao ou alterapao do ben tombado,  somente podefa ser feita em
cumprimento aos parametros estabelecidos na decisao do COMPAC, cabendo ao Departamento
do Patrim6nio Hist6rico Cultural da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura a conveniente
orientapao e acompanhamento de sua execugao.
§ 2° Havendo dbvida em relagao as prescrig6es do COMPAC, havera novo pronunciamento

que, em caso de urgencia, podefa ser feito, ad referendum, pelo Departamento do Patrim6nio
Hist6rico Cultural da Secretaria Municipal de Turismo.

Artigo 18° -As constrng6es, demolig6es, paisagismo no entomo ou ambiencia do bern tombado
devefao  seguir  as  restrie6es  impostas  por ocasiao  do  tombamento.  Em  caso  de  ddvida  ou
omissao devera ser ouvido o CohAI'AC.

Artigo  190  -  Ouvido  o  COMPAC,  o  Departamento  do  Patrim6nio  Hist6rico  Cultural  da
Secretaria  Municipal  de  Turismo,  podefa  determinar  ao  proprietario  a  execngao  de  obras
imprescindiveis a conservagao do bern tombado, fixando prazo para o seu inicio e termino.

§  1° Este ato do Departamento do Patrim6nio Hist6rico Cultural da Secretaria Municipal de
Turismo, sera de oficio ou por solicitapao de qualquer urn do povo.
§ 2° Se o 6rgao municipal nao determinar as obras solicitadas por qualquer do povo, no prazo

de 30 (trinta) dias, cabefa recurso ao COMPAC que decidifa sobre a determinapao, no prazo de
15 (quinze) dias.

Artigo 200 - Se o proprietario do bern tombado nao cumprir o prazo fixado para inicio da obra,
a Prefeitura Municipal a executara, lancando-se em divida ativa o montante expendido.

Artigo 220 - As obras de que trata o artigo anterior poderao ser dispensadas de pagamento se o
propriethrio nao puder faze-1o sem comprometer o prdprio sustento e nao tiver outro im6vel
alem do tombado.

Artigo 22° - 0 Poder Pdblico Municipal pode limitar o uso do bern tombado, de sua vizinhanga
e ambiencia, quando houver risco de dano, alnda que importe em cassapao de alvaras.
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Artigo  23°  -  Os  bens  tombados  de  propriedade  do  municipio  podem  ser  entregues  com
permissao de uso a particulares, sendo estabelecidas normas precisas para a preservapao pelo
COREAC.

Artigo  24°  -  No  caso  de  extravio  ou  futo  do  bern  tombado,  o  propriefario  devera  dar
conhecimento do fato ao CONIAC, no prazo de 48 horas.

Artigo 250 - 0 deslocamento ou transferfencia de propriedade do bern m6vel tombado devefa
ser comunicado ao Departamento do Patrim6nio Hist6rico Cultural da Secretaria Municipal de
Turismo, pelo proprietario, possuidor, adquirente ou interessado.

Parfgrafo   tinico   -   Qualquer  venda  judicial   de   bern   tombado   devera   ser   autorizada
(comunicada) ao/pelo Municipio, cabendo a este o direito de preferencia.

Artigo 26° - 0 Poder Pdblico Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Patrim6hio Cultural,
podera redurir o IPTU e outros impostos municipais dos bens tombados, (atraves de dispositivo
legal  aprovado  pelo  Poder  Legislativo  para  este  tim),  sempre  que  seja  indispensavel  a
manutengao do bern, de acordo com regulamento que para isto expedira.

§ 1° Em nenhum caso a redngao podefa ultrapassar 80% do valor do imposto.
§ 2° A redugao de impostos sera condicionada a preservapao do bern tombado.
§ 3° A redugao que trata este artigo podefa ser revogada a criterio da Administragao Municipal.

Artigo 270 - As  Secretarias Municipais e demais 6rg5os da Administragao Ptiblica direta ou
indireta, com competencia para a concessao de licengas,  alvaras e outras autorizap6es para
construcao, reforma e utilizapao, desmembramento de terrenos, poda ou derrubada de esp6cies
vegetais, dever5o consultar previamente ao Departamento do Patrim6nio Hist6rico Cultural da
Secretaria  Municipal  de  Turismo,  antes  de  qualquer  deliberagao,  em  se  tratando  de  bens
tombados, respeitando as respectivas areas envolt6rias.

CApiTUL0 V
PHNALIDADES

Artigo 28° -A infragao a qunlquer dispositivo da presente Lei implicara em multa de ate 100
(cem) UVRM (Unidade de Valor de Referencia Municipal) e se houver como consequencia
demolieao, destruicfro ou mutilapao do bern tombado de ate  1.000 (mil) UVRM (Unidade de
Valor de Referencia Municipal),  sem prejuizo do responsavel responder de acordo com as
cominap6es legais vigentes.

Paragrafo rinico - A aplicagao da multa nao desobriga a conservagao, restaurapfro ou
reconstrugao do bern tombado.

Artigo 29°  - As multas tefao  seus valores  fixados  atrav5s de Decreto regulamentar e serfro
fiscalizadas pelo Departamento do Patrim6rio Historico Cultural da Secretaria Municipal de
Turismo,  conforme  a gravidade  da infrapao,  devendo  o montante  ser recolhido,  a Fazenda
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias da notificagao, ou no mesmo prazo ser interposto recurso
ao CONIAC.
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Artigo  30°  -  Todas  as  obras  realizadas,  beneficios  construidos,  equipamentos  colocados  e
similares, em desacordo com os parametros estabelecidos no tombamento ou sem observancia
da  ambiencia  ou  visualizagao  do  bern tombado  deverao  ser  demolidas  ou  retiradas.  Se  o
responsavel  nfro  o  fizer no  prazo  determinado pela Departamento  do Patrim6nio Hist6rico
Cultural, o Poder Ptiblico o fafa e sera ressarcido pelo responsavel.

Artigo 31° - Todo aquele que, por apao ou omissao, causar dano ao bern tombado respondera
pelos   custos   de  restauragao   ou  reconstrngao   e   por  perdas   e   danos,   sem   prejuizo   da
responsabilidade criminal.

cApiruLO vl
FUND0 DE PROTECA0 D0 PATRIM6NI0 CULTURAL DE B0RBOREMA.

Artigo 320 - Fica instituido o Fundo Municipal de Protecao do Patrim6nio Cultural, Artistico e
Historico de Borborema, gerido e representado ativa e passivamente pelo COMPAC, cujos
recursos sefao destinados a sua manutengao e execngao de servigos e obras de manutengfro e
reparos dos bens tombados, a fundo perdido ou nao, assim como a sua aquisigao na forma a ser
estipulada em regulamento.

Artigo 33° - Constituirao receita do FUNCAM de Borborema:

I - Dotag6es orcamentarias decorrentes de sua receita corrente liquida;
11 - Doag6es e legados de terceiros:
Ill - 0 produto das multas aplicadas com base nesta Lei;
IV - Os rendimentos provenientes da aplicapfro dos seus recursos; e,
VI - Quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados.

Artigo 34° -0 FUNCAM podefa justar contrato de financiamento ativo ou passivo, bern como
celebrar convenios e acordos, com pessoas fisicas oujuridicas tendo por objetivo as finalidades
do fundo.

Artigo 350 -0 FUNCAM funcionara junto a Secretaria Municipal de Cultura, sob a orientapao
do COMPAC, valendo-se de pessoal daquela unidade administrativa.

Artigo 36° - Aplicar-se-a ao FUNCAM as normas legais vigentes de controle, prestapao e
tomadas  de  contas  em  geral,  sem  prejuizo  de  competencia  especifica  do  Controle  Intemo
Municipal e do Tribunal de Contas.

Artigo 370 - Os relat6rios de atividades, receitas e despesas do FUNCAM serao apresentados
anunlmente a Secretaria Municipal de Finangas, Controle Intemo e a Camara Municipal.

Artigo 380 - Os casos omissos a presente Lei,  sefao resolvidos pelo CohAI'AC em reuniao
convocada  para  este  especifico  fin,  em  deliberagao  fundamentada  e  justificada,  sempre
observando os dispositivos legais vigentes pertinentes ao assunto tratado, e em caso de decis5es
desfavoraveis  a  terceiros,  devera  ser  resguardado  incondicionalmente,  o  direito  de  ampla
defesa.
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Artigo 39° -Fica revogada a Lei Municipal N°  183, de 30 de dezembro de 2011  que disp6e
sobre a preservapao do Patrim6hio Cultural e Natural do Municipio de Borborema.

Artigo 400 - Esta Lei entrafa em vigor na data de sua Publicapao revogando-se as disposi?dos
em contrdrio.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Borborema, em  23 de abril de 2021.

Gilene Candido da Silva Leite Cardoso
Prefeita Constitucional '
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