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LEI MUNICIPAL N°343/2021.

Disp6e sobre a criacao e denominacao do
Museu Municipal Hist6rico e Cultural do
Municipio de BorboremamB, e df outras
providencias.

A PREFEITA COSNTITUCI0NAL DO MUNIcipI0 DE B0RBOREMA, Estado
da  Parafoa,  no  uso  de  suas  atribuig5es  legais,  em  conformidade  com a CF  e  a Lei
Organica  Mum.c].pal,  faz  saber  que  o  Poder  Leg].slat].vo  aprovou  e  e]a  sancjona  a
seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o MUSEU MUNICIPAL, na estrutura administrativa da Secretaria
Municipal  de  Turismo  e  Cultura,  que  sera  denominado  de MUSEU  Municipal  da
Hist6ria e Cultura Dulce Dulcen6a Freire, cuja missao e salvaguardar, pesquisar e
comunicar os objetos representativos da formagfro hist6rica e cultural do Municipio de
BorboremaffB.

Art. 20 - 0 MUSEU Municipal da Hist6ria e Cultura Dulce Dulcen6a Freire tefa como
obj etivos e finalidades:

I -preservar e promover a cultura historica do Municipio de Borborema;

11  -  preservar,  resguardar,  manter  e  conservar  pegas  artisticas  e  hist6ricas,
instrumentos,   utensilios   tipicos,   referentes   a  cultura  e   hist6ria  do  Municipio   de
Borborema, suas origens, seus valores, habitos e seus costumes;

Ill - recolher, ordenar e expor objetos de valor hist6rico, cultural, geografico ou
artf stico para o Municipio de Borborema;

IV  -  colecionar  e  expor  objetos  que  constituam  documentos  expressivos  na
formapao hist6rica do Municipio de Borborema;

V -  realizar pesquisas sobre assuntos da Hist6ria geral;

VI - incentivar e auxiliar pesquisadores e pesquisas a respeito da historia e da
cultura do Municipio;

VII -auxiliar na fomagao educacional, quanto a hist6ria do Municipio;

VIII -realizar pesquisas sobre assuntos da Hist6ria geral.

Art. 3° -' A administragao de Museu- Municipal da Histdria e Cultura Dulce Dulcenea
Freire, sera exercida por urn diretor nomeado pelo (a) Chefe do Poder Executivo, que
sera subordinado a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Art.  4°  -  0  pessoal  tecnico  e  auxiliar  necessdrio  a  coordenapao  e  execngao  dos
programas   e   atividades   do   Museu,   sera   recrutado,   preferencialmente,   dentre   os
servidores j a pertencentes aos atuais qundros da Prefeitura.
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Art.   5°  -  0  Municipio   disponibilizafa  recursos   orgamenfarios   atraves   do  Fundo
Municipal  de  Cultura  mos  orgamentos  correntes  para  a  conservagao,  manutengao  e
compra de objetos para o Museu.

Art.  6°  -  0  patrim6nio  do  Museu Municipal  da  Hist6ria  e  Cultura Dulce  Dulcenea
Freire  sera  constituido  dos  bens  e  direitos  que  adquirir,  com  recursos  de  dotap5es,
subveng6es ou doag6es que para este fim lhe fizerem, a Uniao, Estados, Municipios ou
outras entidades ptiblicas ou privadas, nacionais ou intemacionais, empresas e pessoas
fisicas.

Art.  7°  -  Observado  o  disposto  no  artigo  anterior,  constituirfro  recursos  do  Museu
Municipal da Hist6ria e Cultura Dulce Dulcenea Freire, destinados a sua manutengao e
custeio, os provenientes de:

I - subveng5es, auxilios e contribuig6es definidas e transferidas pelas esferas de
govemo federal, estadual, ou municipal;

11   -   dotag5es  orgamenthrias   que  forem   destinadas   nas   leis   de   orgamento,
inclusive as transferfencias financeiras repassadas pelo Municipio;

Ill  -  doac6es  e  auxilios  recebidos  de  pessoas  fisicas  e juridicas  da  iniciativa
privada;

IV - receitas financeiras resultantes de:

a)   - receitas operacionais de atividades artistico-culturais;
b)   - renda de bens patrimoniais;
c)   - quaisquer outras receitas inerentes as suas atividades.

Art.  8°  -  As  despesas  decorrentes  da  execngfro  desta  Lei,  correram  a  conta  do
Orgamento vigente

Paragrafo tlnico - 0 Museu Municipal da Hist6ria e Cultura Dulce Dulcen6a Freire,
podera conveniar com outras Instituig5es e aceitar subsidios, atribuig6es e doap5es.

Art. 9° - Dentro do prazo fatal de 90(noventa) dias, contados da sua publicapao, o Poder
Executivo Municipal devera publicar Decreto regulamentando a presente Lei.

Art.  100  -  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao.  Revogam-se  as
disposig6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Constituciona] de BorboremamB, em 19 de abril de 2021.
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