
CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N° 426/2019

Cria o Museu Histórico e Cultural de Nazaré da Mata e
o Centro de Estudos e Pesquisas do Maracatu -  
CEPEM, Instituídos no âmbito deste município e das 
instituições públicas e privadas, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NO ESTADO 
DE PERNAMBUCO, usando de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal APROVOU e EU sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DA NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE E COMPETENCIAS

A rt 1o - Fica criado o Museu Histórico e Cultural de Nazaré da Mata 
e o Centro de Estudos e Pesquisas do Maracatu -  CEPEM, dotados de 
personalidade jurídica de direito público, vinculados a Secretaria Municipal de 
Cultura, com sede e foro neste município.

Art 2o - Para os fins desta Lei, são consideradas:

I -  Instituições museológicas: os Centros culturais e de práticas sociais, 
colocadas a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que possuem 
acervo e exposições abertas ao público, com o objetivo de propiciar a 
ampliação do campo de possibilidades de construção identitária, à percepção 
crítica da realidade cultural nazarena, o estímulo à produção do conhecimento 
e a produção de novas oportunidades de lazer, tendo ainda as seguintes 
características básicas:

a) a vocação para a comunicação, investigação, interpretação, documentação 
e preservação de testemunhos culturais e naturais;

b) o trabalho permanente com o patrimônio cultural;

c) o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizam o patrimônio 
cultural como recurso educacional e de inclusão soc ' ‘  silitação,
o acesso e incentivo aos portadores de deficiências;
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d) construção e o compromisso com a gestão democrática e participativa;

II _ bens culturais musealizados: acervo de testemunhos culturais e naturais de 
Nazaré da Mata que porventura se encontrem sob a proteção de instituições;

III -  atividades museológicas: São os procedimentos de seleção, aquisição, 
documentação, preservação, conservação, comunicação, restauração, 
investigação, valorização, exposição, organização e gestão de bens históricos 
e culturais.

A r t  3o - O Museu Municipal e o CEPEM, têm as seguintes finalidades:

I -  promover e implementar políticas públicas para as atividades de 
museologia, como forma a contribuir para a organização e gestão da instituição 
e seus acervos;

II -  estimular a participação de instituições afins e centros culturais nas 
políticas públicas, nas ações de preservação, investigação e gestão do 
patrimônio cultural de Nazaré da Mata;

III -  incentivar programas de aquisição, preservação, promoção e 
sustentabilidade do patrimônio museológico nazareno;

IV -  apoiar a criação de grupos amigos do museu nazareno;

V -  promover o estudo, a preservação, a valorização e a divulgação do 
patrimônio cultural, como fundamentos simbólicos da identidade social do povo 
de Nazaré da Mata, bem como suas memórias, além de servir como fonte de 
investigação científica;

VI -  estimular a divulgação em âmbito nacional e internacional, dos acervos 
museológicos, sobretudo aqueles ligados ao Maracatu Rural;

VII -  promover a permanente qualificação e a valorização dos recursos 
humanos do setor;

VIII -  desenvolver processos de comunicação educacional e cultural relativos 
ao patrimônio cultural do município em todos os setores;

IX -  estimular a participação da população do 
identificação e definição do patrimônio local.
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Art.4° - Compete ao museu municipal e ao CEPEM:

I -  implementar projetos e programas para o setor, além de coordenar as 
atividades decorrentes dessas ações no que for de sua competência;

II -  estabelecer procedimentos e normas, padronizando seu funcionamento, e 
promover o seu desenvolvimento no âmbito municipal, estadual, federal e 
internacional;

III -  fiscalizar o emprego de técnicas de manutenção de bens culturais que 
possuam características museológicas;

IV -  fortalecer as instituições ligadas ao setor museológico, através de espaços 
de produção e difusão do conhecimento cultural;

V -  apoiar programas que estejam voltados para a ampliação dessas 
atividades no município;

VI -  estimular e acompanhar os programas e projetos que valorizam o 
patrimônio cultural da comunidade nazarena;

VII -  estimular o desenvolvimento de programas e atividades educativas e 
culturais das instituições nos três níveis de gestão;

VIII -  estabelecer, sistematizar e promover a implementação de inventário dos 
bens culturais, objetivando a difusão, proteção e preservação, através de 
medidas de cooperação mútua com entidades públicas e privadas;

IX -  manter atualizado o cadastro do museu municipal, sistematizando a 
produção de informações sobre o campo museológico nazareno;

X -  promover as atividades e projetos de pesquisa sobre o patrimônio cultural 
de Nazaré da Mata, em parceria com universidades e centros de investigação 
científica, com vistas à sua preservação, ampliação do acervo e difusão;

XI -  propor medidas de segurança e proteção de acervos, instalações e 
edificações das instituições museológicas, visando manter a integridade dos 
bens culturais musealizados;

XII -  propor medidas que visem impedir a evasão e a dispersão de bens 
culturais musealizados, bem como se pronunciar acerca |de//requ$pimôBtós ou 
solicitações de sua movimentação no país ou fora dele;
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XIII -  desenvolver e estimular ações de circulação, intercâmbio e gestão de 
acervos e coleções;

XIV -  estimular e apoiar os programas e projetos de qualificação profissional 
das equipes que atuam nas instituições museológicas.

XV -  coordenar a partir da Secretaria de Cultura o Sistema Nazareno de 
Museus, fixar diretrizes, estabelecer orientação normativa e supervisão técnica, 
sistematizando as suas atividades;

XVI -  promover e assegurar a divulgação no exterior do patrimônio cultural 
Nazareno e o maracatu rural em todos os níveis e esferas de governo, tanto no 
país quanto no exterior;

XVII -  exercer, através da secretaria de cultura e em nome do município, o 
direito na aquisição de bens culturais móveis, conforme normas pertinentes, 
visando organizar e proteger o patrimônio cultural, histórico e artístico de 
Nazaré da Mata.

CAPÍTULO II

DO ORGANOGRAMA ESTRUTURAL BÁSICO

A r t 5o A estrutura básica do museu municipal terá os seguintes 
cargos, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração do 
prefeito;

I -  Diretor- Símbolo CC 01 -  R$ 998,00;

II -  Coordenador de Estudos e Pesquisas -  Símbolo CC 02 R$ 998,00

III -  Coordenador de patrimônio e Acervo -  Símbolo CC 02 R$ 998,00

A r t 6o O museu será administrado pelo diretor, nomeado pelo 
prefeito, e disporá, em sua estrutura regimental, de um Conselho Consultivo 
cuja composição e competências serão estabelecidas pa regulamentação 
desta Lei.

CAPÍTULO III
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DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 7o O Patrimônio será constituído pelo acervo adquirido através 
de doações, transferências aquisições e demais formas de aquisição 
permitidas por lei, as quais deverão ser catalogados e registrados em livros 
próprios do museu municipal e secretaria de turismo e cultura, bem como na 
secretaria responsável pelo inventário dos bens móveis do município;

Art 8o Constituem receitas do Museu Municipal e do CEPEM:

I -  as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no Orçamento do 
município;

II -  os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados 
com entidades públicas ou privadas, sejam nacionais ou internacionais;

III -  as doações, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados, as 
receitas provenientes de empréstimos, auxílios, contribuições e dotações de 
fontes internas e externas;

IV -  o produto da venda de publicações, acervos, material técnico, dados e 
informações, bem como taxas que porventura sejam estabelecidas;

V -  a retribuição por serviços de qualquer espécie prestados a terceiros;

VI -  as rendas de qualquer natureza, resultantes do exercício de atividades que 
sejam afetas ou da exploração de imóveis e acervos sob sua jurisdição;

VII -  os recursos de transferência de outros órgãos da administração pública.

Parágrafo Único -  Às receitas oriundas de quaisquer que sejam as fontes, 
deverão ser registradas em livros próprios para fins de prestação de contas 
junto aos órgãos de controle e fiscalização;

Art. 9° - O patrimônio do Museu Municipal de que tratál&sta Lei, 
constituir-se-á de; \ j r  /  )



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

GABINETE DO PREFEITO

I -  bens e direitos transferidos em decorrência do disposto no art. 8o desta Lei;

II -  doações e contribuições;

III -  bens e direitos que adquirir; e

IV -  rendas de qualquer natureza derivadas de seus próprios bens e serviços;

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS

Art. 10° -  Os cargos do Museu previstos nesta Lei comporão o quadro 
de pessoal do poder executivo do município, vinculados a Secretaria de 
Turismo e Cultura;

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11° -  Fica o Poder Executivo autorizado a:

I -  transferir, transpor e remanejar as dotações orçamentárias consignadas ao 
Museu municipal, bem como outras dotações compatíveis com a finalidade e 
os objetivos inerentes ao Museu, respeitadas as previsões e limites legais;

II -  remanejar equipamentos, materiais e móveis e servidores para compor a 
estrutura do museu;

III -  atribuir a secretaria de administração, a responsabilidade de administração 
de pessoal, de material e patrimônio, ficando os serviços gerais e manutenção 
com a secretaria de infraestrutura e obras, e o acervo do museu sob a 
responsabilidade dos funcionários de cada setor, respectivamente;

Art. 12° - O Poder Executivo promoverá a instalação do museu, e 
mediante aprovação de sua estrutura regimental, 
contados da data de publicação desta Lei, podendo 
período, conforme necessidades;
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Art. 13° - O Museu Municipal e o Centro de Estudo e Pesquisas do 
Maracatu (CEPEM), serão instalados no prédio onde funcionava a estação de 
embarque e desembarque da antiga Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), 
no Bairro da Estação, cedido em comodato pela FERROVIA 
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA AS (FTL) ao município de Nazaré da Mata, 
através da Autorização de Permissão de Uso-APU-N° 15/2018, de 11 de 
novembro de 2018;

Art. 14° - A restauração do imóvel mesmo passando por adaptações 
para a instalação do Museu, deverá manter ao máximo as características 
originais do imóvel, devidamente consultados quando necessário pelo IPHAM e 
demais organismos ligados ao setor de cultura e turismo do estado e do país.

Art. 15° - O poder executivo envidará todos os esforços para manter 
em funcionamento ininterrupto o Museu municipal e o Centro de Estudos do 
Maracatu;

A rt 16° - Para o efetivo funcionamento do Museu, o município 
deverá submeter os funcionários ao devido treinamento acerca das atividades 
museológicas, ficando também responsável pelas despesas com materiais, 
água, energia elétrica e demais serviços de suporte e manutenção do Museu.

Art. 17° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Nazaré da Mata-PE, em 26 de 
Setembro de 2019.
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