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GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N° 12/2019

Cria o Museu Histórico e Cultura! 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.

INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, PREFEITO DE NAZARÉ DA
MATA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais que me conferem o § 
32 do Art, 7o e Caput do Art. 247 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I

DA NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE E COMPETENCIAS

Art. 12 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. 29 Para os fins desta Lei, são consideradas:
J\

I -  instituições museológicas: os centros culturais e. de práticas sociais, 
colocadas a serviço da sociedadèj e de seu desenyolvíffierítõT^ue possuem acervos e 
exposições abertas ao público/ cc^m o^d®|ive^de^propíciar a ampliação do campo de
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■^azarera. o esc *nj© a crDOuçãc ac ;xrrearnertc e a produção de novas oportunidades 
de azer terxac a "cs  as segurss zarsczsr szcss cs&cas

a) a vocação sara a ccr~»jr»caçãc investigação, interpretação, 
documentação e preservação ae íesssHTunihos culturais e naturais;

b) o trabalho permanente com o patnmôrwo cuíturai;;

c) o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizem o 
patrimônio cultural como recurso educacional e de indusão social, bem 
como a facilitação , o acesso e incentivo aos portadores de deficiências, 
e

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,

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

Art. 3- 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;

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

ÍV -  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, aiérnde semrcgrno-fonte de investigação 
científica; /  I . '
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VI -  estimular a divulgação em ámtxto nacional e internacional, dos 

acervos museoiógicos, sobretudo aqueles ligados ao *.laracatu Rural;

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

VIII -  desenvolver processos de co^^-cação educacional e cultural 
relativos ao patrimônio cultural do município em todos os setores:

IX -  estimular a participação da popyíação do município nos processos 
de identificação e definição do patrimônio local.

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 ãmbfto municipal, estadual, 
federal e internacional;

ili -  fiscalizar o emprego de técnicas de manutervçã© de cens culturais 
que possuam características museológicas;

iV -  fortalecer as instituições ligadas ao setor museoiógico. através de 
espaços de produção e difusão do conhecimento cultural;

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

VI -  estimular e acompanhar os programas e projetos que valorizem o 
patrimônio cultura! da comunidade nazarena;

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

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

Art 42 Compete ao museu municipal e ao CEPEM

useu municipal, sistematizando
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X -  promover as atividades e projetos de pesquisa sobre o patrimônio 

zufturaí de Nazaré da Mata, em parceria com unrvers*lades e centros de investigação 
científica, com vistas à sua preservação , ampliação do acervo e difusão;

X! -  propor medidas de segurança e ixcíeção 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 requerimentos ou 
solicitações de sua movimentação no país ou fora dele.

XIII -  desenvolver e estimular ações de arexaçãc 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 cio patrimônio 
cultural Nazareno e o maracatu rural em todos os níveis e esferas de governo, tanto no 
país quanto no exterior;

XVil -  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 li

DO ORGANOGRAMA ESTRUTURAL BÁSICO

Art. 59 A 5u municipal terá os seguintes cargos
de provimento em comis; exoneração do prefeito:

V
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I -  Diretor ~ Símbolo CC 01 -  RS 9S8 DO:

i! — Coordenador de Estudes e Pesoursas -  Símbolo CC 02 R$ 998,00;

!ii -  Coordenador de patrimônc e .Acervo — Símbolo CC 02 R$ 998,00;

Art. 6  ̂O museu se-~a ad^irisaradc peao diretor nomeado pelo prefeito, e 
disporá, em sua estrutura regimental oe ar? ConseiTQ Consultivo cuja composição e 
competências serão estabelecidas aesáa Le*.

CAPÍTULO III

DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 72 O Patrimônio será constituído peio 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;

do município;

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

I -  as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no Orçamento

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

III -  as doações, 
destinados, as receitas provenientes 
de fontes internas e externas;

que lhe forem 
Exílios, contribuições e dotações
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IV -  o produto da venda oe puD cações acervos, material técnico, dados 
e informações, bem como taxas que pocventira sejam estabelecidas;

V — a retribuição por ser»*çcs x  x a o je r  espécie prestados a terceiros;

VI -  as rendas üe quaãauer -aureza 'esuítantes do exercício de 
atividades que sejam afetas ou da expcraçãc x  r c * e s  e acervos sob sua jurisdição;

VII -  os recursos 3e rans^srsrcs x  ouros órgãos da administração
púbiica.

Parágrafo Únco .As Teoetas onurcas De 3-asc_e' que sejam as fontes, 
deverão ser registradas er~ r . -cs d tx tc s  para %ts x  zres^çàz zie contas junto aos 
órgãos de controte e ^ c a  zaçãc

A tl 9° O patnmôoto do Museu Muniapai de que tra ^  es^a Le*. constituir-
se-á de:

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

II -  doações e contribuições;

li! -  bens e direitos que adquirir; e

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

CAPÍTULO IV
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Art 10. Os cargos do Museu prevtsios nesta Lei comporão o quadro de 
pessoal do poder executivo do município, vmctiados 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, no prazo de 18 meses, contados da 
data de publicação desta Lei, podendo ser prorrogado por igual período, conforme 
necessidades;

Art. 13. O Museu Municipal e o Centro de Estudos e Pesquisas do 
Maracatu (CEPEM), serão instalados no prédio onde funcionava a estação de 
embarque e desembarque da antiga Rede Ferroviária Federai S A (RFFSA), no Bairro 
da Estação, cedido em comodato pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S 
A (FTL) ao município de Nazaré da Mata, atravésjiâ-AütOnzaçao de Permissão de Uso 
-  APU -  N° 15/2018, de 11 de novem pf&^2Q Í^;
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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 o 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;

Art. 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.
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JUSTIFICATIVA

Prezada Presidente Da Câmara e Demais Vereadores

0 Parlamento Nazareno é a expressão máxima dos anseios da população 
de Nazaré da Mata. Além de sermos a voz do povo, fomos eleitos para representar os 
rrieresses públicos e envidar todos os esforços para melhorar a vida dessas pessoas, 
como também, preservar e proteger o bem público.

Por isso, estamos submetendo à apreciação de Vossa Excelência e 
Demais Vereadores, o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Museu 
Histórico e Cultural de Nazaré da Mata e do Centro de Pesquisas do Maracatu (CEPEM), 
vinculados a Secretaria de Turismo e Cultura do Município.

A criação desse Museu, dotado de personalidade jurídica de direito 
público, vinculado a Secretaria de Cultura do Município, é de grande importância para a 
política cultural de Nazaré da Mata e certamente será um marco na nossa história. 
Possibilitará aperfeiçoar a normatização do setor e assegurar a preservação do patrimônio 
museológico da cidade, ampliação e exploração do turismo e da cultura do Caboclo de 
Lança, democratização do acesso aos bens socioculturais e o desenvolvimento 
educacional e científico, sobretudo da população mais carente.

Os nossos acervos estão cada vez mais escassos e sua evasão e 
dispersão ameaçam a nossa história, e por isso faz-se urgente medidas de preservação.

Além do impacto financeiro, 
uma forte relação com a educação e o 
que serão beneficiadas com a restaur^ 
museu.

que
10,

surge n^iwfatfnente com esse projeto, há 
Eeração com as comunidades locais 

slhorias que impactarão o entorno do
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Amphará soíxertanara o número de turistas e visitantes ao município, já 

que será mais um escaçc para explorar o potencial de desenvolvimento do setor em 
nossa cidade.

A coação de um museu se justifica também pelo fato de no mundo 
contemporâneo esses acervos retratarem a história de um povo e região, seus costumes, 
crenças e manifestações culturais.

Nazaré da Mata é a principal cidade-mãe da Mata Norte, tendo dado 
origem a diversos municípios no transcorrer da sua história, após se desmembrar de
igarassu.

Ser a Capital Estadual do Maracatu, se justifica exatamente por ter sido a 
precursora do Maracatu Rural, nos seus canaviais, portanto, nada mais justo do que 
ostentar tão honroso título.

Durante os trabalhos para identificar o melhor imóvel para instalar o 
Museu do Caboclo, se pensou inicialmente em instalá-lo no prédio onde funcionava a 
agência do trabalho, também no Bairro da Estação. Porém, os técnicos e engenheiros 
quando da visita que fizeram no local e através de pesquisas históricas, desaconselharam 
e vetaram totalmente a instalação no antigo prédio da aguardente Big, por já ter sido 
atingido diversas vezes pelas enchentes do Rio Tracunhaém. Essas enchentes 
inviabilizam completamente qualquer interesse em sua instalação, sob pena de perder 
todo ou parte do acervo cultural e histórico que será instalado no museu.

Nazaré passará a ter mais um espaço a se juntar aos principais pontos 
turísticos do município, que servirá como inspiração para novos projetos que visem 
preservar a nossa história, bem como oferecer um novo ambiente de pesquisa e 
despertar da curiosidade não só dos nossos estudantes e população em geral, mas de 
todos aqueles que busquem conhecer a história da terra do Caboclo de Lança e do 
Maracatu Rural.

stáção ferroviária foi inaugurado em 15 de setembro de 
m Pedro li. JmJsmérite com o casario do Bairro da
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Estação, guarda boa parte da história da época do escoamento das riquezas da Mata 
Norte, sobretudo das safras produzidas a partir da cana de açúcar, principal cultura da 
região e de Nazaré da Mata.

Este Projeto de Lei visa restaurar o prédio da antiga estação ferroviária, 
elevar a autoestima dos moradores do Bairro da Estação, e aumentar as possibilidades 
turísticas e culturais do município através da implantação desse projeto, destacando 
ainda mais a nossa história e do caboclo de lança, símbolo maior da cultura de Nazaré 
da Mata, Capital Estadual do Maracatu.

Nestes termos, solicito aos Nobres Vereadores os bons préstimos de 
votarem a favor do presente Projeto de Lei, que cria o Museu Histórico e Cultural de 
Nazaré da Mata e o Centro de Estudos e Pesquisas do Maracatu (CEPEM), a ser 
instalado no antigo prédio da estação ferroviária no Bairro da Estação,

Respeitosamente,


