
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB 

_______________________ GABINETE DA PREFEITA_________________
LEI N° 353/2014

Dispõe sobre a criação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Artístico do Município 
de Poço de José de Moura -  PB, cria o 
Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Artístico e adota 
outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, ESTADO 
DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, a Constituição Federal e demais Legislação aplicada à espécie, FAZ SABER, 
que a Câmara Municipal, APROVOU e ela SANCIONA a presente Lei,

Art. 1* - A preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município de 
Poço de José de Moura é dever de todos os cidadãos poçomourenses.

Parágrafo único - 0  Poder Público Municipal dispensará proteção especial ao 
patrimônio histórico, cultural e artístico do município, segundo os preceitos desta Lei e 
de sua regulamentação.

Art. 2 2 - 0  município procederá ao tombamento dos bens que constituem o seu 
patrimônio histórico, cultural e artístico, segundo os procedimentos e regulamentos 
desta lei, através do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico -  
COMPHCA, igualmente criado por esta lei.

Art. 32 Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - 
COMPHAC, órgão colegiado de assessoramento na defesa do patrimônio histórico, 
artístico e cultural, com a finalidade de auxiliar a Administração na orientação, 
planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência.

Art. 42 - Fica instituído o Livro do Tombo Municipal, destinado à inscrição dos bens que 
o COMPHCA considerar de interesse de preservação do município e o Livro de Registro 
do Patrimônio Imaterial ou Intangível, destinado a registrar os saberes, celebrações, 
formas de expressões, manifestações culturais e outras manifestações intangíveis de 
domínio público.

Parágrafo Único - O COMPHAC é vinculado diretamente a Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo do município.
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Art. 59- São atribuições do Conselho:

/ - assessorar a Administração Municipal nos assuntos pertinentes ao patrimônio 
histórico, artístico e cultural do Município;

//-estabelecer critérios para enquadramento dos valores culturais, representados por 
peças, prédios e espaços a serem preservados, tombados;

III -  propor a inclusão ou exclusão, no patrimônio histórico, artístico e cultural do 
Município, de bens considerados de valor histórico e cultural, móveis ou imóveis, de 
natureza material ou imaterial;

IV -  opinar sobre propostas de revisão de processo de tombamento de bens móveis e 
imóveis;

V -  manter relacionamento com organismos públicos e privados que tenham entre 
seus fins essenciais a preservação do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico 
e paisagístico;

VI -  opinar sobre qualquer assunto pertinente ao patrimônio histórico, artístico e 
cultural do Município, quando solicitado pelo Prefeito ou pelos Secretários Municipais.

Art. 69- O Conselho compor-se-á de oito (10) membros, designados pelo Prefeito, com 
renovação bienal, admitida a recondução, e escolhidos de acordo com o seguinte 
critério:

/-Cinco (4) membros representantes do Poder Executivo, a saber: 

cr) Secretário Municipal de Cultura e Turismo;

b) Secretário Municipal de Cidadania e Promoção Social;

c) Secretaria Municipal de Educação;

d) Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

I I -  Dois membros do Poder Legislativo;

ojFuncionário 

B) Vereador

III -  Quatro (4) membros sem qualquer vinculação com o Município, constituídos da 
sociedade civil organizada ou órgão de classes atuantes no município, a saber:

cr) Associação de Reisados de Poço de José de Moura;
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b) Associação Cultural Pisada do Sertão;

c) Associação Comunitária Filarmônica São Geraldo Margeia;

d) Entidade Religiosa.

§ l 9 - As entidades com representação no COMPHAC, indicarão 02 (dois) nomes, cada 
uma, dentre os quais um como titular e outro como suplente, para um período de 02 
(dois) anos, admitida a recondução através de portaria sem ônus para o erário público.

$ 22 - O Presidente do COMPHAC será eleito de forma democrática, sendo escolhido 
entre os conselheiros titulares.

Art. 7 2 - 0  desempenho da função de membro do COMPHAC é considerado de 
relevância para o Município, não sendo objeto de nenhum tipo de remuneração, 
vantagem ou benefício.

Art. 8- - O COMPHAC reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada trimestre, 
ordinariamente, ou em caráter extraordinário, quando for convocado pelo Presidente.

Art. 92 - Os imóveis tombados e registrados no livro do tombo municipal poderão 
passar por reformar desde que cuja obra não comprometa a estrutura do imóvel.

§ Único - Os imóveis tombados e registrados no livro do tombo municipal terão o IPTU 
isento com forma de incentivo a preservação do patrimônio histórico artístico e 
cultural do município.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de noventa 
dias.

Art. 11 - Conselho elaborará o seu regimento interno a ser baixado por Decreto do 
Prefeito.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições 
em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Poço de José de Moura, 31 de outubro de 2014.

AURILEIDE EJafDÍO DE MOURA 
PREFEITA CONSTITUCION)
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