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LEI Nº 2.348/2018 

 

Institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural barbalhense e adota 

outras providências. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Município de Barbalha, Estado do Ceará, faz saber 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a Lei 

seguinte: 

Art. 1º  - Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem patrimônio cultural barbalhense. 

§ 1º - Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos 

de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 

práticas culturais coletivas. 

§ 2º - A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a 

continuidade histórica do bem e sua relevância municipal para a memória, 

a identidade e a formação da sociedade barbalhense. 
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§ 3º  - Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens 

culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural 

barbalhense e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro 

deste artigo. 

Art. 2 º  - São partes legítimas para provocar a instauração do processo de 

registro: 

I - o Prefeito Municipal; 

II – O Secretário Municipal de Cultura; 

III – O Poder Legislativo Municipal; 

III -  instituições vinculadas a Secretaria Municipal de Cultura; 

IV - sociedades ou associações civis. 

Art. 3º- Fica criado o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que 

presidido pelo Secretário Municipal de Cultura, que o integrará como 

membro nato, e terá a seguinte composição: 

I - um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades públicos, 

indicados pelos respectivos titulares:  

a) Secretaria da Educação; 

b) Secretaria da Cultura; 

c) Secretaria de Esportes; 

d) Secretaria do Desenvolvimento Econômico; 

e) Secretaria de Finanças; 

f) Secretaria de Governo 

II - Representantes de cada uma dos seguintes segmentos sendo por eles 

indicados: 

a) um Representante dos Arquitetos com atuação na cidade de Barbalha; 



 
 
  

 

Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Barbalha 

 
 

AvenidaDomingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria,  Barbalha/CE 
 
 
 

b) Um represente da Universidade Regional do Cariri –URCA que atue na 

área de arqueologia e Antropologia; 

c) dois represente das Universidades que atue na área de Arqueologia, 

Antropologia e Museologia; 

d) dois profissionais de notório saber e experiência nas áreas de atuação 

relacionadas ao patrimônio cultural. 

§ 1º  - Os membros, titulares e suplentes, dos órgãos e das entidades de que 

tratam os incisos I e II e do caput, serão indicados pelo Prefeito Municipal e 

designados por ato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 2º - O mandato dos membros de que tratam os incisos II do caput será de 

quatro anos, admitida a recondução.  

§ 3º -  O quórum mínimo para as reuniões do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural será a maioria absoluta de seus membros, e as decisões 

serão tomadas por maioria simples dos membros presentes.  

Art. 4º -  A perda do mandato dos Conselheiros de que tratam os incisos II 

do caput do art. 6º ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I - renúncia; 

II - incapacidade civil; 

III - improbidade administrativa comprovada por meio de processo judicial 

com sentença transitada em julgado; 

IV - faltas injustificadas a três reuniões ordinárias consecutivas, ou a cinco 

reuniões ordinárias intercaladas.  

Parágrafo único-  Ocorrendo a perda do mandato de conselheiro, o 

respectivo suplente assumirá o mandato até o seu término.  

Art. 8º -  A participação no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural será 

considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.  
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Art. 9º - As reuniões e as deliberações do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural serão disciplinadas pelo regimento interno.  

Art. 10º - A mudança na composição do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural ocorrerá de forma gradativa, à medida que os mandatos atuais 

terminem.  

Art. 11º - As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação 

técnica, serão dirigidas ao Secretário Municipal de Cultura que as submeterá 

ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

§ 1º  -A instrução dos processos de registro será supervisionada pela 

Secretaria Municipal de Cultura. 

§ 2º - A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser 

registrado, acompanhada da documentação correspondente, e deverá 

mencionar todos os elementos que lhe sejam culturalmente relevantes. 

§ 3º  -A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos da 

Secretaria de Cultura ou por entidade, pública ou privada, que detenha 

conhecimentos específicos sobre a matéria, nos termos do regulamento a 

ser expedido pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

§ 4º -  Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de 

registro e enviará o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 

para deliberação. 

§ 5º  - O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário 

Oficial da União, para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão 

ser apresentadas ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de 

até trinta dias, contados da data de publicação do parecer. 



 
 
  

 

Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Barbalha 

 
 

AvenidaDomingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria,  Barbalha/CE 
 
 
 

Art. 12º O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações 

apresentadas, será levado à decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural. 

Art. 13º  - Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o 

título de Patrimônio Cultural do Povo de Barbalha;. 

Parágrafo único.  Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 

determinar a abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro, em 

atendimento ao disposto nos termos desta Lei. 

Art. 14º- Ao Secretário de Cultura cabe assegurar ao bem registrado: 

I - documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo a 

Secretaria de Cultura manter banco de dados com o material produzido 

durante a instrução do processo. 

II - ampla divulgação e promoção. 

Art. 15º  - A Secretaria de Cultura fará a reavaliação dos bens culturais 

registrados, pelo menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho 

Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título 

de Patrimônio Cultural do Povo de Barbalha. 

Parágrafo único.  Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, 

como referência cultural de seu tempo. 

Art. 16º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Cultura, o Programa 

Municipal do Patrimônio Imaterial visando à implementação de política 

específica de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio. 

Parágrafo único.  O Prefeito Municipal estabelecerá, no prazo de até 

noventa dias, as bases para o desenvolvimento do Programa de que trata 
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este artigo através de Decreto Municipal quando da regulamentação da 

presente Lei. 

Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a 

disposição em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha, aos trinta  dias do mês de maio 

de 2018. 

 

  Argemiro Sampaio Neto 

     Prefeito Municipal  

    

  

 


