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LEI No 997/2014 DE 27 DE AGOSTO DE 2014 
f) 

,P 	 "Organiza a protecão do patrimônio histórico e artIstico 
do municIpio de Cuité e toma outras providências." 

: A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CUITE, ESTADO DA PARAIBA, no 
; 1). 	uso de suas atribuices que ihe são conferidas pela Lei Orgânica do MunicIpio, 

Faco saber que a Cârnara Municipal de Cuité, Estado da Paraiba, aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

flq' CAPITULO I 

 DO PATRIMONIO IJISTORICO E ARTISTICO MUNICIPAL 

Art. 1.  Constitui o patrimônio histórico e artIstico municipal o conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no municIpio e cuja conservacão seja de interesse pUblico, quer por sua 
vinculacão a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueologico 

	

: 	 ou etnográfico, bibliográfico ou artIstico. 

(\ At', 
§ 1°. Os hens a que se refere o presente artigo so serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico e artIstico municipal depois de inscritos separada ou agrupadarnente nurn 

12 	dos três Livros do Tombo, de que trata o art. 4° desta lei. 

§ 2°. Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são tambérn sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bern como os sItios e paisagens que importe conservar e 
proteger pela feicão notável corn que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 
indistria humana. 

y Jj 
§3° - 0 MunicIpio de Cuité, no prazo máximo de urn ano após a publicação desta Lei, realizará o 
inventário dos bens culturais tombados e tambérn dos bens culturais passIveis de tombarnento, 
corn registro individual de cada bern. 

LcJ. 
$40-Ap6s a realização do inventário dos bens culturais tombados e tarnbérn dos hens culturais 

	

1. 	passfveis de tornbamento, corn os registros individuals de cada bern, o Poder Executivo 
Municipal enviará ao Cârnara Municipal todo o inventário para apreciacão e deliberacão do 
Poder Legislativo Municipal. 

Art. 2°. A presente lei se aplica aos hens culturais pertencentes as pessoas naturals, bern corno as 
pessoasjuridicas de direito privado e de direito püblico interno. 
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Art. 30. Excluem-se do patrimônio histórico e artIstico municipal os bens: 

I- que pertençam as representacOes diplornãticas ou consulares acreditadas no pals; 

II - que pertencam a casas de comércio de objetos históricos ou artIsticos; 

III - que sejarn trazidas para exposicOes comemorativas, educativas ou cornerciais; 

IV - que sejam importadas por empresas estrangeiras expressarnente para adorno dos respectivos 
estabelecimentos. 

Parágrafo ünico. As obras mencionadas nos incisos III e IV terâo guia de licenca para livre 
trânsito, fornecida pela Prefeitura Municipal de Cuité. 

CAPITULO II 

DO TOMBAMENTO 

Art. 4°. A Prefeitura Municipal de Cuité possuirá três Livros do Tombo, nos quais serão inscritas 
os bens a que se refere o art. 10  desta lei, a saber: 

I - no Livro do Tombo Arqueologico, Etnográfico e Paisagistico, os bens culturais pertencentes 
As categorias de arte arqueologica, etnográfica, amerindia e popular, e bern assirn as 
mencionadas no § 2° do citado art. 10. 

II - no Livro do Tombo Histórico, os hens culturais de interesse histórico e as obras de arte 
histórica; 

III - no Livro do Tombo das Belas Artes, os bens culturais de arte erudita, municipal ou 
estrangeira; 

§ 1°. Cada urn dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 

§ 2°. Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nos incisos deste artigo, sero definidos 
e especificados no regulamento que for expedido para execuçäo da presente lei. 

Art. 5°. 0 tornbamento dos bens pertencentes a Uniâo, aos Estados e aos Municipios se fará de 
oficio, por ordem do Chefe do Executivo Municipal, rnas deverá ser notificado a entidade a 
quern pertencer, ou sob cuja guarda estiver, o bern cultural tombado, a firn de produzir os 
necessários efeitos. 

Art. 6°. 0 tombamento de bern cultural pertencente a pessoa natural ou a pessoa juridica de 
direito privado se fará voluntria ou compulsoriarnente. 

.:. 	
:.. 	
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Art. 7  . Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e o bern 
cultural se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio 
histórico e artIstico municipal, a juizo do Conseiho Municipal de Poiltica Cultural, ou sempre 
que o mesmo proprietário anuir, por escrito, a notificaçao, que se lhe fizer, para a inscrição do 

	

:1 	bern cultural em qualquer dos Livros do Tombo. 

	

\ 	 . 

Art. 8°. Proceder-se-á ao tombarnento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a 

	

i3 	 inscrico do hem cultural. 

Art. 9°. 0 tombamento cornpulsorio Se fara de acordo corn o seguinte processo. 

I - a Prefeitura Municipal de Cuité,por seu órgo cornpetente, notificará o proprietário para 
anuir ao tombarnento, dentro do prazo de quinze dias corridos, a contar do recebirnento da 

	

if 	notificaçao, ou para, se o quiser impugnar, oterecer dentro do mesmo prazo as razôes de sua 
impugnaçâio. 	 . 

II - no caso de nao haver irnpugnaçao dentro do prazo assinado, que e fatal, o Chefe do 
Executivo Municipal mandará por simples despacho que se proceda a inscricâo do bern cultural 
no competente Livro do Tombo. 

LA 
III - se a impugnaçao for Oferecida dentro do prazo assinado, far-se-a vista da mesma, dentro de 
outros quinze dias fatais, ao orgäo de que houver emanado a imciativa do tombarnento, a firn de 

I 	sustenta-la Em seuida indenendentemente 1e eiictc -,ern n nrwecc remetidn qn CnnQe111m 

Municipal de Politica Cultural, que prbferirá decisâo final a respeito, dentro do prazo de sessenta 
dias corridos, a contar do seu recebimento. Dessa deciso no caberá recurso. 

	

ffi 	Art. 10. 0 tombarnento dos hens, a que se refre o art. 6° desta lei, sera considerado provisorio 
ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificaçâo ou concluldo pela 

$) inscricão dos referidos hens no competente Livro do Tombo. 

Parágrafo tinico. Para todos os efeitos, salvo a disposicâo do art. 13 desta lei, o tombamento 
provisorio se equiparara ao defirnt1vo 

	

, 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .. .. . .......... 	 •. 
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CAPITULO III 

DOS EFEITOS DOTOMBAMENTO 

Art. 11. Os bens culturais tombados,. que pertencarn a Uniao, aos Estados ou aos Municipios, 

	

J) 	inalienáveis por natureza, so poderão ser transferidos de uma àoutra das referidas entidades. 
Paragrafo unico. Feita a transferencia. dela deve o adquirente dar imediato conhecirnento a 

	

) 	) 	Prefeitura Municipal de Cuité. 
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Art. 12. A alienabilidade das obras histOricas ou artisticas tombados, de propriedade de pessoas 
naturais ou juridicas de direito privado sofrerá as restricOes constantes da presente lei. 

Art. 13. 0 tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa do 
órgão competente da Prefeitura Municipal de'Cuité, transcrito pam bs devidos efeitos em hvro a 
cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcriçâo do domInio. 

§ 1°. No caso de transferência de. propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o 
adquirente, dentro do prazo de trinta dias corridos, sob Pena de multa de dez por cento sobre o 
respectivo valor, faze-la constar do registro, ainda que se trate de transmissAo judicial ou causa 
mortis. 

§ 2°. Na hipOtese de deslocamento de tais bens, deverá o proprietãrio, dentro do mesmo prazo e 
sob Pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar Para que tiverem sido deslocados. 

§ 3°. A transferência deve ser comunicada pel6 adqnirente, e o deslocamento pelo proprietário, a 
Prefeitura Municipal de Cuité, dentro do rnesmoprazo e sob a mesma Pena. 

Art. 14. 0 bern cultural tombado nO pbdërá 'sail 'do pals, senâo por curto prazo, sern 
transferência de dornlnio e para fim 'de intercâmbio cultural, a juIzo do Conselho Municipal de 
Politica Cultural. 

Art. 15. Tentada, a nAo ser no caso previsto no artigo anterior, a exportacão, para fora do pals, 
do bern cultural tombado, será este seqUestrado pela Uniâo, pelo Estado ou pelo Municipio em 
que se encontrar 

§ 1°. Apurada a responsabilidade do proprietario, ser-lhe-á imposta a multa de cinqUenta por 
cento do valor do bern cultural, que permanecerá sëquestrada em garantia do pagarnento, e ate 
que este se faca. 

§ 2°. No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. 

§ 3°. A pessoa que tentar a exportaçAo de bern cultural tornbado, alérn de incidir na multa a que 
se referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal para o 
crime de contrabando. 

Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário 
deverá dar conhecimento do fato a Prefeitura Municipal de Cuité, dentro do prazo de cinco dias, 
sob Pena de multa de dez por cento sobre o valor do bern cultural. 

Art. 17. Os bens culturais tornbados nao poderao, em caso nenhurn ser destruidos, demolidos ou 
mutilados, nem, sem prévia autorizaco especial da Prefeitura Municipal de Cuité, através da 
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Secretaria de Cultiira e Turismo, ser reparados, pintados ou restaurados, sob pena de multa de 
cinqilenta por cento do dano causado. 

Parágrafo ünico. Tratando-se de, hens pertencentes a Uniäo, aos Estados ou aos municipios, a 
autoridade responsável pela infracAo do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. 

Art. 18. Sem prévia autorizaçäo da Prefeitura Municipal de Cuité, no se poderá, na vizinhança 
do bern cultural tombado, fazer construcào que lhe irnpeca ou reduza a visibilidade, nern nele 
colocar arnincios ou cartazes, sob pena de ser determinada a destruico da obra ou retirar o 
objeto, impondo-se, neste caso, a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto. 

Art. 19. 0 proprietário de bern cultural tombado que näo dispuser de recursos para proceder as 
obras de conservaço e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecirnento da Prefeitura 
Municipal de Cuité a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao 
dobro da irnportância em que for avaliado o 

I 

daqo, sofIido pelo mesmo bern cultural. 

§ 1°. Recebida a cornunicação, e consideradais necessárias as obras, o Chefe do Executivo 
Municipal a expensas da rnumcipalidade, prQvldenclara para que seja feita a desapropriação do 
hem cultural, e no prazo de seis mèses executará as bbras necessárias. 

§ 2°. A falta de qualquer das providências previstas no paragrafo anterior, poderá o proprietário 
requerer que seja bancelado o tombarnento do bern cultural 

§ 3°. Urna vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservacão ou reparacão 
ern qualquer bern cultural, tombado, poderá a Prefeitura Municipal de Cuité tornar a iniciativa de 
projetá-las e executá-las, a expensas da municipalidade, independenternente da comunicacão a 
que alude este artigo, por parte do proprietário. 

Art. 20. Os bens culturais tornbados ficam sujeitos a vigilância perrnanente da Prefeitura 
Municipal de Cuité,que poderá inspecioná-los sempre que for julgado conveniente, não podendo 
os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos a inspecão, sob pena de multa de R$ 
1.000,00 (Hum mil reais), elevada ao dobro ern caso de reincidência. 

Parágrafo ünico - os recursos oriundos das multas aplicadas nesta lei, serão pagas diretarnente na 
tesouraria da Prefeitura Municipal de Cuité, cuja verba será, preferencialrnente, destinada a 
conservacão do patrimônio histórico e dos bens culturais. 

Art. 21. Os atentados cornetidos contra os bens de que trata o art. 10  desta lei são equiparados 
aos cornetidos contra o patrimômo municipal 

• 	• , CAPfTULO Iv 

DO DIREITO DE PREFERENCIA 
• 	
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Art. 22. Em face da alienacão onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a 
pessoas juridicas de direito privado, a Uniäo, os Estados e os municIpios teräo, nesta ordern, o 
direito de preferéncia. 

§ 1°. Tal alienaço näo será permitida, scm que previamente sejam os bens oferecidos, pelo 
mesmo preco, a Uniao, bern como. ao  Estado e ao municfpio em que se encontrarern. 0 
proprietário deverá notificar os titulares do direito de preferência a usa-b, dentro de trinta dias, 
sob pena de perdê-lo. 

§ 2°. E nula alienaçao realizada corn violacab do disposto no paragrafo anterior, ficando qualquer 
dos titulares do direito de preferência habilitadO. a, seqilestrar o bern cultural e a impor a rnulta de 
vinte por cento do seu valor ao transrnitente e ao adquirente, que serao por cia solidariamente 
responsáveis. A nulidade será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que conceder o seqüestro, o 
qual so será levantado depois de paga a multa è se qualquer dos titulares do direito de preferência 
no tiver adquirido o bern cultural no prazo de trinta dias. 

§ 3°. 0 direito de preferência nâo inibe o proprietário de gravar livremente o bern cultural 
tornbado, de penhor, anticrese ou hipoteca. 

§ 4°. Nenhuma venda judicial de hens .tom.bdos se podrá realizar scm que, previaniente, os 
titulares do direito de preferência sejarn disso notifiéadàs judicialmente, não podendo os editais 
de praca ser expedidos, sob pena de nulidade, antes de feita a nOtificaçao. 

§ 
50• Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de rernissao, se dela nao lancarem 

mao, ate a assinatura do auto de arremataçäo ou ate a sentença de adjudicacao, as pessoas que, na 
forma da lei, tiverem a faculdade de remir. 

§ 6°. 0 direito de rernissão por parte da Uniao, bern como do Estado e do rnunicIpio em que os 
bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco dias a partir da assinatura do auto de 
arrematacào ou da sentença de adjudicacAo, não se podendo extrair a carta, enquanto nao se 
esgotar este prazo, salvo Se 0 arrematante ou o .adjçidicante for qualquer dos titulares do direito 
de preferência. 

CAPITULO V 

DIsP0sIçOEs GERAIS 

Art. 23. 0 Poder Executivo Municipal providenciará a realizacao de acordos entre a Uthâo, 
Estado da Paralba e MunicIpio de Cuité para rnelhor coordenacao °e desenvolvimento das 
atividades relativas a proteção do patrimônio histórico e artfstico municipal e para a 
uniformizaçao da legislaçao municipal cornplementar sobre o rnesmo assunto. 

Art. 24. A Prefeitura Municipal de Cuité e seus estabelecirnentos culturais, bern corno o Museu 
do Hornem do Curimataii (CES-UFCG). incentivarão a conservacão e a exposicäo de obras 
históricas e artIsticas de sua prOpriedade. . . . . 

JEITOS 
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:. 	Art. 25. A Prefeitura Municipal de Cuité procurará entendimentos corn as autoridades 
eclesiásticas, instituicOes cientIficas, históriôas ou artisticas e pessoas naturais ou juridicas, corn 
o objetivo de obter a cooperação das mesmas em heneficio do patrimônio histórico e artIstico 
municipal. 	 . 	 . 

I 	• 

Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e 
livros antigos ou raros são obrigados a urn registro especial ña Prefeitura Municipal, cumprindo-
ihes, outrossim, apresentar semestralmente ao mesmo relacOes completas dos bens culturais de 

	

' 	valor histórico e artIstico que possuIrem. 

Art 27 Sernpre que os agentes de leilOes tiverem de vender objetos de natureza idêntica a dos 
mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao orgão competente da 
Prefeitura Municipal, sob pena de incidirem na multa de cinqUenta porcento sobre o valor dos 
objetos vendidos. . . 

Art. 28. Nenhumobjeto de natureza idênfica a dos referidds no art. 26 desta lei poderá ser posto 
a venda pelos comerciantes ou agentes de leilöes, sem que tenha sido previarnente autenticado 
pela Prefeitura Municipal sob pena de multa de cinqUenta por cento sobre o valor atribuldo ao 
oojeto. 

Paragrafo ünico. A. autenticacAo do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de 

	

> 	 uma taxa de peritagem de cinco por cento sobre o valor do bern cultural. 

Art. 29. Revogam-se as disposicOes em coritrário. 

;\ /\ 

Cuité/PB, 27 de Agosto de 2014. 
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