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LEI N° 3.440, DE 29 DE ABRIL DE 2016 

DISPOE SOBRE A PROTECAO DO 
PATRIMONIO DE NATUREZA 
IMATERIAL DE CARATER HISTORICO, 
FOLCLORICO, RELIGIOSO, 
CERIMONIALISTICO, ESPORTIVO, 
ARTISTICO, LITERARIO E CULTURAL 
DA CIDADE DE MUZAMBINHO, EM 
CONSONANCIA COM O_ DECRETO 
FEDERAL N° 3551, DE 04 DE AGOSTO DE 
2000. 

A CAmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica considerado patriménio cultural de interesse publico, para fins de 

inventario e registro como sendo de natureza imaterial, toda manifestacdo histérico-cultural 
desenvolvida na cidade de Muzambinho ao longo de sua histéria. 

Pardgrafo Unico. Constitui patriménio cultural imaterial da cidade os bens de 
natureza imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a 
identidade, 4 acdo, 4 memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade detentores das 
Atividades Folcléricas; Atividades Esportivas; Festas Populares Diversas; Manifestagdes 

Culturais; Manifestacdes Religiosas; Manifestagdes Artisticas, nos quais se incluem: 

I- as formas de expressio; 

II- os modos de criar, fazer e viver; 
III- grupos artisticos, folcléricos, religiosos; 
IV- referéncias antigas que fizeram parte da historia do municipio. 

Art. 2° Consideram-se patriménio cultural imaterial da cidade de Muzambinho: 

I- tradigdes e expressdes orais; 
II- expressdes artisticas, folcléricas e religiosas; 
III - praticas sociais, ritualisticas, esportivas e atos festivos; 

IV - técnicas artesanais tradicionais diversas; 

V - instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais associados as praticas, 
representagdes, expressdes, conhecimentos, vivéncias culturais coletivas do trabalho, da 

religiosidade, do lazer e da vida social e técnicas referentes 4s manifestagdes da cultura 

imaterial; 

VI- 0 patriménio humano, constituido por grupos de pessoas ou individuos detentores 

das formas de expressdo da cultura popular e da cultura tradicional. 

; Art. 3° O municipio, com a colaborag4o da comunidade e do Conselho Deliberativo 
do Patriménio Cultural atuante, promovera e protegera o patrimdnio cultural da cidade de 
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Muzambinho, por meio de inventarios, registros, vigilancia, reconhecimento, além de outras 

formas de acautelamento, salvaguarda e preserva¢ao: 

Paragrafo unico. O Conselho realizaré o levantamento e promovera abertura de 
inventaério administrativo definindo a extensio da proteg&o a ser dada as expressdes do 

patriménio imaterial com a homologag4o do chefe do Poder Executivo. 

Art. 4° Na adogao de politicas publicas de protec¢o ao patriménio cultural imaterial 
da cidade de Muzambinho, serao adotados critérios de prioridade, levando-se em conta: 

I- a antiguidade e historicidade do bem imaterial; 
II- 0 risco de perda iminente; 
III- a importancia para a manutengao da identidade da comunidade e de sua coes&o; 

IV- a ccontribuic4o para o desenvolvimento local. 

Pardgrafo unico. Programas voltados para a consagragéo de obras primas do 
patrimonio imaterial e para a valorizagio de mestres em diferentes oficios e saberes 
integrarao as politicas publicas voltadas para a protegdo do patriménio cultural imaterial do 

municipio. 

Art. 5° O inventario de que trata o art. 3° desta Lei tem por finalidade: 

I-reconhecer oficialmente as referéncias culturais que constituem o patrimGnio 

imaterial de Muzambinho; 

II- documentar o passado e o presente das referéncias culturais e suas diferentes 

verses; 

III- estimular e fortalecer as condigdes de circulacfo e a reprodutibilidade das 

manifestacdes culturais reconhecidas; 

IV- subsidiar os érgéos de governo na elaboracfo e execugao de politicas de 

revitalizacdo dos processos criativos; 

V- propiciar a produgdo e disseminacdo de conhecimentos especificos no campo do 

patrim6nio imaterial; 

VI-tornar as informacédes referentes as manifestagdes da cultura imaterial de 

Muzambinho acessiveis ao publico; 
VII- certificar a procedéncia cultural e geografica das manifestagdes da cultura 

imaterial de origem difusa e coletiva, de modo a garantir o direito do autor, aos grupos e as 

comunidades produtoras. 

§1° A inclusio de determinada referéncia cultural no inventério depende, 
obrigatoriamente, do consentimento prévio do grupo ou da comunidade de produtores. 

§2° E obrigatéria a participagio de representantes das comunidades ou grupos 
produtores em todas as etapas do processo de inclusio das manifestagées culturais no 

inventario. 

§3° A auséncia no inventdrio de determinada referéncia cultural de natureza imaterial 
nio impede a sua prote¢o legal, podendo a manifestagao ser reconhecida como parte do
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patriménio cultural da cidade de Muzambinho por meio de qualquer documentagao que a 

caracterize como tal. 

Art. 6° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - obra comunitdria — manifestaco cultural de natureza imaterial e de origem difusa 

que revele as formas de expressao e os saberes das comunidades tradicionais ou da cultura 

popular, frutos de heranca cultural, em que o individuo e/ou grupo sejam intérpretes ou 

detentores; 

II - comunidade ou grupo — conjunto de pessoas que partilham as mesmas referéncias 

culturais e reconhecem uma identidade comum que desejam preservar ou desenvolver. 

Art. 7° Nos casos de publicagio ou reprodug&o de obra comunitaria, de grupos ou 

mesmo individual, é obrigatoria a referéncia 4 sua origem e autoria quando se tratar de 

Patrim6nio Imaterial. 

Pardgrafo unico. Quem, na utilizagao, por qualquer modalidade de obra, saberes 

coletivos ou nao, deixar de indicar ou de anunciar como tal a referéncia 4 origem e a autoria, 

respondera por danos na forma da legislago penal e civil. 

Art. 8° Fica o Patriménio Imaterial assim como o Patriménio Material ja 

regulamentado sujeitos as deliberagdes do Conselho Municipal do Patriménio Cultural, 

considerando ato ilicito, sujeito a sansdes no Ambito penal e civil, quaisquer desvios e 

descumprimentos do disposto na presente Lei, respondendo o responsdvel, inclusive por 

perdas e danos. 

Paragrafo unico. Nos casos em que for omissa a presente Lei, aplica-se as 

disposigdes da Lei Municipal n° 2273/1997 bem como do Decreto n° 3551/2000. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Muzambinho-MG, 29 de abril de 2016. 
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