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iirtlc (p fr1 Ébdo ,E a.drD EMENTA: "lnstitui no ômbito do Administroçdo
* .r,iil Ô 7Írc rrf e-ir f Público Municipol, o Registro do Potrimônio Vivot"^orrrhFâ ^ta ^ do Município de Condodo - pE, e dó outros

WJSJ-ÜJb?L providêncios".

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE CONDADO, ESTADO PERNAMBUCO, NO

uso dos otribuições que lhe soo conferidos pelo constituíçÕo federol e
estoduol, sobretudo pelo lei Orgônico MunicÍpol, sonciono o seguinte lei
oprovodo pelo cômoro de vereodores:

CAPíTUTO I

DrsPosrÇÕes rnruMrNAREs

Art. 1o. Ficcr Ínstituído, no ômbito do AdministroçÕo Público MunícÍpol, o
RegÍstro do Potrimônío Vivo do Munícípio de Condodo IPE - RPV, o ser feito
em livro ou orquivo próprio, o corgo do Secreiorio Munlcipol de
Desenvolvimento Sustentóvel e GestÕo do Copítol Humono, no formo
prevísto nesto Lei.

Porógrofo único - Seró considerodo opto, no formo previsto nesto Leí, como
Potrimônio Vivo do Município de Condodo-PE, q ser inscrito no RPV, o pessoa
noturol ou grupo de pessoos noturois, dotodo ou nõo de personolidode
jurídÍco, que deienho os conhecimentos ou os técnicos necessÓríos poro o
produçÕo e poro o preservoÇoo de ospectos do culturo trodicionol ou
populor do Município de Condodo - PE

CAPíTUIO II

DOS REQU|§ITOS PARA A HABILITAçÃO À lnSCnlÇÃO UO npV

Arl.2o. Consíderor-se-ó hobilitodo poro pedido de inscriçõo no RPV,

desto Lei, os que,obrongidos no defÍniçõo de PotrimÔnio VÍvo do
de Condodo, otenderem os seguintes requisilos:

l- no coso de pessoo noturol:

o) Estor vívo;
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b) Ser noÍurol de Condodo, ou ser residente e domiciliodo no cidqde
Condodo hó mois de 20 (vinte) onos, contodos do doio do período
inscriçÕo;
c) Ter comprovodo porticipoçôo em otividodes culturois hó mois de 20
(vinte) qnos, contodos dq doto de pedido de inscriçÕo e,
d) Estor copocitodo o tronsmitir seus conhecimentos ou suos técnícos
grotuiiomente o olunos e oprendizes.

Il - no coso dos grupos:

o) Estcrr em otividode;
b) Estor constiiuído sob quolquer formo ossociotivo, sem fins lucrotivos,
dotodo ou nôo de personolidode jurídico no formo de lei cÍvil,
comprovodomente hó mais de 20 (vinte) onos contodos do doto do pedido
de inscriçôo;
c) Ter comprovodo porticipoÇÕo em otividodes culturois hó mois de 20
(vinte) onos, contqdos do doto do pedido de inscríçÕo, e
d) Estor copocitodo o tronsmitir seus conhecimentos ou suos técnicos
grotuitomente o olunos ou o oprendizes.

§ I " O requisito do olíneo "d" do inciso I do coput desie ortigo poderó ser
dispensodo no hípotese de verificoçÕo de condiçÕo de incopocidode físico
cqusodo por doenço grove cujo ocorrêncío for comprovodo medíonte
exome médico-periciol com bose em loudo conclusivo do medicino
especíolizodo, eloborodo ou rotificodo por junto médico do SecreiórÍo de
Soúde de Condodo - PE.

§ 2o No coso dos grupos nôo dotodos de personolidode jurídico, o
concessõo do inscriçõo no RPV fico condicionodo à oquisiçÕo, pelo grupo,
do personolidode jurídico no forrno do lei civil, moniidos o denominoçÕo
trodícionol do grupo, o objeto culiurol e o finolidode nõo lucrotivo.

CAPíTULO III

DO§ DTRETTOS DECORRENTES DA INSCRIçÃO NO RPV

Art. 3". A inscriçÕo no RPV oconetorÓ poro o pessoo noturol ou poro grupo
inscrito exclusivomente nos seguinies direitos:

I - uso do título de Potrimônio Vivo de Condodo;
ll - percepÇôo de bolso de incentivo o ser-lhes pogo pelo munic
Condodo no formo previsto nesto Lei,
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Arl. 4o. A bolso de incentivo de que troto o íncÍso ll do ort. 3o desio Lei
conslituiró no pogomento mensol. pelo Secretorio de Desenvolvimento
Sustentóvel e GesiÕo do Copitol Humono de Condodo:

l- à pessoo noturol inscrito no RPV, do quontio de R$ 1.000,00 (hum mil reois);

ll - oo grupo Ínscrito no RPV, do quoniio de R$ 2.000,00 {dois mil reois), o ser
distribuído enire os seus membros no formo previsto nos seus qtos
constitutivos.

§ I o Os direitos qtribuídos oos inscritos no RPV no formo previsto nesto Leí

ierÕo noturezo personolizodo e serÕo inolienóveÍs e impenhoróveis, nõo
podendo ser cedidos ou tronsmitidos, sob quolquer título, o cessionórios,
herdeiros ou legotóríos, todovio, nõo gerom quolquer vínculo de noturezo
odministrotivo poro com o Município.

§ 2o Os direiios otribuídos oos inscrltos no RPV, extinguír-se-Õo:

l- pelo concelomento do inscriçÕo no formo prevÍsto nesto Lei;
ll - pelo fqlecimento do inscrito se pessoo noturol, ou
lll - pelo suo dÍssoluçÕo, de foto ou de direíto, no coso de grupo.

§ 30 O quontitotivo móxímo de condidoios contemplodos no RPV nõo
excederó onuolmente o 02 (doís) de pessoos noturois e o 02 (dois) de grupo
e o número totol de inscrições otivos em quolquer tempo nõo ultropossorÓ o
05 (cinco) de codo.

CAPíTULO IV

DOS DEVERES DECORRENTES DA |NSCRTÇÃO NO RPV E DO CANCELAMENTO DA
tNscRrÇÃo.

Art. 50. SerÕo deveres dos inscritos no RPV, observodo o disposto no ort. 2o

desto Lei:

I - portÍcipor de progromos de ensino e' de oprendizogem dos seus
Secretorio de Desenvolvimentoconhecimentos e técnicos orgonizodos pelo

Susientóvel e GesiÕo do Copitol Humono de
custeodos pelo município e no quol serÕo
oprendizes os conhecímentos e os técnicos
inscritos no RPV.

Condodo, cujos despesos sçrÕo

dos quois forem detentor
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ll - ceder oo município, porCI fins nÕo lucrotÍvos de nqturezo educocionol e
culturol, em especiol poro suo documentoçoo e dÍvulgoçÕo e sern
exclusividode em reloçÕo o outros eventuois cessíonóríos que o inscrito
houver por bem constituir, os direitos potrimonicis de outor sobre os
conhecimentos e os técnicos que detiver.

Art. óo Coberó à Secreiorío de Desenvolvímento Sustenfóvel e GestÕo do
Copitol Humono de Condodo ocomponhor o cumprimenfo, pelos inscritos
no RPV, dos deveres o eles oirÍbuídos no formo prevÍsto nesto Lei, bem como
lhes prestor o ossistêncio técnico e odministrotívo necessório oo bom
desempenho de suos otÍvidodes.

§ I o A codo 02 (doís) onos oté o finol do exercício finonceíro subsequente
oo biênio objeto de onólise, o Secretorio de Desenvolvimento Sustentóvel e
GestÕo do Copitol Humono de Condodo elobororó relotório o ser
opresentodo o Prefeituro Municipol de Condodo relotivo oo cumprimento
ou nÕo pelos Ínscrítos no RPV dos deveres o eles otrÍbuídos no formo previsto
nesto Lei.

§ 2o No eloboroçôo do relotório de que troto o porógrofo onterior, o
Secretorio de Desenvolvimento Sustenióvel e Gestõo do Copítol Humono de
Condodo osseguroró oos inscritos no RPV o direito de omplo defeso poro
esclorecímento, pelo prozo de 30 (trinto) dios, de quolquer exígêncio ou
impugnoçÕo relotivo oo cumprímento dos deveres o ele otribuídos no formq
previsto nesto Lei.

§ 3o NÕo seró considerodo descumprimento dos deveres o ele otribuídos por
eslo Lei à impossibilidode, porq o inscrito ou poro o número relevonte dos
membros de grupo inscríto, de porticipor dos progromos de que troto o
inciso I do ort. 5o desio Lei, desde que iol impossÍbilidode tenho sido
motivodo por incopocidode físico cousodo por doenço grove cujo
ocorrêncío for comprovodo medionte o exome médíco-periciol com bose
ern loudo conclusivo do medic[no especiolizodo, eloborodo ou rotÍficodo
por junto médÍco convenlodo com Município de Condodo ou do Secreiorío
Municipol de Soúde de Condodo.

§ 40 A oprovoçÕo pelo (o) Secretório (o) do Secretorio Municipol de
Desenvolvimento Sustentóvel e Gestôo do Copitol Humono de Condodo por
02 (doís) biênios consecutivos ou por 03 (três) biênios nÕo consecutívo1de
reloiório de que troto o § I o deste ortigo em que tiver fÍcodo constoto{\ o
descumprimento por inscriio no RPV de quoisquer dos deveres o
otribuídos no formo previsto nesto Lei implicoró o concelomento do regi
do inscrito inodimplente junio oo RPV.
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§ 50 Do decísÕo do (o) Secreiório (o) do Secretorio Municipol de
Desenvolvimenfo Sustentóvel e GestÕo do Copitol Humono de Condqdo
que implicor o concelomento de suo ÍnscrÍçÕo no RPV coberó recurso do
interessodo com mero efeito devolutivo, oo Conselho Municipol de Políticos
Culturoís - CMPC que, opreciondo-o, monteró ou reformoró o decÍsÕo
recorrido.

clpíruro v

DO PROCESSO DE REGISTRO NO RPV

Art.7o É porte legítimo poro provocor q instouroçõo do processo de registro
no RPV:

| - o secretorio de Desenvolvímento Sustentóvel e Gesiõo do Copitol
Humono do Condodo;
ll - o Conselho Municipol de Polítícos Culturois - CMPC;
lll- o Cômoro Legislotivo Municípol do Condodo;
lV- Associoções civis de noturezo culiurol;
V- Consulto Populor.

§ lo A solicitoçÕo poro o inscriçõo no RPV deveró obedecer oos prozos e
ritos dispostos em editol específico, c ser qnuolmente expedido pelo
Secretorio de Desenvolvimenio Sustentóvel e Gestôo do Copitol Humono do
Condodo.

§ 2" A indícoçõo de pessoo noturol ou de grupo poro concorrer oo processo
de inscrÍçÕo no RPV hobilitoró à porticipoçÕo nos A2 (dois) onos
subsequentes oo do primeiro indicoÇÕo, desde que montidos os requisitos
previstos no ort.2o.

Art.8o. Formulodo o requerimento de inscriçÕo por porte legítimo e instruído
cCIm o onuêncio expresso do condidoto oo registro no RPV com os deveres
previstos nesto Lei pqro os inscritos no RPV, bem como com outros
documentos que comprovem o otendimento, pelo condídoto, dos requisitos
prevístos nesto Lei poro suo inscriçÕo no RPV, o (o) SecretÓrio {o) do
Secretoriq de Desenvolvimenio Sustentóvel e GestÕo do Copitol Humono de
Condodo, consíderondo hobilÍtodo à inscrÍçÕo o condidoto, mondorÓ
publicor edÍtol no Diório do AMUPE ou outros meios de circul
município de Condqdo, pqro conhecimento público dos condidotur§q g
eventuol impugnoçÕo por quolquer do povo no prozo de 30 (irinio)
contodos do publicoçÕo.
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§ lo Do decisÕo do (o) SecretórÍo {o) do Secretorio de Desenvolvímenio
Sustentóvel de Gestõo do Copitol Humono de Condodo que consíderor
condidoto Ínobilítodo poro ínscrÍçÕo no RPV, por nÕo otender o quolquer
dos registros previstos nesio Lei, cobero recurso do interessodo, com mero
efeíto devoluiivo. oo Conselho Municipol de Políticos CulturoÍs - CMPC que,
opreciondo-o, monteró ou reformoró o decísÕo recorrido.

§ 2o Ultropossodo o prozo poro conhecimento e impugnoçÕo de troto o
coput, umo Comissõo Especiol de 05 {cinco) membros, designodos pelo (o)
Secretório (o) do Secretorio de Desenvolvimento Sustentovel e GestÕo do
Copitol Humono de Condodo, entre pessoos de noiório sober e reputoçõo
ilíbodo no óreo culturol específico, elobororó reloiório ocerco do
idoneidode do histórico e do méríto culturol do condidoturo opresentodo.

§ 3o No eloboroçÕo do relotórío de que trqto o §2o, o Comissôo Especíol
osseguroró oos condidotos ô inscriçÕo no RPV, pelo prozo de 30 {trinto) dios,
o direito de omplo defeso poro esclorecimento de quolquer exigêncio ou
impugnoçÕo relotivo oo otendimento pelo condidoio dos requisitos prevÍstos
nesto Lei.

§ 4o Coso o número de condidotos considerodos hobÍlitodos pelo ComÍssÕo
EspecÍol de que troto o §2o excedo o número móximo onucrl permitido de
novos inscriçÕes no RPV, o Conselho MunÍcipol de PolítÍcos Culturois- CMPC
ovolÍoró os condidotos levondo em consideroçõo os seguintes critérÍos:

| - o relevôncio do trobolho desenvolvido pelo condidoto em prol do culturo
condodense;
ll - o idode do condÍdoto, se pessoo noturol. ou o oniiguidode do grupo;
lll - o ovolioçÕo do situoçÕo de corêncío sociol do condidoio.

§ 5" O Conselho Municipol de Políticos Culturqis- emitiró resoluçõo sobre o
idoneidode dos condidotos do registro no RPV opreseniodos noquele ono
sobre quois deles devem ter concedido suo inscriçõo no RPV noquele ono.

§ óo Tendo sído considerodo o condidoto ou condÍdotos opios o registro no
RPV, conforme disposto em resoluçõo do Conselho Municipol de Políticos
Culturois- CMPC, de que troto o §5o deste ortigo, o (o) Secreiório (o) do
Secretorio de Desenvolvimento Sustenióvel e GestÕo do Copítol Humono de
Condodo deierminoró os providêncios necessórios Ô suo inscrÍçÕo no RPV.

§ 7" A inscriçÕo no RPV produziró efeitos finonceíros o portir do primeiro
do segundo mês subsequente ô publicoçõo do oto concessivo do regist
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§ B" O relqtório de que troto o §2o seró opresentodo pelo Comissõo Especíol
em oudiêncio público o ser reolizodo peronte o Conselho Municipol de
PolíiÍcos Culturois - CMPC.

CAPITULO VI

DAs DrsPosrçÕrs FrNArs

Art. 9o. Todos os disposiçÕes relotivos oos condidotos o inscriçÕo no RPV ou
oos nele inscritos, solvo disposiçÕo expresso em contrórÍo, oplicom-se
iguolmente, no que couber oos grupos condÍdoios à inscrÍçôo no RPV ou
nele ínscrito.

Art. 10. As despesos decorrentes desto Lei corerÕo por conto dos criiérlos
Orçomentórios do Secretorio Desenvolvimento Sustentóvel e GesiÕo do
Copitol Humono e pelo Fundo Municipol de Culturo-FMC de Condodo.

Art. t I. O Poder ExecutÍvo, medionte decreio, expediró instruções poro o fiel
execuçõo desto Lei, bem como delegoró o (o) Secreiório de
Desenvolvimento Sustentóvel e Gestôo do Copitol Humono de Condodo, o
compeiêncio poro expedír qtos normotivos complementores.

Art. 12. Esto Lei entro em vigor no doto de suo publicoçÕo

Condodo, l de sete ro de 2A22.

ANTÔNIO DíSItVA
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