
 

 
RUA DR. VICTOR DE FREITAS, 28 | CENTRO | BRUMADINHO - MG | CEP: 35460-000 | (31) 3571-3001 | www.brumadinho.mg.gov.br        1 

 
 

 LEI MUNICIPAL Nº 2.007/2013 

  

“Dispõe sobre a criação do Centro de 

Memória de Brumadinho/MG e dá outras 

providencias.” 

  

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a criação do Centro de Memória de Brumadinho/MG. 

 

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO 

 

Art. 2º - Fica criado no Município de Brumadinho/MG, o Centro de Memória de 

Brumadinho, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 

 

CAPITULO Ill 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º - São objetivos do Centro de Memória de Brumadinho: 

 

I. Incentivar a recuperação, preservação e o resgate do patrimônio histórico, artístico 

e cultural do Município; 

 

II. Ser referência municipal na administração e gestão do patrimônio, histórico, 

turístico e cultural do Município; 
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III. Garantir e ampliar o acesso total da população ao patrimônio histórico, artístico e 

aos serviços culturais presentes em todos os eqt3entos culturais que fizerem ou 

vierem a fazer parte do referido Centro de Memória; 

 

IV. Fazer-se representado pelo COMDESP - Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável e Planejamento de Brumadinho, como membro permanente. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º - Compete ao Centro de Memória de Brumadinho: 

 

I. Identificar, reunir, recolher, adquirir, recuperar, organizar, guardar e conservar, 

tecnicamente, acervos de caráter histórico, incluindo no acervo bens culturais 

públicos ou privados, de interesse público, de maneira que possam ser utilizados, 

para fins administrativos, legais, culturais, sociais e educativos do Município; 

 

II. Buscar parcerias com entidades e instituições públicas ou privadas, visando a 

formação gradativa do seu acervo, como coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 

fotográficos e cinematográficos; 

 

III. Aprimorar seus recursos técnicos e operacionais por meio de parcerias público- 

privadas; 

 

IV. Suprir as demandas de trabalho e das atividades correlatas a gestão patrimonial e 

de preservação da memória do Município; 

 

V. Promover, juntamente com as administrações regionais, politicas públicas de 

descentralização e a democratização de acesso à cultura do Município; 
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VI. Direcionar, por meio de ações voltadas para a preservação e tombamento, uma 

política de educação patrimonial para toda a população do Município. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º - Integrará o Centro de Memória de Brumadinho: 

 

I. Arquivo Público: Órgão receptor que abriga documentos acumulados 

organicamente e seriados, ao mesmo tempo únicos, independente da natureza ou 

suporte da informação, provenientes de diversas fontes geradoras 

(entidade/pessoa acumuladora); 

 

II. Museu Histórico: Órgão colecionador e expositor que abriga objetos tridimensionais 

originados de atividade humana ou da natureza, reunidos, artificialmente, sob a 

forma de coleções, referenda peça a peça; é, também, de finalidade recreativa, 

educativa, cultural e cientifica; testemunha época ou atividade; organiza-se 

segundo a natureza do material e a finalidade especifica; 

 

III. Casa de Cultura: Abriga exposições de curta e longa duração, realiza atividades 

voltadas para a educação patrimonial, formação e qualificação profissional para 

agentes culturais, técnicos e para o público em geral. 

 

Art. 6º - A composição, estrutura e organização do Centro de Memória de Brumadinho, 

serão regulamentadas por Decreto, a ser expedido pelo Executivo Municipal. 

 

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações próprias 

consignadas no Orçamento para o Exercício de 2.014. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Brumadinho, 03 de outubro de 2013 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Obs. Esta Lei foi renumerada e publicada em 24.10.2013 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 24.10.2013) 
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