
 
                                            Lei N°: 845 de 02 de Dezembro de 2009. 

 

        Dispõe sobre alteração da Lei Municipal N° 742, de 

16 de março de 2005. 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO DOCE 

Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Doce aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

  

 Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal N° 742, de 16 de março de 2005, fica alterado, 

passando à seguinte redação: 

“Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do Município de 

Rio Doce – COMPAC”. 

 

 Art. 2º O art. 2º da Lei Municipal N° 742, de 16 de março de 2005, fica alterado, 

passando à seguinte redação: 

“Art. 2º Compete ao COMPAC: 

I - Propor as bases da política de preservação dos bens culturais do Município; 

II - Exarar parecer prévio, do qual dependerão os atos de tombamento e 

cancelamento do tombamento; 

III - Receber e examinar propostas de proteção a bens culturais encaminhadas por 

associações de moradores e entidades representativas da sociedade civil do Município; 

IV - Permitir o acesso a qualquer interessado aos documentos relativos aos 

processos de tombamento e dos estudos prévios de impacto da vizinhança, de acordo 

com a lei federal nº 10.527 de 10 de julho de 2001; 

V - Estimular e preservar atividades culturais, literárias e artísticas no Município; 

VI - Coordenar, incentivar e promover a cultura no Município de Rio Doce; 

VII - Propor à Administração Municipal medidas de difusão e amparo à cultura em 

colaboração com órgãos e entidades oficiais especializadas; 

VIII - Promover a articulação de toda a sociedade através de campanhas que 

objetivam a transformação de cada cidadão em defensor do patrimônio cultural do 

Município; 



 
IX - Promover, junto às entidades e instituições locais, campanhas no sentido de 

incrementar a cultura no Município; 

X - Deliberar sobre toda e qualquer questão sobre patrimônio cultural e cultura, 

respeitadas as competências do Prefeito Municipal e da Câmara Municipal.” 

 

 

Art. 3º O art. 3º da Lei Municipal N° 742, de 16 de março de 2005, fica alterado, 

passando à seguinte redação: 

“Art. 3º - O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural será constituído por: 

I - um representante do Órgão Municipal de Cultura, como seu Presidente; 

II - um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

III - um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

IV – um representante da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Meio 

Ambiente e Agricultura; 

V - um representante da Sociedade de São Vicente de Paula; 

VI - um representante da Associação dos Amigos de Rio Doce; 

VII - um representante do Fórum de Cultura. 

§1º A cada membro corresponderá um suplente que será indicado junto com seu 

respectivo titular. 

§2º Os membros do COMPAC serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de 

Decreto, a partir das indicações de cada segmento representativo. 

 

 

Art. 4º O art. 4º da Lei Municipal N° 742, de 16 de março de 2005, fica alterado, 

passando à seguinte redação: 

 

“Art. 4º - O Órgão Municipal de Cultura ficará responsável pelo suporte material 

para o funcionamento do Conselho.” 

 

 

Art. 5º O art. 6º da Lei Municipal N° 742, de 16 de março de 2005, fica alterado, 

passando à seguinte redação: 

“Art. 6º - Caberá ao Prefeito Municipal dar posse à Diretoria do primeiro COMPAC.” 



 
 

Art. 6º O COMPAC deverá promover a revisão do seu Regimento Interno, no prazo 

de 90 (noventa) dias contados da vigência desta Lei, visando compatibilizá-lo às 

alterações introduzidas por esta Lei.  

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio Doce, 02 de Dezembro de 2009. 

 

 

 

Eduardo Pereira Real 

          Prefeito Municipal 

 

 

 

 
 

 

 


