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GABINETE DO EXECUTIVO
LEI W. 48312017
30 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a elevação da Vila Ilha do Ferro,
bem como suas manifestações artísticoculturais, à condição de patrimônio cultural
material e imaterial do município.
•

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR/ALAGOAS,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 1 0. Esta lei eleva a Vila Ilha do Ferro, bem como suas manifestações
artístico-culturais, à condição de patrimônio cultural material e imaterial do
Município de Pão de Açúcar/AL.
ÂrL 2°.. A Vila ilha do Ferro, bem como suas manifestações artístico-culturais,
passa a ser considerada integrante do patrimônio cultural material e imaterial do
Município de Pão de Açúcar/AL.
Art. 30. Para efeitos desta lei, consideram-se patrimônio cultural material e
imaterial ida Vila Ilha do ferro:

•

1 - Bordado;
II - Estaleiro, produção de mobiliário e de escultura;
III —Arquitetura;
IV - Literatura popular;
V - Pesca artesanal;
VI - Festas tradicionais (religiosas e profanas);
VII - Gastronomia ribeirinha;
VIII - Economia criativa, sustentável e espírito cooperativista;
IX - Turismo cultural e intelectual;
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X - Tipos humanos, o homem e a mulher na Ilha do Ferro;
Xl - Produção de bonecas de pano;
XII - Catolicismo popular: benzedeiras;
XIII - Linguagem: o sotaque da Ilha do Ferro;
XIV - Arqueologia;
XV - Espaço de Memória Artesã Fernando Rodrigues dos Santos, da
Universidade Estadual de Alagoas/UNEAL;
XVI - Meio ambiente: fauna e flora do sertão;
XVII - Educação, saúde e ação social;
XVIII —Agricultura e pecuniária.
Art. 4°. Ao Município, em parceria com o Estado e o Governo Federal, compete
realizar:
- a coleta do lixo dentro dos padrões ambientais e com a regularidade
adequada;
•

II - a distribuição de água de acordo com os padrões exigidos pela legislação
brasileira;
III - a distribuição de energia elétrica nas vias públicas, bem como a reparação
de equipamentos elétricos;
IV - ações e projetos que visem manter viva toda a gama de atividades
relacionadas no art. 30 da presente lei;
V - ações educativas para preservação do meio ambiente (fauna e flora)
ribeirinho do Baixo São Francisco;
VI - a fiscalização, a disponibilização de profissionais para a orientação e
posterior emissão de alvarás de construção, gratuitos, de acordo com as
exigências desta lei;
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VII - ações de educação e transporte escolar até a sede do Município para os
níveis de ensino não oferecidos na Vila Ilha do Ferro, bem como oferta de saúde
e assistência social básica;
VIII - projetos ligados ao fortalecimento da agricultura e da pecuniária como
desenvolvimento das potencialidades locais.
Art. 50 - Todas as edificações existentes deverão ser preservadas em suas
características originais, não podendo ser demolidas aquelas que conservam as
características da arquitetura tradicional do Baixo São Francisco.
Parágrafo Único. As fachadas e seus elementos externos respeitarão a tradição
arquitetônica sertaneja do Baixo São Francisco, sem a utilização de azulejos,
faixas e inscrições, cerâmica, pedras eiou outros elementos que agridam a
arquitetura original.
Art. W. As novas construções de residências e outros empreendimentos
observarão o art. 5 0 e terão suas fachadas de modo a preservar a tradição
arquitetônica sertaneja do Baixo São Francisco, não podendo ultrapassar 05
(cinco) metros de altura.
§1 0 As coberturas das construções deverão ser de telha cerâmica na sua cor
original ou palha, sem o emprego de lajes e outros materiais a exemplo de telhas
de fibrocimento ou telhas onduladas.
.
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§20 . As portas e janelas externas deverão ser feitas de madeira.
Art. 70 . A não observação às disposições desta lei ensejará a aplicação de
multas e demais sanções previstas na forma cia lei.
Art. 8°. As ruas que não têm nomes receberão denominações a partir de
motivos da cultura local, conforme especificação abaixo, numeradas e
identificadas no croqui da área urbana em anexo.
- Rua Moxotá;
II - Rua Morada dos Pássaros;
III - Largo das Catingueiras;
IV - Rua Padre Cícero;
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V
VI

Rua dos Mandacarus;

-

VIII

X

Rua dos Mulungus;

-

VII

IX

Rua Frei Damião;

-

-

-

-

Rua do Sol Nascente;

Beco da Canoa;
Rua Galo de Campina.

Art. 90. A presente Lei será regulamentada, pelo poder Executivo Municipal, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pão deAçúcar/AL, em 30 de junho de 2017
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