
PREFEtrURA MUNiClPAL OE

Belém
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

LEI NM75/2019

"TORNA PATRIMÔNIO

CULTURAL IMATERIAL A

PROCISSÃO DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO,
A FEIRA LIVRE DE BELEM E

A SORDA DE JOÃO DE
DEUS."

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Poder Executivo
sanciona a seguinte Lei:

Art, 1° - Toma Patrimônio Cultural Imaterial a procissão de "Nossa Senhora da
Conceição", a Feira Livre de Belém e a Sorda de João de Deus.

Parágrafo único. Para fins desta Lei considera-se Patrimônio Cultural Imaterial
aqueles relacionados aos saberes, às habilidades, ás crenças, às práticas, ao modo de ser
das pessoas; os conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades;
manifestações literárias, músicas, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que
marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da
vida social; como também mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde
se concentram e se produzem práticas culturais.

Art 2^'" Os Patrimônios Culturais Imateriais a que se refere o caput do
artigo r dispõem sobre:

I - Procissão de "Nossa Senhora da Conceição", a qual encerra
anualmente o período de cerimônias religiosas em honra a Padroeira de Belém,
além de seu histórico centenário;

n - Feira Livre de Belém, tendo em vista tratar-se de um evento que
mistura diversos elementos culturais típicos do Nordeste brasileiro, sua
importância econômica, diversidade e tradição;

lU - Sorda de João de Deus, que se refere a um tradicional e popular
biscoito típico do Nordeste brasileiro produzido artesanalmente pelo senhor
João Teixeira Filho, que se tornou referência na região, ficando conhecido, o
produto, nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.



Art. 3"- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Belém, 07 de outubro de 2019.
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