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"INCLUÍ ARTIGO NA LEI COMPLEMENTAR N°
159, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013, COM
DISPOSIÇÃO SOBRE A ISENÇÃO DE IMPOSTO
PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU AOS
IMÓVEIS COM USO EXCLUSIVO OU
PREDOMINANTE COMO TEATRO, PONTOS DE
CULTURA OU ESPAÇOS CULTURAIS, NA
FORMA QUE INDICA."

EXMO SR PRESIDENTE DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, conforme estatuído no a ri.

127, II do Regimento Interno e de modo a evitar o conflito c vícios de iniciativa, em matéria

legislativa, vem, mui respeitosamente, submeter ao crivo desta Casa Legislativa a Indicação em

epígrafe, a qual depois de sua aprovação será encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de

Fortaleza a fim de que, entendendo que seja relevante ao interesse público, devolva em forma de

Mensagem, acompanhando o respectivo projeto de lei complementar.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA,

EM Qfa DE fi Ô?'/ i DE 2016.
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AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

"INCLUI ARTIGO NA LEI COMPLEMENTA K N° 15V,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013, COM
DISPOSIÇÃO SOBRE A ISENÇÃO DE IMPOSTO
PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU AOS
IMÓVEIS COM USO EXCLUSIVO ()l /
PREDOMINANTE COMO TEATRO, PONTOS DE
CULTURA OU ESPAÇOS CULTURAIS, NA EORMA
QUE INDICA."

Art. 1° - Cria o artigo 28 l-A, da Lei Complementar N° 159, de 23 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Fortaleza, com a seguinte redação:

"Art. 281/A - Ficam isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis de
uso exclusivo ou predominante como teatros, pontos de cultura ou espaços culturais, cuja
finalidade seja a realização de espeíácuios de artes cénicas, e que apresentem,
cumulativamente, as seguintes características:
I — caráter artístico e cultural, nos lermos desta Lei;
I I — acesso direto por logradouro público ou espaço semipúblíco de circulação em galerias;
III -capacidade de público, por sala, de até 400 (quatrocentas) pessoas sentadas;
IV — uti l ização do imóvel para as finalidades do capul há pelo menos dois anos anteriores a
isenção.

§ 1° - Consideram-se de caráter artístico e cultural os teatros, pontos de cultura e espaços
cul tu ra i s em que se desenvolvam ações de criação, formação, produção, programação,
difusão ou promoção de atividades artísticas com finalidade estética e cultural.

§ 2a - São pontos de cultura os estabelecimentos assim reconhecidos nos termos do
Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura.

§ 3° - Nos casos de imóveis parcialmente utilizados com as atividades descritas no capul
desta Lei, a isenção incidi rá proporcionalmente sobre a área do imóvel utilizada para esses
fins.
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§ 4° - A isenção poderá ser requerida junto ao órgão responsável pela arrecadação
municipal, por pessoa física ou jurídica proprietária, locatária ou cessionária do imóvel, ou
ainda por administradores ou gestores do teatro, ponto de cultura ou espaço cultural.

§ 5° - A isenção será aplicada ao exercício seguinte ao da sua concessão, devendo ser
renovada a cada exercício mediante requerimento e comprovada manutenção das condições
previstas nesta Lei.

§ 6° - A alteração no uso do imóvel, implica na revogação da isenção.

§ 7° - O requerente da isenção fica obrigado a comunicar ao órgão competente do Poder
Rxeculivo a alteração de uso, pena de multa no valor correspondente a três ve/.es o valor
total do 1PTU anual incidente sobre o imóvel.

§ 8'1 - L vedada a isenção, nos termos desta lei, ainda que atendidas as condições previstas,
se o teatro ou espaço cultura for gerido:
I - por partido político;
II - por empresa sem fins culturais.

ífArl. 9° Os imóveis contemplados pela isenção tratada nesta lei deverão afixar, em local
público e visível, placa indicativa da existência do benefício, nos termos regulamentados
pelo Executivo.

Art. 2" - O Lxecutivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua publicação.

Art, 3° As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentarias
próprias, suplementadas se necessário.

Parágrafo único. O impacto orçamentário-financeiro com o benefício fiscal ora tratado
poderá ser considerado, a cada exercício, na aprovação do orçamento destinado à Secretaria
Municipal de Cultura, por ocasião da promulgação da Lei Orçamentaria Anual.

Art. 4° - lista Lei entra em vigor da data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Indicação visa criar mecanismos de estimulo às atividadcs

culturais no âmbito do Município de Fortaleza, compreendendo-as como essenciais no

processo de desenvolvimento urbano humanizado, tendo em vista que a cultura é fator de

expressão da sociedade, em seus valores e memórias intrínsecas.

Os espaços a serem beneficiados, se caracterizam por desenvolver ações de artes c

cultura de relevante interesse para a cidade de Fortaleza.

Destaca-se que a isenção aqui proposta não se constitui em grande impacto sobre as

finanças públicas, tendo em vista que o número de imóveis a serem beneficiados não

alcança proporção de vulto.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA,

EM DE DE 2016.
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