




LEI N. 

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

,DE DE DE 2011. 

Dispoe sabre a criaqao do Programa de 
Fomento a lniciativa Cultural Local, nas 
Secretarias Executivas Regionais do 
Municipio de Fortaleza, na forma que indica. 

FA<;;:O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU, 
COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGANICA DO MUNICiPIO, 
PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica institufdo no ambito do Municipio de Fortaleza o Programa de Fomento a 
lniciativa Cultural Local, a ser executado pelas Secretarias Executivas Regionais (SER), 
com o objetivo de promover a valoriza9ao de artistas residentes e domiciliados na sua 
area de abrangencia, bem como propiciar o desenvolvimento cultural da regiao. 

Paragrafo 11nico. Considera-se artista, para os efeitos desta Lei, todo aquele que 
desempenhe atividades ligadas a produ9ao de bens culturais em qualquer area de 
manifesta9ao artfstica. 

Art. 2° 0 artista que desejar se inscrever no programa criado por esta Lei devera se 
cadastrar junto a sua Secretaria Executiva Regional, demonstrando, no ato da inscri9ao, 
sua adequa9ao as normas da Funda9ao de Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET}, aiem 
de apresentar comprovante de residencia e domicflio. 

Art. 3° Nao havendo, na area da Secretaria Executiva Regional, interessado que 
satisfa9a as exigencias do art. zo desta Lei, podera ser efetivada a contrata\(ao de 
artistas cadastrados junto as Secretarias Executivas Regionais adjacentes. 

Art. 4° Quando da contrata\(ao a que se refere o artigo anterior, devera ser dada 
prioridade aqueles artistas que desenvolvam atividades pedag6gico-culturais no 
perfmetro geografico da Secretaria Executiva Regional a que pertencem. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execuyao desta Lei correrao por conta de dotayoes 
or9amentarias pr6prias, suplementadas se necessaria. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposi96es em 
contra rio. 

Pa!(O Municipal Jose Barros de Alenca de 2011. 
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