
Dispoe acerca do Sistema Municipal
de Fomento a Cultura (SMFC) e da
outras providencias.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DO SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO A CULTURA (SMFC)

SEC;AO I

Art. 1° 0 Sistema Municipal de Fomento a Cultura (SMFC) tem como objetivo apoiar
e incentivar as diversas manifestagoes culturais e artisticas locais de modo efetivo,
sistematico, democratico e continuado, por meio do financiamento direto ou da
captagao de recursos atraves do sistema de incentivos fiscais, bem como com 0
intuito de conjugar agoes, projetos, programas, recursos humanos e financeiros
entre os diferentes entes da federagc30 brasileira, dos multiplos setores da sociedade
civil, de empresas, e de organismos internacionais, com diretrizes definidas e
fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Politica Cultural, bem como:

I - promover e efetivar os prindpios e regras dos direitos culturais, previstos
no art. 215 da Constituigao Federal da Republica em vigor;

II - contribuir para a distribuigc30 e 0 acesso aos recursos publicos ou privados
que financiem projetos culturais;

"' - incentivar a criagao, circulagao, produgao e manutengao independentes e
a fruigao de bens culturais e artisticos;

IV - promover a transferencia de recursos da Uniao e do Estado do Ceara
para 0 Municipio de Fortaleza para a implementagao do SMFC, atraves de
convenios, transferencias fundo a fundo e outros instrumentos juridicos que
financiem agoes conjuntas entre esses niveis federados;

V - incentivar as agoes de capacitagao de gestores, produtores,
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VI - contribuir para a preserva<;:ao, prote<;:aoe difusao dos valores materiais e
imateriais do patrim6nio cultural, historico, natural e artistico de Fortaleza;

VIII - prom over a constitui<;:ao e a manuten<;:ao de acervos publicos formados
por bens moveis ou imoveis de valor cultural, tais como museus, arquivos,
bibliotecas, centros culturais, entre outros, bem como estimular a abertura ao publico
de cole<;:oesprivadas;

IX - estimular a constru<;:ao, forma<;:ao, organiza<;:ao, manuten<;:ao e
amplia<;:ao de equipamentos culturais de acesso publico;

XI - incentivar a difusao de bens culturais formadores e informadores do
pensamento, da cultura e da mem6ria;

XII - contribuir para a organiza<;:ao e fomento das cadeias produtivas da
cultura no Municipio de Fortaleza;

XIII - divulgar e democratizar a acesso as diferentes expressoes culturais e
as modos de criar e fazer;

XIV - integrar as politicas publicas de financiamento as atua<;:oes das
organizagoes privadas, de modo a promover as diversos mecanismos de
cooperagao para a desenvolvimento sustentavel da economia criativa local;

XV - incentivar as redes e sistemas setoriais das mais diversas areas do
campo cultural;

XVI - promover a transparencia dos recursos empregados na cultura atraves
de presta<;:oes de contas periodicas, assim definidas pelo Conselho Municipal de
Politica Cultural;

XVII - financiar pesquisas que formulem indicadores quantitativos e
qualitativos, de modo a contribuir para a analise dos recursos empregados no campo
cultural de forma direta ou indireta;

XVIII - promover a intera<;:ao econ6mica da cultura com as demais areas,
sociais, no intuito de formular estrategias de desenvolvimento para 0 Municipio de
Fortaleza;

XIX - subsidiar as politicas, a<;:oese programas de cultura do Municipio de
Fortaleza conduzidos pela Secreta ria de Cultura de Fortaleza ou de forma
transversal por outros 6rgaos e entidades da administra<;:ao publica municipal.
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SE<;AO II

DAS COMPETENCIAS

III - receber e transferir recursos financeiros entre fundos de fomento a
cultura;

v - realizar outras atividades definidas pelo Conselho Municipal de Politica
Cultural;

VI - dar transparencia aos atos administrativos relacionados ao uso dos
recursos.

SE<;AO III

DAS AREAS FOMENTADAS

XII - moda e designer;
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Art. 4° 0 SMFC sera coordenado pela Secreta ria de Cultura de Fortaleza,
responsavel pela viabilizagao da estrutura especifica para atender os fins dispostos
nesta Lei e seu regulamento, com apoio do conselho municipal de politica cultural.

III - 0 Conselho Municipal de Protegao ao Patrim6nio Hist6rico-Cultural
(COMPHIC);

IV - a Secretaria de Finangas do Municipio, a Secreta ria Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e a Fundagao de Cultura, Esporte e Turismo de
Fortaleza;

V - os sistemas setoriais existentes ou a serem criados, coordenados pela
Secreta ria de Cultura de Fortaleza e respectivos 6rgaos colegiados.

SE<;AO V

DA COMiSsAo DE ANALISE DE PROJETOS (CAP)

SUBSE<;AOI

DAS ATRIBUI<;OES E COMPOSI<;Ao DO CAP

Art. 6° Fica instituida, na estrutura do Sistema Municipal de Fomento a Cultura, a
Comissao de Analise de Projetos (CAP), que tem como objetivo proceder a analise
dos projetos submetidos ao fundo e ao mecenato municipais, exercendo finalidades
distintas em cada uma destas modalidades de incentivo a cultura.

Art. 7° Sao atribuigoes da CAP, quanto aos proJetos submetidos ao Fundo Municipal
de Cultura: n~~

I - acatar a deliberagao das subcomissoes de selegao, nao podendo alterar r
sua decisao final;

II - manifestar-se sobre a correta realizagao do projeto e sua prestagao de
contas, ap6s analise contabil;

III - analisar e autorizar as solicitagoes dos produtores beneficiados quanto a
prorrogagao de prazos de captagao de recursos, execugao do projeto e alteragoes
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Art. 8° Sao atribui90es da CAP, quanto aos projetos submetidos ao Mecenato
Municipal de Cultura:

I - requerer a Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura (SCMMC) em
razao da especificidade do projeto parecer tecnico especializado;

Art. go A CAP sera composta por 10 (dez) membros, de comprovada idoneidade e
reconhecida notoriedade na area cultural, distribufdos da seguinte forma:

I - 5 (cinco) membros representantes do poder publico, indicados pelo
secretario de Cultura de Fortaleza e submetidos a aprova9ao do CMPC.

II - 5 (cinco) membros representantes da sociedade civil, indicados pelos
membros representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Politica
Cultural (CMPC) e submetidos a aprova9ao do pleno do CMPC.

SUBSEC;Ao II

DAS SUBCOMISSOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (SCFMC)

Art. 10. Para proceder a analise dos projetos culturais submetidos ao FMC serao
criadas as Subcomissoes do Fundo Municipal de Cultura, regulamentadas em editais
publicos, de carater aut6nomo, formado por especialistas em cada area,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves de chamamento
publico, sob orienta9ao do Conselho Municipal de Polftica Cultural.

Art. 11. Os membros 'das Subcomissoes do Fundo Municipal de Cultura serao
designados atraves de portaria pelo secretario Municipal de Cultura, para os fins de
cada edital especifico.

Art. 12. As Subcomissoes do Fundo Municipal de Cultura poderao propor a
utiliza9ao de, recursos para 0 incremento de atividades de apoio, no percentual
maximo de ate 10% (dez por cento) do valor final do edital, perante aprova9ao da
SECULTFOR.

Art. 13. Nos casos em que 0 projeto analisado sofrer redu9ao superior a 20% (vinte
por cento) de seu valor inicialmente or9ado, podera ser redimensionado por
proposi9ao das pr6prias comissoes, com expressa autoriza9ao do proponente e ~
segundo demais especifica90es a serem dispostas em edital especifico. J

SUBSEC;Ao III

DA SUBCOMISsAo DO MECENATO MUNICIPAL DE CULTURA (SCMMC)

Art. 14. Para proceder a analise dos projetos culturais a serem incentivados com
recursos provenientes da renuncia fiscal, fica constituida a Subcomissao do
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Mecenato Municipal de Cultura, formada par pareceristas, especialistas,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves de chamamento
publico, com objetivo de analisar e avaliar os projetos sob os aspectos tecnicos e
orc;amentarios, emitindo pareceres, sob orientac;ao do Conselho Municipal de
Politica Cultural.

Art. 15. A Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura sera composta por 10
(dez) membros, designados atraves de portaria do secretario de Cultura de Fortaleza
para mandato de 1 (um) ano, sendo nomeado 1 (um) suplente para cada membro.

Art. 16. A Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura sera presidida par um dos
representantes da CAP, indicado pelo secretario de Cultura de Fortaleza.

Art. 17. E assegurado 0 direito a voz e ao voto aos membros da Subcomissao do
Mecenato Municipal de Cultura.

Paragrafo unico. 0 exercicio do mandato pelos membros em qualquer das
comissoes e subcomissoes e incompativel com a participac;ao, a qualquer titulo, em
projetos vinculados a presente Lei, gerando impedimenta previa para nomeac;ao
como membro da SCMMC.

Art. 18. A Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura devera elaborar seu
regimento interno disciplinando seu funcionamento, considerando 0 previsto nesta
Lei, a ser homologado por decreto do Poder Executivo.

Art. 19. Para cada projeto aprovado pela Subcomissao do Mecenato Municipal de
Cultura serao destinados recursos ate 0 limite estabelecido pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza, reajustavel anualmente com base no fndice Geral de Prec;os de
Mercado (IGPM/FGV) ou outro indicadar que venha a substitui-Io, segundo
parametros estabelecidos em ato especifico a ser expedido pela SCMMC.

SEC;AO VII

DOS PROJETOS

Art. 20. 0 ~MFC apreciara projetos que contemplem pelo menos 1 (um) dos
seguintes objetivos:

I - incentivo a cnac;ao, a produc;ao, a circulac;ao, a pesquisa e a formac;ao
artistica e cultural; r

III - doac;ao de bens m6veis ou im6veis e obras de arte ou de valor cultural a
museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras entidades;

V - restaurac;ao de obras de arte e bens m6veis ou im6veis e de reconhecido
valor cultural;
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VI - constru<;ao, organizagao, manutengao, ampliagao de museus, bibliotecas,
arquivos e outras organizagoes culturais, de acesso publico, bem como de suas
colegoes e acervos;

VIII - protegao das manifestagoes culturais tradicionais do Municipio de
Fortaleza;

IX - realizagao de seminarios, congressos, simp6sios, col6quios, debates de
carater publico na cidade de Fortaleza, como parte das politicas de incentivo a
criagao de espagos publicos para 0 debate e 0 pensamento;

X - distribuigao gratuita e publica de ingressos para espetaculos artisticos,
exposigoes, exibigoes e eventos similares;

XII - realizagao de estudos e pesquisas na area da cultura, da hist6ria social,
dos direitos culturais, do pensamento e das artes;

XIV - outras atividades culturais e artisticas definidas pelo Conselho Municipal
de Politica Cultural.

Paragrafo unico. Sao passiveis de aprovagao, desde que preenchidos os
requisitos legais, os projetos culturais que visem a formagao cultural, a criagao, a
produgao, a exibigao, a utilizagao e a circulagao publica dos bens culturais deles
resultantes.

Art. 21. E permitida a concessao de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados a circuitos privados ou colegoes particulares, desde que
apresentem contrapartidas sociais, como abertura de acervos a visitagao publica e
oferta de ingressos populares quando da realizagao de espetaculos.

CAPiTULO II

DOS MECANISMOS DE INCENTIVO A CULTURA f
Art. 22. As atividades do SMFC serao custeadas com recursos das seguintes fontes:
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Pan:!Jgrafo unico. Compreende-se por outras fontes aquelas que, sendo Ifcitas,
diferem das elencadas nos incisos I a III.

Paragrafo unico. 0 Fundo Municipal de Cultura e 0 Mecenato Municipal de
Cultura poderao ser fomentados, dentre outras fontes, com recursos ariundos de
incentivos fiscais.

Art. 24. Serao destinados para 0 SMFC, como transferencias correntes, 80%
(oitenta por cento) do percentual previsto para 0 Fundo Municipal de Cultura e 20%
(vinte por cento) para 0 Mecenato Municipal de Cultura. .

Art. 25. 0 Fundo Municipal de Cultura se destina ao financiamento direto de projetos
culturais apresentados par pessoas fisicas, juridicas de direito publico ou de direito
privado, com ou sem fins lucrativos, e de utilidade publica municipal.

III - as subven96es, auxilios, contribui96es, doa96es e legados de qualquer
fonte licita;

que~v - as devolu96es relativas aos mecanismos de fomento, quaisquer
sejam os motivos;

VII - 0 resultado de eventos e prom096es realizados com 0 objetivo de
anganar recursos;

VIII - as receitas pr6prias da Secreta ria de Cultura de Fortaleza
(SECULTFOR), incluindo as oriundas dos equipamentos culturais;
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x - outros recursos provenientes de participagao ou de prestagao de servigos
pelo Municipio no setor;

XI - produto pecuniario da outorga one rosa do direito de construir, dos
proprietarios de bens im6veis situados em zonas ou areas de preservagao e
protegao do patrim6nio cultural, assim definidas pelo Plano Diretor;

XII - multas aplicadas pelo poder publico contra terceiros, em decorrencia de
danos ao patrim6nio cultural;

XIII - valores atribuidos como ajustes de conduta a terceiros, eventualmente
destinados ao financiamento de projetos culturais vinculados ao SMFC, por iniciativa
do Poder Judiciario;

II - associagao a resultados, coprodugao de projetos em que 0 proponente
apresenta contrapartida financeira;

III - opera goes de credito, 0 FMC podera oferecer emprestimos a
empreendimentos culturais.

Paragrafo Unfeo. Os mecanismos citados no artigo anterior serao
regulamentados por decreto executivo municipal

Art. 28. Fica destinado utilizagao de um percentual entre 5% (cinco por cento) e 10%
(dez por cento) do orgamento geral do FMC, para aplicagao na gestao do pr6prio
FMC.

Art. 29. E vedada a aplicagao dos recursos do FMC pela SECULTFOR para
pagamento de:

r
IV - qualquer outra despesa corrente nao vinculada diretamente aos

investimentos ou agoes apoiados.

Art. 30. Fica estabelecido para 0 SMFC 0 valor equivalente a, no minimo, 2% (dois
por cento) da receita orgada proveniente do Imposto sobre Servigos de Qualquer
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Natureza (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),
ap6s apurado 0 resultado do relat6rio resumido da execuyao oryamentaria
financeira, a SEFIN, com base na receita arrecadada (ISS e IPTU), repassara 0

percentual previsto atraves de cota financeira destinada ao fundo.

SUBSE~AOI

DA GESTAO DO FUNDO

Art. 31. 0 FMC sera administrado pelo secretario de Cultura de Fortaleza, cujos
poderes serao de gestao e movimentayao financeira, com auxilio da Secreta ria de
Finanyas do Municfpio, sob orientayao e controle do Conselho Municipal de Politica
Cultural, tendo como referencia primordial as politicas publicas municipais e 0 Plano
Municipal de Cultura.

Art. 32. 0 FMC podera financiar projetos culturais apresentados por pessoas
juridicas sem fins lucrativos, com sede, foro e atuayao no Municipio de Fortaleza,
registrada ha 2 (dois) anos, em cujos atos constitutivos conste a previsao de
realizayao de atividades culturais.

Art. 33. As pessoas fisicas e juridicas com fins lucrativos poderao ter seus projetos
apoiados com recursos do FMC, desde que tenham sido contemplados por meio de
processos publicos de seleyao, lanyados para este fim, e que observem ainda a
contrapartida social.

Art. 34. A SECULTFOR lanyara, anualmente, editais de cultura, financiados com
recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Art. 35. 0 FMC financiara ate 100% (cem por cento) do custo total de cada projeto,
desde que atenda os objetivos desta Lei, devendo 0 proponente oferecer
contrapartida social.

Art. 36. A contrapartida, oferecida obrigatoriamente pelo proponente, devera ser feita
mediante alocayao de recursos financeiros, bens ou serviyos pr6prios ou de
terceiros, a programas e ayoes destinados a comunidades do Municfpio de Fortaleza
ou circulayao do produto final nos equipamentos publicos municipais culturais ou
nao.

Paragrafo unico. Para os proponentes de projetos submetidos aos editais de
cultura lanyados pela SECULTFOR, considera-se como contrapartida aquelas ~l\/
exigencias constantes no edital respectivo. ~~

Art. 37. A dellberayao sobre os proJetos apresentados ao FMC obedecera aos Y
criterios estabelecldos no regulamento desta LeI.

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a administrayao financeira do FMC 0 disposto na
Lei Federal n. 4.320, de 17 de maryo de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nas prestayoes de contas devidas aos tribunais de contas.

SE~AO II
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DO MECENATO MUNICIPAL DE CULTURA (MMC)

Art. 39. 0 Mecenato Municipal de Cultura se destina ao financiamento de projetos
culturais onde os contribuintes ou substitutos tributarios do Imposto sobre Serviyos
de Qualquer Natureza (155) e/ou Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) poderao abater do montante das contribuiyoes devidas ao Municipio
de Fortaleza para doayoes, patrocinios e investimentos realizados em favor de tais
projetos, nos termos desta Lei, observados os seguintes limites de deduyao:

I - minima de 7% (sete por cento) do valor do 155 ou IPTU devido a ser pago,
ou 10% (dez por cento) da soma total do IPTU e 155, sendo facultada a escolha do
maior, ou ainda em 15% (quinze por cento) quando da Divida Ativa para pessoa
f1sica, pessoa juridica sem fins lucrativos ou para empresa cuja receita bruta anual
se situe entre 0 limite maximo de faturamento da empresa de pequeno porte,
definido na Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, e 0
montante de 3 (tres) vezes esse limite:

II - minima de 5% (cinco por cento) do valor do IS5 ou IPTU devido a ser
pago, ou 7% (sete por cento) da soma total do IPTU e ISS, sendo facultada a
escolha do maior, ou ainda em 10% (dez por cento) quando da Divida Ativa para
empresa cuja receita bruta anual se situe entre 0 montante maximo permitido para
as empresas classificadas no inciso I e 0 valor de 8 (oito) vezes 0 limite maximo do
faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Cqmplementar Federal n.
123, de 14 de dezembro de 2006;

III - minima de 2% (dois por cento) do valor do 155 ou IPTU devido a ser
pago, ou 5% (cinco por cento) da soma total do IPTU e 155, sendo facultada a
escolha do maior, ou ainda em 7% (sete por cento) quando da Divida Ativa para
empresa cuja receita bruta anual seja superior ao montante maximo permitido para
as empresas classificadas no inciso II.

III - 30% (trinta por cento) do valor do investimento.

Art. 41. A deduyao sera efetuada mediante apresentayao do Certificado de Incentivo n~
expedido pelo Municipio de Fortaleza, ap6s analise tecnica da CAP. J
Art. 42. 0 mesmo projeto cultural pode captar recursos junto a mais de 1 (um)
contribuinte, bem como um unico contribuinte pode incentivar mais de 1 (um)
projeto, respeitados os limites da presente Lei.

Art. 43. A doayao ou patrocinio podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa ou
instituiyao a ele vinculada.

Art. 44. 0 proponente que tiver seu projeto apoiado na modalidade doayao devera
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destinar pelo menos 15% (quinze por cento) do produto resultante de seu projeto em
beneficia de comunidades carentes, escolas publicas ou entidades civis sem fins
econ6micos e de carater sociocultural a ele nao vinculadas, devidamente
cadastradas na SECULTFOR para este fim.

I - pessoas fisicas que desenvolvam atividades relativas as areas artisticas e
culturais;

II - pessoas juridicas de direito privado, com ou sem fins econ6micos, em
cujos atos constitutivos figure:

Paragrafo unico. As pessoas juridicas de direito privado, de natureza cultural,
com fins econ6micos, somente podem captar nas modalidades patrocinio e
investimento.

Art. 46. 0 reajuste previsto somente sera aplicado desde que compativel com a
receita tributaria municipal.

Art. 47. Os coardenadores de projetos, bem como as demais pessoas que prestarao
serviyos na captayao de recursos, deverao ser indicados expressamente, devendo
os percentuais maximos cabiveis a titulo de remunerayao dos mesmos,
considerando 0 limite explicitado, serem definidos em decreto regulamentar.

Art. 48. A aplicayao de recursos em bens materiais e de serviyos de outras
localidades, seja no territ6rio nacional ou estrangeiro, para os projetos incentivados
atraves do MMC, devera obedecer ao limite de 20% (vinte por cento) do total do projeto,
ressalvados os bens e servic;:osque nao tenham similares no Municfpio e/ou orc;:amentosde
menor valor

Art. 49. Caso algum projeto cultural sofra reduyao superior a 20% (vinte por cento)
de seu valor inicialmente aryado, podera este ser redimensionado por proposiyao da
CAP, devendo tambem ser previsto prazo especifico para a adequayao do projeto.

Paragrafo unico. Para os fins previstos no caput deste artigo, devera haver
expressa concordancia par parte do proponente, sendo que, em caso contrario, 0
projeto sera submetido a decisao final da CAP.

Art. 50. Qualquer outra necessidade de remanejamento de valores ou execuyao de
despesas devera ser deliberada pela CAP.

Art. 51. A obtenyao de Certidao de Enquadramento do projeto, no MMC, nao produz
direito adquirido do proponente ao incentivo.
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Art. 52. A emissao da Certidao de Incentivo condiciona-se a aprova((ao final do
projeto junto a CAP.

Art. 53. A Secreta ria de Finan((as do Municipo somente emitira nova Certidao de
Incentivo ap6s a aprova((ao da presta((ao de contas do projeto anterior do mesmo
empreendedor.

Art. 54. Os empreendedores terao prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, a
contar da emissao da Certidao de Enquadramento, para procederem a capta((ao dos
recursos e para a execu((ao do projeto cultural.

Art. 55. Havendo saldo remanescente do projeto, derivado dos recursos
incentivaveis ou proveniente de aplica((ao financeira, sera este obrigatoriamente
recolhido ao FMC.

Art. 56. A SECULTFOR, com base nas diretrizes e priaridades apontadas pelo
Conselho Municipal de Politica Cultural, lan((ara pelo menos um processo publico de
sele((ao por ano, abrindo concurso aos projetos culturais que desejem concorrer aos
recursos do MMC.

Art. 57. 0 edital previsto para 0 concurso citado no paragrafo anterior devera
constar:

I - 0 montante de recursos destinados a incentivar os projetos culturais para
aquele periodo, ficando a SECULTFOR condicionada a aprovar, no maximo, projetos
que atinjam os valores disponiveis;

II - os criterios aos quais serao submetidos os projetos inscritos, vedada a
aprecia((ao subjetiva quanta ao merito estetico ou ideol6gico dos mesmos;

'" - a possibilidade de impugna((ao, par parte dos interessados, dos criterios e
demais normas editalicias. rParagrafo unico. A SECULTFOR ira propor uma modalidade de editais que sera
financiada via Mecenato Municipal, atraves da renuncia fiscal.

Art. 58. Os projetos culturais submetidos ao MMC obedecerao a padrao e criterios
definidos em atos narmativos especificos, e serao apreciados pelo secretario de
Cultura de Fortaleza, que tera no maximo 30 (trinta) dias para expedir a autoriza((ao
de capta((ao dos recursos junto a iniciativa privada, ap6s aprecia((ao tecnica da CAP,
que por sua vez dispora de no maximo 30 (trinta) dias para aprovar ou nao os
projetos culturais.

Paragrafo unico. 0 parecer tecnico de que trata 0 caput deste artigo sera
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submetido ao secreta ria de Cultura, com recomendac;ao de aprovac;ao total, parcial
au nao aprovac;ao do programa, projeto au ac;ao em questao, como subsidio para
sua decisao final.

Art. 59. Da recomendac;ao da CAP cabera pedido de reconsiderac;ao dirigido ao
secreta ria de Cultura de Fortaleza, no prazo de 10 (dez) dias contados da
comunicac;ao oficial ao proponente.

Art. 60. 0 pedido de reconsiderac;ao previsto no paragrafo anterior sera apreciado
pelo secretario de Cultura no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da data de sua
interposic;ao, ap6s previa parecer da CAP.

Paragrafo {mica. Da decisao denegat6ria relativa a aprovac;ao de projeto,
cabera recurso ao Conselho Municipal de Politica Cultural, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da publicac;ao de que trata a caput deste artigo.

Art. 61. E facultado ao proponente que tiver projeto cultural indeferido em virtu de de
defeito formal reapresenta-Io a SECULTFOR, devidamente saneado, respeitado a
prazo disposto.

Art. 63. Exaurido a prazo para exame dos recursos, a Conselho Municipal de
Politica Cultural encaminhara a lista dos projetos aprovados para posterior
homologac;ao e publicac;ao pelo secreta ria de Cultura de Fortaleza, no Diario Oficial
do Municipio de Fortaleza (DOM).

Art. 64. Para a obtenc;ao dos recursos do FMC au do MMC, as proponentes deverao
protocolar projetos culturais especfficos, as quais serao selecionados em
conformidade com as criterios estabelecidos em decreta regulamentar,
compreendendo as contrapartidas e demais especificac;oes do edital.

Art. 65. 0 regulamento da presente Lei definira as condic;oes de natureza formal e
material para a aprovac;ao de projetos culturais e para a sua validade.

Art. 66. E vedada a apresentac;ao de projeto cultural par proponente que esteja
inadimplente com a Fisco Municipal e com a SMFC.

Art. 67. E vedada a substituic;ao do realizador dos projetos culturais financiados pelo
FMC e pelo MMC, exceto: f

II - em caso de incapacidade civil absoluta, declarada na forma da legislac;ao
pertinente.

Art. 68. A apresentac;ao de projetos par 6rgaos publicos au par pessoas juridicas de
direito privado que mantenham contrato de gestao com a SECULTFOR ficara
limitada ao percentual de ate 15% (quinze por cento) do montante global, autorizado
pela SEFIN anualmente pelo MMC.
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CAPiTULO IV

Art. 69. 0 cadastro municipal de profissionais da cultura e entidades culturais
contera informayoes de todos os agentes culturais localizados no Municipio de
Fortaleza.

Art. 70. Considera-se agente cultural toda pessoa fisica ou juridica abrangida que
desenvolva atividades artfsticas e culturais.

Art. 71. 0 cadastro sera ligado a Secretaria de Cultura de Fortaleza a quem cabe
sua atualizayao e a disponibilizayao de seus dados para 0 acesso ao publico.

Art. 72. As pessoas fisicas e juridicas que submeterem seus projetos a qualquer dos
mecanismos de financiamento desta Lei serao automaticamente cadastradas, por
meio de inscriyao em formulario proprio disponibilizado pela SECULTFOR.

Art. 73. 0 cadastro tera validade de 12 (doze) meses, a contar da data de solicitayao
do pedido de inscriyao, podendo este prazo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, mediante atualizayao dos dados cadastrais referentes as alterayoes
ocorridas no perfodo

Art. 74. A nao inscriyao ou a nao atualizayao do cadastro acarretara a sustac;ao da
Iiberayao dos recursos para os projetos aprovados e em execuyao ate a
regularizayao da situayao cadastral, bem como 0 impedimenta de participar de
processos publicos de seleyao lanyados pela SECULTFOR. .

Art. 75. Pessoa fisica au juridica, conforme 0 caso, devera apresentar a seguinte
documentayao para 0 cadastramento:

II - inscriyao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ), para pessoa
juridica, e no Cadastro Geral de Pessoa Fisica (CPF), no Ministerio da Fazenda
(MF), acompanhado do Registro Geral em Secreta ria de Seguranya Publica ou
entidade profissional, para pessoa f1sica; f
Art. 76. 0 Sistema de Informayoes e Indicadores Culturais e um banco de dados
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mantido pela SECULTFOR, que reune informa<;6es, quantitativos e qualitativos de
suas a<;6es, de acesso publico, abrangendo os seguintes aspectos:

I - a<;6es da SECULTFOR, compreendendo informa<;6es acerca das politicas,
programas, projetos e a<;6es suas e de seus equipamentos e institui<;6es vinculadas;

II - impacto das a<;6es da SECULTFOR, compreendendo informa<;6es sobre
os numeros e indicadores de desempenho das politicas, programas, projetos e
a<;6es da SECULTFOR, de seus equipamentos e institui<;6es vinculadas, bem como
o impacto destes no pUblico da politica pUblica de cultura do Municipio;

III - economia da cultura, reunindo informa<;6es sobre 0 cadastro de
profissionais e institui<;6es da cultura, sobre 0 cadastro municipal da cultura, bem
como sobre 0 levantamento dos bens materiais e imateriais e a produ<;ao dos
agentes culturais do Municipio.

Art. 77. 0 Sistema de Informa<;6es Culturais tem como objetivo proporcionar
informa<;6es e dados relevantes sobre a a<;aocultural do Municipio de Fortaleza, seu
impacto no desenvolvimento cultural local e sobre a dimensao e atividades que
permeiam a economia da cultura.

Art. 78. 0 funcionamento do Sistema de Informa<;6es Culturais sera orientado pelas
seguintes diretrizes basicas:

I - 0 acesso as informa<;6es do sistema sera pUblico e gratuito, podendo ser
consultado atraves da rede mundial de computadores ou por computadores ou
totens disponibilizados pela SECULTFOR em sua sede, em seus equipamentos,
institui<;6es vinculadas e parceiros;

II - a operacionaliza<;ao, gestao e manuten<;ao do sistema compete a
SECULTFOR;

III - a alimenta<;ao do sistema sera feita pela SECULTFOR, por agentes
credenciados ou permitidos pelo sistema.

Art. 79. A Funda<;ao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET) auxiliara
a Secretaria de Cultura a alimentar e manter atualizado os dados e as informa<;6es.

Art. 80. 0 Sistema de Informa<;6es Culturais podera integrar-se a sistemas de r.·
mesma natureza e finalidade pertencentes ao Estado do Ceara, aos demais Estados
e Municipios e a Uniao, mediante a celebra<;ao de instrumento juridico especffico
que defina direitos e obriga<;6es mutuas.

Art. 81. A utiliza<;ao indevida dos recursos decorrentes desta Lei, por dolo ou culpa,
sujeitara os responsaveis as san<;6es previstas na legisla<;ao vigente.
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I - agir ou omitir~se, em qualquer fase das tramitayoes processuais de que
trata a presente Lei, com dolo, culpa, simulayao ou conluio, de maneira a fraudar
seus objetivos;

III - praticar qualquer discriminayao de natureza politica que atente contra a
Iiberdade de expressao, de atividade intelectual e de consciencia ou crenya, no
andamento dos projetos a que se refere esta Lei;

v - obter reduyao do ISS ou do IPTU utilizando-se fraudulentamente de
qualquer beneficia desta Lei;

VI - deixar de veicular em todo 0 material promocional que envolve 0 projeto
cultural 0 apoio financeiro prestado pelo Municipio, atraves da Secreta ria de Cultura
de Fortaleza, sob os auspicios desta Lei;

VII - obstar, por ayao ou omissao, 0 regular andamento dos projetos culturais
de que trata esta Lei;

Paragrafo unico. As condutas descritas neste artigo serao apuradas pela
SECULTFOR em processo administrativo, no qual serao assegurados 0 contradit6rio
e a ampla defesa.

Art. 83. Aos considerados responsaveis pela pratica de qualquer das condutas
descritas no art. 82 desta Lei serao aplicadas, cumulativamente ou nao, as seguintes
sanyoes:

I - suspensao da liberayao de recursos via Fundo Municipal de Cultura (FMC)
ou Mecenato;

II - inscriyao do proponente, e do responsavel tecnico, no Cadastro de
Inadimplentes do Municfpio de Fortaleza (CADIN);

III - devoluyao integral dos recursos, monetariamente corrigidos, dos valores
indevidamente recebidos ou captados, mediante analise da SECULTFOR.

IV - multa minima de 20% (vinte por cento) e maxima de 100% (cem por
cento) do valor de cada projeto cultural apoiado, conforme a gravidade da conduta;

V - inabilitayao por 5 (cinco) anos para receber qualquer incentivo do Sistema
Municipal de Fomento a Cultura, contados da data da aplicayao da sanyao.

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara



Art. 84. 0 servidor publico municipal responsavel pela pratica de conduta descrita
neste capitulo incorre, tambem, nas sanc;oes previstas na legislac;ao especifica de
regencia de sua atividade no Municipio de Fortaleza.

I - Proponente: pessoa fisica ou juridica com objetivo cultural explicitado em
seus atos constitutivos, domiciliada no Municipio de Fortaleza, parte diretamente
responsavel pelo projeto cultural e nele atuante, beneficiada do SMFC;

II - Incentivador: 0 contribuinte ou substituto tributario do Imposto sobre
Servic;os de Qualquer Natureza (ISS) e/ou do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), no Municipio de Fortaleza, que transfere recursos para a
realizac;ao de projeto cultural atraves do Sistema de Incentivos Fiscais;

III - Coordenador de Projeto: pessoa fisica ou juridica a quem 0 proponente
delegar formalmente corresponsabilidades pelo planejamento, controle, organizac;ao,
realizac;ao e, inclusive, pela prestac;ao de contas do projeto cultural;

IV - Certidao de Autorizac;ao: documento emitido pela SECULTFOR,
representativo da analise orc;amentaria e adequac;ao do projeto cultural, com exame
de merito, a ser usada pelo proponente como comprovante de aprovac;ao perante
potenciais incentivadores;

V - Certidao de Incentivo: documento emitido pela Secreta ria de Financ;as do
Municipio (SEFIN), ate a valor total do incentivo concedido a ·cada projeto e limitado
ao valor global fixado a cada ano, representativo da autorizagao para que se efetive
a transferencia de recursos, conforme previsto na Certidao de Autorizac;ao;

VI - Contrapartida Social: realizac;ao gratuita de atividades educativas,
artisticas e culturais, bem como outras ac;oes a serem definidas em regulamento,
destinadas a comunidade local e propostas pela proponente, em consonancia com
as diretrizes da politica cultural adotada pelo Municipio de Fortaleza;

VII - Ooac;ao: a transferencia definitiva e irreversivel de numerario, bens ou
servic;os em favor de proponente, pessoa fisica ou juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovac;ao pela Comissao
Municipal de Incentivo a Cultura ou a favor do Fundo Municipal de Cultura, vedada a
obtenc;ao pelo doador de qualquer proveito direto ou indireto, inclusive de imagem
em qualquer vefculo de midia impressa ou eletr6nica, sendo permitida a citac;ao, em
agradecimento, do nome do doador;

VIII - Patrocinio: a transferencia definitiva e irreversivelde numerario, bens ou
servic;os em favor de proponente, pessoa fisica ou juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovac;ao pela Comissao
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Municipal de Incentivo a Cultura, sem proveito patrimonial ou pecuniario, direto ou
indireto para 0 patrocinador, ressalvada a veiculayao do seu nome ou marca nas
peyas de publicidade e nos produtos gerados;

IX - Investimento: a transferencia definitiva e irreversivel de numerario, bens
ou serviyos em favor de proponente, pessoa ffsica ou juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovayao pela Comissao
Municipal de Incentivo a Cultura, com proveito pecuniario ou patrimonial para 0

investidar.

Art. 86. Na divulgayao das atividades financiadas nos termos desta Lei
constara obrigatoriamente 0 apoio do Municipio de Fortaleza, na forma definida no
respectivo regulamento, respeitado 0 disposto no § 1° do art. 37 da Constituiyao
Federal.

Art. 87. Os programas, projetos e ayoes culturais realizados com recursos desta Lei,
total ou parcialmente, deverao prever formas de democratizayao do acesso aos bens
e serviyos resultantes, nos seguintes termos:

I - a movimentayao dos recursos financeiros dar-se-a a partir de conta
bancaria especffica, conforme definido no regulamento;

II - a permissao de acesso publico aos bens e servlyos decorrentes dos
projetos apoiados;

a) respeitarao 0 direito a meia-entrada para estudantes, servidores publicos,
idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, e demais pessoas nesse sentido
beneficiadas par lei;

b) proporcionarao condiyoes de acessibilidade a pessoas portadoras de
necessidades especiais;

c) tomarao 0 preyo de comercializayao de obras ou de ingressos mais
acessiveis a populayao geral;

d) distribuirao gratuitamente percentual das obras e ingressos a beneficiarios
previamente identificados;

Art. 88. A doayao ou patrocfnio nao podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa
ou instituiyao a ele vinculada.

I - a pessoa juridica da qual 0 contribuinte seja administradar, gerente,
acionista ou socio na data de operayao ou nos 12 (doze) mes~s anteriores;
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II - 0 c6njuge, OS parentes ate 0 3° grau, inclusive os afins, os dependentes do
contribuinte ou dos titulares acionistas ou s6cios de pessoa juridica vinculada ao
contribuinte nos termos do inciso anterior.

Art. 90. As disposi<;oes da presente Lei serao regulamentadas por decreto do chefe
do Poder Executivo, respeitando, no que couber, a Lei Municipal n. 9.774, de 02 de
maio de 2011, em 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua publica<;ao.

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as
disposi<;oes em contrario.

~:UL?/A'.MAt~d4~
LUIZIANif(~-~CI~II~-A L1NS
Prefeita Municipal de Fortaleza
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FORTALEZA
DIARIO OFICIAL DO MUNiCiPIO

PODER EXECUTIVO
I GABINETE DA PREFEITA I

Dispoe acerca do Sistema
Municipal de Fomento a Cultura
(SMFC) e da outras provi-
dencias.

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
FORTAlEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE lEI:

CAPITULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO A CUlTURA (SMFC)

SEQAo I
DOS OBJETIVOS

Art. 1° - 0 Sistema Municipal de Fomento a
Cultura (SMFC) tem como objetivo apoiar e incentivar as
diversas manifestac;oes culturais e artisticas locais de modo
efetivo, sistematico, democratico e continuado, por meio do
financiamento direto ou da captac;ao de recursos at raves do
sistema de incentivos fiscais, bem como com 0 intuito de con-
jugar ac;oes, projetos, programas, recursos humanos e
financeiros entre os diferentes entes da federac;ao brasileira,
dos multiplos setores da sociedade civil, de empresas, e de
organismos internacionais, com diretrizes definidas e fisca-
Iizadas pelo Conselho Municipal de Polftica Cultural, bem
como: I - promover e efetivar os principios e regras dos direi-
tos culturais, previstos no art. 215 da Constituic;ao Federal da
Republica em vigor; II - contribuir para a distribuic;ao e 0
acesso aos recursos publicos ou privados que financiem pro-
jetos culturais; III - incentivar a criac;ao, circulac;ao, produc;ao e
manutenc;ao independentes e a fruic;ao de bens culturais e
artisticos; IV - promover a transferencia de recursos da Uniao
e do Estado do Ceara para 0 Municipio de Fortaleza para a
implementac;ao do SMFC, atraves de convenios, transferencias
fundo a fundo e outros instrumentos juridicos que financiem
ac;oes conjuntas entre esses niveis federados; V - incentivar
as ac;oes de capacitac;ao de gestores, produtores, pesqui-
sadores, artistas e dos demais agentes do segmento cultural;
VI - contribuir para a preservac;ao, protec;ao e difusao dos va-
lores materiais e imateriais do patrimonio cultural, hist6rico,
natural e artistico de Fortaleza; VII - estimular 0 livre acesso
as fontes da cultura; VIII - promover a constituic;ao e a manu-
tenc;ao de acervos publicos formados por bens m6veis ou im6-
veis de valor cultural, tais como museus, arquivos, bibliotecas,
centros culturais, entre outros, bem como estimular a abertura
ao publico de colec;oes privadas; IX - estimular a construc;ao,
formac;ao, organizac;ao, manutenc;ao e ampliac;ao de
equipamentos culturais de acesso publico; X - fomentar a
realizac;ao de exposic;oes, festivais e feiras de cultura e arte; XI
- incentivar a difusao de bens culturais formadores e infor-
madores do pensamento, da cultura e da mem6ria; XII -
contribuir para a organizac;ao e fomento das cadeias produtivas
da cultura no Municipio de Fortaleza; XIII - divulgar e demo-
cratizar 0 acesso as diferentes expressoes culturais e os

modos de criar e fazer; XIV - integrar as politicas publicas de
financiamento as atuac;oes das organizac;oes privadas, de
modo a promover os diversos mecanismos de cooperac;ao para
o desenvolvimento sustentavel da economia criativa local; XV
- incentivar as redes e sistemas setoriais das mais diversas
areas do campo cultural; XVI - promover a transparencia dos
recursos empregados na cultura at raves de prestac;oes de
contas peri6dicas, assim definidas pelo Conselho Municipal de
Polftica Cultural; XVII - financiar pesquisas que formulem
indicadores quantitativos e qualitativos, de modo a contribuir
para a analise dos recursos empregados no campo cultural de
forma direta ou indireta; XVIII - promover a interac;ao
econ6mica da cultura com as demais areas sociais, no intuito
de formular estrategias de desenvolvimento para 0 Municipio
de Fortaleza; XIX - subsidiar as pollticas, ac;Oes e programas
de cultura do Municipio de Fortaleza conduzidos pela
Secreta ria de Cultura de Fortaleza ou de forma transversal por
outros 6rgaos e entidades da administrac;ao publica municipal.

SEQAo II
DAS COMPETENCIAS

Art. 2° - SaD competencias do SMFC: I -
celebrar avenc;as para otimizac;ao e transferencias de recursos;
II - compartilhar sistema de informac;Oes; III - receber e
transferir recursos financeiros entre fundos de fomento a
cultura; IV - instituir sistemas setoriais por atividades culturais
especificas; V - realizar outras atividades definidas pelo
Conselho Municipal de Polltica Cultural; VI - dar transparencia
aos atos administrativos relacionados ao uso dos recursos.

SEQAo III
DAS AREAS FOMENTADAS

Art. 3° - Poderao ser fomentados projetos
culturais nas areas de: I - artes visuais; II - audiovisual; III -
teatro; IV - danc;a; V - circo; VI - musica; VII - fotografia;
VIII - arte e cultura digital; IX - literatura, livro e leitura; X -
patrim6nio cultural material e imaterial; XI - cultura tradicional
popular; XII - moda e designer; XIII - outras definidas pelo
Conselho Municipal de Politica Cultural.

SEQAOIV
DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DO SMFC

Art. 4° - 0 SMFC sera coordenado pela
Secreta ria de Cultura de Fortaleza, responsavel pela via-
bilizac;ao da estrutura especifica para atender os fins dispostos
nesta lei e seu regulamento, com apoio do conselho municipal
de polltica cultural. Art. 5° - Sao integrantes do SMFC: I - a
Secreta ria de Cultura de Fortaleza (SECUlTFOR); II - 0
Conselho Municipal de Polltica Cultural (CMPC); III - 0
Conselho Municipal de Protec;ao ao Patrim6nio Hist6rico-
Cultural (COMPHIC); IV - a Secreta ria de Financ;as do
Municipio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico e a Fundac;ao de Cultura, Esporte e Turismo de
Fortaleza; V - os sistemas setoriais existentes ou a serem
criados, coordenados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza e
respectivos 6rgaos colegiados.

SEQAov
DA COMiSsAo DE ANALISE DE PROJETOS (CAP)

SUBSEQAo I
DAS ATRIBUIQOES E COMPOSIQAo DO CAP

DOM N. 14.774
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Art. 6° - Fica instituida, na estrutura do Sistema
Municipal de Fomento a Cultura, a Comissao de Analise de
Projetos (CAP), que tem como objetivo proceder a analise dos
projetos submetidos ao fundo e ao mecenato municipais, exer-
cendo finalidades distintas em cada uma destas modalidades
de incentivo a cultura. Art. 7° - Sao atribui90es da CAP, quanta
aos projetos submetidos ao Fundo Municipal de Cultura: I -
acatar a delibera9aO das subcomissoes de sele9ao, nao
podendo alterar sua decisao final; II - manifestar-se sobre a
correta realiza9ao do projeto e sua presta9aO de contas, ap6s
analise contabil; III - analisar e autorizar as solicita90es dos
produtores beneficiados quanta a prorro9a9ao de prazos de
Capta9aO de recursos, exeCU9aO do projeto e altera90es do
or9amento. Art. 8° - Sao atribui90es da CAP, quanta aos
projetos submetidos ao Mecenato Municipal de Cultura: I -
requerer a Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura
(SCMMC) em razao da especificidade do projeto parecer
tecnico especializado; II - analisar e deliberar ace rea dos
projetos analisados submetidos a SCMMC. Art. 9° - A CAP sera
composta por 10 (dez) membros, de comprovada idoneidade e
reconhecida notoriedade na area cultural, distribuidos da
seguinte forma: I - 5 (cinco) membros representantes do
poder publico, indicados pelo secretario de Cultura de Fortaleza
e submetidos a aprova9aO do CMPC. 11-5 (cinco) membros
representantes da sociedade civil, indicados pelos membros
representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de
Politica Cultural (CMPC) e submetidos a aprova9ao do pleno
do CMPC.

SUBSE<;Ao II
DAS SUBCOMISSOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

(SCFMC)

Art. 10 - Para proceder a analise dos projetos culturais
submetidos ao FMC serao criadas as Subcomissoes do Fundo
Municipal de Cultura, regulamentadas em editais publicos, de
carater autonomo, formado por especialistas em cada area,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves
de chamamento publico, sob orienta9aO do Conselho Municipal
de Politica Cultural. Art. 11 - Os membros das Subcomissoes
do Fundo Municipal de Cultura serao designados atraves de
portaria pelo secretario Municipal de Cultura, para os fins de
cada edital especifico. Art. 12 - As Subcomissoes do Fundo
Municipal de Cultura poderao propor a utiliza9aO de recursos
para 0 incremento de atividades de apoio, no percentual

IMPRENSA OFICIAL DO MUNiCiPIO
CRIAOA PELA lEi N· 461 DE 24 DE MAID 1952

VoNNoJ. fortaleza .ce.gov .br

JoAo RICAROO FRANCO VIEIRA
Secreta ria de Defesa do Consumidor

PROCON·FORTALEZA

PATRicIA CALAZANS M. LINHARES
Secreta ria Executiva Regional I

AV. JOAO PESSOA. 4180· DAMAS
FONE: (OXX85) 3452.1746

(OXX85) 3101.5324
Fax: (OXX85) 3101.5320

maximo de ate 10% (dez por cento) do valor final do edital,
perante aprOVa9aO da SECUL TFOR. Art. 13 - Nos casas em
que 0 projeto analisado sofrer redu9aO superior a 20% (vinte
por cento) de seu valor inicialmente or9ado, podera ser
redimensionado por proposi9aO das pr6prias comissOes, com
expressa autoriza9aO do proponente e segundo demais
especifica90es a serem dispostas em edital especifico.

SUBSE<;AO III
DA SUBCOMISsAo DO MECENATO MUNICIPAL DE

CULTURA (SCMMC)

Art. 14 - Para proceder a analise dos projetos
culturais a serem incentivados com recursos provenientes da
renuncia fiscal, fica constituida a Subcomissao do Mecenato
Municipal de Cultura, formada por pareceristas, especialistas,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves
de chamamento publico, com objetivo de analisar e avaliar os
projetos sob os aspectos tecnicos e or9amentarios. emitindo
pareceres, sob orienta9aO do Conselho Municipal de Polltica
Cultural. Art. 15 - A Subcomissao do Mecenato Municipal de
Cultura sera composta por 10 (dez) membros, designados
atraves de porta ria do secretario de Cultura de Fortaleza para
mandato de 1 (um) ano, sendo nomeado 1 (um) suplente para
cada membro. Art. 16 - A Subcomissao do Mecenato Municipal
de Cultura sera presidida por um dos representantes da CAP,
indicado pelo secretario de Cultura de Fortaleza. Art. 17 - E
assegurado 0 direito a voz e ao voto aos membros da
Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura. Paragrafo
Unico - 0 exercicio do mandato pelos membros em qualquer
das comissOes e subcomissoes e incompalivel com a
participa9aO, a qualquer titulo, em projetos vinculados a
presente Lei, gerando impedimenta previa para nomea9ao
como membro da SCMMC. Art. 18 - A Subcomissao do
Mecenato Municipal de Cultura devera elaborar seu regimento
interno disciplinando seu funcionamento, considerando 0
previsto nesta Lei. a ser homologado por decreto do Poder
Executivo. Art. 19 - Para cada projeto aprovado pela
Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura serao
destinados recursos ate 0 limite estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Forlaleza, reajustavel anualmente com base no
indice Geral de Pre90s de Mercado (IGPM/FGV) ou outro
indicador que venha a substitui-Io, segundo parametros
estabelecidos em ate especifico a ser expedido pela SCMMC.
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SE<;:Ao VII
DOS PROJETOS

Art. 20 - 0 SMFC apreciara projetos que
contemplem pelo menos 1 (um) dos seguintes objetivos: I -
incentivo a cria9ao, a prodUl;:ao, a circula9ao, a pesquisa e a
forma9ao artistica e cultural; II - divulga9ao de qualquer forma
de manifesta9ao cultural; III - doa9ao de bens moveis ou
imoveis e obras de arte ou de valor cultural a museus, bi-
bliotecas, centros culturais, arquivos e outras entidades; IV-
edi9ao de obras relativas ao pensamento, a cullura e as artes;
V - restaura9ao de obras de arte e bens moveis ou imoveis e
de reconhecido valor cultural; VI - constru9ao, organiza9ao,
manuten9ao, amplia9ao de museus, bibliotecas, arquivos e
outras organiza90es culturais, de acesso publico, bem como de
suas cole90es e acervos; VII - realiza9ao de exposi90es, fei-
ras e festivais de cultura e arte; VIII - prote9ao das
manifesta90es culturais tradicionais do Municipio de Fortaleza;
IX - realiza9ao de seminarios, congressos, simposios, co-
loquios, debates de carater pUblico na cidade de Fortaleza,
como parte das politicas de incentivo a cria9ao de espa90s pu-
blicos para 0 debate e 0 pensamento; X - distribui9ao gratuita
e pUblica de ingressos para espetaculos artisticos, exposi90es,
exibi90es e eventos similares; XI - realiza9ao de programas
de educa9ao patrimonial; XII - realiza9ao de estudos e pes-
quisas na area da cultura, da historia social, dos direitos
culturais, do pensamento e das artes; XIII - distribui9ao dos
bens culturais resultantes desta Lei; XIV - outras atividades
culturais e artisticas definidas pelo Conselho Municipal de Po-
litica Cultural. Paragrafo Unico - Sao passiveis de aprova9ao,
desde que preenchidos os requisitos legais, os projetos
culturais que visem a forma9ao cultural, a cria9ao, a produ9ao,
a exibi9ao, a utiliza9ao e a circula9ao pUblica dos bens culturais
deles resultantes. Art. 21 - E permitida a concessao de
incentivo a obras, produtos, eventos ou outros decorrentes,
destinados a circuitos privados ou cole90es particulares, desde
que apresentem contrapartidas sociais, como abertura de
acervos a visita9ao publica e oferta de ingressos populares
quando da realiza9ao de espetaculos.

CAPiTULO II
DOS MECANISMOS DE INCENTIVO A CULTURA

Art. 22 - As atividades do SMFC serao custeadas
com recursos das seguintes fontes: I - or9amento da Uniao,
do Estado e emendas parlamentares; II - Tesouro Municipal e
emendas parlamentares municipais; III - Fundo Municipal de
Cultura; IV - Mecenato Municipal de Cultura; V - outras
fontes. Paragrafo Unico - Compreende-se por outras fontes
aquelas que, sendo Iicitas, diferem das elencadas nos incisos I
a III. Art. 23 - 0 SMFC compreendera os seguintes me-
canismos: I - Fundo Municipal de Cultura (FMC); II -
Mecenato Municipal de Cultura (MMC). Paragrafo Unico - 0
Fundo Municipal de Cultura e 0 Mecenato Municipal de Cultura
poderao ser fomentados, dentre outras fontes, com recursos
oriundos de incentivos fiscais. Art. 24 - Serao destlnados para 0
SMFC, como transferencias correntes, 80% (oitenta por cento)
do percentual previsto para 0 Fundo Municipal de Cultura e
20% (vinte por cento) para 0 Mecenato Municipal de Cultura.

SE<;:Aol
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

Art. 25 - 0 Fundo Municipal de Cultura se destin a
ao financiamento direto de projetos culturais apresentados por
pessoas fisicas, juridicas de direito publico ou de direito
privado, com ou sem fins lucrativos, e de utilidade publica
municipal. Art. 26 - Sao recursos do Fundo Municipal de
Cultura: I - os oriundos de incentivos fiscais; II - as receitas
provenientes de dota9ao or9amentaria; III - as subven90es,
auxilios, contribui90es, doa90es e leg ados de qualquer fonte
licita; IV - as transferencias decorrentes de convenios, acor-
dos e congeneres; V - as devolu90es relativas aos meca-
nismos de fomento, quaisquer que sejam os motivos; VI - as
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multas decorrentes desta Lei, quaisquer que sejam os motivos;
VII - 0 resultado de eventos e prom090es realizados com 0
objetivo de angariar recursos; VIII - as receitas proprias da
Secreta ria de Cullura de Fortaleza (SECULTFOR), incluindo as
oriundas dos equipamentos cullurais; IX - os rendimentos de
aplica90es financeiras, realizadas na forma da lei; X - outros
recursos provenientes de participa9ao ou de presta9ao de
servi90s pelo Municipio no setor; XI - produto pecuniario da
outorga one rosa do direito de construir, dos proprietarios de
bens imoveis situ ados em zonas ou areas de preserva9ao e
prote9ao do patrimonio cultural, assim definidas pelo Plano
Diretor; XII - multas aplicadas pelo poder publico contra
terceiros, em decorrencia de danos ao patrimonio cultural; XIII
- valores atribuidos como ajustes de conduta a terceiros,
eventualmente destinados ao financiamento de projetos
culturais vinculados ao SMFC, por iniciativa do Poder
Judiciario; XIV - os saldos de exercicios anteriores. Art. 27 -
Sao consideradas outras fontes e opera90es do Fundo
Municipal de Cultura: I - financiamento retornavel ao fundo; II
- associa9ao a resultados, coprodu9ao de projetos em que 0
proponente apresenta contrapartida financeira; III - opera90es
de crectito, 0 FMC podera oferecer emprestimos a empreen-
dimentos culturais. Paragrafo Unico - Os mecanismos citados
no artigo anterior serao regulamentados por decreto executivo
municipal. Art. 28 - Fica destinado utiliza9ao de um percentual
entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do or9amento
geral do FMC, para aplica9ao na gestao do proprio FMC. Art.
29 - E vedada a aplica9ao dos recursos do FMC pela
SECULTFOR para pagamento de: 1- despesa com pessoal e
encargos sociais; II - amortiza9ao da divida pUblica; III -
servi90 e encargos da divida; IV - qualquer outra despesa
corrente nao vinculada diretamente aos investimentos ou a90es
apoiados. Art. 30 - Fica estabelecido para 0 SMFC 0 valor
equivalente a, no minimo, 2% (dois por cento) da receita
or9ada proveniente do Imposto sobre Servi90s de Qualquer
Natureza (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), apos apurado 0 resultado do reJatorio
resumido da execu9ao or9amentaria financeira, a SEFIN, com
base na receita arrecadada (ISS e IPTU), repassara 0
percentual previsto at raves de cota financeira destinada ao
fundo.

SUBSE<;:Ao I
DA GESTAO DO FUNDO

Art. 31 - 0 FMC sera administrado pelo
secretario de Cultura de Fortaleza, cujos poderes serao de
gestao e movimenta9ao financeira, com auxilio da Secreta ria
de Finan9as do Municipio, sob orienta9ao e controle do
Conselho Municipal de Politica Cultural, tendo como referencia
primordial as politicas publicas municipais e 0 Plano Municipal
de Cultura. Art. 32 - 0 FMC podera financiar projetos culturais
apresentados por pessoas juridicas sem fins lucrativos, com
sede, foro e atua9ao no Municipio de Fortaleza, registrada hi! 2
(dois) anos, em cujos atos constitutivos conste a previsao de
realiza9ao de atividades culturais. Art. 33 - As pessoas ffsicas e
juridicas com fins lucrativos poderao ter seus projetos apoiados
com recursos do FMC, desde que ten ham side contemplados
por meio de processos pUblicos de sele9ao, lan9ados para este
fim, e que observem ainda a contrapartida social. Art. 34 - A
SECULTFOR lan9ara, anualmente, editais de cultura,
financiados com recursos do Fundo Municipal de Cultura. Art.
35 - 0 FMC financiara ate 100% (cem por cento) do custo total
de cada projeto, desde que atenda os objetivos desta Lei,
devendo 0 proponente oferecer contrapartida social. Art. 36 - A
contrapartida, oferecida obrigatoriamente pelo proponente,
devera ser feita mediante aloca9ao de recursos financeiros,
bens ou servi90s pr6prios ou de terceiros, a programas e a90es
destinados a comunidades do Municipio de Fortaleza ou
circula9ao do produto final nos equipamentos publicos
municipais culturais ou nao. Paragrafo Unico - Para os
proponentes de projetos submetidos aos editais de cullura
lan9ados pela SECULTFOR, considera-se como contrapartida
aquelas exigencias constantes no edital respectivo. Art. 37 - A
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deliberayao sobre os projetos apresentados ao FMC obedecera
aos criterios estabelecidos no regulamento desta Lei. Art. 38 -
Aplica-se, no que couber, a administrayao financeira do FMC 0
disposto na Lei Federal n. 4.320, de 17 de maryo de 1964, na
Lei de Responsabilidade Fiscal, e nas prestayoes de contas
devidas aos tribunais de contas.

8E<;Ao II
DO MECENATO MUNICIPAL DE CULTURA (MMC)

Art. 39 - 0 Mecenato Municipal de Cultura se
destina ao financiamento de projetos culturais onde os
contribuintes ou substitutos tributarios do Imposto sobre
8erviyos de Qualquer Natureza (188) e/ou Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) poderao abater
do montante das contribuiyoes devidas ao Municipio de
Fortaleza para doayoes, patrocinios e investimentos realizados
em favor de tais projetos, nos termos desta Lei, observados os
seguintes Iimites de deduyao: I - minimo de 7% (sete por
cento) do valor do 188 ou IPTU devido a ser pago, ou 10% (dez
por cento) da soma total do IPTU e 188, sendo facultada a
escolha do maior, ou ainda em 15% (quinze por cento) quando
da Divida Ativa para pessoa fisica, pessoa juridica sem fins
lucrativos ou para empresa cuja receita bruta anual se situe
entre 0 limite maximo de faturamento da empresa de pequeno
porte, definido na Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 0 montante de 3 (tres) vezes esse limite;
II - minima de 5% (cinco por cento) do valor do 188 ou IPTU
devido a ser pago, ou 7% (sete por cento) da soma total do
IPTU e 188, sendo facultada a escolha do maior, ou ainda em
10% (dez por cento) quando da Divida Ativa para empresa cuja
receita bruta anual se situe entre 0 montante maximo permitido
para as empresas classificadas no inciso I e 0 valor de 8 (oito)
vezes 0 limite maximo do faturamento da empresa de pequeno
porte, definido na Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de
dezembro de 2006; III - minimo de 2% (dois por cento) do
valor do 188 ou IPTU devido a ser pago, ou 5% (cinco por
cento) da soma total do IPTU e 188, sendo facultada a escolha
do maior, ou ainda em 7% (sete por cento) quando da Divida
Ativa para empresa cuja receita bruta anual seja superior ao
montante maximo permitido para as empresas classificadas no
inciso II. Art. 40. A deduyao de que trata 0 artigo anterior
podera corresponder ate: I - 100% (cem por cento) do valor
da doayao; 11- 80% (oitenta por cento) do valor do patrocinio;
III - 30% (trinta por cento) do valor do investimento. Art. 41 - A
deduyao sera efetuada mediante apresentayao do Certificado
de Incentivo expedido pelo Municipio de Fortaleza, apas
analise tecnica da CAP. Art. 42 - 0 mesmo projeto cultural pode
captar recursos junto a mais de 1 (um) contribuinte, bem como
um unico contribuinte pode incentivar mais de 1 (um) projeto,
respeitados os limites da presente Lei. Art. 43 - A doayao ou
patrocinio podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa ou
instituiyao a ele vinculada. Art. 44 - 0 proponente que tiver seu
projeto apoiado na modalidade doayao devera destinar pelo
menos 15% (quinze por cemo) do produto resultante de seu
projeto em beneficio de c:omunidades carentes, escolas
publicas ou entidades civis sem fins economicos e de carater
sociocultural a ele nao vinculadas, devidamente cadastradas
na 8ECULTFOR para este fim. Art. 45 - Poderao apresentar
projetos culturais ao Mecenato Municipal: I - pessoas fisicas
que desenvolvam atividades relativas as areas artisticas e
culturais; II - pessoas juridicas de direito privado, com ou sem
fins economicos, em cujos atos constitutivos figure: a) atuayao
nas areas previstas por esta Lei; b) atuayao no Municipio de
Fortaleza; c) efetiva constituiyao e atuayao ha pelo menos 2
(dois) anos. Paragrafo Unico - As pessoas juridicas de direito
privado, de natureza cultural, com fins economicos, somente
podem captar nas modalidades patrocinio e investimento. Art.
46 - 0 reajuste previsto somente sera aplicado desde que
compativel com a receita tributaria municipal. Art. 47 - Os
coordenadores de projetos, bem como as demais pessoas que
prestarao serviyos na captayao de recursos, deverao ser
indicados expressamente, devendo os percentuais maximos
cabiveis a titulo de remunerayao dos mesmos, considerando 0

limite explicitado, serem definidos em decreto regulamentar.
Art. 48 - A aplicayao de recursos em bens materiais e de
serviyos de outras localidades, seja no territario nacional ou
estrangeiro, para os projetos incentivados at raves do MMC,
devera obedecer ao limite de 20% (vinte por cento) do total do
projeto, ressalvados os bens e serviyos que nao ten ham
similares no Municipio e/ou oryamentos de menor valor. Art. 49
- Caso algum projeto cultural sofra reduyao superior a 20%
(vinte por cento) de seu valor inicialmente oryado, podera este
ser redimensionado por proposiyao da CAP, devendo tambem
ser previsto prazo especifico para a adequayao do projeto.
Paragrafo Unico - Para os fins previstos no caput deste artigo,
devera haver expressa concordancia por parte do proponente,
sendo que, em caso contrario, 0 projeto sera submetido a
decisao final da CAP. Art. 50 - Qualquer outra necessidade de
remanejamento de valores ou execuyao de despesas devera
ser deliberada pela CAP. Art. 51 - A obtenyao de Certidao de
Enquadramento do projeto, no MMC, nao produz direito
adquirido do proponente ao incentivo. Art. 52 - A emissao da
Certidao de Incentivo condiciona-se a aprovayao final do
projeto junto a CAP. Art. 53 - A 8ecretaria de Finanyas do
Municipo somente emitira nova Certidao de Incentivo apas a
aprovayao da prestayao de contas do projeto anterior do
mesmo empreendedor. Art. 54 - Os empreendedores terao
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
emissao da Certidao de Enquadramento, para procederem a
captayao dos recursos e para a execuyao do projeto cultural.
Art. 55 - Havendo saldo remanescente do projeto, derivado dos
recursos incentivaveis ou proveniente de aplicayao financeira,
sera este obrigatoriamente recolhido ao FMC.

CAPiTULO III
D08 PROJET08 CULTURAI8

Art. 56 - A 8ECULTFOR, com base nas diretrizes
e prioridades apontadas pelo Conselho Municipal de Politica
Cultural, lanyara pelo menos um processo publico de seleyao
por ano, abrindo concurso aos projetos culturais que desejem
concorrer aos recursos do MMC. Art. 57 - 0 edital previsto para
o concurso citado no paragrafo anterior devera constar: I - 0
montante de recursos destin ados a incentivar os projetos
culturais para aquele periodo, ficando a SECULTFOR
condicionada a aprovar, no maximo, projetos que atinjam os
valores disponiveis; II - os criterios aos quais serao
submetidos os projetos inscritos, vedada a apreciayao subjetiva
quanta ao merito estetico ou ideolagico dos mesmos; III - a
possibilidade de impugnayao, por parte dos interessados, dos
criterios e demais normas editalicias. Paragrafo Unico. A
SECULTFOR Ira propor uma modalidade de editais que sera
financiada via Mecenato Municipal, atraves da renuncia fiscal.
Art. 58 - Os projetos culturais submetidos ao MMC obedecerao
a padrao e criterios definidos em atos normativos especificos, e
serao apreciados pelo secretario de Cultura de Fortaleza, que
tera no maximo 30 (trinta) dias para expedir a autorizayao de
captayao dos recursos junto a iniciativa privada, ap6s
apreciayao tecnica da CAP, que por sua vez dispora de no
maximo 30 (trinta) dias para aprovar ou nao os projetos
culturais. Paragrafo Unico. 0 parecer tecnico de que trata 0
caput deste artigo sera submetido ao secretario de Cultura,
com recomendayao de aprovayao total, parcial ou nao
aprovayao do programa, projeto ou ayao em questao, como
subsidio para sua decisao final. Art. 59 - Da recomendayao da
CAP cabera pedido de reconsiderayao dirigido ao secretario de
Cultura de Fortaleza, no prazo de 10 (dez) dias contados da
comunicayao oficial ao proponente. Art. 60 - 0 pedido de
reconsiderayao previsto no paragrafo anterior sera apreciado
pelo secretario de Cultura no prazo de ate 30 (trinta) dias,
contados da data de sua interposiyao, ap6s previo parecer da
CAP. Paragrafo Unico - Da decisao denegat6ria relativa a
aprovayao de projeto, cabera recurso ao Conselho Municipal
de Politica Cultural, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
publicayao de que trata 0 caput deste artigo. Art. 61 - E
facultado ao proponente que tiver projeto cultural indeferido em
virtude de defeito formal reapresenta-Io a SECULTFOR,
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devidamente saneado, respeitado 0 prazo disposto. Art. 62 - 0
Conselho Municipal de Politica Cultural decidira sobre 0
recurso. Art. 63 - Exaurido 0 prazo para exame dos recursos, 0
Conselho Municipal de Politica Cultural encaminhara a lista dos
projetos aprovados para posterior homologagao e publicagao
pelo secretario de Cultura de Fortaleza, no Diario Oficial do
Municipio de Fortaleza (DOM). Art. 64 - Para a obtengao dos
recursos do FMC ou do MMC, os proponentes deverao
protocolar projetos culturais especificos, os quais serao
selecionados em conformidade com os criterios estabelecidos
em decreto regulamentar, compreendendo as contrapartidas e
demais especificagoes do edital. Art. 65 - 0 regulamento da
presente Lei definira as condigoes de natureza formal e
material para a aprovagao de projetos culturais e para a sua
validade. Art. 66 - E vedada a apresentagao de projeto cultural
por proponente que esteja inadimplente com 0 Fisco Municipal
e com 0 SMFC. Art. 67 - E vedada a substituigao do realizador
dos projetos culturais financiados pelo FMC e pelo MMC,
exceto: I - em caso de falecimento, desde que iniciada a
captagao; II - em caso de incapacidade civil absoluta,
declarada na forma da legislagao pertinente. Art. 68 - A
apresentagao de projetos por 6rgaos publicos ou por pessoas
juridicas de direito privado que mantenham contrato de gestao
com a SECULTFOR ficara limitada ao percentual de ate 15%
(quinze por cento) do montante global, autorizado pela SEFIN
anualmente pelo MMC.

CAPiTULO IV
DO CADASTRO MUNICIPAL DE PROFISSIONAIS DA

CULTURA E ENTIDADES CULTURAIS

Art. 69 - 0 cadastro municipal de profissionais da
cultura e entidades culturais contera informagoes de todos os
agentes culturais localizados no Municipio de Fortaleza. Art. 70
- Considera-se agente cultural toda pessoa fisica ou juridica
abrangida que desenvolva atividades artisticas e culturais. Art.
71 - 0 cadastro sera ligado a Secretaria de Cultura de
Fortaleza a quem cabe sua atualizagao e a disponibilizagao de
seus dados para 0 acesso ao publico. Art. 72 - As pessoas
fisicas e juridicas que submeterem seus projetos a qualquer
dos mecanismos de financiamento desta Lei serao
automaticamente cadastradas, por meio de inscrigao em
formulario pr6prio disponibilizado pela SECULTFOR. Art. 73 - 0
cadastro tera validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
solicitagao do pedido de inscrigao, podendo este prazo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante atua-
lizagao dos dados cadastrais referentes as alteragoes ocorridas
no perlodo. Art. 74 - A nao inscrigao ou a nao atualizagao do
cadastro acarretara a sustagao da liberagao dos recursos para
os projetos aprovados e em execugao ate a regularizagao da
situagao cadastral, bem como 0 impedimenta de participar de
processos publicos de selegao langados pela SECULTFOR.
Art. 75 - Pessoa fisica ou juridica, conforme 0 caso, devera
apresentar a seguinte documentagao para 0 cadastramento: I
- estatuto e regime interne; se for 0 caso; II - inscrigao no
Cadastro Nacional de Pessqa Juridica (CNPJ), para pessoa
juridica, e no Cadastro Geral de Pessoa Fisica (CPF), no
Ministerio da Fazenda (MF), acompanhado do Registro Geral
em Secretaria de Seguranga Publica ou entidade profissional,
para pessoa flsica; III - enderego da entidade ou da pessoa
interessada; IV - CND do Fisco Municipal e de regularidade
com a SMFC.

CAPiTULO V
DO SISTEMA DE INFORMACOES E INDICADORES

CULTURAIS

Art. 76 - 0 Sistema de Informagoes e Indicadores
Culturais e um banco de dados mantido pela SECULTFOR, que
reune informagoes, quantitativos e qualitativos de suas agoes,
de aces so publico, abrangendo os seguintes aspectos: I -
agoes da SECULTFOR, compreendendo informagoes acerca
das politicas, programas, projetos e aeoes suas e de seus
equipamentos e instituigoes vinculadas; II - impacto das agoes

da SECULTFOR, compreendendo informagoes sobre os
numeros e indicadores de desempenho das polilicas,
programas, projetos e agoes da SECULTFOR, de seus equi-
pamentos e instituigoes vinculadas, bem como 0 impacto
destes no publico da politica publica de cultura do Municipio; III
- economia da cultura, reunindo informagoes sobre 0 cadastro
de profissionais e instituigoes da cultura, sobre 0 cadastro
municipal da cultura, bem como sobre 0 levantamento dos bens
materiais e imateriais e a produgao dos agentes cuiturals do
Municipio. Art. 77 - 0 Sistema de Informagoes Culturais tem
como objetivo proporcionar informayoes e dados relevantes
sobre a ayao cultural do Municipio de Fortaleza, seu impacto
no desenvolvimento cultural local e sobre a dimensao e
atividades que permeiam a economia da cultura. Art. 78- 0
funcionamento do Sistema de Informagoes Culturais sera
orientado pelas seguintes diretrizes basicas: I - 0 acesso as
informagoes do sistema sera publico e gratuito, podendo ser
consultado atraves da rede mundial de computadores ou por
computadores ou totens disponibilizados pela SECULTFOR em
sua sede, em seus equipamentos, instituig6es vinculadas e
parceiros; II - a operacionalizagao, gestao e manutengao do
sistema compete a SECULTFOR; III - a alimentagao do
sistema sera feita pel a SECULTFOR, por agentes credenciados
ou permitidos pelo sistema. Art. 79 - A Fundagao de Cultura,
Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET) auxiliara a
Secretaria de Cultura a alimentar e manter atualizado os dados
e as informayoes. Art. 80 - 0 Sistema de Informagoes Culturais
podera integrar-se a sistemas de mesma natureza e finalidade
pertencentes ao Estado do Ceara, aos demais Estados e
Municipios e a Uniao, mediante a celebraeao de instrumento
juridico especifico que defina direitos e obrigagoes mutuas.

CAPITULO VI
DAS SANCOES

Art. 81 - A utilizaeao indevida dos recursos
decorrentes desta Lei, por dolo ou culpa, sujeitara os
responsaveis as sangoes previstas na legislagao vigente. Art.
82 - Sao condutas que ensejam sangao administrativa: 1-agir
ou omitir-se, em qualquer fase das tramitayoes processuais de
que trata a presente Lei, com dolo, culpa, simulayao ou conluio,
de maneira a fraudar seus objetivos; II - alterar ° objeto do
projeto incentivado; III - praticar qualquer discriminagao de
natureza politica que atente contra a liberdade de expressao,
de atividade intelectual e de conscii'mcia ou crenga, no
andamento dos projetos a que se refere esta Lei; IV - praticar
a violayao de direitos intelectuais; V - obter redugao do ISS ou
do IPTU utilizando-se fraudulentamente de qualquer beneficio
desta Lei; VI - deixar de veicular em todo 0 material promo-
cional que envolve 0 projeto cultural 0 apoio financeiro prestado
pelo Municipio, at raves da Secreta ria de Cultura de Fortaleza,
sob os ausplcios desta Lei; VII - obstar, por ayao ou omissao,
o regular andamento dos projetos culturais de que trata esta
Lei; VIII - nao apresentar ou nao ter aprovada a devida
prestayao de contas. Paragrafo Unico - As condutas descritas
neste artigo serao apuradas pela SECULTFOR em processo
administrativo, no qual serao assegurados 0 contradit6rio e a
ampla defesa. Art. 83 - Aos considerados responsaveis pela
pratica de qualquer das condutas descritas no art. 82 desta Lei
serao aplicadas, cumulativamente ou nao, as seguintes
sangoes: I - suspensao da liberayao de recursos via Fundo
Municipal de Cultura (FMC) ou Mecenato; II - inscrigao do
proponente, e do responsavel tecnico, no Cadastro de
Inadimplentes do Municipio de Fortaleza (CADIN); III -
devoluyao integral dos recursos, monetariamente corrigidos,
dos valores indevidamente recebidos ou captados, mediante
analise da SECULTFOR. IV - multa minima de 20% (vinte por
cento) e maxima de 100% (cem por cento) do valor de cada
projeto cultural apoiado, conforme a gravidade da conduta; V -
inabilitayao por 5 (cinco) anos para receber qualquer incentivo
do Sistema Municipal de Fomento a Cultura, contados da data
da aplicayao da sanyao. Art. 84 - 0 servidor publico municipal
responsavel pela pratica de conduta descrita neste capitulo
incorre, tambem, nas sangoes previstas na legislagao
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especifica de regencia de sua atividade no Municipio de
Fortaleza.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSI<;;OES FINAlS E TRANSITORIAS

Art - 85. Para efeitos deste regulamento,
considera-se: I - Proponente: pessoa fisica ou juridica com
objetivo cultural explicitado em seus atos constitutivos, do-
miciliada no Municipio de Fortaleza, parte diretamente
responsavel pelo projeto cultural e nele atuante, beneficiada do
SMFC; II - Incentivador: 0 contribuinte ou substituto tributario
do Imposto sobre Servic;:os de Qualquer Natureza (ISS) elou do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU), no Municipio de Fortaleza, que transfere recursos para
a realizac;:ao de projeto cultural atraves do Sistema de
Incentivos Fiscais; III - Coordenador de Projeto: pessoa fisica
ou juridica a quem 0 proponente delegar formalmente corres-
ponsabilidades pelo planejamento, controle, organizac;:ao,
realizac;:ao e, inclusive, pela prestac;:ao de contas do projeto
cultural; IV - Certidao de Autorizac;:ao: documento emitido pela
SECULTFOR, representativo da analise orc;:amentaria e
adequac;:ao do projeto cultural, com exame de merito, a ser
usada pelo proponente como comprovante de aprovac;:ao
perante potenciais incentivadores; V - Certidao de Incentivo:
documento emitido pela Secreta ria de Financ;:as do Municipio
(SEFIN), ate 0 valor total do incentivo concedido a cada projeto
e limitado ao valor global fixado a cada ano, representativo da
autorizac;:ao para que se efetive a transferencia de recursos,
conforme previsto na Certidao de Autorizac;:ao; VI -
Contrapartida Social: realizac;:ao gratuita de atividades
educativas, artisticas e culturais, bem como outras ac;:6es a
serem definidas em regulamento, destinadas a comunidade
local e propostas pela proponente, em consonancia com as
diretrizes da politica cultural adotada pelo Municipio de
Fortaleza; VII - Doac;:ao: a transferencia definitiva e irreversivel
de numerario, bens ou servic;:os em favor de proponente,
pessoa fisica ou juridica, com ou sem fins lucrativos, cujo
projeto cultural tenha side objeto de aprovac;:ao pela Comissao
Municipal de Incentivo a Cultura ou a favor do Fundo Municipal
de Cultura, vedada a obtenc;:ao pelo doador de qualquer
proveito direto ou indireto, inclusive de imagem em qualquer
veiculo de midia impressa ou eletronica, sendo permitida a
citac;:ao, em agradecimento, do nome do doador; VIII -
Patrocinio: a transferencia definitiva e irreversivel de numerario,

. bens ou servic;:os em favor de proponente, pessoa fisica ou
juridica, com ou sem fins lucrativos, cujo projeto cultural tenha
side objeto de aprovac;:ao pela Comissao Munioipal de Incentivo
a Cultura, sem proveito patrimonial ou pecuniario, direto ou
indireto para 0 patrocinador, ressalvada a veiculac;:ao do seu
nome ou marca nas pec;:as de publicidade e nos produtos
gerados; IX - Investimento: a transferencia definitiva e
irreversivel de numerario, bens ou servic;:os em favor de
proponente, pessoa fisica QU juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovac;:ao
pela Comissao Municipal de Incentivo a Cultura, com proveito
pecuniario ou patrimonial para 0 investidor. Art. 86 - Na
divulgac;:ao das atividades financiadas nos termos desta Lei
constara obrigatoriamente 0 apoio do Municipio de Fortaleza,
na forma definida no respective regulamento, respeitado 0
disposto no § 1° do art. 37 da Constituic;:ao Federal. Art. 87 - Os
programas, projetos e ac;:6es culturais realizados com recursos
desta Lei, total ou parcialmente, deverao prever formas de
democratizac;:ao do acesso aos bens e servic;:os resultantes, nos
seguintes termos: I - a movimentac;:ao dos recursos fi-
nanceiros dar-se-a a partir de conta bancaria especifica,
conforme definido no regulamento; II - a permissao de acesso
pliblico aos bens e servic;:os decorrentes dos projetos apoiados;
III - no caso de comercializac;:ao: a) respeitarao 0 direito a
meia-entrada para estudantes, servidores pliblicos, idosos com
60 (sessenta) anos ou mais, e demais pessoas nesse sentido
beneficiadas por lei; b) proporcionarao condic;:6es de aces-
sibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais; c)
tornarao 0 prec;:ode cornercializac;:ao de obras ou de ingressos

mais acessiveis a populayao geral; d) distribuirao gratuitamente
percentual das obras e ingressos a beneficitnios previamente
identificados; e) observarao contrapartida social a ser definida
no regulamento desta Lei. Art. 88 - A doayao ou patrocinio nao
podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa ou instituiyao a
ele vinculada. Art. 89 - Consideram-se vinculados aos contri-
buintes: I - a pessoa juridica da qual 0 contribuinte seja
administrador, gerente, acionista ou s6cio na data de operayao
ou nos 12 (doze) meses anteriores; 11- 0 conjuge, os parentes
ate 0 3° grau, inclusive os afins, os dependentes do contribuinte
ou dos titulares acionistas ou s6cios de pessoa juridica
vinculada ao contribuinte nos termos do inciso anterior. Art. 90 -
As disposiy6es da presente Lei serao regulamentadas por
decreto do chefe do Poder Executivo, respeitando, no que
couber, a Lei Municipal n. 9.774, de 02 de maio de 2011, em 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua publicayao. Art.
91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao,
revogadas as disposiy6es em contrario. PA<;;O DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de abril de
2012. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.

Cria Unidades Basicas de Sali-
de, com respectivos cargos,
bem como a Coordenayao Mu-
nicipal da Estrategia Salide da
Familia, vinculada a Coordena-
yao-Geral de Gestao da Aten-
yao Basica a Salide e da ou-
tras providencias.

FA<;;O SABER QUE A cAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituida a Coordenayao Municipal da Estrategia
Salide da Familia, vinculada a Coordenac;:ao-Geral de Gestao
da Atenyao Basica a Salide, e as Coordenac;:6es Locais dos
Centros de Salide da Familia, cuja finalidade e organizar e
coordenar programas, projetos e ay6es da Estrategia Salide da
Familia (ESF) e das equipes dos Centros de Salide da Familia
como um todo, respectivamente. Art. 2° - Sao atribuiy6es das
Coordenay6es Locais dos Centros de Salide da Familia e da
Coordenayao Municipal da Estrategia Salide da Familia: I -
organizar, sistematizar, acompanhar, supervisionar, apoiar,
avaliar e monitorar os pianos, projetos e ay6es de salide de
todas as equipes de salide e equipes da Estrategia Salide da
Familia, respectivamente, que atuam no ambito dos Centros de
Salide da Familia da capital; II - monitorar e avaliar 0 processo
de implantayao da Estrategia Salide da Familia e seu impacto
em parceria com os demais gestores da salide em nivel muni-
cipal, regional e local do Sistema Unico de Salide (SUS) no
Municipio; III - acompanhar a supervisao geral do programa no
que diz respeito a normatizayao e organizayao da pratica da
atenyao basica em salide, garantindo os principios da acessibi-
Iidade, integralidade, intersetorialidade, equidade, participayao
popular e humanizayao do SUS; IV - atuar de forma articulada
e em parceria com as ay6es de educayao permanente da Se-
cretaria Municipal de Salide (SMS) e do SUS, em busca de
parcerias com instituiy6es de ensino superior nos processos de
capacitayao, titulayao e formac;:ao dos profissionais que atuam
na Estrategia Salide da Familia e nas Unidades Basicas de
Salide como um todo; V - coordenar as ac;:oes e apoiar todas
as fases de implementayao da Estrategia Salide da Familia,
no processo de territorializayao, adscriyao, no estabelecimento
de vinculos e responsabilizac;:ao das equipes para com a clien-
tela, no acompanhamento, monitoramento e na avaliayao da
atuayao das equipes da Estrategia Salide da Familia em parce-
ria com a Coordenayao-Geral de Gestao da Atenyao Basica da
SMS e Distritos de Salide das Secretarias Executivas Regio-
nais; VI - acompanhar e organizar 0 processo de trabalho das
Unidades Basicas de Salide, em articulayao com os Distritos
de Salide das Secretarias Executivas Regionais e Coordena-
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