
Dispoe sobre a sina/izac;ao de /ocais de interesse
eco/6gico e do patrim6nio hist6rico-cu/tura/ e da
outras providfmcias.

FACO 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 instituida a sinalizagao, em todo 0 municipio de Fortaleza, de locais de
interesse ecologico e do patrimonio historico-cultural que se constituam unidades de
conservagao municipais, areas verdes, pragas, parques e jardins e areas tombadas
pelo patrimonio historico-cultural.

§ 1° As areas tombadas pelo Municipio de Fortaleza deverao ser sinalizadas de
acordo com projeto a ser definido pelo orgao ambiental municipal e orgao de cultura
responsaveis.

§ 2° As placas de sinalizagao interpretativa do patrimonio historico-cultural
tombado devem receber a chancela das instituigoes oficiais responsaveis pelo
tombamento do bem, em niveis federal, estadual ou municipal e, quando for 0 caso,
devera ser incluida a marca do patrimonio mundial da Unesco.

Art. 2° A sinalizagao de' que trata 0 art. 1° desta Lei devera ser colocada nos limites
externos das unidades de conservagao e dos locais enumerados, bem como em
suas respectivas vias de atesso, de acordo com os seguintes parametros e
caracteristicas:

a) plac,as indicativas com integragao ao meio ambiente, de modo a nao
desfigurar a paisagem e nao causar danos de qualquer especie;

c) identificagao, par desenho simplificado, da unidade de conservagao, do local,
ou da especie cuja presenga e sinalizada;

d) inclusao da mensagem incentivadara da protegao ambiental;

\ 1\. e) informagoes a respeito de proibigoes aplicaveis ao local, inclusive de
\ '\.sitagao publica, se for 0 caso;

f) as placas dos patrimonios historico-culturais tombados deverao conter dados
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sobre 0 ponto turfstico, incluindo a hist6ria, imagens e um mapa que 0 contextualiza
no patrim6nio hist6rico-cultural do munidpio.

Paragrafo tJnico. E de responsabilidade da Secreta ria Municipal do Meio
Ambiente e Controle Urbano a elaborag80 e implantag80 do projeto de sinalizag80
para as unidades de conservag80, areas verdes, pragas, parques e jardins sob sua
responsabilidade, e da Secretaria de Cultura do Munidpio a elaborag80 e
implantag80 do projeto de sinalizag80 para 0 patrim6nio hist6rico-cultural tombado.

Art. 3° Ao Poder Executivo cabera expedir as normas regulamentares desta Lei,
bem como providenciar 0 que for necessario ao seu cumprimento.

§ 1° Fica estabelecido 0 prazo de 120 (cento e vinte) dias para que sejam
iniciados os procedimentos necessarios a execug80 desta Lei.

§ 2° As unidades de conservag80 e os locais referidos no art. 1° cuja existemcia
ja seja conhecida dever80 ser adequadamente sinalizados, de acordo com os
parametros estabelecidos no art. 2°, no prazo maximo de 1 (um) ana contado da
vigen cia desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag80, revogadas as disposigoes
em contrario.

Paco Municipal Jose Barros de Alen ar em J 3 de k~ ~
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JO~E ~eRISIO DE SENA
Presidente ~ 'Camara Municipal de Fortaleza
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