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LEI N° 2055 I)E 24 DE FEVEREIR0 DE 2021.

DISPOE    SOBRE    0    PROGRAMA   DE
COMBATE        A        PICHAGOES        NO
MUNICIPI0 DE S0BRAL, DETERMINA
REGRAS    PARA    VENDA    DE    TINTA
SPRAY E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAI. DE SODRAL aprovou e o Prefeito Municipal sanciona
e promulga a seguinte Lei:

jha. 1° Fica instituldo o Programa de Combate a Picha€6es no Municipio de Sobral, que
visa  ao  enfrentamento  a  poluisao  visual  e  a  degrada¢ao  paisadstica,  em  atendimento  ao  interesse

ptiblico, a ordenasao da palsagem da cidade com respeito aos seus atributos hist6ricos e culturais, ben
como a promo¢ao do conforto ambiental e da est6tica urbana do Municipio.

Patagrafo  thico.  Constitul  objetivo  do  programa  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo
assegurar, dentre outros :

I - o bern-estar ambiental e est6tico da popula€ao;
11 - a protecao, preservagao e recuperaGao do patrim6nio arqueol6dco, hist6rico, cultural,

artistico, paisagistico, de consagrapao popular, ben como a valofizacao do meio ambiente ufbano;
Ill   -   a   percep€ao   dos   elementos   referenciais   da   palsagem   e   a   pfeservagao   das

caracteristicas pecuhares dos logradouros e das edifica96es ptiblicas e particulares;
IV -  o  equilibrio de interesses  dos  diversos  agentes  atuantes  na  cidade para a promocao

da melhoria da paisagem do Municipio;
V - reconhecef a prftica do grafite como manifesta¢ao ardstica e cultural.

Art. 2° 0 Programa de Combate a Picha96es no Municipio de Sobral, sob a coofdena9ao
da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, sera executado pela mesma, que
poderi receber dentincias de atos de pichaGao por meio de contato telefonico ou elett6nico.

Art.  3°  Parfl  fins  de  aplicacao  desta  Lei,  considera-se  ato  de  picha¢ao  riscar,  desenhar,
escfevef, bofrar ou pot ciutro meio conspurcar ediflca€6es pdblicas ou particulares ou suas respectivas
fachadas, equipamentos pdblicos, monurnentos ou coisas tombadas e elementos do mobihio urbano.

Paragrafo  iinico.  Ficam  excluidos  do  programa  instituido  pot  esta  Lei  os  grafltes
reahzados  com  o  objetivo  de  valorizar  o  patrim6nio  ptibhco  ou  privado  mediante  manifesta¢ao
artistica, desde que consentida pelo proprietino  e, quando couber, pelo locatario ou arrendatirio do
bern privado e, no caso de bern pdbfico, corn a autorizafao do 6rgao compclcllLc c a obselvancia das

posturas municipais e das normas editadas pelos 6rgaos govemamentais responsivcis pela preservaGao
e conserva¢ao do patrim6nio hist6rico e artistico.

Art.  4°  Fica  proibida,  aos  estabelecimentos  comerciais  e  pessoas  fisicas  ou  juridicas  em
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pressao,   cuja   composiGao   contenha:   resina   actflica   dissolvida   em   hidrocarboneto   aromftico   -
pigmentos orgfnicos e inorganicos -gis natural ¢utano/propano), ou outras substancias com efeitos
analogos.

Art.  50 Para  o  cumprimento  desta  Lei,  os  estabelecimentos  e  pessoas  mencionadas  no
"caput"  do  artigo  anterior  que  negociarem  tinta  spray,  deverao  pfeenchef  cadastto  contendo  os

seguintes dados do comprador:
I - nome completo;
11 - filiacao;
Ill - endere€o; EEi
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IV -Carteira de Identidade a.G.);
V -Cadastro Nacional de Pessctas Fisicas (CPF/MF);
VI - marca e cot da dnta adquirida;
VII - flm a que se destina a tinta.

§1° i  obrigat6rio  exigir a apfesenta€ao  da carteira de  identidade  e extrair nota  fiscal ao
consumidor.

§2° Mensalmente, os  estabelecimento§  comercial§ deverao repas§ar c6pia do cadastfo de
compradores  a  Policia  Civn  do  Estado  do  Ceari,  a  Secrctaria  Municipal  de  Urbanismo  e  Meio
Ambiente e a Secretaria da Seguranca e Cidadania.

Iin.  60 As  a€6es  ou omiss6es, que importem violaGao  ao  estabelecido nesta Lei ou  nas
demais normas aplicaveis a organiza€ao do Programa de Combate a PichaG6cs no Municipio de Sobral,
bern  como  a  inobservancia  dos  deveres  decorrentes  dos  instrunentos  do  mesmo,  sujeitarao  os
operadores infratores, sem prejuizo  das  de natureza civil e penal, als  seguintes  sanc6es  aplicfveis  pela
Autoridade Municipal:

I - advertencia;
11 - prestaGao de servi€o a zeladoria urbana ou adesao a I'rograma Educativo;
Ill - multa;
IV - suspensao do direito de cadastramento;
V  -  suspensao  temporirifl  do  direito  de  pafticipa¢ao  em  hcitaG6es  e  impedimento  de

contratar com a Administtacao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

Art. 7° 0 ato de pichaGao constitui infra¢ao administratlva passivel de multa no valor de
50 UFIRCE.

§1° Sc  o  ato  for realizado  em monumcnto  ou ben  tombado, a multa  sera  acrescida de
100 UFIRCE.

§2° Sem prejuizo do pagamento da multa indicado no "caput" e §1° deste artigo, flcari a
cargo do responsivel o ressarcimento das despesas de restaura€ao do hem pichado.

§3° Em caso de feincidencifl, a multa sera aphcada em dobro.

Art.  80  Ate  o  vencimento  da  multa,  ci  responsfvel  poderf  prestar  servit:o  de  zeladciria
urbana  equivalente  ao  dano   causado,  a  crit6rio  da  Prefeitura  Municipal,  ou   aderir  a  Programa
Educadvo  destinado  ao  infrator de  forma  a incentivar  o  desenvolvimento  da pratica  do graflte  mos
tefmos  de  decreto  regulamentar,  cujo  integral  cumprimento  afastari  a  incidencia  da  multa  prevista
nesta Lei.

Parisrafo  tJnico,  A  presta€ao  de  serviGo  a  zeladoria  urbana  ou  a  adesao  a  Programa
Educativo nao afastarao a reincidencia em caso de nova infra€ao.

Art.  9° Ap6s  o vcncimcnto da multa, o debito sefa inscrito em Divlda Ativa, passivel o
infrator de registro em protesto e nos 6rgaos de protegao ao cr6dito.

Art.  10.  Os  valores  decorrentes  das  multas  estipuladas  nos  termos  do  art.  70  desta  Lei
serao   revertidos   ao   Fundo   Socioambiental  do   Municipio   de   Sobral   -   FUNSAMS,  vinculado  a
Autarquia Municipal do Meio Ambiente -AMA,

Act.   11.   Constituem  infrag6es   administrativas   punidas   com  multa   no   valor  de   100
UFIRCE ao estabelecimento comercial que:

I - comercializar o produto a menor de 18 (dezoito) anos;
11 - nao apresentar a rela¢ao de notas fiscals lanEadas com a identificaGao do compfador;
Ill  -  nao  mantef cadastro  atuali2ado dos  adquifente§  do pfoduto  com  nomc  complcto,

filiacao, endereco, n`imeros de Carteifa de Identidade e de Cadastro de Pessoas Fisicas  (CPF), marca e
cor da tinta adqulrida, flm a que a se destina a tinta.

.      Paragrafo tinico. Em caso de reincidencia, a multa sera aplicada em dobfo e sujeitari o
estabelecimento a suspensao parcial ou total das atividades.
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Art.   12.   Toda   ocorrencia   sera   circunstanciada,   permanecendo   em   sigilo   ate   a   sua
completa apuratao.

Art. 13. Nenhuna san€ao sera aplicada sem a opoftunidade de previa e ampla defesa.

An. 14. 0 Poder Executivo fegulamentari esta Lei no prazo de ate 90 (noventa) dias.

An. 15. As despesas decorrentes da execu€ao desta Lei correrio pot conta das dotac6es
or€amentirias pr6prias.

Art. 16. E§ta Lei entra em vigor na data de sua publica¢ao, revogadas as disposie6es em
contririo.

PACO   MUNICIPAL   PREFEITO   ]OSE   EUCLIDES   FERREIRA   GOMES

VISTO
Municipio de Sobral

Rodrigo Mcsquita Amdjo
Procurador Geral do Municlpio -OAF/CE N° 20.301



PS6E'fi[AL

SANCA0 PREFEITURAL N° 2026/2021

Ref. Projeto de Lei n° 010/2021

Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do Projeto de Lei em epigfafe, o qual "Disp6e sobfe o Programa de Combate a
Pichag6esnoMunicipiodeSobtaLdeteminaregra§patavendadetinta:ptayedaoutras
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Pubhque-se.


