ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

LEI Nº 3.028, DE 30 DE ABRIL DE 2019.
(Autor: Ver. Miguel Fornaciari Alencar)
Dispõe sobre o reconhecimento da Pintura de
Grafite como forma de expressão artística e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, em conformidade com o § 7º do
Artigo 46, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica permitida a atividade cultural e artística de pintura de grafite como forma
de composição paisagística e expressão de arte, nos pilares de viadutos, pontes, passarelas,
pistas de skate e muros públicos, situados no Município de Cabo Frio.
Parágrafo Único: Os locais públicos e as respectivas áreas destinadas para a expressão
da arte de que trata o caput deste artigo, serão definidos e autorizados pela administração
pública, que os identificará e definirá parâmetros de horário para a execução da arte, autores
das obras e o tamanho da área a ser coberta pela peça artística.
Art. 2º - O Poder Executivo Municipal em parceria com as entidades representativas,
deverá produzir uma lista anual de áreas grafitáveis, devendo esta relação ser submetida para
aprovação junto ao Conselho Municipal de Cultura.
§1° - A definição de áreas a serem liberadas para a repintura, em função da ação do
tempo, deverá ser feita por Órgão a ser definido pelo poder Executivo, e submetida à
avaliação do Conselho Municipal de Cultura.
§2° - A definição dos locais onde cada artista utilizará, será feita pelo Conselho
Municipal de Cultura que realizará a distribuição dos espaços através de sorteio ou processo
seletivo democrático e universal. Sendo franqueada a participação para artistas devidamente
registrados em Associação ou entidade representativa desta área artística.
Art. 3º - A pintura de grafite em muros particulares far-se-á independentemente de
autorização da municipalidade, bastando anuência escrita do proprietário.
Art. 4º - Antes da aplicação da arte na área destinada, após vencidos os critérios
seletivos e técnicos anteriormente definidos, o artista deverá apresentar esboço da peça a ser
executada que deverá passar pela avaliação do Conselho Municipal de Cultura.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Parágrafo Único. Fica terminantemente proibida a utilização do espaço público para
qualquer tipo de expressão artística através de tintas ou similares que gere propaganda ou
ações de intolerância e preconceito de qualquer natureza.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Cabo Frio, 30 de abril de 2019.

LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO
Presidente

