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LEI Nº 2524/2018, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018. 
 

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 

ESPAÇOS DO MUNICÍPIO DE PARELHAS 

PARA A ARTE DO GRAFITE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Parelhas – RN, através de seus representantes aprovou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica reconhecida a prática do grafite como manifestação artística de valor cultural, 

realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado. 

Art. 2º Fica autorizada a utilização dos seguintes espaços públicos ou privados para a prática 

do grafite: 

I – Colunas; 

II – Túneis; 

III – Muros; 

IV – Paredes Cegas; 

V – Tapumes de Obras; 

 

Art. 3º A utilização dos espaços públicos para a prática do grafite dependerá de autorização 

do Poder Público através da Secretaria Municipal de Cultura, identificando o artista e o motivo da 

arte a ser exposta. 

§ 1° As entidades, artistas e movimentos culturais interessados na utilização destes espaços 

deverão protocolar o respectivo Projeto junto à Secretaria Municipal de Cultura. 

 

§ 2° Na propriedade privada o artista deverá apresentar autorização do proprietário, valendo 

como prova de propriedade documento público de registro. 

 

 § 3° Poderá o artista destinar 10% da área grafitada, para a logomarca da empresa 

patrocinadora da referida grafitagem nas propriedades públicas e privadas. 

 

Art. 4º A intervenção artística não poderá fazer referências, de cunho pornográfico, racista, 

preconceituoso, ilegal ou ofensivo a grupos religiosos, Partidos Políticos, étnicos ou culturais. 

§ 1° E os referidos desenhos artísticos, deverá ficar expostos nos muros no período de um 

ano. 
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Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 05 de setembro de 2018. 

 
 
 

                         ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

                     Prefeito Municipal 

 


