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LEI  N. 489/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

"DISP6E SOBRE A CRIACA0 DA CASA DO ARTESA0 DE IPORANGA E DA

0UTRAS PROVIDENCIAS".

VALMIR  DA  SILVA,   Prefeito  Municipal   de   lporanga,
Estado  de  Sao  Paulo,   no  uso  de  suas  atribuie6es  legais,   FAZ  SABER  que  a
Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1° -Fica criada a Casa do Artesao de  lporanga,  destinada a exposigao
e  comercializaeao  permanente  de   produtos  artesanais  e  de  artes   plasticas  e
litefarias  produzidas por artesaos e artistas deste  municlpio e regiao,  como anexo
ao CenEr:rg;r:nffo°rFn:::e.S 3: :::'ds::o:!':°rtne:a°ns:,sP'ent:s  artes  piasticas  e  litefarlas

poderao   ser  comercializados   atraves   de   cidadaos   iporanguenses   previamente
cadastrados  no  Setor  de  Cultura  e  Turismo,  que  deverao  obedecer  as  normas
pertinentes  do  Regime  lnterno  da  Casa  do Artesao de  lporanga,  ter o  registro  na
SUTACO  com  base  conceitual  na  Lei  Federal  n°.   13.180,  de  22  de  outubro  de
2015 e na Portaria n°. 29, de 05 de outubro de 2010 -MDIC -PAC.

Art. 2° -Os produtos comercializados  na Casa do Artesao sao oriundos de
trabalhos efetuados  pelos  artesaos e  artistas  plasticos  residentes  no  domicilio  ou
regiao.

Art.  3°  -  A  Casa  do  Artesao  podefa  ser  utilizada  para  receber  oficinas,
eventos e cursos de capacitagao.

Art.  4°  -  As  despesas  decorrentes  da  implantagao  e  funcionamento  da
Casa  do  Artesao   correrao   por  conta   de   recursos   pr6prios   estabelecidos   no
ongamento anual, e outras receitas externas que poderao ser a elas incorporadas.

Art.  5° - Fica  autorizado  o  Poder  Executivo  Municipal  a  celebrar convenios,
termos  de   cooperagao  ou   termos   de   parceria   que   se  fizerem   necessarios   a
execugao desta lei.

Art.  6° - Esta  lei  sera  regulamentada  atraves  de decreto  no  prazo  maximo
de cento e vinte dias ap6s a data de sua publicaeao.

Art.  7° -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as
djsposie6es em contfario.


