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LEI N" 9473 DE 09 DE ABRIL DE 2009 

Institui a semana da Blblla e dâ 
outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1"- Fica instituida, no ãmgito do Municipio 
de Fortaleza, a Semana da Biblia. Art. 2" - E determinada a 
Ultima semana do mês de setembro de cada ano ã comemora
ção da semana instituída no mt. 1" desta Lei. Art. 3"- Caberâ 
ao Poder Executivo a regulamentação desta Lei no prazo de 60 
{sessenta) dias, após sua vigência. M 4° - A referida regula
mentação deverá priorizar alivldades culturais e religiosas, 
incentivando a prática das mais diversas ações, tais como 
seminários, simpósios, exposições, palestras e afins, ressal
tando a importância da Bíblia. Art. 5° - Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con
trârio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 09 
de abril de 2009. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

LEI N° 9474 DE 09 DE ABRIL DE 2009 

Obriga as academias de ginás
tica, musculação e similares a 
afixarem cartazes explicando os 
maleficios causados pelo uso 
de esteroides anabolizantes. 

FAÇO SABER QUE A CfiNIARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU. COM BASE NO ART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1" - Todas as academias de ginástica, 
musculação e similares, localizadas no âmbito do Município de 
Fortaleza, ficam obrigadas a afixarem, em local visível e com 
destaque, cartazes explicando os malelfcios causados pelo uso 
de esteroides anabolizantes. Art. 2° - Os cartazes deverão ser 
elaborados em parceria entre a Vigilância Sanitária do Municí
pio e o Conselho Regional de Educação Física. Art. 3"- As 
despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne
cessário. Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 09 de abril de 2009 
Vereador Salmito Filho • PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA. 

••• *** ••• 

LEI W 9475 DE 09 DE ABRIL DE 2009 

Detennina a disponibilização de 
cadeiras aos usuários nas agên
cias bancârias de Fortaleza. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NOART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEL Art 1°- Fica determinado que todas as agên
cias bancárias do Município de Fortaleza disponibilizem cadei
ras aos seus usuários. Art. 2° -A quantidade de cadeiras deve
rá ser proporcional ao número de caixas em aberto. Parágrafo 
Único -A cada caixa funcionando deve rã haver 5 (cinco) cadei
ras disponíveis. Art. 3° -As cadeiras serão dispostas frente aos 
caixas e obedecerá ao critério de ordem de chegada do usuá
rio. Art. 4° - No caso de excedente de usuários em relação às 
cadeiras, os mesmos permanecerão em pé obedecendo ao 
critório de fila única. Art. 5° " O mesmo procedimento ocorrerá 
ao caixa que faz o atendimento exclusivo a dientes preferenci
ais. Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSE BARROS DE ALENCAR, em 09 de abril de 2009. Varea· 
dor Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

o 

LEI N" 9476 DE 09 DE ABRIL DE 2009 

Dispõe sobre a inclusão de es
tudos de personalidades pacifis
tas nas escolas municipais, vi
sando à difusão de uma cultura 
de paz, na forma que indica 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÃNICA DO MUNIC!PIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1"- Fica instituida nas escolas do Municl
pio de Fortaleza a inclusão do tema paz, de modo a difundir o 
resgate à cidadania para a convivência com os princípios da 
cultura de paz, estimulando a vivência de valores da solidarie
dade e do respeito ao ser humano. Art. 2" - Fica a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) autorizada a instituir, a cada 
ano, personalidades pacifistas como patronos para proJetas de 
estudo nas escolas durante todo o período lctivo, e premiaçóes 
para as unidades escolares e aos alunos que desenvolverem 
trabalho de destaque sobre o tema. Paragrafo Úr1ico -A eleição 
do pacifista de que trata o caput, bem como a escolha da uni
dade escolar, serão feitas por uma comissão paritária, criada 
pela Secretaria Municipal de Educação, composta de professo
res escolhidos em seus estabelecimentos de ensino e mem
bros da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Forta
leza. M. 3"- Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revo~adas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI
PAL JOSE BARROS DE ALENCAR em 09 de abril de 2009. 
Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA GAMARA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA. 

LEI N° 9477 DE 09 DE ABRIL DE 2009 

Disciplina o horário de tundo
namento dos bares, botequins e 
demais estabelecimentos de 
comércio de bebidas alcoólicas 
no Município de Fortaleza e dá 
outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÃMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICiPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1"- Ficam estabelecidos no Município de 
Fortaleza os tlorários de funcionamento dos bares, botequins e 
demais estabelecimentos que tenham como atividade principal 
o consumo de bebidas alcoólicas, os quais deverão constar 
dos alvarâs de licença para funcionamento emitidos pelo órgão 
competente. § 1° - Consideram se bares e botequins os esta
belecimentos que têm como alividade principal a comercializa
ção de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio 
local. § 2"- Esta lei também se aplica ao disciplinamento de 
horário, das casas de Shows, de eventos e de clubes, bem 
como de atividades realizadas em vias e logradouros públicos. 
§ 3°- O horário defi"nido nesta lei deverâ constar dos alvarãs de 
licença para funcionamento emitidos pelo órgão competente. 
Art. 2° - Os estabelecimentos de que trata o art. 1" desta lei 
terão seus horários de funcionamento das 6h (seis horas) ás 
24h (vinte e quatro horas).§ 1°- Os roftnidos estabelecimentos 
funcionarão em uma hora a mais durante as quintas-feiras, 
sextas-feiras, os ~âbados e as vesperas de feriados. § 2Q- Os 
esta!Jelecimentos que comercializem refeições e lanches, e 
que não forneçam bebidas alcoólicas para consumo imediato, 
poderão funcionar fora dos limites de horé.rios estabelecidos 
nesta lei, devendo constar do respectivo alvarâ de licença para 
funcionamento. § 3" - É facultada ao órgão responsável do 
municlpio, mediante avaliação fundamentada, a estipulação de 
horários de funcionamento distintos do estabelecido no caput, 
para áreas, bairros ou localidades especificas da cidade, com 
vistas à adequação dos mesmos ao que melhor convier â di
nâmica socioeconômica, ao ordenamento urbano, ao sos~ego 
público e a qualidade de vida das respectivas áreas. Art. 3° -
Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em es
paços públicos como logradouros, praças, canteiros e calça-



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

\ I 
m 
• 

LEI N. ,DE 
(} 

DE 2009. 

Determina a disponibilização de cadeiras aos 1 
usuários nas agências bancárias de Fortaleza. 1 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU, ~ 
COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, I 
PROMULGO A SEGUINTE LEI: I 

Art. 1° Fica determinado que todas as agências bancárias do Município de Fortaleza I 
disponibilizem cadeiras aos seus usuários. I 

Art. 2° A quantidade de cadeiras deverá ser proporcional ao número de caixas em 1 
aberto. a 

Parágrafo único. A cada caixa funcionando deverá haver 5 (cinco) cadeiras B 
disponíveis. R 

Art. 3° As cadeiras serão dispostas frente aos caixas e obedecerá ao critério de I 
ordem de chegada do usuário. I 

Art. 4° No caso de excedente de usuanos em relação ás cadeiras, os mesmos I 
permanecerão em pé obedecendo ao critério de fila única. I 

Art. 5° O mesmo procedimento ocorrerá ao caixa que faz o atendimento exclusivo a I 
clientes preferenciais. I 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições I 
em contrário. I 

/ --

Paço Municipal José Barros de Alencar em Q_c] de ab.4A: t de 2009. 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal2671- CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 
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CÂMARA MUNICIPAl DE FORTALEZA 

PROJETO DE LEI N" W2q /2008 

Determina que todas as Agências Bancárias 
do Município de Fortaleza, disponibilize ca
deiras aos seus usuários. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA 

Art. 1"- Fica determinado que todas as Agências Bancárias do Municlpio de Fortaleza, 
disponibilize cadeiras aos seus usuários. 

Art. 2"- A quantidade de cadeira deverá ser proporcional ao número de caixa em aberto. 

Parágrafo Único - A cada caixa funcionando deverá haver 05 (cinco) cadeiras disponí
veis. 

Art. 3" -As cadeiras serão dispostas frente aos caixas e obedecerá o critério de ordem de 
chegada do usuário. 

Art. 4" -No caso de excedente de usuário em relação as cadeiras, os mesmos permanece
rão em pé obedecendo o critério de fila única. 

Art. s• - O mesmo procedimento ocorrerá ao caixa que faz o atendimento , exclusivo, de 
clientes preferenciais. 

Art. 6" -Esta Lei entrará em vigor após sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

Departamento Legislativo da Câmara Municip,al-d~ Fortaleza, em 
Setembro de 2008. 

Gabinete do Vereador Mário Hélio 
Rua Thompson Bulcão, 830 Gabinete: 39 Luciano Cavalcante 60.810-460 
Fortaleza-Ce. Telefone: (85) 3444.8351 

de 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

JUSTIFICATIVA 

A boa qualidade de um serviço é a soma de diversos fatores.No caso da espera 
em fila de banco acabamos sofrendo diversos constrangimentos, bem como o 
cansaço físico. Nos dias atuais estamos adaptados a viver numa correria, onde 
tudo tem que ser resolvido logo, pois não temos tempo a perder. É um 
tempinho na hora do almoço para ir ao banco e efetuar um serviço, mas que 
tempo é esse que se passam quarenta minutos, uma hora, duas horas e por ai 
vai. Já que somos obrigados a usar os serviços do banco (pagamentos 
depósitos ou outros) é interessante que possamos aguardar de uma maneira 
mais cômoda, em razão disto é que de uma forma bastante simplória pode-se 
amenizar esta situação, disponibilizando cadeiras aos usuários. 

BANCO X 

Fila Única I '-----

Caixa 1 

***** 
***** 
***** 

Caixa 2 

• * * * Cadeiras 

Gabinete do Vereador Mário Hélio 

Caixa 3 

Rua Thompson Bulcão, 830 Gabinete: 39 Luciano Cavalcante 60.810-460 
Fortaleza-Ce. Telefone: (85) 3444.8351 

* 
* 
* 
* 
* 

Caixa Preferencial 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL I 

PARECER N. t /08 

AO Projeto de lei n. 0129/08 

AUTOR: Mário Hélio 

Apresenta-nos o nobre Vereador Mário Hélio, Projeto de Lei n. I 
0129/08, para oferecermos o parecer pertinente. 1 

Pertinente é a iniciativa do nobre Vereador, porém esta I 
Comissão opta por enviar ao Plenário desta Augusta Casa Legislativa, à decisão de I 
mérito da referida proposição, por entender da soberania do Pleno desta Edilidade I 
para dirimir as questões legislativa de nossa Câmara. . I 

Este é o nosso Parecer,s.m.j. 

SALA DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, EM DE ··•.. DE 2008. 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8:300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
COORDENADORIA DA SALA DAS COMISSÕES TÉCNICAS 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL DÁ A SEGUINTE 
REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI N. 0129/2008. 

Determina a disponibilização de cadeiras aos 
usuários nas agências bancárias de Fortaleza. 

A CÃMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA: 

Art. 1° Fica determinado que todas as agências bancárias do Município de 
Fortaleza disponibilizem cadeiras aos seus usuários. 

Art. 2° A quantidade de cadeiras deverá ser proporcional ao número de caixas 
em aberto. 

Parágrafo único. A cada caixa funcionando deverá haver 5 (cinco) cadeiras 
disponíveis. 

Art. 3° As cadeiras serão dispostas frente aos caixas e obedecerá ao critério de 
ordem de chegada do usuário. 

Art. 4° No caso de excedente de usuários em relação às cadeiras, os mesmos 
permanecerão em pé obedecendo ao critério de fila única. 

Art. 5° O mesmo procedimento ocorrerá ao caixa que faz o atendimento 
exclusivo a clientes preferenciais. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

/ 
::;. 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

OFÍCIO N. 0314 /2008- COGEL 
fortaleza, 03 de dezembro de 2008. 

Senhora Prefeita, 

I 
I 
• 

I 
I 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo específico de I 
informar e ao final requerer. 1 

O Projeto de lei n. 0129/08, que: "Determina a disponibilização de 1 
cadeiras aos usuários nas agências bancárias de Fortaleza", de autoria do 

Vereador Mário Hélio, tramitou regularmente nesta Casa Legislativa e ao final foi 

aprovado pelo pleno desta edilidade. 

Assim, como aduz a Lei Orgânica do Município, enviamos, em anexo, o 

Autógrafo de Lei para COMPETENTE SANÇÃO, NUMERAÇÃO E PUBLICAÇÃO. 

Atenciosamente, 

EXMA. SRA. 
lUlZIANI\IE DE OLIVEIRA UNS 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal2671- CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

OFÍCIO N. 0023 /2009- COGEL 
Fortaleza, 04 de fevereiro de 2009. 

Senhora Prefeita, 

I 
I 
• 

I 
I 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo específico de 6 
informar e ao final requerer. 1 

O Projeto de Lei n. 0129/08, que: ''Determina a disponibilização de 1 
cadeiras aos usuários nas agências bancárias de Forta/ezá', de autoria do Vereador 1 
Mário Hélio, tramitou regularmente nesta Casa Legislativa e ao final foi aprovado I 
pelo pleno desta edilidade, porém quando enviado à V.Exa., o mesmo foi transmitido I 
através do ofício n. 0314/08 - COGEL, em data de 05 de dezembro de 2008, que I 
projetando-se o prazo a que se refere o § 1° do art. 53 de nossa Lei Orgânica, a 1 
data máxima para sanção seria o dia 30 de dezembro de 2008, o que não foi feito, I 
caso em que aplico, para os devidos fins, o disposto no inciso V do art. 36 da mesma 1 
carta. 

Assim, como aduz a Lei Orgânica do Município, enviamos, em anexo, o 

Autógrafo de Lei devidamente PROMULGADO para COMPETENTE NUMERAÇÃO 

E PUBLICAÇÃO. 

Atenciosamente, 
/;:;<-:7 

,y~. 
/. /"' <_-/ • ,/. 

EXMA. SRA. 

VEREADOR SALMITO FILHO 
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza 

LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal2671- CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 


