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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 30 DE AGOSTO DE 2011 

garantindo uma melhor qualidade de vida independentemente 
de suas limitações: g) orientar cuidadores quanto â forma mais 
adequada de assistência ao idoso, Art 6° - Para aluar nas 
ações do programa, fica o Poder Executivo autorizado a contra
tar profissionais especializados em fisioterapia e terapia ocupa
cional, registrados no respectivo Conselho Regional. Art. 7° -
Para a consecução dos objetivos do programa o Poder Execu
tivo podara firmar parcerias e celebrar convênios ou instn.lmen
tos congéneres com instituições públicas e privadas. Art. 8° -
Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BAR
ROS DE ALENCAR em 24 de agosto de 2011. Josó Acrisio de 
Sena • PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA· 
LEZA. 

LEI Ng 9804, DE 24 DE AGOSTO DE 2011 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação de cartazes nos sa
lões de beleza e afins. conten
do medidas preventivas contra 
a hepatite e dá outras provi
dências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALElAAPROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO PROMULGO A SE
GUINTE LEI: Art. 1° - Ficam os salões, cllnlcas de beleza e 
afins, que ofereçam seNiços de manicure e pedicura, obn"ga
dos a afixarem cartazes em locais de grande visibilidade. con
tendo medidas preventivas contra o contágio da hepatite, ne
cessários para garantirem a segurança dos profissionais que 
executam os referidos seNiços, bem como para os clientes que 
usufruem dos mesmos. Art. 2° - No cartaz a que se refere o 
art. 1° deverão constar as seguintes atividades: 1- o tempo c o 
modo de esterillzaçao dos instrumentos; 11 - lista de material a 
ser usado nos serviços prestados: III- maneiras de utilização e 
medidas preventivas; IV - alerta sobre os riscos que profissio· 
nais e pacientes estão sujeitos. Art. 3° - Caberá ao Poder Exe
cutivo a regulamentação desta Lei no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, após sua vigência. Art. 4°- Aos estabelecimentos 
que vloiarem os termos desta Lei serão aplicadas as seguintes 
penalidades: I - advertência: 11 - multa de 20 (vinte) UFMFs 
(Unidade Fiscal do Munlclpio de Fortaleza). aplicável em dobro 
no caso de reincidência: III- suspensão do alvaré. de funciona
mento por até 60 (sessenta) dias: IV- cassação do alvará de 
funcionamento. Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revoQadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSE BARROS DE ALENCAR em 24 de agosto 
de 2011. José Acrisio de Sena • PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

LEI N° 9806, DE 24 DE AGOSTO DE 2011 

Institui a Semana de Preven
ção ao Glaucoma. na forma 
que indica. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU. COM BASE NOART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO PROMULGO A SE
GUINTE LEI: Art. 1°- Fica institulda, no âmbito do Municipio de 
Fortaleza, a Semana de Prevenção ao Glaucoma, a ser come
morada anualmente de 19 a 26 de maio, coincidindo com o dia 
Nacional de Combate ao Glaucoma. Parágrafo Único -A sema
na a que se refere o caput constará do calendário oficial de 
eventos do Município de Fortaleza. Arl. 2° - O poder público 
municipal promoverá iniciativas de apoio a referida semana 
auxiliando na divulgação e na conscientização da população, 
fornecendo informações básicas sobre como combater o referi
do mal. colocando á disposição do público, gratuitamente, 
exames de tonometria, bem como na distribuição de folders e 
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proferição de palestras em unidades de saúde e escolas muni
cipais. Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revo11adas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI
PAL JOSE BARROS DE ALENCAR em 24 de agosto de 2011 
José Acrlslo de Sena- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI
PAL DE FORTALEZA. 

LEI N° 9806, DE 24 OE AGOSTO DE 2011 

Dispõe sobre a instituição de 
campanha de conscientlzação 
sobre a proibiçao de venda de 
Cigarros para menores de 18 
anos 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZAAPRoyou E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI
SO V DA LEI ORGANICA DO MUNICfPIO PROMULGO A SE
GUINTE LEI: Art. 1°- Fica autorizada, nos termos desta Lei, a 
instituição, no âmbito do Município de Fortaleza, de campanha 
municipal de conscientização sobre a prolblçao de venda de 
cigarros para menores de 18 (dezoito) anos de idade. Art. 2°
Para a concretização da campanha referida no art. 1° desta lei, 
será fundamental a conjugação de esforços dos órgãos munici
pais de defesa do consumidor e da saúde. Art. 3°- A campanha 
de que trata esta lei, de periodicidade anual, terá seu inicio no 
dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, com 
duração de 3 (três) meses, abrangendo, em todo seu decorrer, 
os pontos de v~nda de cigarros localizados em todo o municí
pio. Parágrafo Unico - Na data aludida no caput deste artigo, 
poderão ser promovidos eventos específicos e desenvolvidas 
atividades inerentes a campanha, de forma intensiva e ampla, 
tendo em vista a consclentlzação e o envolvimento, não só dos 
públicos-alvo como da população, especialmente crianças e 
adolescentes e seus pais. Art. 4° - A companha instituída por 
esta lei deverá atingir 2 (dois) públicos principais: I- os varejís 
tas de cigarros: 11 - os consumidores desse produto. Art. 5° -
São objellvos fundamentais da campanha: 1 - consclenttzar os 
varejistas de cigarro para a Importância de não vender esses 
produtos a menores de 18 (dezoito) anos: 11 -lembrar-lhes que 
essa postura está incluida no rol das atitudes sustentáveis, que 
envolve etica e cidadania; III- conscientizar o consumidor para 
nunca delegar a uma criança ou a um adolescente a tarefa de 
comprar o seu cigarro. Art. 6° - Na campanha, deverão ser 
enfatizadas as seguintes orientações: I - destacar que ações 
sustentáveis envolvem a corresponsabilidade pelo desenvolvi
mento social do pais, pelo combate às desigualdade e pela 
defesa dos direitos humanos, o que pode exigir mudança de 
postura e o resgate de valores e princfpios éticos: 11 - alertar 
que vender cigarros para menores de 18 (dezoito) anos é cri
me, sujeito a detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Além de 
multa de R$ 1 ,5 milhão e fechamento do estabelecimento; III -
lembrar que as carteiras de cigarros também informam sobre 
os riscos relacionados ao consumo do produto. Art. 7° - Nos 
pontos de venda de cigarros será distribuido, durante a campa· 
nha, material adequado sobre o assunto, além de adesivos 
com orientações como o varejista deve agir na eventualidade e 
um menor tentar comprar cigarro. § 1° - Deverã constar do 
adesivo, como um dos seus tópicos, o seguinte letreiro: "O ato 
de fumar é uma decisão para adultos, cientes dos riscos asso
dados a esse hábito" § 2° - os varejistas serão orientados, 
ainda, a solicitar o documento de identidade, caso haja dúvidas 
sobre a idade do comprador. Art. ao -A promoção da campanha 
e do seu objeto, na midia ou por outros meios adequados, 
poderá preceder a sua realização e/ou se suceder no seu de· 
correr, principalmente no Dia Nacional de Combate ao Fumo. 
Art. 9° - Para a consecução das ações e alcance dos objelivos 
previstos nesta Lei, o Executivo poderá formar parcerias e 
manter convênios ou instrumentos congéneres com entidades 
públicas e privadas, em especial com: 1 - as organizações não 
governamentais de combate ao tabagismo; 11 - as organiza
ções governamentais e não gorvenamentais que aluam em 
defesa da criança e do adolescente: III - as entidades que, 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 30 DE AGOSTO DE 2011 

pioneiramente, idealizaram a já promoveram, em conJunto, 
campanha similar em âmbito nacional. Art 1 O - Para participar 
ativamente da campanha, o Executivo poderá engajar e treinar 
terceiros, caso seja necessário em funçao da Insuficiência ou 
indisponibilidade de pessoal dos seus próprios quadros. Art. 11 -
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BAR
ROS DE ALENCAR em 24 de agosto de 2011. José Acrisio de 
Sena - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA. 

ERRATA - No Extraio de Aditivo do Contrato 
Administrativo n" 1712009, do Pregão Presencial n° 02/2009, 
publicado no Diário Oficial do Município de 25 de agosto de 
2011. 

ONDE SEU: LEIA-SE 
Primeiro Termo Aditivo a Con- Primeiro Termo Aditivo a Contra
trato Administrativo. referente to Administrativo, referente ao 
ao Pregão Eletrõnlco n° Pregão Presencial no 0212009 
0212009 

fortaleza, 29 de agosto de 2011. François Pierre de Melo
PRESIDENTE DA CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. 

DIVERSOS 

INSTITUTO IRMÃ GIUUANA GALLI 
CNPJ: 10.965.634f0001- 32 

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERC(CIO DE 2009 

ATIVO 45.529,55 
CIRCULANTE 35.111,93 

DISPONIVEL 30,101,63 

CAIXA 2.833,14 
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO 30 984,65 
(-)CHEQUES A COMPENSAR (3 716 16) 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.010,30 
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 110,30 

EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS 4 900,00 

NÃO CIRCULANTE 10.417,62 

IMOBILIZADO 10.417,62 

BENS MÓVEIS 10.875,80 
{-) DEPRECIAÇ0ES ACUMULADAS (456,18) 

PASSIVO 45.529,55 

CIRCULANTE 89.395,39 
EXIGIBILIDADES 89.395,39 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 4.234,93 
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 62 946,69 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.910A4 
OUTRAS CONTAS A PAGAR 11.303,33 

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 5.000,00 

PATRIMÓNIO LiQUIDO {43 865,84) 

PATRIMÓNIO SOCIAL {43.865,84) 
DÉFICIT DO EXERclCIO {43.865,84) 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial 
somando no Alivo e no Passivo o valor de R$ 45.529,55 {qua
renta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e 
dnco centavos). Fortaleza, 31 de dezembro de 2009. Giusep
pe Migliorati - PRESIDENTE EM EXERCiCJO. Alessandro 
de luca. CONSELHO FISCAL Massimo Baraglia - CONSE
LHO FISCAL Neiliane Alves Bezerra -TESOUREIRA. Maria 
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do Socorro C. da Costa- CONTADORA CRC/CE 011747110· 
8- CPF 315.589.803-0 -ISS ·129.978-6. 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÊFICIT DO 
EXERC(CIO 2009 

RECEITAS 

RECEITAS OPERACIONAIS 
RECEITAS DE DOAÇCES INTERNACIONAIS 
ASSOCIAliONE ESCOlA IRMÃ GIULIANA GALLI 

RECEITAS DE DOAÇÕES NACIONAIS 
PESSOA FISICA 

VENDAS 
ARTE'SANATO 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
OUTRAS RECEITAS 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 

CUSTOS E DESPESAS 
CUS TOO 
CUSTOS DIRETOS 
CUSTOS COM PROFESSORES 
PESSOAL 
ENCARGOS SOCIAIS 
CUSTOS COM COORDENADORES 
PESSOAL 
ENCARGOS SOCIAIS 
CUSTOS COM MATERIAL ESCOLAR 
MATERIAL ESCOLAR 
PROJETO CALEBRESI: 
BOLSISTAS 
CUSTOS INDIRETOS 
CUSTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 
PESSOAL 
ENCARGOS SOCIAIS 

DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS CIPESSOAL 
ENCARGOS SOCIAIS 
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS 
UTILIDADES E SERVIÇOS 
MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESAS GERAIS 
DESPESAS FINANCEIRAS 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
PROJETO DE ASSISTt:NCIA EDUCACIONAL 
ANUIDADES- ESCOLAS/FACULDADES 
PASSAGENS E LANCHES DOS ALUNOS 
FARDAMENTO/AULAS EXTRAS/LIVROS DIDÁTI

COS 
PROJETO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL 

620.002,05 

592.968,65 
591.622,00 
591.622,00 

1 23a,05 
1.236,05 

108,60 
108,60 

27.033,40 
27.033,40 
27.033,40 

663,867,89 
428.229,14 
276.807,23 
200.208,97 
138.363,18 
61.845,79 
39.816,61 
31.293,10 

8.523,51 
26.831,65 
26.831,65 

7,950,00 
7.950,00 

151.421.91 
151.421,91 
109.887,02 
41.534,89 

235.638,75 
213 988,37 

70.205,22 
39.405,85 
72.797,25 
20.802.16 

3 277,28 
1.856,13 
5.621,46 

21,00 
14.137,00 
6.954,60 
4.21!4,20 

898,00 
4.027,70 

REPASSE AOS AFILHADOS 2.585,00 
TRANSPORTE AOS RESPONSÁVEIS DOS ALU-
NOS 1.262.70 
DOAÇAO 120,00 
ÓCULOS COM GRAU 60,00 
DESPESAS EVENTUAIS 3.405,68 
DIA DA CRIANÇA 2 955,6B 
LOCAÇÃO DE ÓNIBUS 180,00 
FESTA NATAL 350,00 
DÉFICIT DO EXERCICIO (43.665,84) 

Fortaleza, 31 de dezembro de 2009. Gluseppe Miglioratl -
PRESIDENTE EM EXERC[CIO. Alessandro de Luca - CON· 
SELHO FISCAL. Massimo Baraglia - CONSELHO FISCAL. 
Neiliane Alves Bezerra- TESOUREIRA. Maria do Socorro c. 
da Costa - CONTADORA CRCICE 011747110-8 • CPF 
315.589.803-0 -ISS -129.978-6. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI N. ,DE DE DE 2011. 

Dispõe sobre a instituição de campanha de 
conscientização sobre a proibição de venda 
de cigarros para menores de 18 anos. 

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

Art. 1° Fica autorizada. nos termos desta Lei, a instituição, no âmbito do Município de 
Fortaleza, de campanha municipal de conscientização sobre a proibição de venda de 
cigarros para menores de 18 (dezoito) anos de idade. 

Art. 2° Para a concretização da campanha referida no art. 1° desta Lei, será 
fundamental a conjugação de esforços dos órgãos municipais de defesa do consumidor 
e da saúde. 

Art. 3° A campanha de que trata esta Lei, de periodicidade anual, terá seu inicio no dia 
29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, com duração de 3 (três) meses, 
abrangendo, em todo o seu decorrer, os pontos de venda de cigarros localizados em 
todo o município. 

Parágrafo único. Na data aludida no caput deste artigo, poderão ser promovidos 
eventos específicos e desenvolvidas atividades inerentes á campanha, de forma 
intensiva e ampla, tendo em vista a conscientização e o envolvimento, não só dos 
públicos-alvo como da população, especialmente crianças e adolescentes e seus pais. 

Art. 4° A campanha instituída por esta Lei deverá atingir 2 (dois) públicos principais: 

I -os varejistas de cigarros; 

11- os consumidores desse produto. 

Art. 5° São objetivos fundamentais da campanha: 

I - conscientizar os varejistas de cigarro para a importância de não vender esses 
produtos a menores de 18 (dezoito) anos; 

11 - lembrar-lhes que essa postura está incluída no rol das atitudes sustentáveis, 
que envolve ética e cidadania; 

III - conscientizar o consumidor para nunca delegar a uma criança ou a um 
adolescente a tarefa de comprar o seu cigarro. 

Art. 6° Na campanha, deverão ser enfatizadas as seguintes orientações: 

I - destacar que aç6es sustentáveis envolvem a corresponsabilidade pelq~I 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
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desenvolvimento social do país. pelo combate às desigualdades e pela defesa dos 
direitos humanos, o que pode exigir mudança de postura e o resgate de valores e 
princípios éticos; 

11- alertar que vender cigarros para menores de 18 (dezoito) anos é crime, sujeito 
à detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de R$ 1,5 milhão e fechamento 
do estabelecimento; 

III - lembrar que as carteiras de cigarros também informam sobre os riscos 
relacionados ao consumo do produto. 

Art. 7° Nos pontos de venda de cigarros será distribuído, durante a campanha, material 
adequado sobre o assunto, além de adesivos com orientações como o varejista deve 
agir na eventualidade de um menor tentar comprar cigarro. 

§ 1° Deverá constar do adesivo, como um dos seus tópicos, o seguinte letreiro: "O 
ato de fumar é uma decisão para adultos, cientes dos riscos associados a esse hábito". 

§ 2° Os varejistas serão orientados, ainda, a solicitar o documento de identidade, 
caso haja dúvida sobre a idade do comprador. 

Art 8° A promoção da campanha e do seu objeto, na midia ou por outros meios 
adequados, poderá preceder a sua realização e/ou se suceder no seu decorrer, 
principalmente no Dia Nacional de Combate ao Fumo. 

Art. 9° Para a consecução das ações e alcance dos objetivos previstos nesta Lei, o 
Executivo poderá formar parcerias e manter convênios ou instrumentos congêneres com 
entidades públicas e privadas, em especial com: 

I -as organizações não governamentais de combate ao tabagismo; 

li- as organizações governamentais e não governamentais que aluam em defesa 
da criança e do adolescente; 

III -as entidades que, pioneiramente, idealizaram e já promoveram, em conjunto, 
campanha similar em ãmbito nacional. 

Art. 1 O. Para participar ativamente da campanha, o Executivo poderá engajar e treinar 
terceiros, caso seja necessário em função da insuficiência ou indisponibilidade de 
pessoal dos seus próprios quadros. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Paço Municipal José Barros de Alencaf'~m 
I 
í 

// ~"'•• ''·., / 

de 

I ; 
JOSÉ AOkíSIO DE SENA 

Presidente d~ Câfuara Municipal de Fortaleza 

de 2011. 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Gabinete do Vereador Plácido Sobreira Filho 

PROJETODE LEI N°()YJ:r12010 

Dispõe sobre a Instituição de campanha de 
conscientização sobre a proibição de 

· A-
0 

venda de cigarros para menores de 18 
-ó DE LEGISLAÇ · 

A cOMISSAE DA CIDADANIA anOS 
JUSTIÇA " 

. EDAÇÃO FINAL • , 
A R ·". ~" .:iBU ']!' .. Ff f, 

EM~·.· ti/. ''~Iii 
I<~ R IDE IE 

' ) • • i --·t(·· ... ·.A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA: 
~~ ~~ -·" .~, ~-;-~· ·~~"'" ""' 

Art. 1°. Fica autonzada, nos termos desta Lei, a ínstítuíçãó, no âmbito do municípºiigo..d<>-----
Fortaleza, de campanha municipal de conscíentízação sobre a proibiç§,PA enda de 
cigarros para menores de 18 anos de idade. · 

Art. 2°. Para a concretização da campanha a que se refere esta Lei,· será fundal}1ental 
a conjugação de esforços dos órgãos municipais de defesa do consumidor e de 
saúde. 

Art. 3°. A campanha de que trata festa Lei, de periodicidade anual, terá·seu início no. 
dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, com duração de três meses, 
abrangendo, em todo o seu decorrer, os pontos de venda de cigarros localizados em 

·todo o município. 

Parágrafo único. Na data aludida no caput deste artigo, poderão ser promovidos 
eventos específicos e desenvolvidas atividades inerentes à campanha, de forma 
intensiva e ampla, tendo em vista a conscientízação e o envolvimento não só dos 
pLiblicos alvo como da: população, especialmente crianças e adolescentes e seus 
país. 

Art. 4°. A campanha instituída por esta Lei deverá atingir dois publicas principais: 

I -os varejistas de cigarros; • • 
li -os consumidores deste pmduto; 

Art. 5° .. São objetivos fundamentais da campanha: 

I - conscientízar os varejistas de cigarros para a importância de não vender esses 
produtos a mellóres ele 18 anos; 

RUA DR. THOMPSON BULCÃO, 830, GABINETE 37 
ENG' LUCIANO CAVALCANTE CEP: 60.810-460 

FONE: 85/ 3444-8311 
COMISSÃO DE LEG!Slll.Çi\0 



CÂMARA MUNICIPAL DE: FORTALEZA 
Gabinete do Vereador Plácido Sobreira Filho 

11- lembrá-los que essa postura está incluída no rol das atitudes sustentáveis, que 
envolve ética e cidadania; 

III - conscientizar o consumidor para nunca delegar a uma criança ou a um 
adolescente a tarefa de comprar o seu cigarro. 

Art. 6°. Na campanha, deverão ser enfatizadas as seguintes orientações: 

I - destacar que ações sustentáveis envolvem a cc-responsabilidade pelo 
desenvolvimento social do pais. pelo combate às desigualdades e pela defesa dos · 
direitos humanos, o que pode exigir mudança de postura e o resgate de valores e 
principias éticos; 

li - alertar que vender cigarros para menores de 18 anos é crime, sujeito a detenção 
de dois a quatro anos. além de multa • de R$ 1,5 milh_ão e fechamento do 
estabelecimento; ' 

III - lembrar que as carteiras de cigarros também informam sobre os risç;os 
relacionados ao consumo do produto. 

Art. 7°. Nos pontos de venda de cigarros, será distribuído. durante a campanha, 
material adequado sobre o 'assunto, além de adesivos com orientações como o 
varejista deve agir na eventualidade de um menor tentar comprar cigarro. 

§ 1° Deverá constar do adesivo, como um dos seus tópicos. o seguinte letreiro: "O ato 
de fumar é uma decisão para adultos, cientes dos riscos associados a esse hábito". 

§ 2° Os varejistas serão orientados ainda a solicitar o documento de identidade, caso 
haja dúvida sobre a idade do comprador · 

Art. 8°. A promoção da campanha e do seu objeto, na mi dia ou· por outros meios 
adequados, poderá preceder a sua realização .e/ou se suceder no seu decorrer. 
principalmente no Dia Nacional de Combate ao Fumo. 

Art. 9°. Para a consecução das ações e alcance dos objetívos previstos nesta Lei, o 
Executivo poderá formar parcerias e manter convênios ou instrumentos congéneres 
com entidades públicas e privadas. em especial com: 

I -as organizações não-governamentais de combate ao tabagismo; 

11- as organizações governamentais e não-governamentais que aluam em defesa da 
criança e do adolescente: 

III - as entidades qu~. pioneiramente, idealizaram e já promoveram, em conjunt~ 
campanha stmtlar em ambtto nactonal. . · ll)v 

RUA DR. THOMPSON BULCÃO, 830, GABINETE 37 
ENG' LUCIANÇl CAVALCANTE CEP: 60.810-460 

FONE: 85/3444-8311 

------~~-·-----



. CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Gabinete do Vereador Plácido Sobreira Filho 

Sobre o assunto, assim· se expressou Paulo Solmucci, Presidente da ABRASE L, uma 
das entidades promotoras da campanha: "muito mais do que o uso consciente dos 
recursos disponíveis no planeta. a atttude sustentável é uma demanda de mercado". 

Abordando ó mesmo tema, Alexandre Silva, Presidente de outra instituição envolvida 
na iniciativa, a ABIP, afirmou que "paragarantir um negócio próspero, além do lucro, 
é preciso perseguir práticas de responsabilidade social". · 

Outro porta-voz da c;ampanha, Nelson Abreu, Presidente da ABRESI e da CNTur, 
reportando·se sobre· um dos públicos alvo desta, os varejistas, discorreu a respeito: 
"queremos que eles se tornem embaixadores deste tema. Sabemos que nossos 
associados são empresas extremamente sérias e comprometidas com a ética". 

Já Norton Unhares, Presidente da FNHRBS, manifestou, nestes termos, a sua 
opinião sobre a campanha: "o combate à venda de cigarros para menores de idade é 
um tema de grande importância em todo o mundo e de grande relevância para todo o 
setor que. há algum te(npo, vem buscando adotar. em todas as áreas de negócios, 
práticas cada vez mais sustentáveis". 

Todas estas declarações mostram a manifesta preocupação de instituições 
representativas de segmentos empresariais com a sustentabilidade, a ética e a 
responsabilidade social, como justificativa da campanha por elas encetada em prol 
dos jovens brasileiros. As palavras que eles pronunciaram, por si só, dizem o 
suficiente sobre a relevante iniciativa desenvolvida. 

Contudo, a cBmpanha em foco poderá não ser realizada novamente, o que não é 
conveniente, pois sempre aparecem no mercado novos pontos de venda de cigarros. 

O vícío do fumo, em geral, aflora na adolescência, sendo preciso, portanto, para 
prevenir os seus comprovados malefícios, usar meios adequados para preveni-lo e 
reprimi-lo nessa idade, para que muitos desses jovens, prematuramente. quando 
adultos, não comprometam a sua saúde e ponham em risc.o à sua própna vida 

Com esta proposição., pretendemos assegurar que ela seja anualmente 
implementada pela. administração pC1blica municípal em Fortaleza, em benefício dos 
adolescentes desta cidade e de sua saúde e qualid~de de vida no futuro,"f\b 

\\ . 1 
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' CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

COMISSÃO SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA 
PARECER N." /2010 
AO PROJETO DE LEI N.0 0077/2010 
AUTOR: VEREADOR PLÁCIDO SOBREIRA FILHO 

"Dispõe soQre· a Instituição de campanha 
de conscientização sobre proibição de 
venda de cigarros para menores de 18 
anos .. " 

É o nosso pa·recer s.m.j 
SALA DAS SESSÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA EM DE AJ,I'ccl. DEl&:t.é. 
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~--············. r"'l )i J I} n i 

Presidente · ··~:14 ··' v. v./·· 
v 

GABINETE DO VEREADOR GLAUBER LACERDASINDEAUX 
Rua- Thompsom Bulcão, 830 ~Fone/Fax: (085)-3444-83.77- Caixa Postal2671 - Cep- 60.810-460 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

COMISSÃO SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA 
PARECER N." Q~cf~J·! 
AO PROJETO DE LEIN." 0077/2010 
AUTOR: VEREADOR PLÁCIDO SOBREIRA FILHO 

ORDEM 9P DIA 
2!tf)2011 

Presidente 

"Dispõe sobre a .Instituição de campanha 
de conscientização sobre proibição de 
venda de cigarros para menores de 18 
anos." 

A venda de cigarros a menores de dezoito anos de idade constitui grave ofensa às normas 
de proteção à criança e ao adolescente e, em consequência, ofende os interesses difusos 
próprios da infância e da adolescência. · · 

Tem-se conhecimento de que a maioria dos fumantes torna-se dependente da nicotina antes 
dos 19 anos de idade. Os jovens, portanto, correm mais risco de tornarem o ato de fumar 
um hábito. Os fatores que propiciam o hábito de fumar são a aprovação por parte de adultos 
e a publicidade sobre cigarros. 

As principais doenças associadas ao uso do cigarro são: as doenças coronariauas(angina e· 
infarto ), as pulmonares obstrutivas crônicas(bronquite e enfisema), câncer em geral 
(pulmão, boca, laringe, . faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo de útero, doenças 
cerebrovasculares(derrame cerebral), úlceras digestivas; infecções respiratórias variadas. 

O cigarro pode ser considerado um dos maiores problemas de saúde pública( e ambiental) 
que nossa sociedade enfrenta atualmente. Tendo em vista nossa responsabÜidade e 
preocupação com o bem estar da população de nosso município e como médico e membro 
da Comissão de Seguridade Social e Família, e buscando atingir uma maior conscientização 
da população a respeito dos maleficios causados pelo cigarro, entendemos que o referido 
Projeto contribui para uma melhoria na qualidade de vida da nossa comunidade. 

Diante do exposto, recebemos assim nosso parecer favorável. 

GABINETE DO VEREADOR GLAUBERLACERDA SINDEAUX 
Rua- Thompsom Bulcão, 830- Fone/Fax: (085)-3444-83.77- Caixa Postal 2671 - Cep- 60.810-460 



.PAL 
.-,~-~·r--·--

. -.-.----.--.
~~ ~ --

~-;a_;.-. ,; -. ,...,,,~"" " 
~-'--'--'-"-o"• ""±"-'>~ 

~_,._...,_,...,._,.,~~·~.A-~-~ 
~-~"--'-":-"~ '-:-- ._._.__.,b., 

,-,; ! __ 1-'--+ "i- :-;•;;_alt::'L-0:. ·-~;;_:_, 

--- •-_.;."-

- "-

. •'" 
~.-•. =-;. ~--- '' ~--; ~·~ 

'-""·.-, ~ ""'' .-~ 
~ ~-~-·.·"~-

~·-,;,_-~ 

~ -" ,...,_ ------<--;,c" -;;- ~ -'in .; 

~"~"'--. ~~ 

-~' ~·--, ~-... --- ~ 
_-'_'_õ:~;:- ~ 

'"' ----· H.-""-,__,J 

; ---~--"'·~~ 
~ -~·~~-·~-~·'--"~~~ 

)-, 
I v'\ 

""'"'' 
_L,? L 

~--._-.:~.-.-. 
~--- --··-- _, _ _,'~'.::~i 





CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
COORDENADORIA DA SALA DAS COMISSÕES TÉCNICAS 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E DA CIDADANIA 

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E DA CIDADANIA DÁ A SEGUINTE 
REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI N. 0077/2010. 

ORDEM DO DIA 

Dispõe sobre a instituição de campanha 
de conscientização sobre a proibição de 
venda de cigarros para menores de 18 
anos. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA: 

Art. 1° Fica autorizada, nos termos desta Lei, a instituição, no âmbito do 
Município de Fortaleza, de campanha municipal de conscientização sobre a 
proibição de venda de cigarros para menores de 18 (dezoito) anos de idade. 

Art. 2° Para a concretização da campanha referida no art. 1° desta Lei, será 
fundamental a conjugação de esforços dos órgãos municipais de defesa. do 
consumidor e da saúde: 

Art. 3° A campanha de que trata esta Lei, de periodicidade anual, terá seu 
início no dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, com duração de 3 
(três) meses, abrangendo, em todo o seu decorrer, os pontos de venda de cigarros 
localizados em todo o município. 

Parágrafo único. Na data aludida no caput deste artigo, poderão ser 
promovidos eventos específicos e desenvolvidas atividades inerentes à campanha, 
de forma intensiva e ampla, tendo em vista a conscientização e o envolvimento, não 
só dos públicos-alvo como da população, especialmente crianças e adolescentes e 
seus pais. 

Art. 4° A campanha instituída por esta Lei deverá atingir 2 (dois) públicos 
principais: 

I - os varejistas de cigarros; 

11 - os consumidores desse produto. 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
COORDENADOR! A DA SALA DAS COMISSÕES TÉCNICAS 

Art. 5° São objetivos fundamentais da campanha: 

2 

I - conscientizar' os varejistas de cigarro para a importância de não vender 
esses produtos a menores de 18 (dezoito) anos; 

11 - lembrar-lhes que essa postura está incluída no rol das atitudes 
sustentáveis, que envolve ética e cidadania; 

III - conscientizar o consumidor para nunca delegar a uma criança ou a um 
adolescente a tarefa de, comprar o seu cigarro. 

Art. 6° Na campanha, deverão ser enfatizadas as seguintes orientações: 

I - destacar que ações sustentáveis envolvem a corresponsabilidade pelo 
desenvolvimento social do país, pelo combate às desigualdades e pela defesa dos 
direitos humanos, o que pode exigir mudança de postura e o resgate de valores e 
princípios éticos; 

11 -alertar que vender cigarros para menores de 18 (dezoito) anos é crime, 
sujeito à detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de R$ 1,5 milhão e 
fechamento do estabelecimento; 

III - lembrar que as carteiras de cigarros também informam sobre os riscos 
relacionados ao consumo do produto. 

Art. 7° Nos pontos de venda de cigarros será distribuído, durante a campanha, 
material adequado sobre o assunto, além de adesivos com orientações como o 
varejista deve agir na eventualidade de um menor tentar comprar cigarro. 

§ 1° Deverá constar·do adesivo, como um dos seus tópicos, o seguinte letreiro: 
"O ato de fumar é uma decisão para adultos, cientes dos riscos associados a esse 
hábito". 

§ 2" Os varejistas serão orientados, ainda, a solicitar o documento de 
identidade, caso haja duvida sobre a idade do comprador. 

Art. s• A promoção da campanha e do seu objeto, na mídia ou por outros 
meios adequados, poderá preceder a sua realização e/ou se suceder no seu 
decorrer, principalmente no Dia Nacional de Combate ao Fumo. 

Art. 9° Para a consecução das ações e alcance dos objetivos previstos nesta 
Lei, o Executivo poderá formar parcerias e manter convênios ou instrumentos 
congêneres com entidades publicas e privadas, em especial com: 

I - as organizações não governamentais de combate ao tabagismo; 

11 - as organizaÇões governamentais e não governamentais que atuam em 
defesa da criança e do adolescente; 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
COORDENADO RIA DA SALA DAS COMISSÕES TÉCNICAS 

III - as entidades que, pioneiramente, idealizaram e já promoveram, em 
conjunto, campanha similar em âmbito nacional. 

Art. 1 O. Para partiCipar ativamente da campanha, o Executivo poderá engajar e 
treinar terceiros, caso seja necessário em função da insuficiência ou 
indisponibilidade de pessoal dos seus próprios quadros. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

SALA DAS COMISSÕES PERMANENTES 
FORTAlEZA, EM l.; DE CA>~'" 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

OFÍCIO N. 0144 /2011- COGEL 
fortaleza, 31 de maio de 2011. 

Senhora Prefeita, 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo específico de 

informar e ao final requerer. 

O Projeto de Lei n. 0077/2010, que: "Dispõe sobre a instituição de 

campanha de conscientização sobre a proibição de venda de cigarros para menores 

de 18 anos', de autoria do Vereador Plácido Filho, 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, 

./ /"-~'"'" ' 

/ 
I/ _/~:"-':! 

/! , ,/ , 
.:J(?SE.ACRISIO DE SENA 

Presidente dá Câmara Municipal de Fortaleza 

EXMA. SRA. 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

OFÍCIO N. 0254 /2011- COGEL 
Fortaleza, 18 de agosto de 2011. 

Senhora Prefeita, 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo específico de 

informar e ao final requerer. 

O Projeto de lei n. 0077/11, que: "Declara de utilidade pública a 

Fundação Assistencial Ana Amélia Bezerra de Menezes e Souza'; de autoria do 

Vereador Guilherme Sampaio, tramitou regularmente nesta Casa Legislativa e ao 

final foi aprovado pelo pleno desta edilidade, porém quando enviado à V.Exa., o 

mesmo foi transmitido através do ofício n. 0139/2011 - COGEL, em data de 08 de 

junho de 2011, que projetando-se o prazo a que se refere o § 1° do art. 53 de nossa 

Lei Orgânica, a data máxima para sanção seria o dia 01 de julho de 2011, o que não 

foi feito, caso em que aplico, para os devidos fins, o disposto no inciso V do art. 36 

da mesma carta. 

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

Autógrafo de Lei devidamente PROMULGADO para COMPETENTE NUMERAÇÃO 

E PUBLICAÇÃO. 

Atenciosamente, } 
. ··· .... I 

/ //r 

EXMA. SRA. 

J, // ~ 
Jc;YSE·AtRISIO DE SENA 

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 


