
Dispoe sobre a afixagao de cartazes e placas
informando os consumidores sobre desconto
na antecipagao de pagamento de divida.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU,
COM BASE NO ART. 36, INCISO' V DA LEI ORGANICA DO MUNiCiPIO,
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Ficam as instituiy6es financeiras e demais estabelecimentos que operam com
financiamento, crediario, emprestimos ou outras operay6es congeneres obrigados a
afixar, no interior de seus estabelecimentos, placa ou cartaz informativo sobre 0

direito do consumidor, que antecipar 0 seu debito, de ter reduyao proporcional dos
juros e de demais acrescimos.

Paragrafo unico. A placa ou 0 cartaz deverao conter os seguintes dizeres: "Nos
termos do art. 52, § 2°, da Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, C6digo
de Defesa do Consumidor, fica assegurado ao consumidor a liquidayao antecipada
do debito, total ou parcialmente, mediante reduyao proporcional dos juros e dos
demais acrescimos".

Art. 2° As placas ou os cartazes de que trata 0 art. 10 deverao ser afixados dentro
das instituiy6es financeiras e dos demais estabelecimentos que operam com
financiamento, credito,. emprestimos ou outras operay6es, em local visfvel ao
publico, para que possam ser lidos a distancia, ficando obrigadas as referidas
instituiy6es a confeccionar a placa ou 0 cartaz.

Art. 3° Ap6s a regulamentayao desta Lei pelo Poder Executivo Municipal, as
instituiy6es de que trata 0 art. 1° terao 0 prazo de 30 (trinta) dias para a colocayao de
placa ou cartaz.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposiy6es
em contrario.

Pac;oMunicipal Jose Barros de AI,e~:ar em )0 g de r
~!~/'-~//_F' ,

JO~RiSIO DE SENA
Presidente i/a Camara Municipal de Fortaleza
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h~ncia psicol6gica: a coa"ao verbal ou 0 constrangimento que
implique situa"ao vexat6ria, humilhante, desrespeitosa ou de-
suman a para a vitima. Art. 3° as casos de violencia sac consi-
derados de ambito: I - domestico, quando ocorridos em familia,
em unidade domestica ou qualquer outro ambiente, desde que
o agressor conviva ou tenha convivido no mesmo domicilio que
a vitima; II - publico: a) quando praticados por pes soa que nao
se enquadre nas situa"oes descritas no inciso I deste artigo; b)
quando praticados por agentes do poder publico ou por estes
tolerados, independentemente do local de ocorrencia do fato.
Art. 4° - as casos atendidos por profissional de saude e diag-
nosticados como de violencia ou maus tratos serao objetos de
notifica"ao em formul{uio oficial especlfico. § 1° - No formulario
do primeiro atendimento, 0 responsavel pelo seu preenchimen-
to devera especificar a causa da violencia, se flsica, sexual ou
psicologica, bem como 0 ambito de sua ocorrencia, se domes-
tico ou publico. § 2° - a profissional de saude responsavel pelo
atendimento a que se refere 0 caput deste artigo solicitara ao
responsavel pela condu"ao do caso 0 preenchimento da notifi-
ca"ao. Art. 5° - a formulario de notifica"ao, aludido no artigo
anterior, contera os seguintes dados: I - identifica"ao do paci-
ente: nome, idade, etnia, escolaridade, profissao e endere"o; II
- identifica"ao do acompanhante: nome, etnia, profissao e en-
dere"o; III - motivo do atendimento; IV - diagn6stico; V - descri-
"130 objetiva dos sintomas e das lesoes apresentadas; VI -
relato da situa"ao social, familiar, econ6mica e cultural do paci-
ente, inclusive com identifica"ao de posslveis conflitos inter-
pessoais; VII - conduta medica realizada, incluindo tratamento
ministrado e encaminhamentos realizados. Paragrafo (jnico - a
formulario de notifica"ao devera ser preenchido em 3 (tres)
vias, com a seguinte destina"ao: I - a 1" via ficara retida no
estabelecimento de saude emitente que prestou 0 atendimento,
depositada em arquivo pr6prio; II - a 2" via sera encaminhada,
dependente do caso, a Delegacia de Defesa da Mulher, a De-
legacia de Combate a Explora"ao da Crian"a e do Adolescente
ou, se a vitima for idosa, a Delegacia do Distrito Policial perti-
nente ao bairro do seu domicilio. III - a 3" via sera entregue a
vltima ou ao seu acompanhante, por ocasiao da sua alta. Art.
6° - as dados constantes em arquivo de violencia serao confi-
den cia is e somente poderao ser fornecidos: I - ao denunciante,
a vitima ou acompanhante desta, devidamente identificada,
mediante solicita"ao por escrito; II - a autoridade policial ou
judiciaria, mediante solicita"ao oficia/; III - dependendo do caso,
ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crian"a e do
Adolescente, ao Conselho Municipal do Idoso e, quando a
vitima for mulher, ao Conselho Municipal de Assistencia Social,
mediante solicita"ao expressa. Paragrafo (jnico - as dados
contidos no formulario de identifica"ao, exceto aqueles que
possibilitem a identifica"ao da vitima, serao encaminhados, em
bo/etim semestral, para a Secretaria Municipal de Saude. Art.
r -A Secreta ria Municipal de Saude divulgara, semestralmen-
te, as estatisticas do semestre anterior relativas a violencia
contra a mulher, a crian"a, 0 adolescente e 0 idoso. Art. 8° - a
acompanhamento da implanta"ao desta Lei sera realizado, no
ambito da Secretaria Municipal de Saude, atraves da Comissao
de Monitoramento da Violencia contra a mulher, a crian"a, 0
adolescente e 0 idoso, cuja cria"ao, funcionamento e compos i-
"ao serao regulamentados em lei, assegurada a participa"ao
de organiza"oes nao governamentais. § 1° - A comissao tera
composi"ao paritaria, integrado por representantes de organi-
za"oes governamentais e nao governamentais. § 2° - as mem-
bros da comissao serao indicados pelas respectivas organiza-
"oes e nomeados pela Prefeita Municipal de Fortaleza para
mandato de 02 (dois) anos. § 3° - A coordena"ao da comissao
sera eleita por seus integrantes, dentre seus membros. § 4° -
Cabera a Secreta ria Municipal de Saude dar 0 suporte neces-
sario ao funcionamento da comissao. § 5° - A comissao sera
regida pelo regulamento interno a ser elaborado por seus inte-
grantes. Art. 9° - a descumprimento do disposto nesta Lei por
estabelecimento de saude acarretara as seguintes penalida-
des: I - na primeira ocorrencia, 0 estabe/ecimento recebera
advertencia confidencial e devera comprovar, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de advertencia, a habilita"ao de
seus recursos humanos em registro de violencia; II - no caso de

persistir a irregularidade ou descumprimento do prazo estabe-
lecido no inciso I, sera aplicada ao estabelecimento privado a
multa de 50 (cinquenta) UFMFs (Unidade Fiscal do Municipio
de Fortaleza); III - multa, prevista no inciso II, a ser cobrada do
estabelecimento privado em dobro nas reincidencias subse-
qOentes. Art. 10 - a Poder Executivo regulamentara a presente
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
publica"ao. Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publica"ao, revogadas as disposi"oes em contrario. PA<;:O
MUNICIPAL JOSE BARROS DE ALENCAR em 08 de agosto
de 2012.

Jose Acrisio de Sena
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTAlEZA

Assegura as farmacias e as
drogarias manter ao alcance
dos usuarios medicamentos
isentos de prescri"ao medica.

FA<;:O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN-
CISO V DA LEI ORGANICA DO MUNiCipIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1° - Fica assegurado aos estabelecimen-
tos comerciais tipo farmacia e drogaria organizar em area de
circula"ao comum, inclusive com alcance dos usuarios para
obten"ao por meio de autosservi"o, os medicamentos isentos
de prescri"ao medica dos grupos analgesicos, antitermicos,
complementos vitamlnicos e antiacidos. Art. 2° - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publica"ao, revogadas as disposi"oes
em contrario. PA<;:O MUNICIPAL JOSE BARROS DE ALEN-
CAR em 08 de agosto de 2012.

Jose Acrisio de Sena
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTAlEZA

Dispoe sobre a afixa"ao de car-
tazes e placas informando os
consumidores sobre desconto
na antecipa"ao de pagamento
de dlvida.

FA<;:O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN-
CISO V DA LEI ORGANICA DO MUNiCipIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1° - Ficam as institui"oes financeiras e
demais estabelecimentos que ope ram com financiamento,
crediario, emprestimos ou outras opera"oes congeneres obri-
gados a afixar, no interior de seus estabelecimentos, placa ou
cartaz informativo sobre 0 direito do consumidor, que antecipar
o seu debito, de ter redu9ao proporcional dos juros e de demais
acrescimos. Paragrafo Unico - A placa ou 0 cartaz deverao
conter os seguintes dizeres: "Nos termos do art. 52, § 2°, da Lei
Federal nO8.078, de 11 de setembro de 1990, C6digo de Defe-
sa do Consumidor, fica assegurado ao consumidor a liquida"ao
. antecipada do debito ou parcialmente redu"ao proporcional dos
juros e dos demais acrescimos". Art. 2° - As placas ou os car-
tazes de que trata 0 art. 1° deverao ser afixados dentro das
institui"oes financeiras e dos demais estabe/ecimentos que
ope ram com financiamento, credito, emprestimos ou outras
opera"oes, em local visivel ao publico, para que possam ser
lidos a distancia, ficando obrigadas as referidas institui"oes a
confeccionar a placa ou 0 cartaz. Art. 3° - Apos a regulamenta-
"130 desta Lei pelo Poder Executivo Municipal, as institui"oes
de que trata 0 art. 1° terao 0 prazo de 30 (trinta) dias para a
coloca"ao de placa ou cartaz. Art. 4° - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publica"ao, revogadas as disposi"oes em con-
trario. PA<;:O MUNICIPAL JOSE BARROS DE ALENCAR em
08 de agosto de 2012.
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