
Dispoe sobre 0 reconhecimento da arte
evangelica como legitima expressao cultural,
no ambito do Municipio, na forma que indica.

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° Fica reconhecida como legftima expressao cultural fortalezense a produc;ao
local de arte evangelica, desde que nao tenha conotac;ao de culto.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposic;oes
em contrario.

Paco Municipal Jose Barros de Alencar em j ~e ~ ~
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ampliação da oferta de vagas no entorno; VI — realizar 
campanhas publicitárias objetivando a divulgação do corredor; 
VII — patrocinar festivais e encontros gastronômicos. Art. 4º - 
Condicionamento ao ordenamento urbano, respeito ao passeio, 
combate às poluições visual, sonora e do ar, poderá o 
Município firmar parcerias com os estabelecimentos, 
diretamente ou através de associações representativas dos 
momentos, bem como com outras entidades da iniciativa 
privada, com o objetivo de promover o desenvolvimento da 
atividade e do seu potencial turístico, de forma ambientalmente 
sustentável. Art. 5º - Fica o Município autorizado a incluir o Polo 
Gastronômico da Cidade dos Funcionários como atração em 
suas publicações e campanhas destinadas à promoção 
turística. Art. 6º - O poder público municipal fica autorizado a 
criar o Selo de Responsabilidade Urbanística, que será 
conferido anualmente aos estabelecimentos que se adequarem 
às regras e aos critérios estabelecidos nesta Lei, conforme 
dispuser regulamento. Art. 7º - As despesas decorrentes da 
aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 8º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR em 18 de setembro de 2012. José 
Acrísio de Sena - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

LEI Nº 9930, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012. 

Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização, 
prevenção e combate ao 
bullying escolar, no projeto 
pedagógico elaborado pelas 
escolas públicas de educação 
básica do Município de Forta-
leza, e dá outras providências. 

 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. 1º - As escolas públicas de educação 
básica do Município de Fortaleza ficam autorizadas a incluir em 
seu projeto pedagógico medidas de conscientização, 
prevenção e combate ao bullying escolar. Parágrafo Único - 
Para efeitos da presente Lei considera-se educação básica: I 
— educação infantil; II — ensino fundamental; III — ensino 
médio. Art. 2º - Entende-se por bullying a prática de atos de 
violência física ou psicológica, de modo intencional e repetitivo, 
exercida por indivíduo ou grupos de indivíduos contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar dor, 
angústia ou humilhação à vítima. Parágrafo Único - São 
exemplos de bullying: subtrair coisa alheia para humilhar, 
perseguir, discriminar, amedrontar, destroçar pertences, instigar 
atos violentos, inclusive utilizando-se de meios tecnológicos, 
acarretar a exclusão social. Art. 3º - Constituem objetivos a 
serem atingidos: I — prevenir e combater a prática de bullying 
nas escolas; II — capacitar docentes e equipe pedagógica para 
a implementação das ações de discussão, prevenção, 
orientação e solução do problema; III — orientar os envolvidos 
em situação de bullying, visando a recuperação da autoestima, 
o pleno desenvolvimento e a convivência harmônica no 
ambiente escolar; IV — envolver a família no processo de 
construção da cultura de paz nas unidades escolares. Art. 4º - 
Decreto regulamentador estabelecerá as ações a serem 
desenvolvidas, como palestras, debates, distribuição de 
cartilhas de orientação aos pais, alunos e professores, dentre 
outras iniciativas. Art. 5º - A Secretaria Municipal de Educação 
fica autorizada a observar a necessidade de realizar 
diagnóstico das situações de bullying nas unidades escolares, 
bem como o seu constante acompanhamento, respeitando as 
medidas protetivas estabelecidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Art. 6º - As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. Art. 7º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR em 18 de setembro de 2012. José Acrísio de Sena 
- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

LEI Nº 9931, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012. 

Declara de utilidade pública o 
Projeto Social Sementes da 
ICA (PROSSICA). 

 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. 1º - Fica declarado de utilidade pública o 
Projeto Social Sementes da ICA (PROSSICA), pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, 
com sede e foro na cidade de Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR em 18 de setembro de 2012. José Acrísio de Sena 
- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9932, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012. 

Obriga as casas de shows, 
hotéis, pensões, restaurantes e 
estabelecimentos congêneres a 
fixarem placa com números 
telefônicos que menciona e dá 
outras providências. 

 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. 1º É obrigatório às casas de shows, 
hotéis, pensões, restaurantes e estabelecimentos congêneres 
fixar placa com número telefônico da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos – 100, Polícias Civil e Militar – 190, 
COMDICA – 3101–2696. Art. 2º - A placa deverá medir 50cm 
(cinquenta centímetros) de largura por 25cm (vinte e cinco 
centímetros) de altura, exibindo de forma destacada e legível 
ao público a advertência. Art. 3º - Os responsáveis pelos locais 
enumerados nesta Lei têm o prazo de 10 (dez) dias, contados 
da sua regulamentação, para fixarem a placa. Art. 4º - As 
sanções para quem não apresentar a placa em local visível vão 
da notificação, multa, e até a cassação da licença do 
funcionamento. Art. 5º - O valor arrecadado na aplicação das 
multas deverá ser destinado ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA). Art. 6º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS 
DE ALENCAR em 18 de setembro de 2012. José Acrísio de 
Sena - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 9933, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.  

Dispõe sobre o reconhecimento 
da arte evangélica como 
legítima expressão cultural, no 
âmbito do Município, na forma 
que indica.  

 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. 1º - Fica reconhecida como legítima 
expressão cultural fortalezense a produção local de arte 
evangélica, desde que não tenha conotação de culto. Art. 2º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR em 18 de setembro de 2012. José 
Acrísio de Sena – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
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