
Oispoe sobre a obrigatoriedade da insta/agao
nos shopping centers, no ambito do municipio
de Fortaleza, de portais automaticos
eletr6nicos de seguranga, na forma que indica,
e da outras providencias.

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° E obrigat6ria a instala<;ao nos shopping centers localizados no municipio de
Fortaleza de portais automaticos eletr6nicos de seguran<;a, com dispositivo de alerta
sonora para detectar armas de fogo, em todos os acessos destinados aos
consumidores, funcionarios e fornecedores.

Paragrafo unico. Os portais automaticos eletr6nicos de seguran9a de que trata
esta Lei deverao, entre outras, obedecer as seguintes caracteristicas tecnicas:

I - ser equipados com detector de metais microprocessado, que permita 0

ingresso nos shopping centers de consumidores, funcionarios e fornecedores
portando objetos de uso cotidiano, sem disparar 0 alerta sonora, como: aparelho de
telefone celular, chaves de autom6vel, veiculos utilitarios e motocicletas, moedas,
molho de chaves, rel6gios, marcapasso coronario, pinos cirurgicos internos e
aparelhos similares usados em processos de recupera<;ao cirurgica;

II - e expressamente praibida a instala<;ao e uso de dispositivos de alerta
sonora previsto nesta Lei acionados par a9ao manual dos funcionarios da
seguran9a.

Art. 2° Os funcionarios da seguran<;a que trabalharem nos locais de acesso aos
shopping centers, onde serao instalados os portais de seguran9a, terao treinamento
adequado para orientar as pessoas que demandarem acesso aos estabelecimentos
comerciais referidos nesta Lei, no caso de ocorrer 0 acionamento do alerta sonora
do sistema.

Art. 3° 0 "habite-se" dos shopping centers a serem construidos somente podera ser
concedido pelos 6rgaos competentes, se compravado 0 cumprimento do disposto
nesta Lei.

Art. 4° 0 shopping center que infringir 0 disposto nesta Lei ficara sujeito as
seguintes penalidades:

I\. ./1 a) advertencia: na primeira autua<;ao, sera notificado para que efetue a
/- r~gUlariza<;ao e instala<;ao do portal de seguran<;a em ate 30 (trinta) dias uteis;
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b) multa: persistindo a infrac;ao, sera aplicada multa diaria de R$ 10.000,00
(dez mil reais) corrigidos anualmente, nos termos da legislac;ao aplicavel a especie.

Art. 5° Os shopping centers terao um prazo de ate 120 (cento e vinte) dias, a contar
da vigelncia desta Lei, para instalar os equipamentos exigidos no art. 1°.

Art. 6° 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei, no que couber, no prazo de 60
(sessenta dias) contados de sua publicac;ao.

Art. 7° As despesas decorrentes da aplicac;ao desta Lei correrao por conta de
dotac;oes orc;amentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposic;oes
em contrario.
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