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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.005, DE 12 DE ABRIL DE 2013. 
 
Cria áreas destinadas à insta-
lação de banheiros públicos no 
âmbito do Município de Forta-
leza e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam criadas áreas destinadas à instalação de ba-
nheiros públicos permanentes, em locais a serem definidos 
pelo Poder Executivo, nas praças e parques municipais, próxi-
mos às estações ferroviárias e aos terminais rodoviários, bem 
como próximos aos pontos de relevante interesse turístico, 
especialmente os situados na orla marítima. Art. 2º - Os banhei-
ros públicos instalados nas áreas referidas no artigo anterior 
deverão ser franqueados a todos, sem qualquer distinção, 
sendo vedada a sua utilização com fins lucrativos. Art. 3º - O 
poder público estabelecerá parcerias com o setor privado para 
a construção, conservação e manutenção dos banheiros públi-
cos, podendo autorizar a exibição de publicidade nesses equi-
pamentos. Art. 4º - A padronização dos banheiros públicos será 
definida pelo Poder Executivo, mediante decreto. Art. 5º - O 
Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, após sua vigência. Art. 6º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 12 de abril de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues Be-
zerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 LEI Nº 10.006, DE 12 DE ABRIL DE 2013. 
 

Institui a Semana Municipal da 
Reciclagem do Lixo e a inclui 
no calendário oficial de eventos 
do Município.  
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituída a Semana Municipal da Reciclagem do 
Lixo no âmbito do Município de Fortaleza, que será realizada 
no período de 5 a 12 de maio de cada ano. Parágrafo Único - A 
semana a que se refere o caput constará do calendário oficial 
de eventos do Município. Art. 2º - O Poder Executivo Municipal 
fará convênios com entidades ligadas ao meio ambiente, bem 
como auxiliará na divulgação e na conscientização da popula-
ção sobre os benefícios trazidos com a reciclagem do lixo, 
através da distribuição de folders explicativos e realizando 
palestras nas unidades escolares e de saúde pertencentes ao 
Município de Fortaleza. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 
de abril de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PRE-
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.007, DE 12 DE ABRIL DE 2013. 

Obriga a divulgação da lista 
dos ingredientes integrantes 
dos alimentos de fabricação 
própria ou caseira, no âmbito 
do município de Fortaleza, na 
forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - É obrigatório a divulgação da lista de todos os ingredi-
entes que entram na composição dos alimentos de fabricação 
própria ou caseira comercializados em padarias, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres ou vendidos e entregues em 
domicílio no Município de Fortaleza. Parágrafo Único - Enten-
de-se por ingredientes todas as substâncias empregadas na 
fabricação ou preparo dos alimentos e que estão presentes no 
produto final em sua forma original ou modificada. Art. 2º - A 
lista de ingredientes de que trata o art. 1º desta Lei será forne-
cida com letras legíveis, e os nomes científicos mencionados 
deverão ser acompanhados da denominação comum corres-
pondente, de forma a garantir ao comprador o consumo segu-
ro. Art. 3º - Os fabricantes dos alimentos mencionados no art. 
1º desta Lei são responsáveis pela veracidade e detalhamento 
da lista de ingredientes, bem como por quaisquer danos cau-
sados ao consumidor por sua ausência ou precariedade. Art. 4º 
- O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às 
sanções previstas na legislação sanitária correlata. Art. 5º - O 
Executivo regulamentará os dispositivos de que trata esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publi-
cação, dispondo especialmente sobre as formas como será 
divulgada a lista de ingredientes. Art. 6º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 12 de abril de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues Be-
zerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.008, DE 12 DE ABRIL DE 2013. 
 
Revoga a Lei nº 4.734/76, que 
denomina de 31 de Março a 
praça que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 4.734, de 13 de setembro de 
1976, que denomina de 31 de Março a praça que indica, locali-
zada na Praia do Futuro, limitada a oeste com a Avenida Dio-
guinho, a leste com a Avenida Zezé Diogo, ao sul com a Rua 
João Alencar e ao norte com a Rua Francisco Moreira. Art. 2º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 12 de abril de 2013. Roberto Cláu-
dio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 
 

LEI 10.009, DE 12 DE ABRIL DE 2013. 
 
Declara de utilidade pública a 
Associação de Amigos e Mora-
dores do Bairro Edson Queiroz. 

 


