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GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N° 10.284, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
Concede aos alunos matri-
culados na rede pública 
municipal de ensino, que sejam 
filhos e filhas de mulheres 
vítimas da violência doméstica 
e familiar, o direito à trans-
ferência de matrícula entre as 
unidades de ensino, na forma 
que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Aos alunos matriculados na rede pública municipal de 
ensino de Fortaleza, que sejam filhos e filhas de mulheres 
vítimas da violência doméstica e familiar, fica garantido o direito 
à transferência de matrícula entre as unidades de ensino, de 
acordo com a necessidade de mudança de endereço da mãe 
ou responsável agredida. Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, 
configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: I — no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; II — no âmbito da família, 
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que 
são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; III — em qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo Único - As relações pessoais enunciadas neste 
artigo independem de orientação sexual. Art. 3º - O documento 
necessário para a concessão do direito de transferência de que 
trata esta Lei será a cópia do boletim de ocorrência que 
formaliza a denúncia de violência doméstica e familiar. Art. 4º - 
No prazo de 60 (sessenta) dias após a vigência desta Lei, o 
Poder Executivo, nos termos do art. 83, inciso III, da Lei 
Orgânica do Município, expedirá o regulamento necessário 
para sua fiel execução. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 
de dezembro de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.285, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Institui o Dia Municipal de 
Monitoramento e Preservação 
da Água, reverenciando os 100 
anos da seca de 1915, e 
consolida o Programa de 
Conscientização para o Uso 
Racional da Água. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído o dia 22 de março de 2015 como o Dia 
Municipal de Monitoramento e Preservação da Água, em reve-
rência aos 100 (cem) anos da seca de 1915. Art. 2º - O Dia 
Municipal de Monitoramento e Preservação da Água tem por 
objetivos, dentre outros: I — promover a conscientização da 
comunidade para a importância do gerenciamento adequado 
dos recursos hídricos do município; II — divulgar a política e o 
sistema nacional e estadual de gerenciamento dos recursos 
hídricos; III — estimular a adoção de práticas e medidas de 
proteção dos recursos hídricos. Art. 3º - A Câmara Municipal 
de Fortaleza, por meio de sua Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, Habitação e Meio Ambiente, adotará medidas com 
vistas a consolidar o Programa de Conscientização para o Uso 
Racional da Água no âmbito de suas instalações, bem como 
socializará através do Programa Câmara nos Bairros um “pro-
tocolo educativo” com vistas a fortalecer a reutilização da água, 
coibindo o desperdício. Art. 4º - As despesas decorrentes da 
execução da presente Lei correrão por conta dos recursos 
orçamentários próprios, suplementados se necessário. Art. 5º 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014. Rober-
to Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.286, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
Institui a divulgação de infor-
mações educativas de preven-
ção à saúde. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O Executivo Municipal, através da Secretaria compe-
tente, poderá veicular nas salas de recepção e de espera das 
Unidades de Saúde, Pronto Atendimentos (PAs), Secretaria 
Municipal de Saúde, Laboratório Municipal, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) vídeos institucionais contendo informações 
de utilidade pública, englobando: I — cuidados com acidentes 
domésticos; II — prevenções contra a propagação de doenças 
contagiosas; III — importância da amamentação; IV — nutrição 
e segurança alimentar; V — prevenção do câncer; VI — de-
pendência química; VII — higiene e saúde. Art. 2º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.287, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
Institui e inclui no calendário 
oficial de eventos do Município 
de Fortaleza o evento deno-
minado Festa da Vida.  
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído e incluído no calendário oficial de  even- 

 


