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to Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.302, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Dá nova redação ao art. 1º da Lei 
nº 10.186/2014, que trata da pro-
ibição de realização e divulgação 
de evento que exponha os ani-
mais a maus-tratos. 

 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O art. 1º da Lei n. 10.186, de 12 de maio de 2014, passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º Ficam proibidos even-
tos que exponham os animais a maus-tratos, crueldade ou sacri-
fícios, no âmbito do município de Fortaleza.” (NR). Art. 2º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014. Roberto Cláu-
dio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.303, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Institui a Política de Transporte 
Cicloviário, aprova o Plano 
Diretor Cicloviário Integrado do 
Município de Fortaleza e dá 
outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

PARTE I 
DA POLÍTICA DE TRANSPORTE CICLOVIÁRIO 

 
 Art. 1º - Esta Lei institui a Política de Transporte 
Cicloviário – PTC do Município de Fortaleza, dispondo sobre o 
uso da bicicleta como meio de transporte e lazer. 
 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

 
 Art. 2º - A PTC tem como princípio fundamental a 
promoção das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana e visa oferecer à população o modal cicloviário como 
opção efetiva de transporte e mobilidade urbana para 
atendimento das demandas de deslocamento no espaço urbano, 
em condições de segurança e conforto, mediante a instituição do 
Plano Diretor Cicloviário Integrado – PDCI do Município de 
Fortaleza, observando o planejamento e gestão integrada com os 
demais modais. 
 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
 Art. 3º - São objetivos da Política de Transporte 
Cicloviário: I — Estimular o uso da bicicleta em substituição ao 
transporte motorizado individual e como complemento do 
transporte coletivo; II — Constituir um espaço viário adequado e 
seguro para a circulação de bicicletas; III — Promover 
infraestrutura adequada e segura para estacionamento e guarda 
de bicicletas nos polos geradores de viagens, nos terminais e 
estações do sistema de transporte coletivo municipal e 
intermunicipal; IV — Priorizar os meios de transporte coletivo e 
não motorizados na gestão da mobilidade urbana no Município; V 
— Organizar a circulação cicloviária de maneira eficiente, com 
ênfase no conforto e na segurança; VI — Reduzir a poluição 
atmosférica e sonora, bem como o congestionamento das vias 
públicas causado pelos veículos automotores, visando promover 
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

PARTE II 
DO PLANO DIRETOR CICLOVIÁRIO INTEGRADO 
 

 Art. 4º - Fica aprovado o Plano Diretor Cicloviário 
Integrado do Município de Fortaleza. Parágrafo Único - A 
promoção do desenvolvimento do Plano Diretor Cicloviário 
Integrado tem como princípio o cumprimento das funções sociais 
da cidade, nos termos da Lei Orgânica do Município de 
Fortaleza, garantindo: I — a promoção da qualidade de vida e do 
ambiente urbano por intermédio do desenvolvimento da 
mobilidade urbana sustentável e da acessibilidade universal; II — 
a divisão do espaço público de uma maneira mais democrática e 
justa; III — a integração das ações públicas e privadas por meio 
de programas e projetos de atuação; IV — o enriquecimento 
cultural do Município pela diversificação, atratividade: 
competitividade e pela inclusão social; V — a estruturação do 
Sistema Cicloviário Municipal. Art. 5º - O Plano Diretor Cicloviário 
Integrado é instrumento da Política de Transporte Cicloviário e 
tem por objetivo concretizar o estabelecido no art. 4o desta Lei. § 
1º - Integram o PDCI os seguintes documentos: I — Anexo I – 
Mapas das vias cicláveis do Município; II — Anexo II – Tabela 
Descritiva das vias da rede cicloviária integrada do Município; III 
— Anexo III – Características físicas mínimas para projetos 
integrantes do PDCI; IV — Anexo IV – Exigência quanto ao 
número mínimo de vagas por tipo de equipamento. § 2º Integram 
como documentos de apoio ao PDCI os relatórios que compõem 
o estudo técnico para a elaboração do Plano. 
 

PARTE III 
DA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 

 
 Art. 6º - Constitui o Sistema Cicloviário do 
Município de Fortaleza a rede física composta pela infraestrutura 
destinada ao transporte cicloviário.  
 

TÍTULO I 
DAS VIAS CICLÁVEIS 

 
 Art. 7º - São consideradas vias cicláveis as vias 
que possuem potencial de atrair a utilização da bicicleta, 
observando-se as condições de relevo, pavimento e tráfego. § 1º 
- A identificação da rede cicloviária integrada está representada 
espacialmente no Anexo I desta Lei. § 2º - A identificação da 
descrição das vias que compõem a rede cicloviária integrada 
está representada no Anexo II desta Lei. Art. 8º - A infraestrutura 
da rede cicloviária integrada será implantada nas vias do 
Município de Fortaleza, considerando-se as características das 
diversas categorias estabelecidas na Lei Complementar nº 062, 
de 02 de fevereiro de 2009 – Plano Diretor Participativo do 
Município de Fortaleza, e alterações posteriores. 
 

TÍTULO II 
DOS ELEMENTOS DO SISTEMA CICLOVIÁRIO MUNICIPAL 

 
 Art. 9º - O Sistema Cicloviário Municipal é 
constituído pela infraestrutura viária e pelos equipamentos e 
mobiliário urbano, destinado exclusiva ou preferencialmente à 
circulação e/ou utilização de bicicletas. Art. 10 - Para os efeitos 
desta Lei, consideram-se: I — Bicicleta: veículo de propulsão 
humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste 
Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor; II — 
Bicicletário: espaço destinado ao estacionamento de bicicletas 
com controle de acesso, coberto ou ao ar livre, podendo contar 
com banheiros, vestiários e instalações para pequenos 
comércios, serviços e outras atividades; III — Ciclofaixa: pista 
unidirecional ou bidirecional destinada ao trânsito exclusivo de 
bicicletas, aberta ao uso público, demarcada na pista de 
rolamento ou nas calçadas por sinalização específica, porém 
sem segregação física do fluxo de veículos automotores; IV — 
Ciclorrota: via aberta ao uso público, com pista compartilhada 
para o trânsito de veículos motorizados, com velocidade 
controlada, e bicicletas, que deverá obrigatoriamente ser 
sinalizada e a circulação será preferencial aos veículos não 
motorizados; V — Ciclovia: pista própria destinada à circulação 
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LEI N. 10.186 , DE 12 DE MAIO DE 2014.

Dispõe  sobre  a  proibição  de  realização  e
divulgação de vaquejada, rodeio e qualquer outro
evento  que  exponha  os  animais  a  maus-tratos,
crueldade ou sacrifícios no município de Fortaleza
e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art.  1º Ficam  proibidas  a  realização  e  divulgação  de  vaquejada,
rodeio  e  qualquer  outro  evento que exponha os  animais  a  maus-
tratos, crueldade ou sacrifícios, no âmbito do município de Fortaleza.

Art.  1º Ficam proibidos  eventos  que exponham os  animais  a  maus-tratos,  crueldade ou
sacrifícios,  no  âmbito  do  município  de  Fortaleza.  (Alterado  pela  Lei  Municipal  n.
10.302/2014)

Parágrafo único. As proibições constantes do caput deste artigo não atingem, desde
que não haja a prática de maus-tratos, crueldade ou sacrifícios, as exposições, as provas
hípicas, as procissões religiosas e os desfiles civis ou militares.

Art. 2º O  disposto no art.  3º do Decreto-Lei Federal n. 24.645/34 considera maus-tratos,
notadamente:

I — manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o
movimento ou o descanso ou os privem de ar ou luz;

II — obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato
que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não lhes possam
exigir senão com castigo;

III — abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado de
gestação;

IV  —  atrelar  animais  a  veículos  sem  os  apetrechos  indispensáveis  —  como sejam
balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos — incômodos ou em mau estado ou
com acréscimo de acessórios  que  os  molestem ou lhes  perturbem o funcionamento do
organismo;
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V — açoitar, golpear ou castigar, por qualquer forma, um animal caído sob o veículo ou
com ele, devendo o condutor desprendê-lo para levantar-se;

VI — encerrar em curral ou outros lugares animais, em número tal, que não lhes sejam
possível  moverem-se livremente ou  deixá-los  sem água  e  alimento por  mais  de 6  (seis)
horas;

VII — ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem;

VIII  —  realizar  ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies
diferentes, touradas e simulacros de touradas, ainda que em lugar privado.

Art. 3º Fica a cargo do  Poder Executivo, por seu órgão municipal competente, aplicar as
sanções cabíveis quando não houver o cumprimento desta norma.

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em 10 de maio de 2014.

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA
Prefeito Municipal de Fortaleza

Autora do Projeto de Lei n. 0220/2013
Vereadora Toinha Rocha

Publicação Obrigatória por força da Lei Municipal n. 9.513, de 23 de outubro de 2009
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