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GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.322, DE 13 DE JANEIRO DE 2015. 
 

Obriga as casas de eventos e 
shows, teatros e similares a 
disponibilizarem cadeiras de 
rodas e/ou assentos reserva-
dos para pessoas com defici-
ência física, auditiva, mental e 
visual na Cidade de Fortaleza e 
dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam obrigados as casas de eventos e shows, teatros 
e similares a disponibilizarem cadeiras de rodas e/ou assentos 
reservados para pessoas com deficiência física, auditiva, men-
tal e visual no Município de Fortaleza. Parágrafo Único - O 
espaço e os assentos a que se refere o caput deste artigo 
deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor como-
didade aos beneficiários. Art. 2º - As empresas proprietárias 
das casas de eventos, shows, teatros e similares terão o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação 
desta Lei, para se adequarem de acordo com o disposto no art. 
1º desta Lei. Art. 3º - Ficam as empresas proprietárias das 
casas de eventos e shows, teatro e similares que infringirem o 
disposto nesta Lei sujeitas às seguintes penalidades: I —               
advertência; II — multa no valor de 50 (cinquenta) UFMFs      
(Unidade Fiscal do Município de Fortaleza); III — interdição das 
casas de eventos, shows, teatros e similares após 2 (duas) 
multas consecutivas. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 
de janeiro de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.324, DE 13 DE JANEIRO DE 2015. 
 

Dispõe sobre o direito das pes-
soas que mantenham união     
estável homoafetiva à inscri-
ção, como entidade familiar, 
nos programas de habitação 
popular no âmbito do Município 
de Fortaleza e dá outras provi-
dências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica assegurado às pessoas que mantenham união 
estável homoafetiva o direito à inscrição, como entidade famili-
ar, nos programas de habitação popular desenvolvidos pela 
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza           
(HABITAFOR), observadas as demais normas próprias a esses 
programas. Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. Art. 3º - O Poder Exe-
cutivo regulamentará, no que couber, a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. Art. 
4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de janeiro de 2015. Ro-
berto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.325, DE 14 DE JANEIRO DE 2015. 

Dispõe sobre a afixação de car-
taz, nos estabelecimentos de 
atendimento à saúde, infor-
mando o direito do pai, da mãe 
ou do responsável de perma-
necer com seu filho em caso de 
internação, conforme preconiza 
o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica obrigada a afixação de cartaz, de forma visível, 
nos estabelecimentos de atendimento à saúde da rede pública, 
particular e de conveniados, informando aos pacientes, aos 
seus familiares e ao público em geral que, de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito do pai, da mãe 
ou do responsável legal permanecer com seus filhos em caso 
de internação. Parágrafo Único - A permanência dos pais ou 
responsáveis poderá ser proibida pelo médico de plantão nos 
seguintes casos: I — quando estes não apresentarem condi-
ções físicas ou psicológicas para acompanhar o filho ou tutela-
do; II — se estiverem sob o efeito de álcool ou qualquer outro 
tipo de droga. Art. 2º - O cartaz de que trata o artigo anterior 
deverá ter as seguintes características: I — conter o timbre do 
estabelecimento; II — ser afixado em local estratégico, que 
facilite a sua visualização pelo público; III — conter aviso com o 
seguinte teor: “De acordo com o art. 12 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
direito do pai, da mãe ou do responsável permanecer em tem-
po integral nos casos de internação de sua criança ou adoles-
cente, e dever do estabelecimento de atendimento à saúde 
proporcionar condições para essa permanência”. IV — ter es-
pecificações, medidas e localização que facilitem a leitura do 
aviso. Parágrafo Único - Os dizeres do aviso deverão estar 
inscritos em letra de forma, em cor visível, com tamanho míni-
mo de 2cm (dois centímetros) de altura, de modo que fiquem 
legíveis a, pelo menos, 3,00m (três metros) de distância do 
observador. Art. 3º - A falta de cumprimento das disposições 
contidas nesta Lei sujeitará à parte infratora a multa diária no 
valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais), dobrada em 
caso de reincidência até que cesse a infração. Art. 4º - Caberá 
ao Poder Executivo a regulamentação desta Lei, no que cou-
ber, após sua vigência. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 
de janeiro de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 


