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LEI N° 10.393, DE 23 DE JULHO DE 2015. 
 

Dispõe sobre a projeção de in-
formações sobre o combate ao 
crime de pedofilia e suas pena-
lidades, na forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade da projeção, antes do 
início das disputas de partidas futebolísticas em estádios situa-
dos em Fortaleza, de informações sobre o combate ao crime 
de pedofilia e suas penalidades, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Art. 2º - A projeção poderá ter a 
duração de até 60 (sessenta) segundos. Parágrafo Único - 
Durante a projeção deverão ser abordados os arts. 2º, 5º, 241 
caput, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D, 244-A, 244-B da Lei nº 
8.069/90, além de conter o número do Disque 100 - Canal de 
Denúncias. Art. 3º - Os estádios desprovidos de sistema de 
vídeo, que possibilite a exibição da projeção informativa, deve-
rão reproduzir o áudio da projeção ou a leitura dos artigos des-
critos no parágrafo anterior, além de destacar o telefone do 
Disque 100. Art. 4º - O descumprimento do previsto nesta Lei 
culminará com a aplicação da penalidade de multa a ser fixada. 
Art. 5º - A fiscalização do cumprimento da presente Lei e a 
aplicação das penalidades referidas no art. 4º serão objeto de 
regulamentação do Poder Executivo. Art. 6º - Esta Lei entra em 
vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir 
da data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 23 de julho de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
- PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.394, DE 23 DE JULHO DE 2015. 
 

Cria o Programa de Acompa-
nhamento Psicossocial a Pa-
rentes de Dependentes Quími-
cos e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica criado no âmbito do Município de Fortaleza o 
Programa de Acompanhamento e Assistência Psicossocial aos 
Parentes de Pessoas Dependentes de Drogas Químicas e 
Substâncias Psicoativas. Parágrafo Único - A inclusão no pro-
grama de acompanhamento e assistência referido nesta Lei 
destina-se às pessoas que vivenciam o mesmo cotidiano e a 
experiência diária com usuários de drogas e substâncias psi-
coativas, em que a proximidade física e os laços afetivos per-
passam a intimidade do contexto familiar. Art. 2º - Para a con-
secução das atividades, que serão desenvolvidas no Programa 
de Acompanhamento e Assistência Psicossocial aos Parentes 
de Pessoas Dependentes de Drogas Químicas e Substâncias 
Psicoativas, poderão ser realizados convênios e parcerias com 

órgãos públicos, instituições religiosas e a iniciativa privada 
interessada ou que desenvolva ações voltadas à reabilitação 
das pessoas atingidas pelas consequências do uso de drogas. 
Parágrafo Único - O acompanhamento e assistência psicosso-
ciais, essência do programa, implicam atuação de assistentes 
sociais, psicólogos e demais profissionais qualificados para 
tratar parentes e familiares atingidos pelos efeitos da depen-
dência de drogas e substâncias psicoativas. Art. 3º - A implan-
tação e execução do Programa de Acompanhamento e Assis-
tência Psicossocial aos Parentes de Pessoas Dependentes de 
Drogas Químicas e Substâncias Psicoativas fica a cargo do 
Poder Executivo, que o regulamentará, por Decreto, no prazo 
não superior a 90 (noventa) dias. Art. 4º - As despesas decor-
rentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas 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 23 de julho de 2015. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.395, DE 23 DE JULHO DE 2015. 
 

Dispõe sobre a criação de 
campanha de conscientização 
pública contra o uso de drogas. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica autorizada, nos termos desta Lei, a criação de 
campanha de conscientização pública contra o uso de drogas, 
no âmbito do Município de Fortaleza. Art. 2º - A campanha será 
realizada anualmente na semana em que incidir o dia 26 de 
junho, data em que se comemora o Dia Internacional de Com-
bate às Drogas. Art. 3º - São diretrizes para a realização da 
campanha de que trata esta Lei: I - Compatibilidade com a 
Política Nacional sobre Drogas aprovada pela Resolução n° 3, 
de 27 de outubro 2005, do Conselho Nacional Antidrogas  
(CONAD); II - A busca incessante de uma sociedade protegida 
do uso de drogas ilícitas, e do uso indevido de drogas lícitas; III 
- O reconhecimento das diferenças entre o usuário, a pessoa 
em uso indevido, o dependente e o traficante de drogas, tra-
tando-os de forma diferenciada; IV - O tratamento igualitário, 
sem discriminação, e pautado nos Direitos Humanos às pesso-
as usuárias ou dependentes de drogas lícitas e ilícitas; V - A 
priorização das ações de prevenção ao uso indevido de drogas 
lícitas; VI - A cooperação entre sociedade civil e Poder Público 
nas ações de prevenção e combate ao uso indevido de drogas; 
VII - O fortalecimento de ações integradas e articulação entre 
os diversos órgãos da Administração Pública, na busca por 
uma sociedade livre do uso indevido das drogas; VIII - A dis-
seminação de informações sobre a dependência química, bem 
como sobre seus prejuízos sociais, suas consequências e 
demais implicações negativas; IX - A disseminação de informa-
ções sobre iniciativas bem sucedidas de recuperação e rein-
serção social de usuários e dependentes; X - A ampla divulga-
ção de programas de atendimento aos usuários, familiares ou 
dependentes atualmente desenvolvidos pelo Poder Público; XI 
- A promoção de valores voltados à saúde física e mental, 
individual e coletiva, ao bem-estar e à integração socioeconô-
mica; XII - A promoção de valores voltados à plena recupera-
ção e à reinserção de usuários e dependentes de drogas 

 


