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LEI N° 10.470, DE 13 DE MAIO DE 2016. 

Dispõe sobre a proibição do 
uso de aparelhos de telefonia 
celular em postos de gasolina, 
na forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica proibido, no âmbito do Município de Fortaleza, o 
uso de aparelhos de telefonia celular em postos de gasolina. 
Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei, entende-se por posto 
de gasolina toda a área onde ele está situado, abrangendo 
lojas, restaurantes, bares, estacionamentos ou estabelecimen-
tos similares em suas dependências. Art. 2º - Deverão ser 
afixadas, junto às bombas de combustível e demais localidades 
de circulação dos estabelecimentos de que trata esta Lei, pla-
cas informativas contendo a numeração desta Lei e o seguinte 
dizer: “É proibido o uso de aparelhos de telefonia celular nas 
dependências deste posto de gasolina, sob pena de multa”. Art. 
3º - O descumprimento do disposto na presente Lei acarretará 
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao usuário do 
aparelho, dobrados no caso de reincidência. Parágrafo Único - 
O valor da multa de que trata este artigo será atualizado, anu-
almente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE ou, no caso de sua extinção, por outro que o 
substitua. Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo Municipal deve-
rá regulamentar esta Lei por meio de Decreto, a contar da data 
de sua publicação. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de 
maio de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PRE-
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.472, DE 09 DE JUNHO DE 2016. 

Declara de utilidade pública o 
Instituto Filippo Smaldone 
(IFS). 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Filippo 
Smaldone (IFS), pessoa jurídica de direito privado, de caráter 
eminentemente social, filantrópico, sem fins lucrativos, com 
sede e foro no município de Fortaleza (CE). 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 09 de junho de 2016. Roberto Cláudio Ro-
drigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.473, DE 09 DE JUNHO DE 2016. 
 

Declara cidades irmãs as 
cidades de Fortaleza e Lisboa, 

capital de Portugal, bem como 
autoriza o Poder Executivo a 
firmar acordo de irmanação 
entre elas. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam declaradas, nos termos desta Lei, cidades irmãs 
as cidades de Fortaleza e Lisboa, capital de Portugal. Art. 2º - 
Fica o Poder Executivo autorizado a firmar acordo de irmana-
ção entre as 2 (duas) cidades. § 1º - O acordo de irmanação 
disporá sobre o intercâmbio cultural, artístico, turístico, científi-
co, educacional, econômico, comercial e de mão-de-obra, den-
tre outros, a ser realizado entre ambas as cidades. § 2º - O 
acordo preverá ainda a realização, em cada cidade, de evento 
para fins de divulgação da história, cultura, costumes, tradição, 
folclore, economia e turismo da cidade irmã. Art. 3º - O Poder 
Público Municipal, por meio de seus próprios órgãos, promove-
rá o que couber, dentro de sua competência, com vistas a con-
cretizar e assegurar maiores intercâmbio e aproximação, em 
todos os níveis, entre as cidades irmãs, em especial no âmbito 
das relações culturais, educacionais, turísticas e econômicas, 
podendo inclusive firmar parcerias com a iniciativa privada para 
a consecução de tais fins. Parágrafo Único - O Poder Público 
Municipal buscará, incentivará e apoiará mecanismos de inte-
gração entre os habitantes de ambas as cidades de que trata 
esta Lei, incluindo a facilitação do fluxo de pessoas entre elas. 
Art. 4º - Os prefeitos das 2 (duas) cidades deverão emitir decla-
ração conjunta de propósitos, a ser firmada após os encami-
nhamentos necessários. § 1º Na hipótese de a referida decla-
ração não restar firmada entre as cidades ao tempo da entrada 
em vigor desta Lei, enviar-se-ão convites aos seus represen-
tantes. § 2º - A declaração conjunta deverá ter por objetivos 
básicos, entre outros: I — a busca do progressivo estreitamento 
das relações (culturais, educacionais, comerciais e outros) 
entre as populações de ambas as cidades, assim como entre 
seus respectivos países; II — a troca e o compartilhamento de 
informações, conhecimentos e experiências acerca de políticas 
públicas e temas de interesse da comunidade em geral, espe-
cialmente nas áreas de educação, saúde, segurança, lazer, 
esporte, assistência social, promoção dos direitos humanos, 
proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, 
conservação de espaços públicos, infraestrutura, mobilidade 
urbana, economia, finanças e turismo; III — a celebração de 
acordos e a realização de programas de ação conjuntos para a 
consecução de objetivos de interesse comum das comunida-
des; IV — a realização e o apoio a projetos e iniciativas que 
visem a fomentar o interesse e o conhecimento recíprocos 
entre ambas as cidades, sobretudo nos aspectos culturais e 
econômicos, por meio da divulgação da história, das obras de 
arte, da gastronomia, das riquezas e atividades comerciais de 
cada uma, ressaltando-se os traços comuns oriundos dos for-
tes laços históricos entre elas; V — o incentivo ao turismo entre 
as 2 (duas) cidades, bem como a facilitação do comércio de 
bens e serviços e a promoção do intercâmbio profissional e 
estudantil, visando ao desenvolvimento mútuo; VI — a contribu-
ição, a nível local, ao fortalecimento das relações entre os 
Estados brasileiro e português, em conformidade com os fun-
damentos do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta 
entre a República Federativa do Brasil e a República Portugue-
sa, cumprindo e fazendo cumprir em sua plenitude, no âmbito 
de suas competências, as disposições nele consolidadas, parti-
cularmente as relativas ao tratamento destinado aos cidadãos
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portugueses no Brasil e aos cidadãos brasileiros em Portugal. 
Art. 5º O Poder Executivo deve levar ao conhecimento do Mi-
nistério das Relações Exteriores do Brasil o acordo de irmana-
ção celebrado, bem como solicitar o apoio do referido órgão 
para a concretização de seus objetivos. Art. 6º Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 09 de junho de 2016. Roberto Cláudio Rodri-
gues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.474, DE 09 DE JUNHO DE 2016. 

 
Regulamenta o exercício das 
atividades de "food truck”, “food 
bike” e “food cart” no município 
de Fortaleza, na forma que in-
dica, e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica regulamentado, nos termos desta Lei, o exercício 
das atividades de “food truck”, “food bike” e “food cart” no mu-
nicípio de Fortaleza. Art. 2º Para os efeitos desta Lei, conside-
ra-se: I — “food truck”: a atividade de comércio de alimentos, 
realizada em veículo automotor, em vias e áreas públicas que 
compreendam a venda direta ao consumidor, de caráter per-
manente ou eventual e de modo estacionário; II — “food bike”: 
a atividade de comércio de alimentos, realizada em bicicleta, 
em vias e áreas públicas que compreendam a venda direta ao 
consumidor, de caráter permanente ou eventual e de modo 
estacionário; III — “food cart”: a atividade de comércio de ali-
mentos, realizada em veículo de propulsão humana, em vias e 
áreas públicas que compreendam a venda direta ao consumi-
dor, de caráter permanente ou eventual e de modo estacioná-
rio. Parágrafo Único - A atividade de “food truck” de que trata 
este artigo prevê o comércio de alimentos em veículos automo-
tores, assim considerados os equipamentos montados sobre 
veículos a motor ou por estes rebocados, desde que recolhidos 
ao final do expediente, até o comprimento máximo de 6,00m 
(seis metros). Art. 3º - Esta Lei não se aplica à categoria dos 
vendedores ambulantes, nem a quaisquer outras atividades 
previstas em legislação específica. Art. 4º - Os alimentos auto-
rizados a serem comercializados em vias e áreas públicas 

serão os preparados, produtos alimentícios industrializados, 
produtos prontos para o consumo, sejam estes perecíveis ou 
não perecíveis. Art. 5º - Deverão constar nos rótulos dos produ-
tos industrializados as seguintes informações: I — nome e 
endereço do fabricante e do distribuidor e/ou importador; II — 
data de fabricação, data de validade e/ou prazo de validade; III 
— registro no órgão competente, caso exigido por lei. Art. 6º - 
Somente será permitida a comercialização de produtos ou 
alimentos perecíveis mediante a disponibilização de equipa-
mentos específicos, em número suficiente, que garantam as 
condições especiais de conservação dos alimentos resfriados, 
congelados ou aquecidos. Art. 7º - O armazenamento, transpor-
te, manipulação e a venda de alimentos deverão ser realizados 
priorizando a higiene e a adequada conservação dos produtos, 
observando as seguintes regras: I — no caso de haver manipu-
lação do alimento, o comerciante deverá dispor de uma pia 
para higienização; II — caso não haja manipulação do alimen-
to, o comerciante deverá dispor de instrumentos adequados 
para promover a higienização. Art. 8º - Todos os equipamentos 
deverão ter depósito de captação dos resíduos sólidos e líqui-
dos gerados para posterior descarte de acordo com a legisla-
ção em vigor, vedado o descarte na rede pluvial. Art. 9º - O 
exercício das atividades regulamentadas por esta Lei obedece-
rá aos seguintes requisitos: I — a existência de espaço físico 
adequado para receber o equipamento e consumidores; II — a 
adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de 
segurança alimentar; III — compatibilidade entre o equipamen-
to e o local pretendido, levando em consideração as normas de 
trânsito, o fluxo seguro de pedestres e automóveis, além das 
regras de uso e ocupação do solo. Art. 10 - A autorização para 
o funcionamento dos “food trucks”, “food bikes” e “food carts” 
será concedida pela Secretaria Regional competente. Art. 11 - A 
instalação de equipamentos em passeios públicos deverá res-
peitar a legislação urbanística em vigor. Art. 12 - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 09 de junho de 2016. Roberto Cláudio Rodri-
gues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI N° 10.475, DE 09 DE JUNHO DE 2016. 

Dispõe sobre construção de um 
“food park” no município de 
Fortaleza, na forma que indica. 
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