




DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 06 DE JULHO DE 2016 QUARTA-FEIRA - PÁGINA 2 

S 

S 

 

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA 

Prefeito de Fortaleza 
 

GAUDÊNCIO GONÇALVES DE LUCENA 
                             Vice–Prefeito de Fortaleza 

SECRETARIADO 

 
FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ MAIA FILHO 
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 
PRISCO RODRIGUES BEZERRA 
Secretário Municipal de Governo  

JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO 
Procurador Geral do Município 

 
VICENTE FERRER AUGUSTO GONÇALVES 

Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Município 

 
FRANCISCO JOSÉ VERAS DE ALBUQUERQUE 
Secretário Municipal da Segurança Cidadã 

 
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 
Secretário Municipal das Finanças  

 
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM 
Secretário Municipal do Planejamento,         

Orçamento e Gestão 
 

JAIME CAVALCANTE DE A. FILHO 
Secretário Municipal da Educação 

 
Mª DO PERPETUO SOCORRO MARTINS  

BRECKENFELD 
Secretária Municipal da Saúde 

 
 

SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS 
Secretário Municipal da Infraestrutura 

 
JOÃO DE AGUIAR PUPO 

Secretário Municipal da Conservação e        
Serviços Públicos 

 
MÁRCIO EDUARDO E LIMA LOPES 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico 

Mª ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ 
Secretária Municipal de Urbanismo                         

e Meio Ambiente 
 

ERICK BENEVIDES DE VASCONCELOS 
Secretário Municipal do Turismo  

CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA 
Secretário Municipal do Trabalho,   
 Desenvolvimento Social e Combate                            

à Fome 

KARLO MEIRELES KARDOZO 
Secretário Municipal da Cidadania e Direitos 

Humanos 

 
ANTONIO GILVAN SILVA PAIVA 

Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Habitacional 

 
FRANCISCO GERALDO DE MAGELA   

 LIMA FILHO 
Secretário Municipal da Cultura  

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA 
Secretário da Regional I    

 
CLÁUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO 

Secretário da Regional II  
 

ALEXANDRINO MALVEIRA DIOGENES 
Secretário da Regional III 

 
FRANCISCO WELLINGTON S. VITORINO 

Secretário da Regional IV 
 

RAIMUNDO WALNEY DE ALENCAR CASTRO 
Secretário da Regional V 

 
RENATO CÉSAR PEREIRA LIMA 

Secretário da Regional VI 

RICARDO PEREIRA SALES 
Secretário da Regional do Centro 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE GOVERNO 

COORDENADORIA DE ATOS E 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 
RUA SÃO JOSÉ Nº 01 - CENTRO 
FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002 

FORTALEZA-CEARÁ - CEP: 60.060-170 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO 
AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS 

FONE: (0XX85) 3452.1746 
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320  

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680 

 
 
Art. 1º - Os estabelecimentos que produzem e confeccionam 
carimbos profissionais ficam obrigadas a requerer a apresenta-
ção da identidade profissional, expedida pelo respectivo Con-
selho Profissional, para a confecção dos mesmos, sob pena de 
multa. § 1º - A multa de que trata o caput deste artigo será 
estipulada por Decreto do Poder Executivo. § 2º - Em caso de 
reincidência, do estabelecimento, implicará cassação do alvará 
de funcionamento do referido estabelecimento comercial. Art. 
2º - Para entrega do carimbo profissional confeccionado, o 
estabelecimento deverá reter cópia autenticada da identidade 
profissional, cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, e 
disponibilizá-lo para o respectivo Conselho Profissional. Art. 3º 
- O Poder Executivo poderá designar, através de seus órgãos 
competentes, a forma de fiscalização do estatuído nesta Lei. 
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, 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 PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de junho de 2016. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI N° 10.502, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 

Estabelece as diretrizes bási-
cas para o diagnóstico, trata-
mento e acompanhamento dos 
alunos das escolas da rede   
pública municipal de ensino, 
portadores de Transtorno do 
Déficit de Atenção com ou sem             
Hiperatividade – TDA/H. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretri-
zes básicas para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
dos alunos das escolas da rede pública municipal de ensino, 
portadores de Transtorno do Déficit de Atenção com ou sem 
Hiperatividade – TDA/H. Parágrafo Único - São diretrizes de 
que trata o caput deste artigo: I — orientação a professores, 
coordenadores, diretores, funcionários e alunos, ministradas 
por profissionais especializados, sobre o Transtorno do Déficit 
de Atenção com ou sem Hiperatividade – TDA/H; II — encami-

nhamento de possíveis casos de TDA/H para diagnóstico e 
tratamento em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); III — 
acompanhamento adequado nas respectivas unidades escola-
res aos alunos diagnosticados como portadores de TDA/H, 
durante todo o período dos cursos fundamental e médio; IV — 
conscientização aos envolvidos no universo do portador de 
TDA/H, como pais, responsáveis e familiares; V — proteção 
legal aos portadores de TDA/H para que recebam tratamento 
diferenciado nas respectivas unidades escolares. Art. 2º - Para 
a concretização das diretrizes previstas nesta Lei, o Poder 
Executivo poderá firmar parcerias e celebrar convênios ou 
instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas. 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei corre-
rão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. Art. 4º - O Poder Executivo 
poderá regulamentar esta Lei, no que couber, após sua publi-
cação. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de junho de 
2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MU-
NICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI N° 10.503, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 

Obriga a divulgação das infor-
mações que menciona, nos es-
tabelecimentos que comerciali-
zam alimentos dentro das es-
colas particulares, na forma 
que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - É obrigatória, no âmbito do Município de Fortaleza, em 
consonância com a Lei n° 9.710, de 24 de setembro de 2010, a 
divulgação das seguintes informações nutricionais referentes 
aos alimentos comercializados pelas lanchonetes, cantinas, 
restaurantes, bares, quiosques e estabelecimentos similares 
que funcionam dentro das escolas particulares de ensino: I — a 
quantidade de calorias; II — a presença de glúten; III — a con-
centração de carboidratos, inclusive lactose; IV — a concentra-
ção de triglicérides, colesterol, fibras, sais minerais com sódio, 
cálcio, ferro, potássio e vitaminas. Art. 2º - Os cardápios dos 
estabelecimentos aludidos no art. 1º deverão ser adaptados 
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para que contenham as informações estabelecidas nesta Lei. 
Parágrafo Único - No caso dos estabelecimentos que não pos-
suam cardápios, deverão ser atendidos os dispositivos da pre-
sente Lei por meio de fixação de impressos, cartazes ou pla-
cas, de forma visível e legível a todos os seus consumidores. 
Art. 3º As escolas da rede pública municipal de ensino poderão 
providenciar as informações nutricionais de que trata a presen-
te Lei, em conformidade com o disposto nos incisos I a IV do 
art. 1º. Art. 4º - O descumprimento desta Lei sujeita o infrator à 
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). § 1º - O valor 
da multa será aplicado em dobro a cada reincidência no come-
timento das infrações às disposições desta Lei. § 2º - O valor 
da multa de que trata este artigo será corrigido anualmente 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística, ou por outro indexador 
que vier a substituí-lo. Art. 5º - O Poder Executivo regulamenta-
rá a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data da sua publicação. Art. 6º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 21 de junho de 2016. Roberto Cláudio Ro-
drigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.504, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 
 

Cria no âmbito do Município de 
Fortaleza o Selo Fortaleza            
Acolhedora e adota 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 Selo 
Fortaleza Acolhedora, que será concedido aos estabelecimen-
tos considerados preparados para o atendimento à população 
LGBT. Art. 2º - A concessão do Selo Fortaleza Acolhedora para 
os estabelecimentos comerciais só ocorrerá após a promoção 
de capacitações sobre direitos humanos LGBT, junto ao quadro 
de funcionários, para um atendimento não discriminatório e de 
respeito à população LGBT. Art. 3º - Caberá ao Poder Público 
Municipal, para concepção do Selo Fortaleza Acolhedora, ado-
tar as seguintes providências: I — intensificar o treinamento em 
equipamentos e atrativos turísticos, garantindo que as políticas 
relacionadas ao turismo LGBT tenham como preocupação a 
empregabilidade e a geração de oportunidades para a popula-
ção LGBT; II — aproveitar as manifestações de cultura LGBT, 
shows e eventos, como produto turístico a serem divulgados 
pelo órgão oficial de turismo da cidade; III — elaborar um plano 
de comunicação específico do produto LGBT, pensando os 
diversos públicos: turistas, operadores e agentes de turismo. 
Art. 4º - A Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza                    
(SETFOR) deverá se articular, junto aos estabelecimentos 
comerciais que se interessarem para custear a produção de um 
guia que contenha a relação dos estabelecimentos que possu-
am o Selo Fortaleza Acolhedora. Parágrafo Único - O guia a 
que se refere o caput deverá ser oferecido ao turista LGBT em 
locais estratégicos, tais como portos, aeroportos, agências de 
turismo e demais locais considerados estratégicos. Art. 5º - O 
Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei mediante 
Decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua publicação. Parágrafo Único - Toda e qualquer despesa 
decorrente da presente Lei correrá por conta dos estabeleci-
mentos que se credenciarem para receber o Selo Fortaleza 
Acolhedora. Art. 6º - Para a elaboração do Decreto mencionado 
no art. 5º, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Se-
cretaria Municipal do Turismo de Fortaleza e da Coordenadoria 
de Diversidade Sexual da Secretaria Municipal da Cidadania e 
Direitos Humanos, deverá ouvir entidades ligadas ao setor de 
turismo no âmbito do Município de Fortaleza, bem como orga-
nizações e grupos dos movimentos sociais LGBT. Art. 7º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 21 de junho de 2016. Roberto 

Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.505, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 
 

Dispõe sobre a criação das  
Áreas Delimitadas de Seguran-
ça Urbana e dá outras provi-
dências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam criadas áreas denominadas de Áreas Delimita-
das de Segurança Urbana, que compreenderão o raio de 
500,00m (quinhentos metros) ao redor dos estádios de futebol 
e dos ginásios poliesportivos do Município de Fortaleza. Pará-
grafo Único - Serão criadas as Áreas Delimitadas de Seguran-
ça Urbana em outros locais que abrangerem eventos com 
público de 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas ou mais, tais 
como shows e apresentações artísticas de grande porte. Art. 2º 
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza, nas áreas descritas no 
caput do art. 1º, poderá planejar e implementar um conjunto de 
ações articuladas com os órgãos de segurança pública, com 
vistas a: I — intensificar os serviços de fiscalização do comér-
cio existente, em especial o de ambulantes, coibindo a comer-
cialização de produtos ilícitos, bem como o de cambistas; II — 
reprimir a ação de “flanelinhas”, no tocante ao constrangimento 
causado aos motoristas a lhes pagarem a cada vez que esta-
cionam o automóvel; III — viabilizar, dentro da previsão orça-
mentária corrente ou com o apoio da comunidade ou, ainda, da 
iniciativa privada, a adequação dos espaços circunvizinhos, de 
modo a facilitar a circulação dos participantes do evento em 
questão, devendo, para isso, providenciar, quando possível: a) 
iluminação pública adequada em toda a área criada; b) controle 
de atividade irregular em terrenos baldios e constru-
ções/prédios abandonados nas circunvizinhanças; c) retirada 
de entulhos, resíduos, fragmentos sólidos ou qualquer outro 
material que possa ser utilizado como elemento de agressão; 
d) manutenção permanente de faixas de passagem de pedes-
tres, semáforos e redutores de velocidade. Parágrafo Único - 
Os serviços públicos de transporte funcionarão 3 (três) horas 
antes do início e 2 (duas) horas após o término do evento a ser 
realizado, quando este exceder o horário comum de funciona-
mento do transporte público. Art. 3º - As Áreas Delimitadas de 
Segurança Urbana serão delimitadas e sinalizadas para sua 
correta individualização. Art. 4º - As despesas com a execução 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário. Art. 5º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 21 de junho de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.506, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 
 

Dispõe sobre a orientação em 
saúde e atendimento social a 
gestantes e a informações so-
bre a Política Nacional de Aten-
ção Obstétrica e Neonatal, no 
Município de Fortaleza, bem 
como dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam estabelecidas normas relativas à orientação em 
saúde e atendimento social a gestantes e a informações sobre 
a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, a serem 
observadas no âmbito do sistema municipal de saúde, visando, 
principalmente, à proteção contra a violência obstétrica.  
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