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LEI Nº 10.508, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 
 

Disciplina a comercialização de 
água mineral em garrafões, 
que contenham a partir de 10l 
(dez litros), no âmbito do Muni-
cípio de Fortaleza, na forma 
que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - A comercialização e o envase de água mineral, em 
recipientes que comportem 10 (dez) ou mais litros, terão que 
atender aos termos da Portaria nº 387 do D.N.P.M. – Departa-
mento Nacional de Produção Mineral, no que diz respeito a 
galões de uso exclusivo e a galões intercambiáveis, definidos 
pela norma da ABNT NBR 14222.2005. Art. 2º - O garrafão 
deve apresentar, no fundo, marcação em alto ou baixo relevo 
contendo, no mínimo, o seguinte: I — símbolo de identificação 
para reciclagem do material, conforme a ABNT NBR 13.230; II 
— data de fabricação do garrafão (mês e ano); III — nome, 
eventual logomarca e CNPJ do fabricante do garrafão; IV — 
número do molde e/ou cavidade do molde; V — uso exclusivo 
para água mineral e potável de mesa; VI — prazo de validade 
do garrafão precedido pelo seguinte texto: “Data de validade da 
embalagem”; VII — data limite de validade do garrafão, que 
não deverá ser superior a 3 (três) anos da data de sua fabrica-
ção. Art. 3º - O garrafão deverá ser envolto por rótulo que apre-
sentará, no mínimo, as seguintes informações: I — marca, 
CNPJ, endereço da empresa engarrafadora, nome e local da 
fonte, número de registro da fonte, n° da Portaria de lavra do 
Ministério de Minas e Energia, n° do processo no Departamen-
to Nacional de Pesquisa Mineral, n° do Registro no Ministério 
da Saúde; II — classificação da água mineral; III — caracterís-
ticas físico-químicas; IV — composição química; V — data do 
envase; VI — validade da água, a partir de sua data de envase. 
Art. 4º - Fica proibido envasar recipientes de água mineral, com 
mais de 10l (dez litros), que tenha a serigrafia estampada em 
outra fonte que não aquela detentora da marca serigrafada, 
conforme estabelece a norma ABNT NBR 14222.2005. Art. 5º - 
É obrigatório o uso de ozônio em todo processo produtivo de 
água mineral. Art. 6º - A infração ao disposto nesta Lei acarre-
tará ao infrator, proprietário ou responsável pelo estabeleci-
mento comercial as seguintes cominações, aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, sem 
prejuízo das demais sanções previstas por outras normas: I — 
advertência; II — multa no valor de 120 (cento e vinte) a 1.200 
(mil e duzentas) UFMFs (Unidade Fiscal do Município de Forta-
leza), de acordo com a gravidade da infração e capacitação 
econômica do infrator, aplicada em dobro no caso de reinci-
dência; III — suspensão temporária do alvará de funcionamen-
to do estabelecimento, a partir da segunda reincidência, até a 
sanação da irregularidade; IV — cassação da licença de fun-
cionamento. Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias conta-
dos da data de sua publicação, designando o órgão responsá-

vel pela fiscalização e aplicação de penalidades em caso de 
descumprimento desta Lei, podendo firmar parcerias com enti-
dades públicas ou privadas, objetivando a consecução dos 
objetivos previstos neste diploma legal. Art. 8º - Esta Lei entra 
em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 
de junho de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.518, DE 01 DE JULHO DE 2016. 
 

Dispõe sobre diretrizes para a 
Política Municipal de Preven-
ção e Combate ao Trabalho In-
fantil e dá outras providências.  
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Para a proteção de crianças e adolescentes inseridos 
em situação de trabalho infantil, especialmente nas formas 
consideradas insalubres e perigosas, o Poder Público Munici-
pal formulará e realizará a Política Municipal de Prevenção e 
Combate ao Trabalho Infantil, pautada nas seguintes diretrizes, 
com objetivos e ações, entre outras possíveis e necessárias, à 
prevenção do trabalho infantil: I — atendimento integral e inte-
grado às crianças, adolescentes e suas famílias; II — promo-
ção de transformações culturais no que tange à proteção das 
crianças e adolescentes com foco no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). III — atendimento por equipe especializada 
de forma integrada e intersetorial, com o objetivo de retirar 
crianças e adolescentes do trabalho infantil, por meio das se-
guintes medidas: a) ações de promoção e fortalecimento da 
família na perspectiva de sua emancipação e inclusão social, 
com o objetivo de proteger e fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários; b) inclusão e acompanhamento de crianças e 
adolescentes na rede de ensino regular; c) ações articuladas 
entre as esferas governamental e não governamental que pos-
sibilitem a inserção das crianças e dos adolescentes nas esco-
las e em atividades esportivas, lúdicas, culturais e educativas 
em complementação ao ensino obrigatório; d) desenvolvimento 
de ações no âmbito da saúde física e psicológica de atenção 
às crianças e adolescentes afetados pela rotina imposta devido 
às situações de trabalho infantil, especialmente nas formas 
consideradas insalubres, perigosas, e principalmente às crian-
ças e adolescentes afetados por doenças e acidentes de traba-
lho com notificação obrigatória aos órgãos competentes; e) 
propagação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
aos alunos, familiares, profissionais e membros das comunida-
des através da capacitação de profissionais da rede de prote-
ção às crianças e adolescentes por meio da realização de 
oficinas, cursos, aulas e atividades nas escolas do Município e 
nos serviços da rede socioassistencial; IV — divulgação dos 
danos causados pela exploração do trabalho infantil, seguindo, 
sempre que possível, os seguintes parâmetros: a) informação 
dos mecanismos e instrumentos de denúncia das violações dos 
direitos da criança e do adolescente existentes, tais como Dis-
que-Denúncia, Conselho Tutelar. Ministério Público, Delegacias 
de Polícia, Defensoria Pública e Varas da Infância e Juventude; 
b) informações sobre os riscos e danos que o trabalho provoca 
no processo de desenvolvimento integral da criança e do ado-
lescente; c) esclarecimento dos motivos pelos quais não se
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deve dar esmolas e comprar produtos de crianças e adolescen-
tes em ruas, bares, restaurantes e semáforos, informando a 
população sobre os riscos e danos causados pela exploração 
do trabalho infantil e sobre sua permanência nas ruas; d) escla-
recimento para as empresas sobre a legislação federal que 
permite a formação técnico-profissional de jovens de 14 (qua-
torze) a 24 (vinte e quatro) anos, através de organizações go-
vernamentais e não governamentais, incentivando-as a adotar 
as medidas ali autorizadas; e) utilização dos modernos meios 
de comunicação, públicos ou privados, tais como folders, carti-
lhas educativas, mídia digital, mídia eletrônica, rádio, televisão 
e outras mídias, inclusive alternativas, observada a legislação 
pertinente sobre a matéria; V — monitorar, avaliar e acompa-
nhar os atendimentos prestados às famílias, os resultados das 
campanhas e do acompanhamento de que trata a presente Lei. 
Art. 2º - O foco de todas as iniciativas tomadas com base nas 
diretrizes estabelecidas nesta Lei deverá ser a ação preventiva 
e o combate às seguintes violações de direitos: I — crianças e 
adolescentes em situação de trabalho infantil, com desrespeito 
à proibição de trabalho até os 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, que deve ocorrer a partir dos 14 (quator-
ze) anos, conforme disposto pela Constituição Federal; II — 
crianças e adolescentes engajados nas piores formas de traba-
lho infantil, especialmente nas atividades vedadas pela Consti-
tuição Federal ou em situação de rua, de inserção no tráfico de 
drogas e de exploração sexual. Art. 3º - As instituições da soci-
edade civil organizada e as entidades públicas de todas as 
esferas de governo poderão contribuir com sugestões, informa-
ções e recursos humanos e materiais para a plena consecução 
dos objetivos visados nesta Lei através da celebração de con-
vênios, acordos e parcerias com o Poder Público Municipal. Art. 
4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, no que couber, após sua vigência. 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 01 de julho de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.519, DE 01 DE JULHO DE 2016. 
 

Cria mecanismos de incentivo 
à adoção de creches e escolas 

municipais pelas empresas 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 - Fica instituído, no âmbito do Município de Fortaleza, o 
Programa de Adoção de Creches e Escolas da Rede Municipal 
de Ensino, através de parceria do Poder Público e da iniciativa 
privada, no sentido de contribuírem para a melhoria da quali-
dade do ensino. Art. 2º - O referido programa permitirá a ado-
ção formal de creche/escola da rede municipal de ensino, por 
empresas interessadas em auxiliar na sua manutenção e na 
melhoria da qualidade de ensino, dar-se-á mediante as seguin-
tes ações: I — doação de recursos materiais a escolas e cre-
ches municipais; II — doação de equipamentos ou material 
pedagógico ou de apoio; III — auxílio na manutenção física dos 
equipamentos; IV — patrocínio de cursos de aperfeiçoamento 
para os docentes; V — patrocínio de cursos extracurriculares 
ou de formação profissional para o corpo discente; VI — patro-
cínio de eventos culturais; VII — manutenção, conservação, 
reforma e ampliação de escolas e creches municipais; VIII — 
outras atividades a critério da administração. Art. 3º - As em-
presas que aderirem ao Programa de Adoção de Creches e 
Escolas da Rede Municipal de Ensino poderão divulgar, por 
meio de propaganda institucional, nos termos da legislação 
pertinente, as ações praticadas em benefício da instituição 
adotada. Art. 4º - A empresa patrocinadora poderá escolher, de 
acordo com as disponibilidades, as formas de veiculação da 
sua publicidade. Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei, no que couber, após sua vigência. 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 01 de julho de 2016. Roberto Cláudio Ro-
drigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.520, DE 12 DE JULHO DE 2016. 
 

Veda o descarte de baterias de 
telefone celular em lixo comer-
cial ou doméstico, dispõe sobre 
a coleta, encaminhamento e 
reciclagem dessas baterias, 
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