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LEI N° 10.580, DE 25 DE MAIO DE 2017. 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de apresentação de bula em 
medicamentos manipulados, na 
forma que indica.  

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Estão as farmácias de manipulação obrigadas a instruir 
bula nos medicamentos que manipulam. Parágrafo único. Para 
os fins desta Lei, considera-se bula o conjunto de orientações 
farmacêuticas impressas, de forma separada, que devem  
acompanhar o medicamento manipulado. Art. 2º - Atendidas as 
especificações impostas pela legislação federal, os medica-
mentos produzidos por farmácias de manipulação deverão vir 
acompanhados de bula que informe e oriente o usuário quanto: 
I — à composição; II — às informações ao paciente; III — às 
informações técnicas; IV — às indicações e às contraindica-
ções; V — ao uso do medicamento durante a gravidez e lacta-
ção; VI — às precauções e às advertências; VII — às intera-
ções medicamentosas; VIII — às reações adversas; IX — à 
posologia e à superdose; X — aos pacientes idosos; XI — à 
venda sob prescrição médica. Parágrafo único. O disposto 
neste artigo aplica-se igualmente a qualquer outro estabeleci-
mento farmacêutico que utilize técnicas de manipulação, de 
maneira eventual ou sistemática, para a elaboração de medi-
camentos, não importando sua denominação. Art. 3º - Além 
das especificações constantes do art. 2º, a bula deverá conter, 
no mínimo, as seguintes frases de alerta: I — manter o medi-
camento em embalagem original, fechado longe da luz, do 
calor e da umidade excessivos; II — manter o medicamento 
fora do alcance das crianças e dos animais domésticos; III — 
não utilizar medicamentos sem orientação profissional. Art. 4º - 
Para os fins desta Lei, toda a farmácia deve estar sob a res-
ponsabilidade técnica direta de um profissional farmacêutico, 
legalmente habilitado, com responsabilidade pelas informações 
contidas na bula, no que lhe couber. Art. 5º - O Poder Executi-
vo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. Art. 6º - O 
descumprimento desta Lei submete o infrator, além das penali-
dades previstas em legislação federal e demais legislações 
pertinentes, as seguintes cominações: I — advertência; II — 
multa no valor de 100 (cem) UFMFs (Unidade Fiscal do Muni-
cípio de Fortaleza), aplicada em dobro em caso de reincidên-
cia; III — suspensão do Alvará de Funcionamento; (VETADO); 
IV — cassação do Alvará de Funcionamento.(VETADO). Art. 7º 
- As farmácias de manipulação terão o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de publicação desta Lei, para se 
adequarem ao teor desta Lei. Art. 8º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 25 de maio de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
- PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI N° 10.582, DE 25 DE MAIO DE 2017.  
 

Dispõe sobre direitos básicos 
das pessoas obesas no Muni-
cípio de Fortaleza e cria a Se-
mana Municipal de Combate e 
Prevenção à Obesidade Infan-
til, na forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os espaços culturais do Município de Fortaleza que 
oferecerem assentos para plateia devem reservar 3% (três por 
cento) dos seus lugares para pessoas obesas. Parágrafo único. 
Para efeitos desta Lei, entende-se por espaços culturais aque-
les que se prestam a promover atividades de cunho cultural e 
artístico. Art. 2º - Os lugares reservados na forma do art. 1º 
serão dotados de assentos especiais, de forma a garantir o 
conforto físico compatível com as pessoas beneficiárias desta 
Lei. Art. 3º - Os hotéis, pousadas e similares, localizados no 
Município de Fortaleza, deverão destinar pelo menos 3% (três 
por cento) de seus apartamentos para atendimento preferencial 
às pessoas obesas. Parágrafo único. Os apartamentos referi-
dos no caput do presente artigo deverão estar equipados com 
acomodações dimensionadas, poltronas, aparelhos sanitários e 
camas apropriadas para a pessoa obesa. Art. 4º - Os restau-
rantes, bares, lanchonetes e similares deverão oferecer aco-
modações com cadeiras apropriados ao peso e dimensões da 
pessoa obesa, na proporção de 3% (três por cento) da quanti-
dade de cadeiras oferecidas pelo estabelecimento. Art. 5º - 
Fica, pela presente Lei, instituída a Semana Municipal de 
Combate e Prevenção à Obesidade Infantil, a ser realizada 
anualmente na semana em que incidir o dia 11 de outubro, Dia 
Mundial de Combate à Obesidade. § 1º A Semana Municipal de 
Combate e Prevenção à Obesidade Infantil tem por objetivo 
orientar a população de Fortaleza, através de procedimentos 
informativos e educativos sobre os males provocados pela 
obesidade infantil, suas causas, consequências e formas de 
evitá-la ou tratá-la. § 2º A Semana Municipal de Combate e 
Prevenção à Obesidade Infantil será comemorada com desta-
que e amplamente divulgada, ficando autorizado o Poder Pú-
blico Municipal, através das Secretarias Municipais da Educa-
ção, da Cultura de Fortaleza, e da Saúde, a estabelecer e or-
ganizar calendários de atividades a serem desenvolvidas du-
rante a semana ora instituída. § 3º Membros da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, Nutricionista, membros da Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO), bem como 
pessoas com conhecimento específico em áreas relativas à 
questão da obesidade poderão ser convidados a participar da 
definição dos procedimentos informativos, educativos e da 
organização relativos à referida semana. § 4º A Semana Muni-
cipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil será incluí-
da no Calendário Oficial de Eventos do Município. Art. 6º - Os 
responsáveis pelos empreendimentos abrangidos por esta Lei 
terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para procederem à 
adequação dos locais e veículos aos preceitos nela contidos. 
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação. Art. 8º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 25 de maio de 2017. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

 


