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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N° 10.594, DE 06 DE JULHO DE 2017. 

Dispõe sobre o direito ao alei-
tamento materno em espaços 
públicos ou privados, no âmbito 
do município de Fortaleza, na 
forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
art. 1° - Todos os espaços, públicos ou privados, localizados no 
município de Fortaleza, devem permitir o aleitamento materno 
em suas dependências, independentemente de possuírem ou 
não uma área reservada para tal fim. Parágrafo único: Mesmo 
que existam espaços destinados para a amamentação, esse 
ato é livre e discricionário entre mãe e filho, quanto à necessi-
dade, oportunidade e local a ser realizado. Art. 2° - Os espaços 
mencionados nesta Lei são todos os locais fechados ou aber-
tos destinados à atividade comercial, cultural, recreativa ou de 
prestação de serviços, de natureza pública ou privada, situados 
no município de Fortaleza. Art. 3° - O descumprimento do dis-
posto nesta Lei acarretará a aplicação de multa, no valor de              
R$ 120 (cento e vinte) a 1.200 (mil e duzentas) UFMs (Unidade 
Fiscal do Município de Fortaleza), de acordo com a gravidade 
da infração e a capacidade econômica do infrator. § 1° - Em 
caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. § 2° - A 
partir da terceira infração, será suspenso temporariamente o 
Alvará de Funcionamento do estabelecimento, até que seja 
sanada a irregularidade. Art. 4° - O poder Executivo regulamen-
tará a presente Lei, no que couber, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, contados da data de sua publicação, designando 
órgão responsável pela fiscalização e aplicação de penalida-
des, caso ocorra descumprimento desta Lei, podendo firmar 
parcerias com entidades públicas ou privadas objetivando a 
consecução dos objetivos previstos neste diploma legal. Art. 5° 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2017. Roberto              
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA.   

*** *** *** 

LEI Nº 10.595, DE 06 DE JULHO DE 2017 
 
Estabelece disciplina acerca do 
transporte de animais por clíni-

ca veterinária e estabelecimen-
tos comerciais voltados para 
animais no Município de              
Fortaleza. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os estabelecimentos considerados pet shop e/ou clíni-
cas veterinárias, os quais realizam banho, tosagem, consultas 
ou quaisquer serviços de estética animal no município de Forta-
leza, ficam obrigados ao que se segue: I - durante a realização 
de qualquer procedimento realizado pelo estabelecimento, o 
tutor do animal deve poder visualizar os respectivos serviços 
realizados, salvo nos casos de procedimentos cirúrgicos; II - 
fica proibido o transporte do animal em condições inadequa-
das, precipuamente, que não promovam o bem-estar animal, 
devendo o transporte ser apenas realizado em veículo com 
identificação do pet shop e/ou clínica veterinária nos quais o 
animal está sob os cuidados; III - o alojamento reservado ao 
animal durante o transporte deve ter acomodações com espa-
ço, revestimento, ventilação e iluminação adequados, não 
podendo impedir totalmente os movimentos dos animais aloja-
dos; IV - os estabelecimentos devem fixar, nos veículos que 
façam o transporte de animais, placas informando os números 
telefônicos dos órgãos públicos municipal, estadual e federal, 
responsáveis pela fiscalização e recebimento de denúncias 
relacionadas a esse tipo de serviço. Art. 2º - A identificação do 
profissional que realizará o respectivo procedimento no animal 
deve ser fornecida no momento da celebração do contrato 
entre solicitante e solicitado.  Art. 3º - A administração dos esta-
belecimentos comerciais que prestam os serviços indicados no 
caput do art. 1º ficam obrigados a manter um registro atualiza-
do dos profissionais do setor de banho, tosa ou que realizem 
quaisquer outros procedimentos com os animais. Art. 4º - A 
infração ao previsto nesta Lei acarretará as seguintes sanções: 
I - advertência; II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 
caso de reincidência; III - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais), em caso de desobediência. Art. 5º - Caberá ao Poder 
Executivo Municipal, através de seus órgãos competentes, 
assim como entes estatais ligados à defesa e à proteção ani-
mal, a realização de fiscalização, autuação e aplicação das 
sanções previstas nesta Lei. Art. 6º - Os estabelecimentos 
mencionados no caput do art. 1º terão o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para se adequar às determinações desta Lei. Art. 
7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2017.  
 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** ***
 

DECRETO Nº  14.048, DE 06 DE JULHO DE 2017. 
 

Declara de Utilidade Pública as obras essenciais de 
infraestrutura destinadas ao alargamento do viaduto 
da BR-116 (Makro), integrante do elenco de obras do 
Programa de Mobilidade Urbana de Fortaleza, locali-
zada no Bairro Dias Macedo, Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará. 

 


