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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 010.661, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
Dispõe sobre medidas adminis-
trativas e penalidades impostas 
àqueles que praticam a explo-
ração do trabalho infantil no 
âmbito do Município de Forta-
leza e dá outras providências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais do Município de Forta-
leza deverão colocar em local visível e em destaque placa 
indicativa com informações contendo os danos causados pela 
exploração do trabalho infantil, seguida de informações do 
Disque Denúncia Nacional - DDN 100. Parágrafo Único - Os 
estabelecimentos que não cumprirem o disposto neste artigo 
estão sujeitos à multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada em dobro em caso de 
reincidência. Art. 2º - As pessoas jurídicas de direito privado 
que forem flagradas na prática de exploração do trabalho infan-
til, a não ser o regulamentado por legislação própria na condi-
ção de aprendiz, sofrerão as seguintes sanções, sem prejuízo 
das penalidades no disposto na legislação federal pertinente: I - 
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) que poderá ser aumentada pelo órgão competente, con-
forme faturamento da empresa; II - no caso de reincidência, o 
valor estipulado no inciso I será aplicado em dobro, acrescido 
de suspensão de funcionamento por 30 (trinta) dias. Art. 3º - O 
valor das multas estabelecidas nesta Lei será reajustado anu-
almente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo que, 
no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por 
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda. Art. 4º - Os valores arrecadados com a aplicação das 
multas previstas nesta Lei serão destinados ao Fundo Munici-
pal da Criança e do Adolescente. Art. 5º - O Poder Executivo 
regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados 
da sua publicação. Art. 6º - As despesas decorrentes da exe-
cução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessárias. Art. 7º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 29 de dezembro de 2017. Roberto Cláudio    
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 010.662, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
Institui no âmbito do Município 
de Fortaleza o Dia da Infância e 
o inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de                
Fortaleza. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Even-
tos do Município de Fortaleza o Dia da Infância, a ser comemo-
rado no dia 24 de agosto de cada ano. Parágrafo Único - O dia 
a que se refere o caput objetiva a defesa exclusiva dos direitos 
da criança, ajudando a responder questões frente às suas 
necessidades básicas e contribuindo para seu pleno desenvol-
vimento. Art. 2º - No decorrer do Dia da Infância serão promo-
vidas ações eficazes que integrem a saúde, a educação, a 
cultura, o lazer, a qualidade de vida, a sustentabilidade, a segu-
rança, entre outras necessidades. Art. 3º - Ficará a cargo do 
Poder Executivo Municipal, através da Fundação da Criança e 
da Família Cidadã/Coordenadoria da Criança e do Adolescente 
e Conselhos Tutelares, a divulgação da referida data, através 
da confecção de folders e panfletos explicativos, além da reali-
zação de palestras ilustrativas. Parágrafo Único. As palestras 
ilustrativas, assim como a distribuição dos folders e panfletos, 
deverão ser ministradas nas unidades escolares (públicas e 
particulares), unidades de saúde, nos terminais, Centros Urba-
nos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), e eventos 
públicos do Município de Fortaleza. Art. 4º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 29 de dezembro de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** ***  
 

LEI Nº 010.663, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da emissão de comanda 
individualizada ao consumidor 
de bares, restaurantes, boates 
e casas noturnas ou de show 
no Município de Fortaleza. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da emissão de 
comanda de consumo individual aos clientes de bares, 
restaurantes, boates, casas noturnas ou de show e similares no 
município de Fortaleza, desde que devidamente solicitada pelo 
consumidor. § 1º. É vedado o registro de consumo de 2 (duas) 
ou mais pessoas em uma única comanda, quando houver 
pedido para a individualização do consumo, devendo, se não 
houver acordo no grupo, o consumo ser individualizado para 
o/ou os solicitantes. § 2º. O registro do consumo individual 
pode ser solicitado pelo consumidor, de forma verbal, podendo 
a comanda individualizada ser apresentada de forma escrita ou 
mediante monitor eletrônico. Art. 2º. O descumprimento do 
disposto nesta Lei implicará a imposição das seguintes penas: I 
— advertência, por escrito; II — constatada a reincidência, será 
aplicado ao infrator multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), atualizada anualmente pela variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso da extinção deste índice, 
será aplicado outro que venha a substituí-lo; III — o décuplo da 
multa prevista no inciso II. Parágrafo único. As multas descritas 
neste artigo podem ser cobradas pela metade do seu valor 
devido, na condição de que o pagamento seja feito no prazo de 
até 10 (dez) dias contados da notificação do Auto de Infração.  

 


