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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N. 010.665, DE 02 DE JANEIRO DE 2018. 
 
Institui o Dia do Nascituro e o 
inclui no Calendário Oficial de 
Eventos 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 - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Even-
tos do Município a data de 8 de outubro como o Dia do Nascitu-
ro. Art. 2º - No decorrer da semana que antecede ao dia 8 de 
outubro, Dia do Nascituro, o Poder Executivo Municipal, atra-
vés de seu órgão competente, poderá promover palestras, 
seminários e eventos solenes nas escolas, associações e ór-
gãos públicos, a fim de educar a população sobre os direitos do 
nascituro. Art. 3º - Para cumprir o disposto no art. 2º, o Municí-
pio poderá se associar a entidades de defesa da vida do nasci-
turo em Fortaleza. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de 
janeiro de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra -                
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N. 010.666, DE 02 DE JANEIRO DE 2018. 
 

Institui, no âmbito do Município 
de Fortaleza, a Semana                  
Branca, que consiste na sema-
na de promoção da saúde bu-
cal e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de Fortaleza, a 
Semana Branca, que consiste em uma semana de promoção 
da saúde bucal ao público da cidade, de modo geral. Parágrafo 
único. A semana a ser instituída será realizada anualmente na 
semana em que incidir o dia 22 de setembro. Art. 2º - A sema-
na de promoção da saúde bucal será executada por profissio-
nais capacitados e supervisionados por profissionais especiali-
zados. Parágrafo único. Os profissionais capacitados farão 
campanhas de orientação à população em locais públicos, 
promovendo a educação do cidadão, com o objetivo de incenti-
var a prevenção ou promover diagnóstico precoce das doenças 
ou condições odontológicas consideradas de maior ocorrência 
na cavidade bucal e, portanto, de interesse no âmbito da saúde 
coletiva como cáries, periodontopatias, má oclusão, fissuras 
lábio-palatais e câncer bucal. Art. 3º - No decorrer da Semana 
Branca de que trata esta Lei haverá palestras e apresentações 
sobre o combate e a prevenção dessas condições odontológi-
cas. Parágrafo único. Os eventos serão realizados em praças, 
terminais de ônibus e demais locais de grande circulação de 
pessoas. Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publica-

ção. 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 02 de janeiro de 2018. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO                           
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N. 010.667, DE 02 DE JANEIRO DE 2018. 
 

Dispõe sobre a vacinação do-
miciliar de pessoas idosas, com 
deficiência motora, multidefici-
ência profunda, doenças inca-
pacitavas e degenerativas. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica assegurada a vacinação domiciliar às pessoas 
idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência 
profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacita-
vas e degenerativas. § 1º Para efeitos desta Lei, considera-se: I 
- pessoa idosa, aquela com idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos; II - pessoa com deficiência motora, aquela de 
caráter permanente, ao nível dos membros inferiores e superio-
res cuja locomoção dependa de meios de compensação, no-
meadamente próteses e órteses, cadeiras de rodas, muletas e 
bengalas, dificultando o acesso ou utilização dos transportes 
públicos coletivos convencionais; III - pessoa com multidefici-
ência profunda, qualquer pessoa acometida cumulativamente 
de deficiência sensorial, intelectual ou visual de caráter perma-
nente  que acarrete incapacidade motora. § 2º Para fins do 
disposto no caput, considera-se domicílio, além do domicílio 
civil, as entidades de atendimento públicas ou sem fins lucrati-
vos conveniadas com o Poder Público, nas quais os beneficiá-
rios desta Lei estejam abrigados ou estejam sendo assistidos. 
Art. 2º - A vacinação domiciliar deverá ser um programa per-
manente, independente das campanhas de vacinação promo-
vidas pelo Poder Executivo. Art. 3º - O Poder Executivo regu-
lamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data de sua publicação. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
02 de janeiro de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N. 010.668, DE 02 DE JANEIRO DE 2018. 
 

Consolida a legislação munici-
pal e dispõe sobre o Estatuto 
Municipal da Pessoa com                
Deficiência e dá outras                      
providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

TÍTULO I 
DO ESTATUTO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
 Art. 1º - Esta Lei consolida a legislação municipal 
relativa à pessoa com deficiência e dispõe sobre o Estatuto 
Municipal da Pessoa com Deficiência - Lei Nadja Pinho       

 


