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LEI N° 10.729, DE 21 DE MAIO DE 2018. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de manutenção de aparelho 
desfibrilador externo automáti-
co nos locais que designa, na 
forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN-
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Todo estabelecimento que tenha cir-
culação acima de 2.000 (duas mil) pessoas por dia, em funcio-
namento no município de Fortaleza, fica obrigado a manter 
aparelho desfibrilador externo automático em suas dependên-
cias. § 1º - Sem prejuízo de outros estabelecimentos que tam-
bém estão obrigados ao que dispõe a presente Lei, os seguin-
tes estabelecimentos deverão manter aparelho desfibrilador 
externo automático: I — aeroportos; II — shopping centers; III 
— centros empresariais; IV — estádios de futebol; V — hotéis; 
VI — casas de espetáculos; VII — clubes. § 2º - Com a finali-
dade de estabelecer os parâmetros de conduta a serem segui-
dos na utilização do desfibrilador externo automático, deverão 
os estabelecimentos a que alude o caput deste artigo promover 
a capacitação de, pelo menos, 10% (dez por cento) de seu 
pessoal, através do curso "suporte básico de vida", ministrado 
por entidades credenciadas junto aos órgãos gestores de saú-
de. Art. 2º - Os desfibriladores externos automáticos deverão 
preencher os requisitos gerais de: I — facilidade de operação, 
de modo que o equipamento possa ser utilizado pela popula-
ção em gerai, através das devidas instruções; II — segurança, 
a fim de proteger, tanto o operador quanto a pessoa acometida 
de problemas cardíacos, devendo os mesmos ter garantia de 
que a liberação do choque somente ocorrerá em vítimas em 
fibrilação ventricular, garantia esta que tenha demonstração 
baseada em evidenciação científica, realizada com base em 
testes de sensibilidade e especificidade. III — portabilidade, 
permitindo seu acondicionamento em automóveis e kits de 
primeiros socorros transportados por socorristas em meio a 
multidões ou através de locais de acesso complicado ou limita-
do; IV — durabilidade, para que o equipamento se mantenha 
em prontas e corretas condições de uso; V — manutenção 
mínima, de sorte que o sistema de baterias dispense recargas 
frequentes, dependentes de inspeção constante, contando, 
para isso, com dispositivos capazes de monitorar a situação 
das baterias e dos componentes eletrônicos e, assim, alertar o 
usuário sobre a necessidade de quaisquer reparos. Art. 3º - As 
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta dos estabelecimentos obrigados a manter o referido 
aparelho desfibrilador automático. Art. 4º - As devidas sanções 
pelo descumprimento desta Lei serão determinadas através de 
Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 5º - Esta 
Lei entra em vigor na data da sua publicação oficial, revogan-
do-se as disposições em contrário, e será regulamentada no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir deste ato, por Decreto do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - Os 
estabelecimentos de que trata esta Lei terão o prazo de 6 (seis) 
meses para se regularizarem, a partir da publicação da regula-
mentação por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de 
maio de 2018. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI N° 10.730, DE 21 DE MAIO DE 2018. 

Proíbe a venda no município de 
Fortaleza de compostos combus-
tíveis pelos estabelecimentos 

comerciais a crianças e adoles-
centes, na forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN-
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica proibida a venda de compostos 
combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos para crianças (menor 
de 12 anos) e adolescentes (13 a 18 anos incompletos) pelos 
estabelecimentos comerciais, no âmbito do município de Forta-
leza. § 1º - Consideram-se compostos combustíveis, para os 
efeitos desta Lei, os hidrocarbonetos líquidos, sólidos ou gaso-
sos como óleo diesel, álcool hidratado, gasolina, gás liquefeito 
de petróleo (GPL), gás natural veicular (GNV), querosene, 
aguarrás, benzina e solventes em geral. § 2º - Os estabeleci-
mentos mencionados no art. 1º desta Lei são postos de com-
bustíveis, supermercados, hipermercados, mercearias, ataca-
dos, fornecedores de gás liquefeito de petróleo (GLP) e todo e 
qualquer comércio distribuidor de compostos combustíveis. § 3º 
- Excetuam-se a esta norma os adolescentes emancipados, de 
acordo com os casos previstos no Código Civil Brasileiro. Art. 
2º - Os estabelecimentos mencionados no art. 1º desta Lei 
deverão manter em local de fácil visibilidade ao público carta-
zes informativos contendo o seguinte dizer: É PROIBIDA A 
VENDA DE COMPOSTOS COMBUSTÍVEIS A MENORES DE 
18 ANOS. Art. 3º - A inobservância das obrigações e deveres 
estabelecidos nesta Lei sujeitará os infratores às seguintes 
sanções: I — multa no valor de 40 (quarenta) UFMFs (Unidade 
Fiscal do Município de Fortaleza), aplicada em dobro em caso 
de reincidência; II — suspensão do alvará de funcionamento 
por 60 (sessenta) dias; III — cassação do alvará de funciona-
mento. Art. 4º - Os valores decorrentes da aplicação das multas 
previstas nesta Lei serão recolhidos ao Tesouro do Município 
de Fortaleza, para atender a programas voltados aos direitos 
da criança e do adolescente. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
21 de maio de 2018. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 02849/2018 - O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 79 
de 21.01.2003, RESOLVE APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE, 
de acordo com o Art. 12, inciso I, B. Art. 14, art.  19, 20 e 21 da 
Lei nº 9.103, de 29/06/2006 (dispõe sobre a reestruturação de 
Previdência dos Servidores do Município de Fortaleza -                 
PREVIFOR), este último com a redação dada pela Lei nº 
9.136/06, de 27/12/2006. 132, II, c/c art. 137 da Lei nº 6.794, de 
27/12/1990 (Estatuto do Servidor), de 27/12/1990. Art. 103, VIII 
c/c art. 118, § 3º da Lei nº 6.794/90, de 27/12/1990, este último 
acrescentado pela Lei nº 6.901/91. Decreto nº 12.019/2006, de 
17/04/2006. Art. 3º, VII da Lei nº 9.953, de 13/12/2012,            
RAIMUNDO MONTEIRO CARDOSO FILHO, matriculado sob 
nº 234-A, ocupando o cargo de Agente Administrativo, TCG-18, 
da Câmara Municipal de Fortaleza, com proventos mensais de 
R$ 12.681,34 (doze mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta 
centavos), sendo  R$ 2.884,13 (dois mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e treze centavos) correspondente aos vencimentos 
de seu cargo efetivo, R$ 1.009,45 (hum mil, e nove reais e 
quarenta e cinco centavos), referente a gratificação de anuênio 
no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), R$ 3.182,67 
(três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e sete centa-
vos), referente a GAL (gratificação por Ato Legal) e R$ 576,83 
(quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) 
referente a gratificação de insalubridade no percentual de 20% 
(vinte por cento), R$ 5.028,26 (cinco mil, vinte e oito reais e 
vinte e seis centavos), referente a gratificação incorporada 
DGA-2. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 
02 de abril de 2018.  
 

Vereador Salmito Filho 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 


