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C§mara Municipal de Foifaleza

LEIN.           .|o}73         ,DE    05       DE     \quAho               DE201h-~

Disciplina    a    usa   de   celulares,    smartphones,
tablets  e  fone  de  ouvido  nos  serviaps  pdblicos
mun.Icipais   de   atendimento   ao   ptiblico   e   dd
outras provide ncias.

FA¢O  SABER  QUE  A  C^MARA  MUNICIPAL  DE  FORTALEZA  APROVOu  E  EU  SANCION0  A
SEGUINTE LEI:

Art.  19  0  uso  de  celulares,  smortphones,  too/erg  e  tone  de  ouvido  nos  servicos  pdblicos
municipais de atendimento ao ptiblico no ambito do Municipio de Foirtaleza e regido por esta
Lei.

Art. 29 Para efeitos desta Lei, consideram-se servicos pdblicos municipais de atendimento ao

pt)blico todos os servi¢os municipais disponibilizados diretamente aos cidadaos, nas diversas
areas  tais  como  sadde,  educac5o,  mobilidade  urbana,  e  outros,  realizados  par  servidores

ptlblicos  ou  prestadores  de servico  que  mantenham  contrato  com  a Administrasao  Ptlblica
Municipal.

Art. 39 Fica proibido o uso de celulares, smartphones, too/ets e fone de ouvido nos gulches,
balc6es, salas ou consult6rios de atendimento ao ptiblico, durante o horario de atendimento,
salvo nos casos expressos nesta Lei ou em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Pordgm/a   tini.co.   Havendo   anuencia  superior  ou   nos  casos  em   que  atendimento
necessite, fica autorizado o uso de celulares, smortphones, too/efs e tone de ouvido.

Art.  49  0  atendente  que  descumprir  o  disposto  nesta  Lei  estar5  sujeito  as  penalidades
constantes na legislacao, em especial na Lei n9 6.794, de 27 de dezembro de 1990.

Art.  5e  0  cidadao  que  n3o  observar  o  disposto  nesta  Lei  estara  sujeito  a  suspensao  do
atendimento.

Art. 69 0s 6rg5os municipais que possuam celulas de atendimento ao ptlblico deverao afixar
informativo em local visi'vel contendo o seguinte dizer:  "Conforme a  Lei, 6 proibido o uso de
aparelho celular, smartphone, too/ct ou tone de ouvido durante o atendimento".

Art.  79  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicacao,  revogadas  as  disposic6es  em
contrario.

Pa!oda prefeitura Municipal de Fortaleza, em  05    de   \§quo    de 2018.

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 -Fone: (85) 3444.8300 -Bairro: Patriolino Ribeiro
Cairo Postal 2671 -CEP 60.810460 -Fortaleza -Ceara

P(elm I d. I


