
Obriga  hospitals  pdblicos  e  privados  ao  registro  e  a
comunica¢ao    imediata    de    recem-nascidos    com
SI'ndrome   de    Down   ds    instituic6es,    entidades   e
associac6es       especializadas       que       desenvolvam
atividades com pessoas portadoras de deficiencio, no
6mbito do Municl'pio de Fortaleza.

FA¢O  SABER  QUE  A  C^MARA  MUNICIPAL  DE  FORTAIEZA  APROVOU  E  Eu  SANCIONO  A
SEGUINTE LEI:

Art.19 0s hospitais e clinicas pdblicos ou privados do Municfpio de Fortaleza ficam obrigados
a  proceder  ao  registro  e  a  comunicacao  de  recem-nascidos  com  Sindrome  de  Down  as
instituic6es,  entidades e associag6es especializadas,  pt]blicas ou  privadas,  que desenvolvam
atividades com portadores da Sindrome.

Pordgro/a tini.co. A comunicagao a que se refere o ccrpuf deste artigo deve se dar num
prazo maximo de 5 (cinco) dias dteis.

Art.  29  A  imediata  comunicacao  prevista  nesta  Lei,  ap6s  detectada  a  Si`ndrome,  tern  como

prop6sito:

I  -  garantir  o  apoio,  o  acompanhamento  e  a  intervencao  imediata  das  institui€6es,
entidades e  associac6es,  por seus  profissionais capacitados (pediatras,  medicos assistentes,
equipe multiprofissional e interdisciplinar), com vistas a estimulagao precoce;

11  -  permitl.r a garantia e o amparo aos pais,  no mome.nto  de  inseguranca,  dtlvidas e
incertezas,  do indispensavel ajuste familiar a  nova situa¢5o, com  as adaptac6es e mudancas
de habito inerentes a situacao, com atencao multiprofissional;

Ill -garantir atendimento por intermedio de aconselhamento gen6tico, para ajudar a
crianca  com  down e sua familia, favorecendo as possibilidades de tratamento  humano com
vistas  a  promoc5o  de  estilos  de vida  saudaveis  (alimenta¢ao,  higiene  do sono  e  pratica  de
exercicios) fisica, mental e afetivamente no seio familiar e no contexto social;

lv  -  impedir  diagn6stl.co tardio, contribuindo  para  que  o  diagn6stico  dos  bebes com
Sindrome de Down seja rapidamente identificado e comunicado;

V -  afastar o esti'mulo tardio, garantindo mais influencias positivas no desempenho e
no  potencial  dos  primeiros anos  de vida,  para  o  desenvolvimento  motor  e  intelectual  mais
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Vl  -  garantir  condic6es  reais  de  socializacao,  inclusao,  insercao  social  e  geraca

a-Lton-o-+:a-'da-c-ri;-n-ca-,-s-u-a6uvali-d-aJ68€-a;oportunidades,  ajudando  o  desenvolvimento  da
vida, suas potencialidades e sua integra¢ao efetiva como protagonista em potencial junto a`Oh
contexto social (habilidades sociais).

Art. 3e  Ficam tamb6m obrigados os hospitais e clinicas ptlblicos ou  privados a comunicar as
supracitadas  instituic6es  sobre  os  nascituros,  quando  a  sindrome  for  diagnosticada  nos
exames  pre-natais,   para  que  se  iniciem   o  acompanhamento  psicossocial  dos  pais  e  os
tratamentos necess5rios para favorecer a saude do nascituro.

Art.  49  Em  caso  de  descumprimento  injustificado  desta  Lei,  o  estabelecimento  de  satide
incorrera nas penalidades abaixo:

I - advertencia;

11 -pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Ill  -  em  caso  de  reincidencia,  a  multa  podefa  ser  majorada  ate  o  d6cuplo  do  valor
indicado no inciso anterior.

Pardgra/a   dn/.co.   Os   valores   previstos   nos   incisos   deste   artigo   s5o   atualizados
anualmente  segundo  o  /ndice  de  Precos  ao  Consumidor  Amplo  -  lpcA  ou  outro  indice
mantido pelo lBGE que a substitua.

Art. 59 0  Poder Executivo Municipal  regulamentar5  a  presente  Lei  no prazo de  120 (cento e
vinte) dias a contar da data de sua publica¢ao.

Art.  69  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica¢5o,  revogadas  as  disposi¢6es  em
contrario.

Pa¢o da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em 4/y

ROBE 0 CLAUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito Municipal de Fortaleza

de 2018.

Rua Dr. Thompson Bulc5o, 830 -Fone: (85) 3444.8300 -Bairro: Patriolino Ribeiro
Caixa Postal 2671 -CEP 60.810-460 - Fortaleza -Cear5
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para elaboração de informe sem caráter técnico; IV — 15 
(quinze) dias, para elaboração de pareceres, perícias e infor-
mes técnicos, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias a critério da 
autoridade superior, mediante pedido fundamentado; V — 5 
(cinco) dias, para decisões no curso do processo; VI — 15 
(quinze) dias, a contar do término da instrução, para decisão 
final; VII — 10 (dez) dias, para manifestações em geral do 
usuário ou providências a seu cargo. 

 
SEÇÃO II 

 
DA INSTAURAÇÃO 

 
 Art. 17 - O processo administrativo será instaura-
do de ofício ou mediante representação de qualquer usuário de 
serviço público, bem como dos órgãos ou entidades de defesa 
do consumidor. Art. 18 - A instauração do processo por iniciati-
va da Administração far-se-á por ato devidamente fundamenta-
do. Art. 19 - O requerimento será dirigido à Ouvidoria do órgão 
ou entidade responsável pela infração, devendo conter: I — a 
identificação do interessado ou de quem o represente; II — o 
domicilio do interessado ou local para recebimento de comuni-
cações; III — informações sobre o fato e sua autoria; IV — 
apresentação das provas de que tenha conhecimento; V — 
data e assinatura do interessado. § 1º - O requerimento verbal 
deverá ser reduzido a termo. § 2º - Quando formulado pedido 
por escrito, o documento respectivo será datado e conterá a 
assinatura do interessado ou de seu representante legal. § 3º - 
Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do 
usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a 
apresentação do requerimento previsto no caput deste artigo, 
contendo reclamações e sugestões, ficando facultado ao usuá-
rio a sua utilização. Art. 20 - Será rejeitada, por decisão funda-
mentada, a representação manifestamente improcedente. § 1º - 
Da rejeição caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar 
da intimação do denunciante ou seu representante. § 2º - O 
recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão ou fazê-lo subir devidamente informado. Art. 21 - Du-
rante a tramitação do processo é assegurado ao interessado: I 
— fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo 
quando obrigatória a representação, por força de lei; II — ter 
ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferi-
das, inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergen-
tes; III — ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele 
contidos; IV — formular alegações e apresentar documentos, 
que, juntados aos autos, serão apreciados pelo órgão respon-
sável pela apuração dos fatos. 

 
SEÇÃO III 

 
DA INSTRUÇÃO 

 Art. 22 - Para a instrução do processo, a Admi-
nistração atuará de ofício, sem prejuízo do direito dos interes-
sados de juntar documentos, requerer diligências e perícias. 
Parágrafo Único. Os atos de instrução que exijam a atuação do 
interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para 
este. Art. 23 - Serão assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as 
obtidas por meios ilícitos. Art. 24 - Ao interessado e ao seu 
procurador é assegurado o direito de retirar os autos da reparti-
ção ou unidade administrativa, mediante a assinatura de reci-
bo, durante o prazo para manifestação, salvo na hipótese de 
prazo comum. Art. 25 - Quando for necessária a prestação de 
informações ou a apresentação de provas pelos interessados 
ou terceiros, estes serão intimados para esse fim, com antece-
dência mínima de 3 (três) dias úteis, mencionando-se data, 
prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo Único. 
Quando a intimação for feita ao denunciante para fornecimento 
de informações ou de documentos necessários à apreciação e 
à apuração da denúncia, o não atendimento implicará o arqui-
vamento do processo, se de outro modo o órgão responsável 
pelo processo não puder obter os dados solicitados. Art. 26 - 

Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de 10 
(dez) dias para manifestação pessoal ou por meio de advoga-
do. 

 
SEÇÃO IV 

 
DA DECISÃO 

 
 Art. 27. O órgão responsável pela apuração de 
infração às normas desta Lei deverá proferir a decisão que, 
conforme o caso, poderá determinar: I — o arquivamento dos 
autos; II — o encaminhamento dos autos aos órgãos compe-
tentes para apurar os ilícitos administrativo, civil e criminal, se 
for o caso; III — a elaboração de sugestões para melhoria dos 
serviços públicos, correções de erros, omissões, desvios ou 
abusos na prestação dos serviços, prevenção e correção de 
atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta Lei, 
bem como proteção dos direitos dos usuários. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS SANÇÕES 

 
 Art. 28 - A infração às normas desta Lei sujeitará 
o servidor público às sanções previstas no Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis do Município de Fortaleza e nos regu-
lamentos das entidades da Administração indireta e fundacio-
nal, sem prejuízo de outras de natureza administrativa, civil ou 
penal. Parágrafo Único. Para as entidades particulares delega-
tárias de serviço público, a qualquer título, as sanções aplicá-
veis são as previstas nos respectivos atos de delegação, com 
base na legislação vigente. Art. 29 - Este Estatuto e suas Dis-
posições Transitórias entrarão em vigor na data de sua publica-
ção. 

 
CAPÍTULO V 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 30 - A primeira publicação do quadro geral 
de serviços públicos prestados pelo Município de Fortaleza 
deverá ser feita no prazo de 90 (noventa) dias contados da 
vigência desta Lei. Art. 31 - A implantação do programa de 
avaliação do serviço público será imediata, devendo ser apre-
sentado o primeiro relatório no prazo de 6 (seis) meses conta-
dos da vigência desta Lei. Art. 32 - As despesas com a execu-
ção desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. Art. 33 - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 11 de julho de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.789, DE 11 DE JULHO DE 2018. 
 

Obriga hospitais públicos e pri-
vados ao registro e à comuni-
cação imediata de recém-
nascidos com Síndrome de 
Down às instituições, entidades 
e associações especializadas 
que desenvolvam atividades 
com pessoas portadoras de de-
ficiência, no âmbito do Municí-
pio de Fortaleza. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os hospitais e clínicas públicos ou privados do Municí-
pio de Fortaleza ficam obrigados a proceder ao registro e à 
comunicação de recém-nascidos com Síndrome de Down às 
instituições, entidades e associações especializadas, públicas 
ou privadas, que desenvolvam atividades com portadores da 
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Síndrome. Parágrafo Único. A comunicação a que se refere o 
caput deste artigo deve se dar num prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis. Art. 2º - A imediata comunicação prevista nesta Lei, 
após detectada a Síndrome, tem como propósito: I — garantir o 
apoio, o acompanhamento e a intervenção imediata das institu-
ições, entidades e associações, por seus profissionais capaci-
tados (pediatras, médicos assistentes, equipe multiprofissional 
e interdisciplinar), com vistas à estimulação precoce; II — per-
mitir a garantia e o amparo aos pais, no momento de insegu-
rança, dúvidas e incertezas, do indispensável ajuste familiar à 
nova situação, com as adaptações e mudanças de hábito ine-
rentes à situação, com atenção multiprofissional; III — garantir 
atendimento por intermédio de aconselhamento genético, para 
ajudar a criança com down e sua família, favorecendo as pos-
sibilidades de tratamento humano com vistas à promoção de 
estilos de vida saudáveis (alimentação, higiene do sono e práti-
ca de exercícios) física, mental e afetivamente no seio familiar 
e no contexto social; IV — impedir diagnóstico tardio, contribu-
indo para que o diagnóstico dos bebês com Síndrome de Down 
seja rapidamente identificado e comunicado; V — afastar o 
estímulo tardio, garantindo mais influências positivas no de-
sempenho e no potencial dos primeiros anos de vida, para o 
desenvolvimento motor e intelectual mais rápido das crianças 
com Síndrome de Down; VI — garantir condições reais de 
socialização, inclusão, inserção social e geração de oportuni-
dades, ajudando o desenvolvimento da autonomia da criança, 
sua qualidade de vida, suas potencialidades e sua integração 
efetiva como protagonista em potencial junto ao contexto social 
(habilidades sociais). Art. 3º - Ficam também obrigados os 
hospitais e clínicas públicos ou privados a comunicar às supra-
citadas instituições sobre os nascituros, quando a síndrome for 
diagnosticada nos exames pré-natais, para que se iniciem o 
acompanhamento psicossocial dos pais e os tratamentos ne-
cessários para favorecer a saúde do nascituro. Art. 4º - Em 
caso de descumprimento injustificado desta Lei, o estabeleci-
mento de saúde incorrerá nas penalidades abaixo: I — adver-
tência; II — pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais); III — em caso de reincidência, a multa poderá ser 
majorada até o décuplo do valor indicado no inciso anterior. 
Parágrafo Único. Os valores previstos nos incisos deste artigo 
são atualizados anualmente segundo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA ou outro índice mantido pelo IBGE 
que o substitua. Art. 5º - O Poder Executivo Municipal regula-
mentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a 
contar da data de sua publicação. Art. 6º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 11 de julho de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.790, DE 11 DE JULHO DE 2018. 
 

Dispõe sobre a informação da 
gratuidade da reconstrução ma-
mária a pacientes de câncer de 
mama, na forma que indica, e 
dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam os médicos que atendam pacientes em trata-
mento de câncer de mama obrigados a informar-lhes que a 
reconstrução mamária pode ser realizada gratuitamente junto 
ao Sistema Único de Saúde – SUS, segundo a Lei Federal nº 
9.797 de 1999. Art. 2º - Ficam os hospitais, as clínicas, os con-
sultórios e similares, que atendam pacientes de câncer de 
mama, obrigados a afixar cartazes em local visível ao público, 
indicativo da mesma informação a que se refere o art. 1º desta 
Lei. Parágrafo Único. O descumprimento da obrigação contida 
no caput deste artigo sujeitará o infrator à multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais), com progressividade em caso de reincidên-
cia. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de julho de 2018. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.791, DE 11 DE JULHO DE 2018. 
 

Estabelece prioridade no aten-
dimento às pessoas em trata-
mento de doenças graves, no 
âmbito do município de Forta-
leza, na forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica garantido, no município de Fortaleza, às pessoas 
que estejam em tratamento de doenças graves o direito a aten-
dimento prioritário nos estabelecimentos bancários, loterias, 
supermercados e shopping centers, operadoras de planos de 
saúde e estabelecimentos de saúde privados. Parágrafo Único. 
O disposto a que se refere o caput aplica-se, especificamente, 
aos pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico, 
hemodiálise ou colostomizados. Art. 2º - A prioridade de que 
trata esta Lei será concedida aos pacientes que apresentarem 
laudo médico especializado, que especifique o tipo de trata-
mento a que estejam submetidos e o prazo de duração do 
processo terapêutico, se temporário ou permanente, de acordo 
com o prognóstico médico. Art. 3º - A infração ao disposto nes-
ta Lei acarretará ao infrator, proprietário ou responsável pelos 
estabelecimentos enquadrados neste diploma legal, as seguin-
tes cominações, aplicadas, isolada ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do fato, sem prejuízo das demais 
sanções previstas por outras normas pertinentes: I — adver-
tência, na primeira autuação; II — multa no valor de 1.200 (mil 
e duzentas) a 12.000 (doze mil) UFMFs (Unidade Fiscal do 
Município de Fortaleza), de acordo com a gravidade da infração 
e a capacidade econômica do infrator, aplicada em dobro no 
caso de reincidência; III — suspensão temporária do Alvará de 
Funcionamento do estabelecimento, a partir da segunda reinci-
dência, até a sanação da irregularidade; IV — cassação da 
licença de funcionamento. Art. 4º - O Poder Executivo regula-
mentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 60 (ses-
senta) dias contados da data de sua publicação, designando 
órgão responsável pela fiscalização e aplicação de penalidade, 
caso ocorra descumprimento desta Lei. Art. 5º - Poderá o Po-
der Executivo Municipal firmar parcerias com entidades públi-
cas ou privadas, objetivando a consecução dos objetivos pre-
vistos neste diploma legal, bem como o cadastramento dos 
beneficiários. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de julho de 2018. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.792, DE 11 DE JULHO DE 2018. 
 
Estende aos estudantes de 
cursos preparatórios para con-
cursos e pré-vestibulares o di-
reito à meia cultural e insere 
parágrafo único. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - No âmbito do Município de Fortaleza, o benefício dis-
posto no caput do art. 1º da Lei Nacional nº 12.933, de 26 de 
dezembro de 2013, também é assegurado aos estudantes 
matriculados em cursos preparatórios para concursos e pré-
vestibulares. § 1º - Nos termos do art. 30, inciso II, da Constitu-
ição Federal, e do art. 8º, inciso II, da Lei Orgânica do Municí-
pio de Fortaleza, é competência do Município suplementar as 
legislações federal e estadual, no que couber. § 2º - Nos ter-
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