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CAPÍTULOIX
DOSPRAZOSDEEXECUÇÀO


Art.21AsmetaseaçõesdoPlanoMunicipalde
Cultura serão realizadas no período de 10 (dez) anos após a
aprovação pela Câmara Municipal de Fortaleza. Art. 22  Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.
       





Regulamenta a Política Munici
pal de Assistência Social,
estabelece o Sistema Únicode
Assistência Social (SUAS) no
Município de Fortaleza e dá
outrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:

CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

Art. 1º  A presente Lei regulamenta a Política
Municipal de Assistência Social no Município de Fortaleza e
estabelece o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
como política de Estado, compreendendo a assistência social
como direito de quem dela necessita, e dever do Município,
comopolíticadeproteçãosocial.Art.2ºAassistênciasocial,
realizada através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade civil, é dirigida a quem dela
necessita, independentemente de contribuição à Seguridade
Social.Art.3ºOpúblicodestinatáriodoSistemaMunicipalde
Assistência Social do Município de Fortaleza é constituído
pelas famílias, grupos ou indivíduos, que apresentam as
seguintes condições de risco e/ou vulnerabilidade social: I —
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, de vínculos
relacionais ou de pertencimento e sociabilidade; II —
fragilidades próprias do ciclo de vida; III — desvantagens
pessoais resultantes de deficiência sensorial, mental ou
múltiplas; IV — identidades estigmatizadas em termos étnico,
cultural, de gênero ou orientação sexual; V — violações de
direito resultando em abandono, negligência, exploração no
trabalho infantojuvenil, violência ou exploração sexual
comercial, violência doméstica física e/ou psicológica, maus
tratos, problemas de subsistência e situação de mendicância;
VI — violência social, resultando em apartação social; VII —
trajetóriadevidanasruasousituaçãoderua;VIII—situação
de conflito com a lei, em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto; IX — vítimas de catástrofes
oucalamidadespúblicas,comperdatotalouparcialdebens;X
— situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,
privação (ausência de renda, acesso  precário ou nulo  aos
serviços públicos). Art. 4º  O Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) do Município de Fortaleza se constitui no
modelo de gestão e atendimento da Política de Assistência
Social, observadas as competências das demais esferas de
governo. Parágrafo Único  Esta Lei tem como referência a
Constituição Federal n° 7.689/1988, a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), n° 8.742/93, alterada pela Lei n°
12.435/2011,aPolíticaNacionaldeAssistênciaSocial(PNAS),
Resolução 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), Norma Operacional Básica  NOB/SUAS,
Resolução 130/2005 (CNAS), a Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos  NOB/RH/SUAS, Resolução 269/2006
(CNAS), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
Resolução109/2009(CNAS).

CAPÍTULOII
DOSELEMENTOSNORTEADORES
SEÇÃOI
PRINCÍPIOS,DIRETRIZES,OBJETIVOS
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Art. 5º  O Sistema Único deAssistência Social
(SUAS) do Município de Fortaleza regerseá pelos princípios
dispostos na Política Nacional de Assistência Social: I —
supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; II — universalização
dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III —
respeitoàdignidadedocidadãoedacidadã,àsuaautonomia,
aoseudireitoabenefícioseserviçosdequalidade,bemcomo
à convivência familiar e comunitária, vedandose qualquer
comprovação vexatória de necessidade; IV — igualdade de
direitos no acesso ao atendimento, sem distinção de qualquer
natureza; V — transparência e publicidade na divulgação dos
benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos
critérios para sua concessão. Art. 6º  O Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) do Município de Fortaleza é regido
pelas seguintes diretrizes: I — descentralização político
administrativa, observandose as normas gerais, as
competências das esferas federal, estadual e municipal, bem
como das entidades socioassistenciais, para a coordenação e
execução dos respectivos programas, garantindose o
comando único das ações, respeitandose as diferenças e as
características socioterritoriais locais; II — participação da
população, através de organizações representativas, e de
usuários,naformulaçãodaspolíticasenocontroledasações;
III—primaziadaresponsabilidadedoMunicípio,noâmbitode
sua competência, na condução da Política de Assistência
Social;IV—fiscalizaçãoecontrolesocial,atravésdoConselho
MunicipaldeAssistênciaSocial;V—territorializaçãocomoeixo
estruturante para a organização do SUAS no Município, a fim
de identificar as famílias e/ou indivíduos e suas respectivas
demandas,eorientarasofertasdeações,serviços,benefícios,
programas e projetos; VI — centralidade na família para a
concepção e implementação dos benefícios, serviços,
programas e projetos; VII — intersetorialidade com as demais
políticas públicas. Art. 7º  Constituem objetivos do Sistema
ÚnicodeAssistênciaSocial(SUAS)doMunicípiodeFortaleza:
I—proverserviços,programas,projetos,açõesebenefíciosde
proteção social básica e/ou de proteção social especial para
famílias, indivíduos ou grupos que deles necessitem; II —
contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e dos
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciais às famílias, indivíduos ou grupos que deles
necessitem; III — assegurar que as ações no âmbito da
assistência social tenham centralidade na família e que
garantamaconvivênciafamiliarecomunitária.

SEÇÃOII
DASCOMPETÊNCIAS


Art. 8º  Compete à Secretaria Municipal de
AssistênciaSocial(SEMAS),órgãogestormunicipaldapolítica
deassistênciasocial,aadministraçãodoSistemaMunicipalde
Assistência Social de Fortaleza, cuja atribuição é formular as
diretrizes,planejarecoordenaraexecução,monitorareavaliar
as ações da rede socioassistencial e executar as ações de
abrangência territorial municipal. Parágrafo Único  Cabe à
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
estabelecer sistema de regulação para a efetivação dos
princípiosediretrizes,medianteanormatizaçãodosprocessos
detrabalho,adefiniçãodospadrõesdequalidade,osfluxose
interfaces entre os serviços, a promoção da articulação
interinstitucional e intersetorial, o estabelecimento de
mecanismos de acompanhamento técnico metodológico e a
supervisão da rede socioassistencial direta e conveniada,
assim como o monitoramento da execução e avaliação dos
resultados dos serviços. Art. 9º  O Conselho Municipal de
Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de
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AssistênciaSocial,constituiinstânciadeliberativadoSUAS,de
caráter permanente e composição paritária entre governo e
sociedadecivil,SecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial.Art.
10  Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social o
controle,acompanhamentoefiscalizaçãodaPolíticaMunicipal
deAssistênciaSocial,nointuitodegarantirapredominânciado
atendimento por entidades públicas na qualidade de direito
social. Art. 11  Compete aos Distritos de Assistência Social
coordenar, articular e monitorar as ações de abrangência
territoriallocaldasuarespectivaSecretariaExecutivaRegional,
apartirdasdiretrizeseplanejamentodoórgãogestor.Art.12
Ao Município de Fortaleza, no âmbito da Gestão e do
Atendimento do Sistema Único daAssistência Social (SUAS),
compete: I — destinar recursos financeiros para custeio do
pagamento de benefícios eventuais, mediante critérios
estabelecidospeloConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial;II
—efetuaropagamentodosauxíliosnatalidadeefuneral;III—
executar projetos deenfrentamento dapobreza;IV — atender
àsaçõesassistenciaisdecaráterdeemergência;V —prestar
os serviços socioassistenciais; VI — cofinanciar o
aprimoramento da gestão, os serviços, os pr ogramas e os
projetosdeassistênciasocialemâmbitolocal;VII—realizara
gestão da informação, o monitoramento e a avaliação da
políticadeassistênciasocialemseuâmbito.

SEÇÃOIII
DOSCONCEITOS


Art.13ParaosefeitosdestaLei,edaexecução
da Política Municipal deAssistência Social, considerase: I —
Usuário da Política de Assistência Social: constituise no
indivíduo e/ou grupos de indivíduos, especialmente famílias,
emquaisquerciclosdevida,queseencontrememsituaçãode
vulnerabilidadeeriscos,comperdasoufragilidadesdevínculos
de afetividade, pertecimento e sociabilidade; com identidades
estigmatizadas em termos étnicos, culturais e sexuais; com
desvantagempessoalresultantededeficiências,exclusãopela
pobrezae/ounoacessoàspolíticaspúblicas;comsofrimentos
resultantes do uso e dependência de substâncias psicoativas;
vitimadaspordiferentesformasdeviolênciaadvindadonúcleo
familiar,gruposeindivíduos;inserçãoprecáriaounãoinserção
no mercado de trabalho formal ou informal; ou ainda que
inseridos em estratégias ou alternativas de sobrevivência que
possam representar riscos pessoais e sociais; II — Família:
conjuntodepessoasligadasentresiporlaçosconsanguíneos,
afetivos e/ou de solidariedade, independente do tempo ou do
lugar onde se realizem tais vínculos; III — Rede
Socioassistencial: conjunto integrado de ações de iniciativa
públicae da sociedade civil que ofertam e operam benefícios,
serviços,programaseprojetossocioassistenciais,devendoser
observada a articulação entre todas essas unidades de
provisão de proteção social, sob hierarquia básica e especial,
e,ainda,porníveisdecomplexidade;IV—Serviços:atividades
continuadas, definidas na Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), que visam à melhoria da vida da população e cujas
ações estejam voltadas para as necessidade básicas da
população, observando os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidas nesta Lei, devendo seu ordenamento ser em
rede, de acordo com os níveis de proteção social; V —
Programas: ações integradas e complementares, tratadas no
art. 24 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com
objetivos, tempo e área de abrangência definidos para
qualificar,incentivar,potencializaremelhorarosbenefícioseos
serviços socioassistenciais, não se caracterizando como ação
continuada; VI — Projetos: caracterizamse como
investimentoseconômicosociaisnosgrupospopulacionaisem
situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e
financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e
capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das
condições gerais de subsistência, elevação do padrão de
qualidade de vida, preservação do meio ambiente e
organização social, articuladamente com as demais políticas
públicas.Integramoníveldeproteçãosocialbásica,podendo,
contudo,voltarseàsfamíliasepessoasemsituaçãoderisco,

públicoalvo da proteção social especial; VII — Benefícios:
ações de apoio socioeconômico que visam à melhoria das
condições sociais e econômicas e a sustentabilidade material
dasfamíliaseindivíduosemsituaçãodevulnerabilidadeerisco
social e se dividem em prestação continuada, eventuais e
transferência de renda; VIII — Vigilância Social: referese à
produção e sistematização de informações, indicadores e
índicesterritorializadosdassituaçõesdeviolaçãodedireitose
vulnerabilidade e riscos pessoal e social que incidem sobre
famílias e/ou indivíduos nos diferentes ciclos da vida,
objetivando a redução ou superação dessas situações; IX —
ProteçãoSocial:conjuntodemedidasquevisamasseguraraos
usuários a sobrevivência e autonomia, através de benefícios
continuados ou eventuais, segurança de convívio familiar,
através de ações, cuidados e serviços que restabeleçam
vínculos familiares e comunitários e segurança de acolhida,
atravésdeações,cuidados,serviçoseprojetosvoltadosparaa
proteçãoemsituaçõesdeabandonoouisolamento.

CAPÍTULOIII
DAORGANIZAÇÃODOSSERVIÇOSSOCIOASSISTENCIAIS


Art. 14  Os serviços socioassistenciais serão
organizados segundo a sua complexidade que pode ser de
proteçãosocialbásicaoudeproteçãosocialespecialdemédia
ou alta complexidade. Art. 15  Poderão também ser
organizados levando em consideração sua abrangência
territorial,observandoadivisãoadministrativadoMunicípiode
Fortaleza.ParágrafoÚnicoAsentidadesdeassistênciasocial
sem fim lucrativo poderão celebrar convênio com o órgão
gestor municipal da assistência social, desde que estejam
devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência
Social.

SEÇÃOI
DAPROTEÇÃOSOCIALBÁSICA


Art. 16  São consideradosserviços de proteção
socialbásicadeassistênciasocialaquelesquepotencializama
família enquanto unidade de referência, fortalecendo seus
vínculos internos e externos de solidariedade, através do
protagonismodeseusmembrosedaofertadeumconjuntode
serviços locais que visam à convivência, à socialização e ao
acolhimento em famílias cujos vínculos familiares e
comunitários não foram rompidos, bem como a promoção da
integração ao mercado de trabalho. Art. 17  Os serviços de
proteçãobásicadaassistênciasocialdoMunicípiodeFortaleza
compreendem:I—ServiçodeProteçãoeAtendimentoIntegral
àFamília(PAIF);II—ServiçodeConvivênciaeFortalecimento
de Vínculos; III — Serviço de Proteção Social Básica no
Domicílio para PessoascomDeficiênciae Pessoas Idosas; IV
— programas e projetos de inclusão produtiva e de
enfrentamento dapobreza. §1º  O PAIFconsiste no trabalho
socialcomfamílias,decarátercontinuado,comafinalidadede
fortalecerafunçãoprotetivadasfamílias,prevenirarupturados
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria da sua qualidade de vida. § 2º  Tal
serviço deve ser realizado em grupo para que garanta
aquisiçõesprogressivasaosseususuários,deacordocomseu
ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com
famíliasepreveniraocorrênciadesituaçõesderiscosocial.§
3º  Inclui o desenvolvimento de atividades com os seguintes
ciclos de vida: a) crianças de até 6 (seis) anos; b) crianças e
adolescentesde6(seis)a15(quinze)anos;c)adolescentese
jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos; d) idosos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em situação de
vulnerabilidadesocial.Art.18Osserviçosdeproteçãosocial
básica serão ofertados pelos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS),unidade pública de base territorial,
localizadoemáreasdevulnerabilidadeeriscosocial.Art.19
Compete ao Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) a execução e/ou referenciamento dos serviços de
proteçãosocialbásica,bemcomoaorganização,articulaçãoe
a coordenação da rede de serviços socioassistenciais da







proteçãosocialbásicaemseuterritóriodeabrangência.Art.20
 Os benefícios continuados e/ou eventuais compõem a
proteção social básica, que também deverão: I — prever o
desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de
acolhimento, convivência e socialização de famílias e
indivíduos, conforme a identificação da situação de
vulnerabilidade apresentada; II — se organizar em rede,
visando à oferta de um conjunto de serviços locais que
objetivam a convivência, a socialização e o acolhimento, em
famílias cujos vínculos não foram rompidos, bem como a
promoçãodaintegraçãoaomercadodetrabalho.

SEÇÃOII
DAPROTEÇÃOSOCIALESPECIAL


Art. 21  A Proteção Social Especial é a
modalidadedeatendimentoassistencialdestinadaafamíliase
indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e
social, por ocorrência de abandono, maustratos físicos e/ou
morais,abusosexual,dependênciadesubstânciaspsicoativas,
cumprimento demedidassocioeducativas,medidas protetivas,
situação de rua, situação de trabalho infantil ou quaisquer
outras situações quesecaracterizem em violação do direitoà
dignidade da pessoa, em quaisquer fases da vida. Art. 22 A
ProteçãoSocialEspecialdeMédiaComplexidadecompreende
o atendimento às famílias e aos indivíduos que sofreram
violação de direitos e cujos vínculos familiares e comunitários
estãofragilizados,masnãorompidos.Art.23Osserviçosde
Proteção Social Especial de Média Complexidade requerem
estruturação técnicooperacional e atenção especializada. Art.
24CompreendemosserviçosdeProteçãoSocialEspecialde
Média Complexidade: I — Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); II — Serviço
EspecializadoemAbordagemSocial;III—ProteçãoSocialao
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de
liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à
comunidade (PSC); IV — Proteção Social Especial para
pessoas comdeficiência,idosas e suasfamílias; V — Serviço
EspecializadoparaPessoasemSituaçãodeRua.Art.25Os
serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
garantem abrigamento, alimentação, higienização e trabalho
protegido para famílias ou indivíduos que se encontrem sem
referências ou em situação de ameaças, necessitando serem
retirados do núcleo familiar ou comunitário. Art. 26 
Compreendem os serviços de Proteção Especial de Alta
Complexidade: I — Serviço de Acolhimento Institucional, nas
seguintes modalidades: casalar; abrigo institucional; casa de
passagem;residênciasinclusivas;II—ServiçodeAcolhimento
em Repúblicas; III — Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora; IV — Serviço de Proteção em Situações de
CalamidadesPúblicasedeEmergências.Art.27Osserviços
de Proteção Social Especialserão ofertados pelos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS),
unidadepúblicadeabrangênciaegestãomunicipal, destinada
à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se
encontramemsituaçãoderiscopessoalousocial,porviolação
de direitos ou contingência, que demandam intervenções
especializadasdaProteçãoSocialEspecial.Art.28Compete
aos Centros de Referência Especializados de Assistência
Social (CREAS) a organização e efetuação dos serviços de
enfrentamento às violações de direitos e proteção integral às
famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou
situaçãodeameaça,necessitandoserretiradosdeseunúcleo
familiare/oucomunitário.

SEÇÃOIII
DASENTIDADESDEASSISTÊNCIASOCIAL



Art. 29  Serão consideradas de assistência
social as entidades e organizações quando seus atos
constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivos,
missão e públicoalvo, de acordo com as disposições da Lei
Federal nº 8.742/93, regulamentada pelo Decreto Federal nº

6.308/2007, de 14 de dezembro de 2007. Parágrafo Único 
Constituem características essenciais das entidades e
organizações de assistência social: I — realizar atendimento,
assessoramento ou defesa de garantia de direitos na área da
assistência social, na forma desta Lei; II — garantir a
universalidade do atendimento, independentemente de
contraprestação de serviços do usuário; III — ter finalidade
públicaetransparêncianassuasações.Art.30Asentidades
e organizações de assistência social que incorrerem em
irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram
repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao
SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e
penal.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESGERAISETRANSITÓRIAS


Art. 31  O financiamento do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) do Município de Fortaleza darseá
atravésdosrecursosmunicipais,eaquelesalocadosnoFundo
Municipal de Assistência Social, incluindo as transferências
FundoaFundo,advindasdaUniãoedoEstado.Art.32Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.
       





Declara de utilidade pública a
Associação de Moradores do
VillaVerde.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública a Associação de
MoradoresdoVillaVerde,entidadecivildedireitoprivado,sem
fins lucrativos e de natureza assistencial, com sede e foro na
cidadedeFortaleza.Art.2ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de
dezembro de 2012.      





Dispõe sobre a concessão dos
benefícioseventuaisdaPolítica
de Assistência Social de que
trata o art. 22 da Lei nº 8.742,
de07dedezembrode1993,e
dáoutrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaminstituídosnoâmbitodoMunicípiodeFortaleza
os benefícios eventuais da Política de Assistência Social de
quetrataoart.22daLeinº8.742,de07dedezembrode1993.
Art.2ºOsbenefícioseventuaissãoprovisõessuplementares
e temporárias, de natureza não contributiva, que integram as
garantias do Sistema Único da Assistência Social (SUAS),
comomodalidadedeProteçãoSocialBásica,esãodestinados
às pessoas ou famílias usuárias da Política de Assistência
Social em virtude de nascimento e morte ou outras situações
de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
Parágrafo Único  Os benefícios eventuais poderão ser
prestados através de serviços, bens de consumo ou em
pecúnia. Art. 3º  Os benefícios eventuais destinamse aos
cidadãoseàsfamíliascomimpossibilidadedearcarporconta
própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja
ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do

POLÍTICA
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da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, do Fundo
dasNaçõesUnidasparaaInfância.§1ºODocumentoSínte
se constante do Anexo Único desta Lei, destinase a orientar
osprogramas,projetoseaçõesvoltadosparacriançasdezero
a seis anos, em cada Secretaria responsável pelos pilares do
Cuidar (Saúde), Educar (Educação), Promover a Assistência
Social (Assistência Social) e o Direito à Cidadania (Direitos
Humanos).§2ºOsprogramas,projetoseaçõesdasSecreta
rias afins e transversais, a saber: Cultura; Esporte e Lazer;
MeioAmbiente; Segurança Cidadã; Coordenadorias Especiais
daJuventude;PolíticassobreDrogas;ParticipaçãoPopular;da
Mulher; Infraestrutura e Habitação Popular se integrarão de
forma Intersetorial nas ações finalísticas. § 3º  São Ações
Finalísticas:a)criançacomsaúde;b)educação;c)assistência
socialascriançasesuasfamílias;d)afamíliaeacomunidade
da criança; e)convivência familiar e comunitáriaemsituações
especiais; f) do direito de brincar ao brinquedo de todas as
crianças;g)acriançaeoespaço–acidadeeomeioambiente;
h) atendendo à diversidade; i) assegurando o documento de
cidadania a todas as crianças; j) enfrentando as violências
sobre as crianças; k) protegendo ascrianças da pressãocon
sumista; l) controlando a exposição precoce aos meios de
comunicação; m) evitando acidentes na primeira infância. Art.
2º  O Plano Municipal Pela Primeira Infância de Fortaleza
(PMPIF) será implementado num horizonte de curto, médio e
longoprazo,tendocomovisãodefuturo,oAnodoBicentenário
doBrasilem2022.Art.3ºAPrefeituraMunicipaldeFortaleza
deveráacadaano,noperíododeelaboraçãodaleiorçamentá
riaanual,apresentarsuasmotasderesultadoseseurespecti
voplanodeaçãoparaaefetivaçãodasdiretrizesedosobjeti
vos/proposituras do PMPIF. § 1º  Será criada uma Comissão
Municipal de Implementação do PMPIF, por ato do Prefeito
Municipal,compostapor11membros:a)01(um)coordenador
executivo;b)01(um)secretáriooutécnicodaSecretariaMuni
cipaldeSaúde;c)01(um)secretariooutécnicodaSecretaria
Municipal de Educação; d) 01 (um) secretario ou técnico da
Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e
CombateàFome;e)01(um)secretáriodaSecretariadeCida
daniaeDireitosHumanosouPresidentedaFundaçãodaFamí
lia e Criança Cidadã; f) 01 (um) conselheiro do COMDICA; g)
01 (um) representante do Ministério Público ou Defensoria
Pública;h)01(um)ConselheiroTutelar;i)01(um)representan
te de organização comunitária ou não governamental com
atuaçãonaáreadaprimeirainfância;j)01(um)representante
deInstituiçãodeNívelSuperior/Universidadequeatuenaárea
daprimeirainfância;k)01(um)paioumãedecriançadezero
a 6 anos. § 2º  O monitoramento das ações do PMPIF será
semestral,emreuniõesordináriasdoCOMDICA,comapartici
pação da Comissão Municipal de Implementação do PMPIF,
para avaliar os avanços e dificuldades enfrentadas na execu
ção do Plano. § 3º  A avaliação do PMPIF para revisão ou
atualização das ações será de dois em dois anos, realizada
pela Comissão Municipal de Implementação do PMPIF em
consonância com o COMDICA, pautada nos indicadores esta
belecidos.Art.4ºOCoordenadordoPMPIFaserindicadoe
nomeadopeloPrefeitoMunicipaldeveráterumperfiltécnicoe
desenvolverá as funções executivas e de articulação entre as
váriasáreasgovernamentais,oCOMDICAeasociedadecivil.
Art. 5º  Criase a partir desse Plano, a Semana Municipal da
Primeira Infância de Fortaleza, a ser comemorada no mês de
outubro,articuladacomasatividadesdodiadacriança.Pará
grafo Único  As atividades alusivas à Semana da Primeira
Infância e a Semana do Bebê, correrão à conta de despesas
decorrentes das dotações orçamentárias específicas, bem
comoatravésdedoaçõesdeterceiroserepassesadvindosdo
EstadoedaUnião,epoderãosernormatizadasporcronogra
maaserelaboradopeloExecutivoMunicipalemparceriacom
as instituições que fizerem parte desuaorganização. Art.6º 
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 13 de junho de 2014. 
      










Institui,noâmbitodoMunicípio
de Fortaleza, a Comissão Es
pecial de Acompanhamento
dasAçõesdePolíticadeAssis
tênciaSocial.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituída,noâmbitodoMunicípiodeFortaleza,a
ComissãoEspecialdeAcompanhamentodasAçõesdePolítica
de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal de
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(SETRA). Art. 2º  À Comissão Especial de Acompanhamento
dasAçõesdePolíticadeAssistênciaSocialcompete:I—arti
cular o processo de implantação, execução, monitoramento,
registroeavaliaçãodasações,usuárioseserviços;II—coor
denaraexecuçãodasaçõesassistenciais,mantendoodiálogo
e a participação dosprofissionais edas famíliasinseridasnos
serviçosofertadosnosequipamentossocioassistenciaisepela
rede prestadora de serviços no território; III — definir, com os
profissionais que integram os equipamentos, o fluxo de entra
da,acompanhamento,monitoramento,avaliaçãoedesligamen
todasfamílias;IV—definir,comaequipetécnicaqueintegra
cada equipamento, os meios e as ferramentas teórico
metodológicasdetrabalhocomasfamílias,gruposdefamílias
ecomunidade,buscandooaprimoramentodasações,oalcan
cederesultadospositivosparaasfamíliasatendidaseoforta
lecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; V
— coordenar as equipes de referências, através da atuação
direta de cada assistente técnico, dosequipamentos queexe
cutamaPolíticadaAssistênciaSocial,visandoao efetivofun
cionamentodoequipamento,planejando,coordenandoeavali
andoaexecuçãodeatividadesadministrativasdecadaunida
de; VI — monitorar regularmente as ações de acordo com as
diretrizes do programa, instrumentos e indicadores pactuados;
VII — realizar reuniões periódicas com os profissionais que
integram os equipamentos, com vistas à discussão de casos,
avaliaçãodasatividadesdesenvolvidas,dosserviçosofertados
e dos encaminhamentos realizados, dentre outras atividades;
VIII—promovereparticipardereuniõesperiódicascomrepre
sentantes da rede prestadora de serviços, visando contribuir
com a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento
SocialeCombateàFome(SETRA)naarticulaçãoeavaliação
relativaàcoberturadademandaexistentenoterritórioeacom
panhar os encaminhamentos realizados; IX — promover e
participardereuniõesperiódicascomrepresentantesdeoutras
políticas públicas, visando àarticulação intersetorial no territó
rio; X — prestar assessoramento à Coordenadoria de Gestão
Integrada de Assistência Social e suas gerências em matéria
relativa à sua área de competência; XI — contribuir com o
órgão gestor municipal na avaliação relativa à cobertura dos
serviços no território, no estabelecimento de fluxos entre os
serviços da Proteção Social Básica e Especial de Assistência
Social,ealcancedocomandoúnicodefinidopelogestormuni
cipal da Política de Assistência Social. Art. 3º  A Comissão
EspecialdeAcompanhamentodasAçõesdePolíticadaAssis
tênciaSocialserácompostapor4(quatro)assistentestécnicos
Ie37(trintaesete)assistentestécnicosII,cujaremuneraçãoé
fixadanoAnexoÚnicodestaLeiComplementar,submetidosa
regimedetrabalhodededicaçãoexclusiva.§1ºACoordena
çãoGeral da Comissão Especial de Acompanhamento das
Ações de Política de Assistência Social será exercida pela
CoordenadoriadeGestãoIntegradadeAssistênciaSocial.§2º
 Ficam criados 4 (quatro) cargos em comissão de assistente
técnico I, simbologia DNS1, e 37 (trinta e sete) cargos em
comissãodeassistentetécnicoII,simbologiaDNS2,naforma
doAnexoÚnicodestaLei.Art.4ºOsmembrosdaComissão
EspecialdeAcompanhamentodasAçõesdePolíticadeAssis
tênciaSocialserãodesignadosporatodochefedoPoderExe
cutivo Municipal, atendendo ao disposto na Resolução nº 17,
de20dejunhode2011,doConselhoNacionaldeAssistência
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plementarentraemvigornadatadesuapublicação,revogadas
Social (CNAS). Parágrafo Único  Os profissionais designados
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
deverão estar inscritos nos seus respectivos conselhos de
CIPAL DE FORTALEZA, em 13 de junho de 2014. 
classe, quando houver. Art. 5º  A Comissão Especial de
      
AcompanhamentodasAçõesdePolíticadeAssistênciaSocial,

comosseusrespectivoscargosemcomissão,terávalidadede

3(três)anos,ocasiãoemqueoscargosemcomissãocriados
ANEXOÚNICO
serão extintos automaticamente ou, ainda, quando cessado o

custeioporpartedafontederecursosfederais.ParágrafoÚni
QUADRODECARGOSEMCOMISSÃODACOMISSÃO
coAComissãoEspecialdeAcompanhamentodasAçõesde
ESPECIALDEACOMPANHAMENTODASAÇÕESDE
Política de Assistência Social e seus respectivos cargos em
POLÍTICADEASSISTÊNCIASOCIAL
comissãopoderãoserprorrogados,pordecretodoPoderExe

cutivo Municipal, desde que persista a necessidade de acom
panhamentodasaçõessocioassistenciais,bemcomoocusteio
CARGO
SIMBOLOGIA REMUNERAÇÃO(R$) QUANT.
dassuasatividadescomrecursosfederais.Art.6ºAsdespe
ASSISTENTETÉCNICOI
DNS1
2.567,11
04
sasdecorrentesdaaplicaçãodestaLeiComplementarcorrerão
porcontadedotaçãoorçamentáriadaSecretariaMunicipalde
ASSISTENTETÉCNICOII
DNS2
2.174,47
37
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(SETRA),suplementadasenecessário.Art.7ºEstaLeiCom



AbreaosOrçamentosdoMunicípio,emfavorde
diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de R$ 4.260.000,00 para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente
orçamento.


OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloArt.83,incisoVI,daLei
OrgânicadoMunicípiodeFortalezaedaautorizaçãocontidanoArt.6º,I,aeb,observadoodispostonoArt.7º,daLeinº10.141,de
13dedezembrode2013eCONSIDERANDo a necessidade de implementar a execução das ações dos orçamentos de diversos
órgãosdaAdministraçãoMunicipal.DECRETA:Art.1ºFicaabertoaosOrçamentosdo Município,emfavordediversosórgãos,o
créditosuplementarnovalordeR$4.260.000,00(quatromilhões,eduzentosesessentamilreais),paraatenderàprogramaçãocons
tantedoAnexoIdesteDecreto.Art.2ºOsrecursosnecessáriosàexecuçãododispostonoartigoanteriordecorrerãodeanulação
parcialdasdotaçõesorçamentáriasindicadasnoAnexoIIdesteDecreto.Art.3ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapubli
cação, revogadas as disposições emcontrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 25 dejunho de2014.  
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Dispõe sobre a convocação
das Pré Conferências Regio
nais,daXIConferênciaMunici
pal de Assistência Social e dá
outrasprovidências.


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, em
conjunto com a PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL
DEASSISTÊNCIASOCIALDEFORTALEZA,nousodesuas
atribuições legais, e considerando a urgente necessidade de
avaliação da situação atual do Sistema Único de Assistência
SocialSUAS,assimcomoaproposituradediretrizesvisando
aoaperfeiçoamentodoSistema,deacordocomodispostono
inciso IIIdoart.5ºdaLeiMunicipalnº8.404,de24dedezem
bro de 1999, alterada pela Lei Municipal nº 9.405, de 18 de
julhode2008.CONSIDERANDOqueoprocessodeConferên
ciasdeAssistênciaSocialsãoespaçosamplosedemocráticos
de discussão e articulação coletivas em torno de propostas e
estratégiasdeorganização,cujaprincipalcaracterísticaéreunir
governoesociedadecivilorganizadanoâmbitodosmunicípios
paradebateredecidirasprioridadesnaPolíticadeAssistência
Socialparaospróximosanos.CONSIDERANDOqueécompe
tênciadoCMASFortalezaconvocaracadadoisanosaConfe
rênciaMunicipaldeAssistênciaSocial,comoobjetivodeavali
ar a situação da assistência social e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do SUAS, conforme disposto no inciso III do
art.5ºdoRegimentoInternodoCMAS,dispostonaResolução
CMASnº1.265,de29deoutubrode2008.CONSIDERANDO
que a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assis
tênciaSocialNOB/SUASpreconizaqueaPolíticadeAssistên
cia Social deve ser executada de maneira planejada; e CON
SIDERANDO que o Plano Decenal de Assistência Social pro
postoemprocessodeConferênciaem2005precisaseravalia
doerepensadoparaadécadafutura,oquesedarápormeio
daXIConferênciaMunicipaldeAssistênciaSocial.RESOLVE:
Art. 1º  Convocar ordinariamente a XI Conferência Municipal
deAssistênciaSocial,comofimdeavaliarasituaçãoatualda
AssistênciaSocialepropornovasdiretrizesparaoseuaperfei
çoamento,emespecialosavançosnoSistemaÚnicodeAssis
tência Social  SUAS. Art. 2º  A XI Conferência Municipal de
Assistência Social realizarseá em Fortaleza, Ceará, nos dias
05e06deagostode2015.Art.3ºAXIConferênciaMunicipal
deAssistênciaSocialterácomoTema:“ConsolidaroSUASde
Vez Rumo a 2026”. Art. 4º  A XI Conferência Municipal de
AssistênciaSocialseráantecedidaporPréConferênciasRegi
onais,aseremrealizadasnosmesesdejunhoejulhode2015.
Art. 5º  Para a organização da XI Conferência Municipal de
AssistênciaSocialseráinstituídaumaComissãoOrganizadora,
comcomposição paritária derepresentantes do Governo e da
Sociedade Civil, coordenada pela Presidente e pela Vice
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Fortaleza,aserdefinidaemResoluçãodoConselhoMunicipal
deAssistênciaSocialdeFortaleza.ParágrafoÚnico.Apoiaráa
organização das Pré Conferências Regionais e da XI Confe
rênciaMunicipaldeAssistênciaSocialasgerênciaseosequi
pamentos sociais vinculados à Secretaria Municipal de Traba
lho,DesenvolvimentoSocialeCombateàFomeSETRA.Art.
6º  Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
       
     
        
      












      A SECRETÁ
RIA TITULAR DA SECRETARIA REGIONAL III, Município de
Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, instituídas pelo
incisoIdoart.21daLein°8.608de26dedezembrode2001,
c/coincisoIdoart.2°doDecreton°11.271de24deoutubro
de2002.CONSIDERANDOoteordoDecreton°12.201de13
dejunhode2007,publicadoemDOMde15dejunhode2007
que regulamenta a Lei Municipal n° 8.481 de 24 de junho de
2000,aqualinstituioSuprimentodeFundosdestamunicipali
dade. RESOLVE: Art. 1°  Designar o servidor LUIZ DIOGO
LOIOLA FERREIRA, Coordenador Administrativo Financeiro
desta Secretaria Regional III, matrícula n° 10784301, para
administraroSuprimentodeFundosdestaSecretaria.Art.2°
Caberá ao designado o provimento dos meios necessários
para a realização de suas atividades. Art. 3°  A atuação do
servidor descrito nesta portaria é considerada serviço público
relevante, não sendo passível de remuneração. Art. 4°  Esta
portaria entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo
ÚnicoAlémdesuaregularpublicaçãoemDOM,afixeseesta
portarianosflanelógrafosexpostosnestaSecretaria,emrazão
de seu caráter urgente. Registrese. Publiquese. Cumprase.
GABINETE DA SECRETÁRIA TITULAR DA SECRETARIA
REGIONALIII.Fortaleza,16dejulhode2015. 
       








OSUPERINTENDEN
TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegais,tendoemvista
oquedispõeoartigo1º,doDecretoMunicipalnº13.076/2013,
de 08 de fevereiro de 2013 e Portaria nº 20/2014, de 02 de
maio de 2014, publicada no DOM nº 15.274 de 09.05.2014.
RESOLVE,nostermosdosarts.75eseguintes,daLeinº6794,
de27dedezembrode1990,EstatutodosServidoresPúblicos
doMunicípiodeFortaleza,concederLicençaPrêmio,aservido
ra abaixo relacionada, lotada no Instituto de Previdência do
MunicípiodeFortaleza:

PROC.Nº
P454657/2015

MAT./NOME
9323.01
Celcina

QUINQ


Maria

RibeiroBrasil

5º

PERÍODO

19.08.2008 a
19.08.2013

DIAS


90


GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em 09 de
março de 2015. Publiquese, anotese e cumprase. 
      VISTO:
      



OSUPERINTENDEN
TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegais,tendoemvista
oquedispõeoartigo1º,doDecretoMunicipalnº13.076/2013,
de 08 de fevereiro de 2013 e  Portaria nº 20/2014, de 02 de
maio de 2014, publicada no DOM nº 15.274 de 09.05.2014.
RESOLVE,nostermosdosarts.75eseguintes,daLeinº6794,
de27dedezembrode1990,EstatutodosServidoresPúblicos
doMunicípiodeFortaleza,concederLicençaPrêmio,aoservi
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Dispõe sobre o reajuste nas tabelas de vencimento-base dos
servidores públicos referidos na
Lei n° 7.210, de 21 de setembro de 1992, que trata do Plano
de Cargos e Carreiras do Instituto de Pesos e Medidas
(IPEM).
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica reajustada em 10,42% (dez vírgula
quarenta e dois por cento) a tabela de vencimento-base dos
servidores do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza
(IPEM), instituída pela Lei n° 7.210, de 21 de setembro de
1992, a partir de 1° de maio de 2002.
Art. 2° - A gratificação de representação devida
aos ocupantes de cargos em comissão fica reajustada em 10%
(dez por cento), a partir de 1° de maio de 2002. Parágrafo Único - O valor do vencimento-base do cargo em comissão permanece de R$ 324,20 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte
centavos).
Art. 3° - O reajuste previsto nesta Lei será devido
aos inativos e pensionistas.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, exceto quanto aos seus efeitos financeiros
que retroagirão a 1° de maio de 2002, ficando revogadas todas
as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 05 de dezembro de 2002.
    


    
Institui a Semana Municipal de
Vacinação Infantil.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituída a Semana Municipal de
Vacinação Infantil, no âmbito do Município de Fortaleza.
Art. 2° - A semana a que se refere o art. 1° desta
Lei constará de campanhas publicitárias, palestras, distribuição
de folders e outras formas de esclarecimentos aos pais sobre a
importância da vacinação infantil.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de dezembro de 2002.
    







    
Institui o Dia do Transportador
Escolar de Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Transportador
Escolar, a ser comemorado no dia 11 de agosto de cada ano.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de dezembro de 2002.
    


   
Dispõe sobre a afixação de cartazes referentes à defesa do
consumidor em estabelecimentos comerciais e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Ficam os estabelecimentos comerciais
em funcionamento no município de Fortaleza obrigados a afixar, em local visível e destacado de seu espaço interno, cartazes referentes à defesa do consumidor.
Art. 2° - Deverão constar dos cartazes de que
trata o art. 1° desta Lei:
I - o número dos telefones dos órgãos que desenvolvem atividades relacionadas à defesa do consumidor;
II - informações extraídas do Código de Defesa
do Consumidor.
Parágrafo Único - Os dados discriminados nos
incisos I e II deste artigo deverão estar inscritos em um único
cartaz.
Art. 3° - Os órgãos que deverão ter seus telefones indicados, nos termos do art. 2° desta Lei, são:
I - DECOM;
II - Balcão de Defesa do Consumidor da Câmara
Municipal de Fortaleza;
III - Serviço de Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária do Município.
Parágrafo Único - O telefone de que trata o inciso
III deste artigo deverá ser obrigatoriamente indicado apenas
pelos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios.
Art. 4° - As informações a serem fornecidas, nos
termos do inciso II do art. 2° desta Lei, poderão ter, a critério do
Poder Executivo Municipal, caráter genérico ou específico,
referindo-se, em cada caso, à prática geral do comércio ou
àquela própria de cada tipo de estabelecimento.
§ 1° - Caberá ao Poder Executivo Municipal definir as dimensões dos cartazes e os dizeres a serem inscritos
nos mesmos.
§ 2° - As informações específicas deverão, conforme o tipo de estabelecimento, referir-se às atividades do
mesmo.
§ 3° - As informações deverão ser dadas em
linguagem clara e concisa.
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Art. 5° - O número de cartazes a serem afixadas
deverá obedecer, em relação à área do estabelecimento destinada ao atendimento público, à proporção de um cartaz para
cada módulo de 50m² (cinqüenta metros quadrados), afixandose pelo menos 1 (um) para cada área de dimensão inferior.
Art. 6° - Para o cumprimento desta Lei, ficam
estabelecidos os seguintes prazos:
I - para o Poder Executivo Municipal definir as
inscrições e dimensões dos cartazes, 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Lei;
II - para os estabelecimentos afixarem os cartazes, 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo referido
no inciso I deste artigo.
Art. 7° - O descumprimento dos dispositivos
desta Lei acarretará a aplicação de multa ao infrator, a ser
regulamentada pelo Poder Executivo Municipal. (VETADO).
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de dezembro de 2002.

 


      


 
 

Declara de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 76, da Lei Orgânica
do Município de Fortaleza de 05 de abril de 1990, e com apoio
no Decreto - Lei Federal n° 3.365 de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n° 2.786 de 21 de meio de 1956 e na Lei n°
4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto Lei n° 1.075, de
21 de janeiro de 1970.
DECRETA:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o imóvel,
situado nesta capital, Distrito de Messejana no lugar Cocó nas
terras do Sítio São José, Rua Galiléia, de propriedade de Nilsa
Jesuíno da Costa, distando 159,50m para um beco existente
sem denominação oficial, constituído pelo lote n° 14 da quadra
única, medindo 16,00m de frente por 50,00m de fundos, fazen-
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do uma área total de 800,00m², conforme matrícula n° 37.096
da 1ª Zona desta Capital.
Art. 2° - O imóvel mencionado no artigo anterior,
incluindo todas as edificações, benfeitorias e servidões nele
existentes, será desapropriado para implantação do Centro
Educacional Cebolinha.
Art. 3° - Fica a secretaria Municipal de Infra Estrutura e Controle Urbano - SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral do Município - P.G.M., a executar
Judicialmente a desapropriação que trata o presente decreto,
devendo as despesas correr por conta de recursos específicos
a ser transferidos para a Secretaria Executiva Regional II SER II.
Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, 10 de dezembro de 2002.

 


      


  
 

Abre aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de R$ 12.610.100,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 76, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização
contida no Art. 6°, I, “a” e “b”, da Lei n° 8.583, de 10 de dezembro de 2001 e,
CONSIDERANDO a necessidade de implementar a execução das ações dos orçamentos de diversos órgãos
da Administração Municipal.
DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar no
valor de R$ 12.610.100,00 (doze milhões, seiscentos e dez mil
e cem reais) para atender à programação constante do Anexo I
deste Decreto.
Art. 2° - Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão de anulação total e par-
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Art. 4º AAgência de Fiscalização de Fortaleza
(AGEFIS)éaentidadecompetenteparaexecutarafiscalização
urbananoqueconcerneàdefesadoconsumidor.
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edáoutrasprovidências.
al; X — 1 (um) representante indicado pelo Ministério Público

Estadual;XI—1(um)representantedaOrdemdosAdvogados

FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
doBrasilSecçãoCeará(OAB/CE);XII—1(um)representan
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
te de organismos representativos do comércio, da indústria e
COMPLEMENTAR:Art.1ºOSistemaMunicipaldeDefesado
de prestação de serviços; XIII — 3 (três) representantes de
Consumidor,criadopelaLein.8.740,de10dejulhode2003,
entidades civis de defesa do consumidor, que atendam aos
passaaserregidoporestaLei.
pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei Federal n.

7.347,de25dejulhode1985,escolhidospelocolegiadomedi
ante processo de inscrição ao qual será dada ampla divulga
CAPÍTULOI
ção.§1ºDosrepresentantesdaSecretariaMunicipaldaSaú
DOSISTEMAMUNICIPALDEDEFESADOCONSUMIDOR
de, 2 (dois) membros deverão pertencer à área de Vigilância

Sanitária.§2ºODiretordoDepartamentoMunicipaldeProte

Art.2ºOSistemaMunicipaldeDefesadoCon
ção e Defesa dos Direitos do Consumidor é membro nato do
sumidorseráintegradopelosseguintesórgãosouentidades:I
ConselhoMunicipaldeDefesadoConsumidore,naqualidade
—DepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitos
de presidente, possui voto de qualidade. § 3º  Os membros
do Consumidor (PROCON); II — Agência de Fiscalização de
referidosnosincisosIIaXIIdesteartigoserãoindicadospelas
Fortaleza (AGEFIS); III — Conselho Municipal de Defesa do
entidadeseórgãosrepresentados,einvestidosnasfunçõesde
Consumidor (CMDC); IV — Fundo Municipal de Direitos Difu
ConselheiroatravésdedesignaçãodoPresidentedoConselho.
sos (FMDD). § 1º  Integram, ainda, o Sistema Municipal de
§ 4º  Os membros referidos no inciso XIII deste artigo serão
Defesa do Consumidor os órgãos municipais e as entidades
escolhidos mediante Edital de Habilitação, cujo processo será
privadasquesededicamàproteçãodoconsumidor.§2ºOs
conduzidopeloDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesa
órgãoseentidadesqueintegramoSistemaMunicipaldeDefe
dos Direitos do Consumidor. § 5º  Para cada membro efetivo
sa do Consumidor desenvolverão suas atribuições integradas
será indicado um suplente que assumirá, com direito a voto,
com os órgãos federais e estaduais voltados para a mesma
nasausênciasouimpedimentosdotitular.§6ºOsconselhei
finalidade.
ros terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução,

sendopermitida1(uma)reconduçãoporigualperíodo.§7ºO
CAPÍTULOII
exercíciodafunçãodeconselheiro,titularousuplente,éconsi
DODEPARTAMENTOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESA
deradodeinteressepúblicorelevanteenãoseráremunerado.
DOSDIREITOSDOCONSUMIDOR
§8ºOsórgãoseentidadesquecompõemoConselhoMuni
cipal de Defesa do Consumidor poderão, a qualquer tempo,

proporasubstituiçãodosConselheirosindicadospelorespecti

Art.3ºODepartamentoMunicipaldeProteçãoe
voórgãoouentidade.
Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON) tem as suas

competênciasdefinidasemsuaLeidecriação,competindolhe,
CAPÍTULOV
ainda,realizaragestãodoFundoMunicipaldeDefesadoCon
DOFUNDOMUNICIPALDEDIREITOSDIFUSOS
sumidor(FMDD).

CAPÍTULOIII

Art. 7º  O Fundo Municipal de Direitos Difusos
(FMDD), instrumento de natureza contábil criado pela Lei n.
DAAGÊNCIADEFISCALIZAÇÃODEFORTALEZA
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8.750, de 11 de julho de 2003, vinculado ao Departamento
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
(PROCON), tem a finalidade específica de garantir e adminis
trarosrecursosfinanceirosnecessáriosàsaçõeseserviçosde
proteçãoedefesadosdireitosdosconsumidoresnoMunicípio
deFortaleza.ParágrafoÚnicoOFundoMunicipaldeDireitos
Difusos (FMDD) possui autonomia administrativa, financeira,
patrimonialecontábilnagestãodeseusrecursos,eserágeri
do pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos
DireitosdoConsumidor(PROCON).Art.8ºOFundoMunicipal
de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD) possui as seguintes
receitas: I — dotações orçamentárias do Município; II — con
denações judiciais de que tratam os artigos 11 e 13 da Lei
Federaln.7.347,de24dejulhode1985;III—valoresdestina
dosaoMunicípioemvirtudedaaplicaçãodamultaprevistano
art.56,incisoI,c/coart.57eseuparágrafoúnico,ambosda
Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
salvoasdecorrentesdoexercíciodafiscalizaçãorealizadapela
Agência de Fiscalizaçãode Fortaleza (AGEFIS), cujos valores
selimitarãoa60%domontantearrecadadopelareferidaAgên
ciaemrazãodeinfraçãoàlegislaçãoconsumerista;IV—mul
tas provenientes do descumprimento de obrigação assumida
em compromisso de ajustamento de conduta, firmado perante
órgãos públicos legitimados; V — valores de indenizações de
quetrataoart.100,parágrafoúnico,daLeiFederaln.8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor); VI — rendimentos prove
nientesdaaplicaçãodeseusprópriosrecursos,observadasas
disposiçõeslegaispertinentes;VII—doações,auxílios,contri
buiçõesesubvençõesfeitasdiretamenteaoFundoporpessoas
físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras; VIII — eventuais
transferênciasorçamentáriasprovenientesdequaisqueroutras
entidades públicas ou privadas; IX — recursos oriundos de
convêniosfirmadoscomórgãoseentidadesdedireitopúblicoe
privado,nacionaisouestrangeiras;X—transferênciadoFundo
FederaldeDefesadeDireitosDifusosoudeFundoEstadualde
DefesadoConsumidor;XI—outrasreceitasquevieremalhe
serdestinadas.§1ºOsrecursosfinanceirosdoFundoMuni
cipaldeDefesadosDireitosDifusos(FMDD)serãodepositados
emcontaespecíficaaserabertaemantidaemestabelecimen
tobancáriooficial,àdisposiçãodoDepartamentoMunicipalde
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON),
obedecidasasnormasestabelecidasemlegislaçãoaplicávelà
espécie. § 2º  Fica autorizada a aplicação financeira das dis
ponibilidadesdoFundoMunicipaldeDefesadosDireitosDifu
sosemoperaçõesativas,demodoapreserválascontraeven
tualperdadopoderaquisitivodamoeda.§3ºOsaldocredor
do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, apurado
embalançonotérminodecadaexercíciofinanceiro,serátrans
feridoparaoexercícioseguinte,aseucrédito.§4ºODepar
tamento Municipalde Proteção e Defesados Direitosdo Con
sumidor(PROCON)farápublicar,trimestralmente,osdemons
trativosdereceitasedespesasgravadasnosrecursosdoFun
dodequetrataesteartigo.Art.9ºOsrecursosdoFundopro
venientes das condenações de indenização a que se refere o
art.13daLeiFederaln.7.347/85serãoseparados,conformea
natureza de sua origem, em diversas contas ou subcontas de
acordocomoscritériosindicadosaseguir,relativosaosdanos
causados ao(à): I — meio ambiente; II — consumidor; III —
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;IV—qualqueroutrointeressedifusooucoletivo;V
— infração da ordem econômica; VI — ordem urbanística; VII
—honraeàdignidadedegruposraciais,étnicosoureligiosos;
VIII—patrimôniopúblicoesocial.Parágrafoúnico.Aspessoas
físicasejurídicassujeitasaopagamentodasreceitasindicadas
nesteartigodeverãocomunicaraoDepartamentoMunicipalde
ProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),no
prazode10(dez)dias,arealizaçãodosdepósitosacréditodo
Fundo,comespecificaçãodaorigem.Art.10Osrecursosdo
FundoMunicipaldeDefesadosDireitosDifusos(FMDD)pode
rão ser aplicados: I — na defesa dos direitos básicos do con
sumidor;II—napromoçãodeeventoseducativoseediçãode
materialinformativo;III—namodernizaçãoadministrativados
órgãospúblicosintegrantesdoSistemaMunicipaldeDefesado
Consumidor,responsáveispelaexecuçãodaspolíticasrelativas



àárea;IV—naaquisiçãodematerialpermanenteoudecon
sumoenaestruturaçãoeinstrumentalizaçãodoDepartamento
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
(PROCON),objetivandoamelhoriadosserviçosprestadosaos
consumidores; V — na reconstituição de bens lesados, desde
quetenhamsidodepositadosrecursosprovenientesdeconde
nações judiciais, a que se refere o art. 13, da Lei Federal n.
7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo único. Os recursos
provenientesdascondenaçõesdeindenização,aqueserefere
oart.13,daLeiFederaln.7.347/85,somentepoderãoteroutra
destinação quando da impossibilidade de reconstituição dos
bens lesados.Art. 11  Para a Gestão do Fundo Municipal de
Defesa dos Direitos Difusos (FMDD), o Departamento Munici
pal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
(PROCON) contará com o apoio técnicofuncional de 1 (um)
Coordenadore1(um)Contador.

CAPÍTULOVI
DOCOLÉGIORECURSAL



Art. 12  Fica instituído, no âmbito do Departa
mentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsu
midor(PROCON),oColégioRecursal,órgãocolegiadocompe
tente para julgar em segunda e última instância os recursos
interpostosemfacedasdecisõesdomencionadoDepartamen
to. Art. 13  O Colégio Recursal será composto por 5 (cinco)
membros:I—orepresentantedaDefensoriaPúblicaEstadual
noConselhoMunicipaldeDefesadoConsumidor;II—orepre
sentanteindicadopeloMinistérioPúblicoEstadualnoConselho
Municipal de Defesa do Consumidor;III — o representante da
OrdemdosAdvogadosdoBrasil–SecçãoCeará(OAB/CE)no
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor; IV — 1 (um)
membroindicadopelaProcuradoriaGeraldoMunicípio(PGM);
V — 1 (um) representante de organismos representativos do
comércio, da indústria e de prestação de serviços; § 1º  Os
membrosdoColégioRecursaldeverãoserbacharéisemdirei
to. § 2º  Os membros do Colégio Recursal elegerão o Presi
dente do Colegiado, dentre os representantes do Ministério
público,daDefensoriaPúblicaedaOrdemdosAdvogadosdo
Brasil–SecçãoCeará(OAB/CE),paramandatode1(um)ano,
sendovedadasuareconduçãoparaos2(dois)mandatossub
sequentes.§3ºOsmembrosdoColégioRecursalfarãojusà
vantagemremuneratória(jetom)porsessãoassistida,novalor
equivalenteaocargoemcomissãodesimbologiaDNI3.§4º
O Colégio Recursal reunirseá, ordinariamente, até 2 (duas)
vezespormês,emdiaehoráriopreviamentefixadosporatodo
seu Presidente, podendo ser convocada até 1 (uma) reunião
extraordinária mensal, se assim exigir a necessidade ou a
conveniênciadoórgão.
CAPÍTULOVII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art. 14  Os cargos em comissão deTesoureiro,
simbologiaDAS1,edeSecretárioExecutivo,simbologiaDAS
2, integrantes daestrutura do Fundo Municipal de Defesados
Direitos Difusos (FMDD), passam a denominarse
Coordenador,simbologiaDAS1,eContador,simbologiaDAS
2, respectivamente. Art. 15  O chefe do Poder Executivo
regulamentará o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos(FMDD)noprazode180(centoeoitenta)diasacontar
dapublicaçãodestaLei.Art.16EstaLeiComplementarentra
emvigornadatadesuapublicação.Art.17Ficamrevogadas
as Leis n. 8.740/2003 e a 8.750/2003, bem como as
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 19 de dezembro de 2014. 
      





Dispõe sobre a competência,
estruturaeorganizaçãodoIns
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Dispõe sobre a organização do
Sistema Municipal de Defesa do
Consumidor, cria a Secretaria
de Defesa do Consumidor
(PROCON Fortaleza), o Conselho Municipal de Defesa do
Consumidor (CMDC), e a Comissão Permanente de Normatização.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º - A organização do Sistema Municipal de
Defesa do Consumidor fica estabelecida nos termos desta Lei.
Art. 2º - São órgãos do Sistema Municipal de
Defesa do Consumidor:
I - a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, doravante denominada PROCON Fortaleza;
II - o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, designado pela sigla CMDC;
III - a Comissão Permanente de Normatização.
§ 1º - Integram o Sistema Municipal de Defesa do
Consumidor os órgãos municipais e as entidades privadas que
se dedicam à proteção do consumidor.
§ 2º - Os órgãos componentes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor desenvolverão suas atribuições
integrados com os órgãos federais e estaduais voltados para a
mesma finalidade.
CAPÍTULO II
Do PROCON Fortaleza
Art. 3º - Fica criada a Secretaria Municipal de
Defesa do Consumidor, doravante denominada de PROCON
Fortaleza, vinculada à estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, com autonomia financeira, objetivando
garantir a defesa do consumidor em suas relações de consumo
e nos pleitos comunitários, bem como, de intermediar e monitorar o atendimento ao consumidor pelos diversos órgãos do
Município.
Art. 4º - São atribuições do PROCON Fortaleza:
I - planejar, coordenar, executar e avaliar a política municipal de defesa do consumidor;
II - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas
previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 56 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) e do Decreto nº 2.181,
de 20 de março de 1997;
III - funcionar no procedimento administrativo
como instância de instrução e julgamento no âmbito de sua
competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 11



  

de setembro de 1990, pela legislação complementar e pelo
Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997;
IV - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por pessoas
físicas, entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
V - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;
VI - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos meios de comunicação;
VII - realizar palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; atuar junto ao sistema municipal formal de ensino, visando a incluir o tema “educação para
o consumo” nas disciplinas já existentes, possibilitando a formação de uma nova mentalidade nas relações de consumo;
VIII - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de
defesa do consumidor pela população e por órgãos públicos
estaduais e municipais;
IX - auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, qualidade, quantidade e segurança de bens e serviços;
X - colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os preços dos produtos básicos;
XI - manter cadastro atualizado de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços,
devendo divulgá-los pública e anualmente (Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, art. 44), remetendo cópia ao Ministério
Público Estadual e ao Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC);
XII - expedir notificações aos fornecedores para
que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre
questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo
industrial;
XIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades
de notória especialização técnica para a consecução de seus
objetivos;
XIV - operar o Sistema de Telemarketing e avaliar
a eficiência do atendimento das demandas comunitárias, pelo
PROCON Fortaleza;
XV - receber, analisar e monitorar os pleitos comunitários e intermediar o seu atendimento pelos órgãos municipais, emitindo resposta conclusiva ao cidadão;
XVI - zelar pela observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência
e da continuidade do Serviço Público Municipal, bem como,
desempenhar atividades correlatas;
XVII - desempenhar outras atividades correlatas;
XVIII - firmar termo de ajustamento de conduta;
XIX - ajuizar ações coletivas em defesa dos direitos e interesse coletivos, difusos e individuais homogêneos,
objeto da competência estabelecida do PROCON Fortaleza.
§ 1º - O PROCON Fortaleza para o exercício da
atribuição prevista no inciso XIX do art. 4º desta Lei, a realizará
por meio dos procuradores do Município ou dos advogados
lotados no PROCON Fortaleza, que poderão litigar em juízo em
defesa dos interesses individuais, objeto de sua competência.
§ 2º - As sanções de que tratam este artigo deverão ser destinadas ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos (FMDD).
Art. 5º - A estrutura organizacional do PROCON
Fortaleza será composta da maneira seguinte:
I - Secretário Executivo;
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II - Serviço de Atendimento ao Consumidor;
III - Serviço de Fiscalização;
IV - Serviço de Educação, Orientação e Informação ao Consumidor;
V - Serviço de Apoio Administrativo;
VI - Comissão de Procedimento Administrativo e
Julgamento.
§ 1º - As competências das unidades internas,
integrantes da estrutura do PROCON Fortaleza, as atribuições
de seus servidores, bem como o quadro de lotação de pessoal,
serão fixados por Decreto do Chefe do Executivo.
§ 2º - A gestão do PROCON Fortaleza será exercida por seu Secretário, a ser nomeado através de ato do Chefe do Executivo, com a atribuição, entre outras, de encaminhar
ao Ministério Público informações sobre fatos nos quais se
verifiquem, em tese, a presença de crimes de ação penal pública, ofensa a direitos constitucionais do cidadão, a interesse
difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
§ 3º - Os serviços auxiliares do PROCON Fortaleza serão dirigidos por servidores públicos municipais e poderão
ser executados por estagiários de cursos de 2º e 3º graus, com
disciplinas compatíveis com a defesa do consumidor.
§ 4º - A Comissão de Procedimento Administrativo
e Julgamento possuirá um Coordenador que deverá ser eleito
pelo CMDC, mediante processo de indicação das entidades
civis e conselhos de fiscalização profissional, entre cidadãos de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 5º - Fica estabelecido prazo de 1 (um) ano para
criação de cargos efetivos para o desempenho do PROCON
Fortaleza, a serem preenchidos por meio de concurso público,
em obediência aos princípios constitucionais, em especial a
moralidade, a eficiência e a continuidade do serviço público.
Art. 6º - Ficam criados os cargos em Comissão
constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei, a serem
preenchidos por ato do Chefe do Executivo.
CAPÍTULO III
Do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor
Art. 7º - Fica criado o Conselho Municipal de
Defesa do Consumidor (CMDC), vinculado à Secretaria de
Defesa do Consumidor (PROCON Fortaleza).
Art. 8º - São atribuições do CMDC:
I - planejar, elaborar o propor a política municipal
de defesa do consumidor;
II - atuar na formulação da estratégia e no controle da política municipal de defesa do consumidor;
III - estabelecer diretrizes a serem observadas na
elaboração de projetos e programas de proteção e defesa do
consumidor;
IV - Gerir o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD), destinando os recursos para projetos e
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programas de educação, proteção e defesa do consumidor, nos
termos da Lei específica que o regulamente;
V - Fiscalizar os atos administrativos, bem como
todo o funcionamento do PROCON Fortaleza, podendo a qualquer momento requerer informações e documentações relativas a esse órgão;
VI - Escolher o Coordenador da Comissão de
Procedimento Administrativo e Julgamento, nos termos do art.
5º, desta Lei;
VII - Funcionar como instância recursal nas decisões tomadas nos processos administrativos;
VIII - Promover, bienalmente, a Conferência Municipal de Defesa do Consumidor, para a definição das diretrizes a serem atendidas na Política Municipal de Consumo.
Parágrafo único. A organização e funcionamento
do CMDC será disciplinados em seu Regimento Interno, a ser
elaborado por convocação de seu Presidente e aprovado por
Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 9º - O CMDC será composto por representantes do poder público e entidades representativas, assim discriminadas:
I - Secretário do PROCON Fortaleza;
II - um (1) representante da Secretaria Municipal
de Saúde;
III - um (1) representante da Secretaria Municipal
de Educação e Assistência Social;
IV - um (1) representante da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Controle Urbano;
V - um (1) representante da Secretaria Municipal
de Planejamento e Orçamento;
VI - um (1) representante da Secretaria de Finanças do Município;
VII - um (1) representante da Câmara Municipal
de Fortaleza;
VIII - um (1) representante de organismos representativos do comércio, da indústria e de prestação de serviços;
IX - três (3) representantes de entidades civis de
defesa do consumidor, que atendam aos pressupostos dos
incisos I e II do art. 5º da Lei nº 7.347, de 25 de julho de 1985,
escolhidos pelo colegiado mediante processo de inscrição ao
qual será dada ampla divulgação;
X - um (1) representante da Defensoria Pública
Estadual;
XI - um (1) representante indicado pelo Ministério
Público Estadual;
XII - um (1) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB - CE);
XIII - dois (2) representantes da Vigilância Sanitária Municipal.

 

  



§ 1º - O CMDC será presidido pelo Secretário do
PROCON Fortaleza, membro nato deste Conselho.
§ 2º - Os membros do CMDC serão indicados
pelas entidades e órgãos representados, e investidos nas funções de Conselheiro através de nomeação do Presidente.
§ 3º - As indicações para substituição de Conselheiro serão feitas pelas entidades ou órgãos representados.
§ 4º - Para cada membro efetivo será indicado um
suplente que assumirá, com direito a voto, nas ausências ou
impedimentos do titular.
§ 5º - Será dispensado do CMDC o Conselheiro
que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três)
reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, no período de 1
(um) ano.
§ 6º - Os órgãos e entidades relacionados neste
artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de
seus respectivos representantes, obedecendo ao disposto no §
2º deste artigo.
§ 7º - Para indicação do representante de organismos representativos do comércio, indústria e prestação de
serviços, as entidades deverão nomear um representante para
participar do CMDC.
Art. 10 - As reuniões ordinárias do CMDC serão
públicas e mensais.
§ 1º - O Prefeito Municipal, o Secretário do PROCON Fortaleza e o membro do Ministério Público Estadual, ou
ainda, a maioria simples dos membros do Conselho, poderão
convocar o CMDC para reuniões extraordinárias.
§ 2º - As sessões plenárias instalar-se-ão com a
maioria de seus membros, que deliberarão pela maioria dos
votos dos presentes.
§ 3º - Ocorrendo falta de quorum mínimo para
instalação do Plenário, automaticamente será convocada nova
reunião que acontecerá após trinta (30) minutos, desde que
presentes a maioria simples dos Conselheiros.
CAPÍTULO IV
Da Comissão Permanente de Normatização
Art. 11 - Fica criada a Comissão Permanente de
Normatização, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor (PROCON Fortaleza), com a finalidade de propor
e revisar as normas municipais relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, na forma
do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
Código de Defesa do Consumidor.
Parágrafo único. As propostas da Comissão Permanente de Normatização serão encaminhadas aos Poderes
Executivo e Legislativo municipais, acompanhadas dos respectivos pareceres técnicos.
Art. 12 - A Comissão Permanente de Normatização será integrada por representantes dos seguintes órgãos e
entidades:
I - Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor;
II - um (1) representante do PROCON Fortaleza;
III - um (1) representante da Vigilância Sanitária
Municipal;
IV - um (1) representante da Secretaria Municipal
de Educação e Assistência Social;
V - dois (2) representantes das entidades civis de
defesa do consumidor, que atendam aos pressupostos dos
incisos I e II de Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
VI - um (1) representante de organismos representativos do comércio, indústria e de prestação de serviços;
VII - dois (2) representantes dos conselhos de
fiscalização do exercício profissional, sendo um obrigatoriamente da OAB-CE e outro escolhido pelo CMDC entre os demais conselhos.
§ 1º - Os membros da Comissão Permanente de
Normatização serão nomeados por ato do Chefe do Executivo
Municipal.
§ 2º - O Presidente da Comissão Permanente de
Normatização será o representante do PROCON Fortaleza.
Art. 13 - Para o desempenho de suas funções
específicas, a Comissão Permanente de Normatização poderá
contar com subcomissões transitórias, instituídas por ato de
seu presidente, integradas por especialistas.


Art. 14 - A Comissão Permanente de Normatização reunir-se-á, ordinariamente, uma (1) vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada pelo seu presidente ou pela
maioria de seus membros.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas
pela maioria dos presentes e registradas em ata de reunião.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 15 - Os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão, no desempenho de suas funções
e no âmbito de suas competências, manter convênios de cooperação técnica com os seguintes órgãos e entidades, dentre
outras:
I - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC);
II - Ministério Público do Ceará;
III - Juizados Especiais;
IV - Delegacias de Polícia;
V - Serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;
VI - Instituto de Pesos e Medidas (IPEM);
VII - Associações Civis da comunidade;
VIII - Banco Central;
IX - Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEMA);
X - Conselhos de fiscalização do exercício profissional;
XI - Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
XII - Ministério Público Federal.
Art. 16 - Consideram-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as universidades e as
entidades públicas ou privadas que desenvolvam estudos e
pesquisas relacionadas ao mercado de consumo.
Art. 17 - Os membros do CMDC e da Comissão
Permanente de Normatização não serão remunerados pelo
exercício de suas funções nesses colegiados, sendo os seus
serviços considerados relevantes à promoção e preservação da
ordem econômica e social local.
Art. 18 - Cabe à Prefeitura Municipal fornecer a
infra-estrutura necessária ao funcionamento dos órgãos criados
por esta Lei.
Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, ao vigente orçamento do Município, crédito especial no valor de R$ 839.000,00 (oitocentos e trinta e nove mil
reais) para atender à programação constante do Anexo II, parte
integrante desta Lei.
§ 1º - Os recursos compensatórios, para fazer
face à despesa referida no caput deste artigo, são os previstos
no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificado no Anexo III, parte integrante desta Lei.
§ 2º - A despesa obrigatória de caráter continuado, criada em decorrência desta Lei, não configura aumento de
despesa, visto que será cancelada despesa em igual importância, conforme especificado no Anexo III, parte integrante desta
Lei.
Art. 20 - A estrutura funcional da Ouvidoria do
Município e Telemarketing, fica transferida do Gabinete do
Prefeito para o PROCON Fortaleza.
Art. 21 - O Secretário Executivo do PRONCO
Fortaleza será membro nato do COPAM e do CPE.
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de julho de 2003.
 

ANEXO I
SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
PROCON FORTALEZA
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
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Art. 16 - Os recursos provenientes das multas
aplicadas pelo PROCON Fortaleza, nos termos do art. 4°, inciso II c/c § 2°, da Lei Municipal n° 8740, de 22 de julho de 2003,
serão geridos pelo CMDC ao qual compete praticar todos os
atos necessários, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, conforme as diretrizes e programas de execução no âmbito do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, e com o
plano de aplicação dos recursos devidamente aprovados pelo
Colegiado. Art. 17 - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor estão disciplinados na forma
prevista na Lei Municipal n° 8750, de 22 de julho de 2003. Art.
18 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário, nos
termos do art. 7°, inciso I, deste Regimento. Art. 19 - O presente Regimento Interno foi deliberado pelo Plenário no dia 14 de
junho de 2010, em redação final e submetido à aprovação da
Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 8°,
parágrafo único, da Lei Municipal n° 8740, de 22 de julho de
2003.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.788 DE 01 DE MARÇO DE 2011
Aprova o Regimento Interno do
Fundo Municipal de Defesa
dos Direitos Difusos - FMDD,
vinculado à Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
PROCON Fortaleza, na forma
que indica.

Art. 4º - O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD tem como objetivo prevenir e ressarcir
danos causados à coletividade relativos ao meio ambiente, ao
consumidor, bem como a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico ou a qualquer outro
interesse difuso ou coletivo no âmbito municipal e ainda: I investir com recursos financeiros para a implementação de
políticas públicas na área de defesa e proteção ao consumidor;
II - incentivar financeiramente as ações voltadas a educação e
fortalecimento social nas relações de consumo; III - financiar
programas e projetos destinados a conscientização dos diversos segmentos de nossa sociedade objetivando a melhoria da
qualidade de vida através da utilização racional dos recursos
naturais; IV - recuperar bens lesados; V - promover eventos
educativos e científicos, produzir material informativo relacionado à natureza da infração ou dano causado; VI - custear
exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à
instrução de inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar, instaurado para a apuração de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo.
CAPÍTULO III
Dos recursos do FMDD

CAPÍTULO I
das finalidades

Art. 5º - Constituirão recursos do FMDD: I - transferência de recursos oriundos da União ou do Estado destinados à execução de programas e/ou projetos na área de proteção e defesa do consumidor, bem como naquelas destinadas à
educação ambiental; II - dotações orçamentárias do Município;
III - rendimentos provenientes de aplicação de seus próprios
recursos, observadas as disposições legais pertinentes; IV doações, auxílios, contribuições e subvenções feitas diretamente ao Fundo por pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras; V - transferências orçamentárias provenientes de quaisquer outras entidades públicas ou privadas; VI - valores provenientes de condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13
da Lei Federal nº. 7.347, de 24 de julho de 1985; VII - recursos
destinados ao Município em virtude de aplicação da multa
prevista no art.56, inciso I, c/c o art. 57 e seu parágrafo único,
ambos da Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor;
VIII - outras fontes de recursos que vierem a ser destinadas ao
FMDD. § 1º - As receitas descritas no caput deste artigo serão
depositadas obrigatoriamente em conta bancária, mantida em
agência de instituição oficial de crédito indicada pelo Conselho
Municipal de Defesa do Consumidor - CMDC. § 2º - Enquanto
não forem efetivamente utilizados, os recursos do FMDD serão
aplicados em operações financeiras que visem o aumento das
receitas respectivas, que a ele reverterão, de acordo com a
decisão do CMDC. § 3º - Os recursos do FMDD serão usados
prioritariamente no custeio da elaboração e realização de programas e projetos que visem à proteção, defesa e educação do
consumidor, previstos na legislação que integra o Sistema
Municipal de Defesa do Consumidor. § 4º - Os projetos, programas e os demais custeios citados no parágrafo anterior,
serão previamente aprovados pelo CMDC.

Art. 1º - O presente Regimento Interno tem por
finalidade regulamentar a competência, as atribuições, a orga-

SEÇÃO I
ATIVOS DO FMDD

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
EXERCÍCIO, no uso das atribuições contidas no art. 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDERANDO a deliberação expressa do Conselho Municipal de
Defesa do Consumidor, nos termos do § 1º, do art. 1º da Lei nº
8750, de 11 de julho de 2003. DECRETA: Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Fundo Municipal de Defesa dos
Direitos Difusos vinculado à Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor - PROCON Fortaleza, na forma do Anexo Único,
parte integrante do presente Decreto. Art. 2º - Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, aos 01 dias do mês de março de 2011. José
Acrísio de Sena - PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO.
REGIMENTO INTERNO
DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS
(FMDD)
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CAPÍTULO V
DOS RECURSOS

nização e o funcionamento do Fundo Municipal de Defesa dos
Direitos Difusos - FMDD, vinculado à Secretaria Municipal de
Defesa do Consumidor - PROCON Fortaleza, nos termos da
legislação em vigor. Art. 2º - O FMDD, criado pela Lei Municipal
8750 de 11 de julho de 2003, tem como finalidade precípua
funcionar como aporte de recursos financeiros necessários às
ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores no Município de Fortaleza. Art. 3º - O FMDD, de caráter permanente, é dotado de contabilidade e orçamento próprios e funcionará em sintonia com a normatização, geral e
especial, de execução orçamentária e financeira municipal,
sujeita ao controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios.
CAPÍTULO II
Dos objetivos

>

com os Conselheiros, as Atas das reuniões; VI - resolver as
questões de ordem, levantadas pelos Conselheiros; VII - apresentar ao Conselho ao término de cada período eletivo (30 de
junho de cada ano), relatório circunstanciado das ações do
Conselho referente ao exercício anterior; VIII - assinar convênios, acordos, contratos, com autorização do Plenário; IX autorizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes do
FMDD após aprovação do Plenário; X - exercer o voto de minerva nas deliberações do Conselho; XI - organizar e coordenar junto com o poder público as Conferências Municipais de
Defesa do Consumidor; XII - apresentar relatório trimestral das
aplicações dos recursos do FMDD; XIII - exercer outras atribuições pertinentes ao cargo e compatíveis com as finalidades do
Conselho.

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 3

Sistema da política

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 28 DE MARÇO DE 2011
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de pessoal ativo em 3% (três por cento), ao reajuste dos servidores municipais e ao pagamento de encargos e amortização
da dívida contratual.



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Art. 4º, § 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000)
1. Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido

>

250.000.000

Instrumentos de
gestão estratégica

200.000.000

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2004
(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000)

150.000.000
100.000.000
50.000.000

>

ATIVO REAL

Sistema da política

0

ANO
2000
2001
2002

374.981.473
431.948.821
624.791.747

PASSIVO REAL
300.970.763
306.798.750
393.515.087

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
74.010.710
125.150.071
231.276.660

2. Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos com a Alienação de Ativos.
2000 - R$ 1,0 mil oriundo da venda de bens
inservíveis e aplicado em Despesas de Capital.
2001 - R$ 3,088 mil, sendo R$ 80,0 mil da venda
de bens inservíveis e R$ 3,008 mil da desapropriação de área
pública pelo Governo do Estado, com aplicação em Despesas
de Capital.
2002 - R$ 49,0 mil oriundos da venda de bens
inservíveis e aplicados em Despesas de Capital.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
E DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(Art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000)
O Município, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101/2000, não deixa de arrecadar receitas e, por
conseguinte, não existe previsão de criação de fontes adicionais de receita ou de compensação de renúncia. O Município
concede isenção fiscal de caráter geral para o IPTU, o ISS e o
ITBI mediante legislação específica, expurgando os valores
dessas isenções do cálculo da estimativa da receita na Lei
orçamentária.
A expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado decorrentes da ampliação do patrimônio do Município, e melhoria dos serviços públicos prestados à coletividade,
será apropriada pelo crescimento econômico projetado, como
indicador determinante do aumento da arrecadação municipal.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS

(Art. 4º, § 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000)
A estrutura do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores do Município de Fortaleza (PREVIFOR), instituído pela Lei nº 8.388, de 14 de dezembro de 1999, possui as
seguintes fontes de recursos:
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• Contribuição previdenciária patronal do Município, a partir de março de 2000, de 22% (vinte e dois por cento)
da folha salarial;
• Contribuição dos servidores e empregados
municipais, a partir de março de 2000, de 11% (onze por cento)
da folha salarial.
O Instituto de Previdência do Município (IPM)
está concluindo o processo de recadastramento de todos os
servidores ativos e inativos do Município, que servirá de base
para a elaboração da avaliação atuarial do regime. Segundo
estudos preliminares, o PREVIFOR apresenta saldo financeiro
positivo até o final da década, mantido o quadro atual de benefícios.

Os riscos que afetam o cumprimento da meta
fiscal de resultado primário estão diretamente relacionados com
eventuais alterações no cenário econômico, com efeitos na
execução orçamentária, na medida que afetam as projeções de
receitas e despesas fiscais.
O passivo contingente formado por ações judiciais, do lado da despesa, se constitui risco fiscal que influência
diretamente o estoque da dívida.
Foi estabelecida, no projeto de Lei de Diretrizes
orçamentárias, uma reserva de contingência, no valor correspondente a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida,
para o atendimento dos passivos contingentes e dos riscos
fiscais imprevistos que vierem a ocorrer durante a execução
orçamentária.


   


Cria o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
(FMDD), vinculado à Secretaria
Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor (PROCON Fortaleza), na forma que indica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Defesa
dos Direitos Difusos (FMDD), vinculado à Secretaria Municipal
de Defesa do Consumidor (PROCON Fortaleza), com a finalidade específica de garantir e administrar os recursos financeiros necessários às ações e serviços de proteção e defesa dos
direitos dos consumidores no Município de Fortaleza.
§ 1º - A gestão do FMDD será exercida pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (CMDD), ao qual
caberá a elaboração do Regimento Interno do Fundo, a ser
aprovado por ato do Chefe do Poder Executivo, 90 (noventa)
dias após a publicação desta Lei.
§ 2º - É assegurada ao FMDD autonomia administrativa, financeira, patrimonial e contábil na gestão de seus
objetivos.
Art. 2º - O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD) terá por objetivo ressarcir e prevenir danos
causados à coletividade relativos ao meio ambiente, ao consumidor, bem como a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico ou a qualquer outro interesse
difuso ou coletivo no âmbito municipal.
Art. 3º - O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD) será constituído e mantido através das
seguintes receitas:
I - dotações orçamentárias do Município;
II - rendimentos provenientes da aplicação de
seus próprios recursos, observadas as disposições legais pertinentes;

I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis nº 7.347/85 e 8.078/90 e
seu Decreto Regulamentador, no âmbito do disposto no art. 1º
desta Lei;
II - aprovar e intermediar convênios e contratos a
serem firmados pelo Município de Fortaleza, objetivando a
consecução das finalidades especificadas no inciso I deste
artigo;
III - examinar e aprovar projetos de caráter científico e de pesquisa, visando ao estudo, à proteção e defesa do
consumidor;
IV - aprovar liberação de recursos para proporcionar a participação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor (SMDC) em reuniões, encontros e congressos, e ainda
investimentos em materiais educativos e de orientação ao
consumidor;
V - aprovar e publicar a prestação de conta anual
do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD),
sempre na segunda quinzena de dezembro.
§ 1º. Os membros do CMDC reunir-se-ão ordinariamente em sua sede, podendo reunirem-se extraordinariamente em qualquer ponto do território estadual.
§ 2º. Os membros do CMDD e seus suplentes
terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 1(uma) recondução por igual período.
Art. 6º - Poderão receber recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD):
I - instituições públicas pertencentes ao SMDC;
II - organizações não-governamentais (ONG), que
preencham os requisitos referidos nos incisos I e II do art. 5º da
Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 7º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza prestará apoio administrativo e fornecerá os recursos pessoais e
materiais ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.
Art. 8º - Os recursos que atualmente constituem o
Fundo deverão ser separados de acordo com critérios especificados no art. 3º, § 5º, desta Lei.
Parágrafo único. Em caso de eventual impossibilidade do atendimento do disposto do caput deste artigo, deverá a verba ser repartida entre as diversas contas mencionadas
no art. 3º, § 5º, desta Lei, respeitadas as proporcionalidades
existentes entre a data da promulgação desta Lei.
Art. 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao orçamento vigente o crédito no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), provenientes do produto
dos recursos diretamente arrecadados pelo FMDD, nos termos
do art. 3º, incisos IV e V, desta Lei.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial.
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III - doações, auxílios, contribuições e subvenções
feitas diretamente ao Fundo por pessoas físicas e jurídicas
nacionais e estrangeiras;
IV - eventuais transferências orçamentárias provenientes de quaisquer outras entidades públicas ou privadas;
V - condenações judiciais de que tratam os arts.
11 e 13 da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
VI - valores destinados ao Município em virtude
da aplicação da multa prevista no art. 56, inciso I, c/c o art. 57 e
seu parágrafo único, ambos da Lei nº 8.078/90, Código de
Defesa do Consumidor;
VII - outras receitas que vierem a ser destinadas
ao Fundo.
§ 1º. Os recursos financeiros do FMDD serão
depositados obrigatoriamente em conta específica a ser aberta
e mantida em estabelecimento bancário oficial, à disposição do
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (CMDC), obedecidas as normas estabelecidas em legislação aplicável à
espécie.
§ 2º. Fica autorizada a aplicação financeira das
disponibilidades do FMDD em operações ativas, de modo a
preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda.
§ 3º. O saldo credor do FMDD, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, será transferido
para o exercício seguinte, a seu crédito.
§ 4º. O Presidente do CMDD é obrigado a publicar, mensalmente, os demonstrativos de receitas e despesas
gravadas nos recursos do FMDD.
§ 5º. Os recursos do Fundo serão separados,
conforme a natureza de sua origem, em diversas contas de
acordo com os critérios indicados a seguir, relativos aos danos
causados:
I - ao meio ambiente;
II - ao patrimônio cultural, artístico, paisagístico e
histórico;
III - à defesa das pessoas portadoras de deficiência;
IV - aos interesses da habitação e urbanismo;
V - ao consumidor;
VI - à defesa dos direitos da cidadania e outros
interesse difusos ou coletivos.
§ 6º. O Conselho Gestor do Fundo poderá rever e
criar novas contas tais como as referidas no § 5º deste artigo,
sempre respeitando os objetivos descritos no art. 1º desta Lei.
§ 7º. As pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao
pagamento das receitas indicadas nos incisos V e VI deste
artigo deverão comunicar ao CMDC, no prazo de 10 (dez) dias,
a realização dos depósitos a crédito do Fundo, com especificação da origem, sob pena de multa mensal de 10% (dez por
cento) sobre o valor depositado.
Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD), especificados no art. 3º desta
Lei, serão aplicados na forma seguinte:
I - recuperação de bens lesados;
II - promoção de eventos educativos e científicos
e na edição de material informativo relacionado à natureza da
infração ou do dano causado;
III - custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar, instaurado para a apuração
de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III deste
artigo, deverá o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor
(CMDC) considerar a existência de fontes alternativas para
custeio da perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade .
Art. 5º - Ao Conselho Municipal de Defesa do
Consumidor (CMDC), no exercício da gestão do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD), compete administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos
depositados à conta do FMDD, bem como deliberar sobre a
forma de aplicação e destinação dos recursos na reconstituição
dos bens lesados e na prevenção de danos, cabendo-lhe ainda:



Instrumentos de
gestão estratégica



>

  

Sistema da política


 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de julho de 2003.
 



   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 de julho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por MANUEL BOANERGES VASCONCELOS, de
reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é
promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Município a
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as
cláusulas e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

2003.02.0090002

VARA

1ª VEF

CDA
Nº

DATA

2002/020198

19/08/2002

TRIBUTO

EXERCÍCIO

INSC./AI

IPTU

2001

110699-6
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Aprova o Regulamento do Departamento Municipal
de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
(PROCON) e estabelece a sua Estrutura Organiza
cional, distribuição e denominação de seus Cargos,
edáoutrasprovidências.



OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.76,incisosVIe
XI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza,eCONSIDERANDOareformaadministrativapromovidapeloPoderExecutivoMunici
pal,encabeçadapelaLeiComplementarnº0037,de01dedezembrode2014,quedispõesobreaorganizaçãoeaestruturaadminis
trativa do Poder Executivo Municipal. CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura administrativa dos órgãos que
integramaAdministraçãoPúblicaMunicipal,alinhandoasàspolíticaseestratégiasdeaçãogovernamental,visandoproporcionara
eficiêncianaprestaçãodosserviçospúblicos.CONSIDERANDOqueoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdo
Consumidor(PROCON)éórgãointegrantedaAdministraçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza,subordinadohierarquicamenteàSe
cretariaMunicipaldaCidadaniaeDireitosdoConsumidor(SCDH),etemporfinalidadeelaborareexecutarapolíticadeproteçãoe
defesadosconsumidoresdoMunicípiodeFortaleza,visandomanteroequilíbrionasrelaçõesdeconsumoepromoverobemcomum,
necessitando,portanto,terasuaestruturaadministrativaalinhadaàssuasfinalidades.CONSIDERANDO,ainda,odispostonocaput
doartigo68daLeiComplementarnº0176,de19dedezembrode2014.DECRETA:Art.1ºFicaaprovadaaestruturaorganizacional
doDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),definidaemseusníveisdehierarquia,da
seguinte forma: I. Direção Superior: 1. Diretor; 2. Diretor Adjunto. II. Assessoramento: 1. Assessoria Jurídica. III. Execução Progra
mática:1.CéluladeAtendimentoaoConsumidor;1.1.NúcleodeProcessos;2.CéluladeConciliação;2.1.NúcleoDescentralizadode
Conciliação; 3. Célula de Educação para o Consumo e de Estudos e Pesquisas; 4. Célula de Articulação e Denúncia; 5.
CoordenadoriadeProcedimentoAdministrativoeJulgamento.IV.ExecuçãoInstrumental:1.CoordenadoriaAdministrativoFinanceira;
1.1. Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoas; 1.2. Núcleo de Gestão Financeira; 1.3. Núcleo de Gestão de Tecnologia da
InformaçãoeComunicação.V.DosÓrgãosColegiados:1.ColégioRecursal.VI.FundosMunicipaisVinculados:1.FundoMunicipal
deDireitosDifusos(FMDD).VII.ConselhosMunicipaisVinculados:1.ConselhoMunicipaldeDefesadoConsumidor.Art.2ºFicam
distribuídos na estrutura organizacional do DepartamentoMunicipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON),
semprejuízodacriaçãodenovoscargosquesefizeremnecessários,28(vinteeoito)cargosdeprovimentoemcomissãointegrantes
dosAnexosIeIIdaLeiComplementarnº37,de01dedezembrode2014,conformeestabelecidonosAnexosIeIIdesteDecreto,
comsuadistribuição,simbologia,denominaçãoequantidades.Art.3ºFicaaprovado,naformadoAnexoIIIIdesteDecreto,oRegu
lamentodoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON).Art.4ºOorganogramarepresen
tativodaestruturaorganizacionaldoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON)éocons
tantedoAnexoIVdesteDecreto.Art.5ºEsteDecretoentraemvigorem01dejaneirode2015.Art.6ºFicamrevogadasasdisposi
çõesemcontrário,emespecialoDecretonº12.672,de14demaiode2010.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em30dedezem
brode2014.

ANEXOIAQUESEREFEREOARTIGO2ºDODECRETONº13.510/2014




Diretor
DiretorAdjunto
DireçãodeNívelSuperior1
DireçãodeNívelSuperior2
DireçãodeNívelSuperior3
DireçãodeAssessoramentoSuperior1
DireçãodeAssessoramentoSuperior2
DireçãodeAssessoramentoSuperior3
DireçãodeNívelIntermediário1
TOTAL

CARGO

SIMBOLOGIA
S2
DG1
DNS1
DNS2
DNS3
DAS1
DAS2
DAS3
DNI1

ANEXOIIAQUESEREFEREOARTIGO2ºDODECRETONº13.510/2014

ESTRUTURA

QUANTIDADE
01
01
03
05
08
05
02
01
02
28

CARGO
SIMBOLO
Diretor
S2
1.GABINETE
DiretorAdjunto
DG1
ChefedeGabinete
DNS2
2.ASSESSORIAJURÍDICA
Coordenador
DNS1
3.CÉLULADEATENDIMENTOAOCONSUMIDOR
Gerente
DNS2
3.1.NúcleodeProcessos
ChefedeNúcleo
DNS3
Gerente
DNS2
4.CÉLULADECONCILIAÇÃO
Articulador
DNS3
4.1.NúcleoDescentralizadodeConciliação
ChefedeNúcleo
DNS3
Gerente
DNS2
5.CÉLULADEEDUCAÇÃOPARAOCONSUMOEDEESTUDOSEPESQUISAS
AssistenteTécnico
DAS2
Gerente
DNS2
6.CÉLULADEARTICULAÇÃOEDENÚNCIA
Auxiliaradministrativo
DAS3
Coordenador
DNS1
7.COORDENADORIADEPROCEDIMENTOADMINISTRATIVOEJULGAMENTO
AssessorTécnico
DAS1
Coordenador
DNS1
8.COORDENADORIAADMINISTRATIVOFINANCEIRA
Auxiliar de Suporte às Atividades
DNI1
Técnicas
ChefedeNúcleo
DNS3
8.1.NúcleodeGestãoAdministrativaedePessoas
Auxiliar de Suporte às Atividades
DNI1
Técnicas
8.2.NúcleodeGestãoFinanceira
ChefedeNúcleo
DNS3
8.3.NúcleodeTecnologiadaInformaçãoeComunicação
ChefedeNúcleo
DNS3
TOTAL
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QTDE
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
02
01
01
01
05
01
01
01
01
01
01
28







ANEXOIIIAQUESEREFEREOARTIGO3ºDODECRETONº13.510/2014
REGULAMENTODODEPARTAMENTOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESADOSDIREITOSDOCONSUMIDOR(PROCON)

TÍTULOI
DODEPARTAMENTOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESADOSDIREITOSDOCONSUMIDOR(PROCON)

CAPÍTULOI
DACARACTERIZAÇÃO
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Art.1ºODepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),constituiórgãoda
Administração Direta Municipal, subordinado hierarquicamente à Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos (SCDH),
regendoseporesteRegulamento,pelasnormasinternasealegislaçãopertinenteemvigor.

CAPÍTULOII
DACOMPETÊNCIA


Art.2ºODepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON)temcomofinalidade
elaborareexecutarapolíticadeproteçãoedefesadosconsumidoresdoMunicípiodeFortaleza,visandomanteroequilíbrionasrela
çõesdeconsumoepromoverobemcomum,competindolhe:I.planejar,elaborar,propor,coordenareexecutarapolíticamunicipal
deproteçãoaoconsumidor;II.receber,analisar,avaliareencaminharconsultar,reclamaçõesesugestõesapresentadasporconsu
midores,porentidadesrepresentativasoupessoasjurídicasdedireitopúblicoouprivado;III.promoveraeducaçãoparaoconsumoe
orientarpermanentementeosconsumidoresefornecedoressobreseusdireitos,devereseprerrogativas;IV.encaminharaoMinistério
Públicoanotíciadefatostipificadoscomocrimescontraasrelaçõesdeconsumoeasviolaçõesadireitosdifusos,coletivoseindivi
duaishomogêneos;V.realizarpesquisasqualitativasequantitativasnaáreadedefesadoconsumidor;VI.geriroFundoMunicipalde
DefesadosDireitosDifusos(FMDD);VII.mantercadastroatualizadodereclamaçõesfundamentadascontrafornecedoresdeprodutos
eserviços,divulgandoopúblicaeanualmente,nomínimo,nostermosdoartigo44,daLeiFederalnº8.078/90eosartigos57a62do
DecretoFederalnº2.181/97;VIII.expedirnotificaçõesaosfornecedoresparaprestareminformaçõessobrereclamaçõesapresentadas
pelos consumidores e comparecerem às audiências de conciliação designadas, nos termos do artigo 55, § 4º da Lei Federal nº
8.078/90;IX.encaminharàDefensoriaPúblicadoEstadoosconsumidoresquenecessitemdeassistênciajurídica;X.desempenhar
outrasatividadesnecessáriasaocumprimentodesuasfinalidades,bemcomooutrasqueforemdelegadas.
TÍTULOII
DAORGANIZAÇÃO

CAPÍTULOÚNICO
DAESTRUTURAORGANIZACIONAL



Art. 3º  A estrutura organizacional do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
(PROCON)éaseguinte:I.DireçãoSuperior:1.Diretor;2.DiretorAdjunto.II.Assessoramento:1.AssessoriaJurídica.III.Execução
Programática: 1. Célula de Atendimento ao Consumidor; 1.1. Núcleo de Processos; 2. Célula de Conciliação; 2.1. Núcleo Descen
tralizadodeConciliação;3.CéluladeEducaçãoparaoConsumoedeEstudosePesquisas;4.CéluladeArticulaçãoeDenúncia;5.
CoordenadoriadeProcedimentoAdministrativoeJulgamento.IV.ExecuçãoInstrumental:1.CoordenadoriaAdministrativoFinanceira;
1.1. Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoas; 1.2. Núcleo de Gestão Financeira; 1.3. Núcleo de Gestão de Tecnologia da
InformaçãoeComunicação.V.DosÓrgãosColegiados:1.ColégioRecursal.VI.FundosMunicipaisVinculados:1.FundoMunicipal
deDireitosDifusos(FMDD).VII.ConselhosMunicipaisVinculados:1.ConselhoMunicipaldeDefesadoConsumidor.

TÍTULOIII
DADIREÇÃOSUPERIOR

CAPÍTULOI
DODIRETORDODEPARTAMENTOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESADOCONSUMIDOR


Art.4ºConstituematribuiçõesbásicasdoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor
(PROCON):I.promoveradireçãoeadministraçãogeraldoórgão,orientando,coordenandoesupervisionandoostrabalhosdoórgão,
bemcomodoFundoMunicipaldeDefesadosDireitoDifusos(FMDD),emestreitaobservânciaàsdisposiçõesnormativasdaAdminis
traçãoPúblicaMunicipal;II.exercerarepresentaçãoinstitucionaldaPasta;III.assessoraroPrefeitoecolaborarcomoutrosSecretá
riosMunicipais,PresidenteseDiretoresdeoutrosórgãosmunicipaisemassuntosdecompetênciadoÓrgãodequeétitular;IV.parti
cipardasreuniõesdoSecretariadocomÓrgãosColegiadosSuperioresquandoconvocado;V.fazerindicaçãoaoPrefeitoMunicipal
paraoprovimentodecargosdeDireçãoeAssessoramentodoórgão;VI.decidir,emdespachomotivadoeconclusivo,sobreassuntos
desuacompetência;VII.autorizarainstauraçãodeprocessosdelicitaçãoeratificarasuadispensaoudeclaraçãodesuainexigibili
dade, nos termos da legislação pertinente; VIII. expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna do
órgão,nãolimitadaourestritaporatosnormativossuperioresesobreaaplicaçãodeLeis,DecretosouRegulamentosdeinteressedo
órgão;IX.referendaratos,contratosouconvêniosemqueoórgãosejaparte,oufirmálos,nolimitedesuascompetênciaslegais;X.
firmar em nome do Município de Fortaleza, Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, nos termos do artigo 5º, da Lei Federal nº
7.347/85,comcausadoroupotencialcausadordedano,ainteressesdifusos,interessescoletivosouinteressesindividuaishomogê
neos,nostermosdaLeiFederalnº8.078/90;XI.encaminharaoMinistérioPúblico,atravésdeofício,asinformaçõesacercadosfatos
e casos tipificados como crimes contra as relações de consumo, bem como as violações a direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos que sãodeconhecimentodo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON),
incluindonestadisposiçãoosdescumprimentosquevenhamocorreraoTermodeAjustamentodeConduta(TAC),versadonoinciso
anterior; XII. autorizar a realização e elaboração das pesquisas qualitativas e quantitativas na área de defesa do consumidor; XIII.
autorizar a instauração de processos administrativosparaapuração das infrações à Lei Federalnº 8.708/90, bem como as demais
normasdedefesadosdireitosdoconsumidor;XIV.encaminharàDefensoriaPúblicadoEstado,atravésdecomunicado,osconsumi
doresquenecessitamdeassistênciajurídica;XV.referendarojulgamentodosprocedimentosadministrativosinstauradosparaapura
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çãodeinfringênciaàsnormasdedefesadosdireitosdosconsumidores;XVI.desempenharoutrasatribuiçõesquelheforemconferi
daspeloPrefeitoMunicipal,noslimitesdesuacompetênciaconstitucionalelegal.
CAPÍTULOII
DODIRETORADJUNTODODEPARTAMENTOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESADOCONSUMIDOR

Art.5ºConstituematribuiçõesbásicasdoDiretorAdjuntodoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDirei
tosdoConsumidor(PROCON):I.auxiliaroDiretoradirigir,organizar,orientar,controlarecoordenarasatividadesdoórgão,conforme
delegaçãodomesmo;II.substituiroDiretornosseusafastamentos,ausênciaseimpedimentos,independentementededesignação
específicaederetribuiçãoadicional,salvoseforporprazosuperiora30(trinta)dias;III.submeteràconsideraçãodoDiretorosas
suntosqueexcedemàsuacompetência;IV.desempenharoutrastarefascompatíveiscomsuasatribuiçõesfaceàdeterminaçãodo
Diretoraqueestejavinculado.
TÍTULOIV
DACOMPETÊNCIADASUNIDADESORGÂNICASDODEPARTAMENTOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESADO
CONSUMIDOR

CAPÍTULOI
DOSÓRGÃOSDEASSESSORAMENTO

SeçãoÚnica
DAASSESSORIAJURÍDICA

Art.6ºCompeteàAssessoriaJurídica:I.prestarassistênciajurídicaaoDiretor,aoDiretorAdjuntoeàsunidadesadmi
nistrativasdoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON);II.prestarassistênciajurídicaàs
CélulaseCoordenaçõesqueintegramoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),bem
comoaoFundoMunicipaldeDefesadosDireitosDifusos(FMDD);III.emitirparecerjurídiconosassuntoseprocessosquelheforem
encaminhados pelo Diretor, pelas unidades administrativas, pelas Células e Coordenações, bem como acerca de situações e fatos
pertinentes ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD); IV. receber, analisar, avaliar e encaminhar as consultas,
reclamaçõesesugestõesapresentadaspelosconsumidores,porentidadesrepresentativasoupessoasjurídicasdedireitopúblicoou
privado,queversemsobreassuntosdasearajurídica;V.analisareemitirparecernosprocessosadministrativosparaapuraçãode
infraçõesàLeiFederalnº8708/90edemaislegislaçõespertinentes,instauradospeloórgão,nostermosdoart.50,IX,daLeiCom
plementarMunicipalnº37/2014,quandosolicitado;VI.emitirparecerquantoàcelebraçãodecontratosinternos,seustermosaditivos
e os atos dele decorrentes; VII. emitir parecer nos procedimentos licitatórios, de dispensa ou inexigibilidade, realizados pelo órgão;
VIII.auxiliaroDiretor,naelaboraçãodeinformaçõesecomunicadosaseremprestadosaoMinistérioPúblicoeàDefensoriaPública,
quandonecessário;IX.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.

CAPÍTULOII
DOSÓRGÃOSDEEXECUÇÃOPROGRAMÁTICA

SeçãoI
DACÉLULADEATENDIMENTOAOCONSUMIDOR


Art.7ºCompeteaCéluladeAtendimentoaoConsumidor:I.organizar,controlarecoordenarasatividadesrelaciona
dasaoatendimentodesenvolvidopeloDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),priori
zandosempreaqualidade,eficiência,igualdadeeuniformidadenesteatendimento;II.gerenciarasatividadespertinentesagestãode
atendimento;III.realizardiretrizeseprogramas,relativasaosprocedimentosnaáreadeatendimento,quedeverãosersubmetidasao
Diretordoórgãoparaavaliaçãoeaprovação;IV.propornormasacercadosprocedimentosrelacionadosaáreadeatendimento,que
serãosubmetidosaassessoriajurídicaparaapreciaçãoeposterioraprovaçãodoDiretordoórgão;V.apoiareauxiliaraDiretoria,os
demaisnúcleosecélulasdoórgão,bemcomoaodemaisórgãoseassessoriasnasdecisõespertinentesasuaáreacompetente;VI.
implantareministrarinstrumentospertinentesaocontroleeavaliaçãodagestãoderecursos,humanosounão,empregadosnaárea
desuacompetência;VII.avaliareministrarodesempenhodesuaárea,equandonecessárioimplementaraçõescorretivas;VIII.ge
renciarosistemadequalidadenoatendimentoeimplementarsoluçõesparasuamelhoria;IX.receber,analisar,avaliareencaminhar
as consultas, reclamações e sugestões apresentadas pelos consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de
direitopúblicoouprivado,queversemsobreassuntosdesuacompetência,implementandomelhoriascasonecessárioepertinente;X.
realizaraorientaçãojurídicaaoconsumidor;XI.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.Art.8ºCompeteao
NúcleodeProcessos:I.receberereduziratermo,casosejanecessário,asreclamaçõesdosconsumidoresquesedirigemaoDepar
tamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON);II.efetuarainstauraçãodoprocedimentoadminis
trativodestareclamação,comaautuaçãodoprocessoetodososatospertinentesaaberturadoprocedimento;III.diligenciarospro
cessosadministrativosdereclamaçõesatéadecisãofinal;IV.realizartodososatospertinentesaoregularandamentodoprocesso;V.
elaborarnotificaçõesdiversasquandonecessárioepertinentesparaainstruçãodoprocedimentoadministrativo,incluindoasnotifica
çõesdaspartesenvolvidasnosprocedimentos;VI.manteratualizadoosistemadeprotocolodosprocessosinstauradoseaCartade
InvestigaçãoPreliminar(CIP);VII.efetuaraçõesdemelhorianarealizaçãodosserviçosprestadospelamesma,semprequeforne
cessário,priorizandoaeficiênciadeseuserviço;VIII.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.

SeçãoII
DACÉLULADECONCILIAÇÃO


Art. 9º  Compete à Célula de Conciliação: I. realizar as audiências conciliatórias dos procedimentos, respeitando os
horáriosmarcadosparaassuasrealizações,quandopossível;II.realizareefetuarasaçõesparaaconciliaçãoentreaspartesenvol
vidas naconciliação; III. gerenciare organizar pauta paraa realização dasconciliações; IV. efetuar todos os procedimentos e atos
necessáriosparaarealizaçãodaaudiênciaconciliatória;V.organizarearquivaraspautaseatasdasconciliaçõesefetuadas,disponi
bilizando as mesmas para consulta dos interessados; VI. exercer outras atividades correlatas estabelecidas pelo Diretor. Art. 10 
CompeteaoNúcleoDescentralizadodeConciliação:I.realizaroatendimentoaoconsumidornoâmbitodonúcleodescentralizado;II.
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encaminharaCartadeInvestigaçãoPreliminar(CIP);III.receber,analisar,avaliareencaminharasconsultas,reclamações,denún
ciasesugestõesapresentadaspelosconsumidores;IV.realizarasaudiênciasconciliatóriasdosprocedimentosdesuacompetência,
respeitandooshoráriosmarcadosparaassuasrealizações,quandopossível;V.organizarearquivaraspautaseatasdasconcilia
çõesefetuadas,disponibilizandoasmesmasparaconsultadosinteressados;VI.encaminharoprocedimentoadministrativo,nocaso
defrustaçãodaconciliação,àsunidadesadministrativascompetentesparajulgamento;VII.exerceroutrasatividadescorrelatasesta
belecidaspeloDiretor.

SeçãoIII
DACÉLULADEEDUCAÇÃOPARAOCONSUMOEDEESTUDOSEPESQUISAS


Art.11CompeteàCéluladeEducaçãoparaoConsumoedeEstudosePesquisas:I.planejareelaborarplanoemeta
dedivulgaçãodoCódigodeDefesadoConsumidorelegislaçãopertinente,observandooquedispõealegislaçãomunicipaleospro
gramasrealizadospeloPROCONesuasnecessidades;II.planejar,elaborareorganizarcampanhasquesedestinamadivulgaçãode
programaseprojetosaseremrealizadospeloPROCONparaapopulação;III.planejar,organizareexecutarjuntoaáreapertinente
açõesdeeducaçãorelacionadasaoconsumo,juntoapopulação;IV.planejareexecutarasatividadesdecunhosocialdoPROCON;
V. realizar estudos sobre assuntos ligados a relação consumerista, elaborando banco de dados e arquivo organizado e atualizado
sobreessesestudos;VI.realizarpesquisaspertinentesaosinteressesdoPROCON,relacionadasaatuaçãodoórgão,internaeex
ternamente; VII. efetuar pesquisas em temas diversos e pertinentes a proteção e defesa dos consumidores; VIII. colaborar com as
demaisunidadesadministrativasdoórgão,quandofornecessário;IX.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.

SeçãoIV
DACÉLULADEARTICULAÇÃOEDENÚNCIA


Art.12CompeteàCéluladeArticulaçãoeDenúncia:I.receberasdenúnciasdosfatosinfringentesasnormasdepro
teçãoàdefesadoconsumidor,atravésdasreclamações,autosdeinfração,meiosdecomunicaçãooupelaautoridadecompetente;II.
organizareprotocolarasdenúnciasrecebidas;III.manteratualizadoohistóricodasdenúncias,comcópiadasmesmasemarquivos;
IV.encaminharasdenúnciasrecebidasparaosórgãoseentidadesresponsáveispelafiscalizaçãodeinfraçõesàlegislaçãoconsume
rista;V.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.

SeçãoV
DACOORDENADORIADEPROCEDIMENTOADMINISTRATIVOEJULGAMENTO(CPAJ)


Art. 13  Compete à Coordenadoria de Procedimento Administrativo e Julgamento (CPAJ): I. instaurar a abertura do
procedimentoadministrativoparaapuraçãodasdenúnciasasinfringênciasdasnormasdeproteçãoàdefesadoconsumidor,comos
devidosatosdeautuaçãodoprocesso;II.realizartodososatosparaainstruçãodoprocedimentonostermosdalegislaçãovigente,
bemcomooregulartrâmitedomesmo,emobservânciaaeficiênciadosatosadministrativos;III.prestarinformaçõesacercadospro
cedimentos,quandolhesforemrequisitadosporinteressados;IV.realizarapublicizaçãodosatosdoprocedimento,deacordocoma
normavigente;V.efetuarasnotificaçõespertinentesenecessáriasparainstruçãodoprocedimento;VI.receberasdefesasedemais
atos,inclusiveosrecursosdasdecisõesproferidasnoreferidoprocedimento;VII.julgaremprimeirainstânciaosprocedimentosrelati
vosàsinfraçõesàlegislaçãoconsumerista;VIII.encaminharosrecursosapresentadosadecisãoproferidanoprocedimentoaoColé
gioRecursal;IX.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.

CAPÍTULOIII
DOSÓRGÃOSDEEXECUÇÃOINSTRUMENTAL

SeçãoÚnica
DACOORDENADORIAADMINISTRATIVOFINANCEIRA


Art. 14  Compete à Coordenadoria AdministrativoFinanceira (COAFI): I. planejar, coordenar e orientar as atividades
relacionadasasáreasadministrativa,financeiraedegestãodepessoas;II.definirecoordenaraaplicaçãodenormasinternas,porta
rias,gestãodecontratoseserviçosdelicitações;III.acompanharprocessosdepagamentojuntoaSecretariaMunicipaldeFinanças
(SEFIN);IV.coordenaraexecuçãoeoacompanhamentoorçamentário,contábilefinanceiro;V.assessoraroDiretoremsuaáreade
atuação,elaborandorelatóriosmensaisfísicosefinanceiros;VI.coordenarosistemadematerialelogística;VII.propornormaspara
acompanhamento,gestãoefiscalizaçãodecontratos,convêniosedemaisajustesinternosdoDepartamentoMunicipaldeProteçãoe
DefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON);VIII.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.Art.15Compe
teaoNúcleoAdministrativoeGestãodePessoas:I.planejaredesenvolverasatividadesrelativasàáreadeadministração,emitindo
relatóriosfísicosmensalmente;II.supervisionaraexecuçãodosserviçosgerais,compreendendoasatividadesdeprotocolo,central
de atendimento, transportes, manutenção, reprografia, zeladoria, vigilância, limpeza, copa, malote, manutenção de equipamentos e
instalações;III.monitorareorientaropatrimônioeadistribuiçãodoalmoxarifado;IV.programaremonitorarasatividadesdetranspor
te,deguardaemanutençãodeveículos,deacordocomasregulamentaçõesespecíficasrelativasàgestãodafrotaoficial;V.enviare
acompanharadocumentaçãoparaoarquivo,deacordocomalegislaçãovigente;VI.acompanharefiscalizaraexecuçãodoscontra
tos,convênios,prestaçãodeserviçoseoutrosinstrumentosequivalentesemsuaáreadeatuação;VII.analisaremonitoraroconsu
modemateriaiseinsumosdoórgão;VIII.gerenciareexecutarasatividadesdeadministraçãodematerial,deserviçosedecontrole
dopatrimôniomobiliárioeimobiliário,inclusivedosbensrecebidosporcessão;IX.acompanharefiscalizaraexecuçãodoscontratos
deprestaçãodeserviçosemsuaáreadeatuação;X.realizaragestãodasatividadesrelacionadascomodesenvolvimentodepesso
asnasáreasdecapacitaçãoemníveldegraduaçãoepósgraduação;XI.atualizar,acompanharecontrolarocadastropessoal,fun
cionalefinanceirodoservidor;XII.executarasatividadesreferentesaconcessãodedireitosevantagens,desligamento,férias,afas
tamentoelicenças,entreoutrosaspectosrelacionadosàadministraçãodepessoal;XIII.orientarosservidoressobreseusdireitose
deveres,bemcomosobreoutrasquestõespertinentesàlegislaçãoepolíticasdepessoal;XIV.executarecontrolarasatividadesde
alocação,nomeação,exoneração,demissão,remoção,cessão,bemcomoredistribuiçãodepessoaldisponível;XV.elaborareexecu
tarasatividadesrelativasàfolhadepagamentoeentregadeextratosdepagamentodeservidoresmunicipaisativos;XVI.procedera
entregadecertidões,declaraçõesedemaisdocumentosexpedidospeloDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitos
do Consumidor (PROCON); XVII. manter atualizado o banco de dados de cursos dos servidores, para efeito de plano de cargos e
salários;XVIII.providenciarosencaminhamentosdelicençamédicadosservidoreseatualizálasnosistemainformatizado;XIX.emitir

ARRANJO
INSTITUCIONAL





149

ARRANJO
INSTITUCIONAL
150










amargemconsignadasolicitadapeloservidor,quandoforocaso;XX.realizaragestãodefrequência, bemcomoescaladeférias,
utilizaçãodefolgasereadequaçãodehoráriosdetrabalho.Art.16CompeteaoNúcleodeGestãoFinanceira:I.planejar,programar,
executar,controlareavaliarasatividadesrelacionadascomaadministraçãofinanceira,contábileorçamentária,pormeioderelató
rios,empenhoseliquidações;II.desenvolverasatividadesrelativasàadministraçãofinanceiraeorçamentária,comdiretrizesestabe
lecidaspeloCOGEFFORedemaisórgãosmunicipaiscompetentes;III.acompanharaelaboraçãodapropostaorçamentáriadoÓrgão
esuaefetivaçãoerespectivaexecuçãofinanceira;IV.acompanhareexecutaroregistrodosatosefatoscontábeis;V.acompanhara
execuçãofinanceira,elaboraraprestaçãodecontasdeconvênios,acordoseinstrumentoscongênitoserealizarastomadasdecon
tasdosresponsáveispelaexecuçãodoexercíciofinanceiro.Art.17.CompeteaoNúcleodeGestãodeTecnologiadaInformaçãoe
Comunicação:I.planejarasaquisiçõesdeequipamentosdeTI,identificandoeavaliandoaviabilidadeeoimpactodenovastecnolo
giasesoluções;II.garantirasegurança,integridadeedisponibilidadededadosdeinteressedoDepartamentoMunicipaldeProteção
eDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON);III.atuarcomosuportetecnológicodeinformaçãojuntoaoDepartamentoMunicipal
deProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),buscandoamodernizaçãoadministrativa,atravésdosrecursostecno
lógicosdeinformática;IV.gerenciarosserviçosdemanutençãopreventivaecorretivadoscomputadores,periféricosedossistemas
deinfraestruturaparafuncionamentodosequipamentosesistemasdetecnologiadainformaçãonoâmbitodoDepartamentoMunici
paldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON);V.prestarassistência“inloco”aosusuáriosdoDepartamentoMu
nicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),emrelaçãoàutilizaçãodesoftwaresehardwares;VI.planejar,
implantaremanterossistemasinformatizadosdoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PRO
CON);VII.exerceroutrasatividadescorrelatasestabelecidaspeloDiretor.

TÍTULOV
DOCOLÉGIORECURSAL


Art.18ConstituematribuiçõesbásicasdoColégioRecursal:I.receberosrecursosdasdecisõesproferidasnospro
cessosadministrativosrealizadospeloDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor(PROCON),ase
remenviadosaomesmopelosetorcompetente;II.realizaraanáliseejulgamentoemsegundaeúltimainstânciadosrecursosdas
decisõesproferidasnosprocedimentosmencionadosnoincisoanterior;III.empreendertodososatosnecessáriosparaarealização
dojulgamentoemsegundaeúltimainstânciadosrecursosproferidospeloDepartamento,emconsonânciacomalegislaçãovigente;
IV.emitirrelatóriosevotosconclusivos,amplamentefundamentadosemotivadosacercadeseusjulgamentos;V.exerceroutrasativi
dadescorrelatasestabelecidaspeloPrefeitoMunicipal.

TÍTULOVI
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art.19CabeaoDiretorindicarosocupantesdosCargosdeDireçãoeAssessoramentoSuperiordoórgão,nomeados
poratodoPrefeito,paraexerceremsuasfunçõesnasrespectivasunidadesorganizacionais,observandooscritériosadministrativos.
Art.20Serãosubstituídospormotivosdeférias,viagenseoutrosimpedimentoseventuaisporindicaçãodoDiretor:I.oDiretorpelo
DiretorAdjunto,ounoimpedimentoounaausênciadeste,porumCoordenador,acritériodotitulardaPasta;II.osCoordenadorespor
outroservidordarespectivaCoordenadoria,acritériodoDiretor,apartirdesugestãodotitulardocargo;III.osdemaisdirigentesse
rãosubstituídosporservidoresdasáreasespecíficas,indicadosaoDiretorpelosrespectivoschefesdaárea.Art.21Oscasosomis
sosserãoresolvidosporprovimentodoDiretordoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidoroupelo
PrefeitodoMunicípiodeFortaleza.Art.22ODiretordoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor
(PROCON)poderábaixaratoscomplementaresnecessáriosaofielcumprimentoeaplicaçãoimediatadopresenteRegulamento.

ANEXOIVAQUESEREFEREOARTIGO4ºDODECRETONº13.510/2014
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ProcuradorJurídicoAdjunto
DNS2
1

Art.3ºAestruturainternadoInstitutoMunicipalde
Assistente
técnico
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)éaseguinte:
DAS1
1
administrativoII
I. Direção Superior: 1. Presidência; 2. Vice Presidência. II.
Coordenador
DNS1
1
Órgãos de Assessoramento: 1. Procuradoria Jurídica; 2.
Assessoria de Planeja
Assistente
técnico
AssessoriadePlanejamentoeDesenvolvimentoInstitucional;III.
DNS3
1
mento e Desenvolvi
administrativoI
Órgãosde Execução Programática:1. Diretoria de Concursos e
mentoInstitucional
Assistente
técnico
DAS1
1
Seleções; 1.1. Gerência de Concursos e Seleções; 2. Diretoria
administrativoII
de Extensão e Projetos; 2.1. Gerência de Extensão; 2.2.
Diretoria de Concursos
Diretor
DNS1
1
Gerência do Plantão Gramatical; 2.3. Gerência de Projetos
eSeleções
Especiais; 3. Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de
Gerência de Concursos
Gerente
DNS2
1
eSeleções
Servidores; 3.1. Gerência de Capacitação Corporativa e de
Diretoria de Extensão e
Gestão; 3.2. Gerência de Capacitação Setorial; IV. Órgãos de
Diretor
DNS1
1
Projetos
Execução Instrumental: 1. Diretoria AdministrativoFinanceira;
GerênciadeExtensão
Gerente
DNS2
1
1.1. Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas; 1.2.
Gerência do Plantão
GerênciaFinanceira;1.3.GerênciadeTecnologiadaInformação
Gerente
DNS2
1
Gramatical
e Comunicação. Parágrafo Único  O Regimento Interno do
Gerência de Projetos
Gerente
DNS2
1
Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Especiais
(IMPARH) será aprovado por Decreto do Chefe do Poder
DiretoriadeFormaçãoe
Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
Aperfeiçoamento
de Diretor
DNS1
1
Servidores
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
Gerente
DNS2
1
disposto, estabelecerá as competências das unidades de que
Gerência de Capacita
Assistente
técnico
trataesteartigo.
ção Corporativa e de
DNS3
2
administrativoI

Gestão
Suportedeatividadestécnicas
DNI1
2
CAPÍTULOIII
Gerente
DNS2
1
DASDISPOSIÇÕESFINAIS
Gerência de Capacita
Assistente
técnico
DNS3
1

çãoSetorial
administrativoI

Art. 4º  Os cargos de provimento em comissão
Suportedeatividadestécnicas
DNI1
1
queintegramaestruturaadministrativadoInstitutoMunicipalde
Diretoria Administrativo
Diretor
DNS1
1
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) são os
Financeira
Gerência Administrativa Gerente
DNS2
1
relacionados no Anexo Único desta Lei, nos quantitativos e
e de Gestão de Pesso
simbologias ali previstas. Art. 5º  Fica o Instituto Municipal de
Suportedeatividadestécnicas
DNI1
1
as
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)autorizadoa
Gerente
DNS2
1
realizarcredenciamento,internoeexterno,destinadoàformação
GerênciaFinanceira
Suportedeatividadestécnicas
DNI1
3
de banco de instrutores e membros de apoio de cursos de
Gerência de Tecnologia
capacitação,bemcomobancodecolaboradoresdeconcursose
da Informação e Comu
Gerente
DNS2
1
seleções, que atendam aos critérios definidos pela
nicação
Administração. § 1º  O credenciamento interno será destinado
TOTAL
32
aos servidores públicos municipais interessados em atuar como

instrutores ou colaboradores de cursos de capacitação, bem
assim como colaboradores de concursos e seleções. § 2º  O

credenciamento externo será destinado ao público em geral

interessadoematuarcomoinstrutoroucolaboradoresdecursos
Altera a Lei Complementar nº
de capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
0149,de03dejunhode2013,e
seleções, não gerando qualquer vínculo permanente,
dáoutrasprovidências.
empregatícioouadministrativo,entreocredenciadoeoInstituto
MunicipaldeDesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
§ 3º  A atuação efetiva como instrutor ou colaboradores de 
cursos de capacitação, bem assim como colaborador de FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
concursos e seleções, ensejará o pagamento de vantagem COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaalteradoo§1ºdoart.1ºdaLei
remuneratória fixada no respectivo edital de credenciamento, Complementar n. 0149, de 03 de junho de 2013, passando a
observadas as condições do mercado de trabalho. § 4º  A vigorarcomaseguinteredação:“Art.1º........................................
2
vantagemremuneratóriarecebidapeloservidorpúblicomunicipal §1ºUmaáreacorrespondentea2.498,33m (doismil,quatro
pela atuação como instrutor ou colaborador de cursos de centosenoventaoitometrosetrintaetrêscentímetrosquadra
capacitação, bem assim como colaborador de concursos e dos), com os seguintes limites e confrontações: ao norte, por
seleções, não será incorporada aos vencimentos para qualquer ondemede180,45m(centoeoitentametrosequarentaecinco
fim, tampouco servirá de base de cálculo para a concessão de centímetros),sendo166,75m(centoesessentaeseismetrose
quaisqueroutrasvantagens.§5ºOChefedoPoderExecutivo setenta e cinco centímetros) com o terreno objeto da matrícula
Municipalregulamentará,porDecreto,ocredenciamentodeque 79.966 e 13,70m (treze metros e setenta centímetros) com o
trataesteartigo.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigor terreno objeto da matrícula 54,953; ao sul, 180,57m (cento e
na data de sua publicação, revogadas as disposições em oitenta metros e cinquenta e sete centímetros) com terrenos do
contrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA, Condomínio Spazio; a leste, por onde mede 13,85 (treze me
em 22 de dezembro de 2014.    tros e oitentae cinco centímetros)com a Avenida Sebastião de
Abreu;aoeste,porondemede13,84m(trezemetroseoitentae

quatro centímetros) com terreno objeto da matrícula nº 79.966.”

o
(NR).Art.2 EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,
ANEXOÚNICO
revogandose as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEI
AQUESEREFEREOART.4ºDALEICOMLEMENTAR
TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de
Nº0194/2014.
2014.       
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noâmbitodoMunicípiodeForta
leza, cria o Comitê Municipal de
Políticas Públicas paraa popula
çãoemsituaçãoderua,edáou
trasprovidências.


O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõeslegais,conferidaspeloart.83,VIeXIda
LeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOoart.
2º, do Decreto Federal n° 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
estabeleceuqueaPolíticaNacionalparaapopulaçãoemsitua
ção de Rua seráimplementada de forma descentralizadae arti
culadaentreUniãoeosdemaisentesfederativosqueaelaade
rirem por meio de instrumento próprio. CONSIDERANDO o art.
3º, do Decreto Federal n°7.053, de23 de dezembro 2009, que
preconiza que os entes da Federação que aderirem à Política
NacionalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuadeverãoinstituir
comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes
das áreas relacionadas ao atendimento da população em situa
çãoderua,comaparticipaçãodefóruns,movimentoseentida
des representativas desse segmento da população. CONSIDE
RANDO o interesse do Município de Fortaleza em endossar a
citada política nacional, aplicandoa, respeitadas as peculiarida
deslocais,bemcomoaausênciadeumcomitêgestorinterseto
rialrelativoatemática.DECRETA:Art.1ºFicainstituídaaPolíti
ca Municipal para a População em Situação de Rua, a ser im
plementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos
previstosnestedecreto.ParágrafoÚnicoParafinsdestedecre
to, considerase população em situação de rua o grupo popula
cionalheterogêneoquepossui, emcomum, a pobreza extrema,
os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistên
ciademoradiaconvencionalregularequeutilizaoslogradouros
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de
sustento de forma temporária ou permanente, bem como as
unidadesdeacolhimentoparapernoitetemporáriooucomomo
radia provisória. Art. 2º  O Poder Executivo Municipal poderá
firmar convênios com entidades públicas e privadas, sem fins
lucrativos,paraodesenvolvimentoeaexecuçãodeprojetosque
beneficiemapopulaçãoemsituaçãoderuaeestejamdeacordo
com os princípios, diretrizes e objetivos que orientam a Política
MunicipalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Art.3ºAPolí
tica Municipal para a População em Situação de Rua, além da
igualdadeeequidade,adotaosmesmosprincípiospreconizados
nalegislaçãofederalquetratadaPolíticaNacionalparaPopula
çãoemSituaçãodeRua.Art.4ºSãodiretrizesMunicipaispara
aPopulaçãoemSituaçãodeRua:IPromoçãodosdireitoscivis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; II  Res
ponsabilidade do poder público por sua elaboração e financia
mento;IIIArticulaçãodapolíticapúblicamunicipaleintersetori
al;IVIntegraçãodaspolíticaspúblicasemcadaníveldegover
no,promovendoaarticulaçãoentreosmunicípios;VIntegração
dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua
execução;VIParticipaçãodasociedadecivil,pormeiodeenti
dades,fórunseorganizaçõesdapopulaçãoemsituaçãoderua,
nos projetos programas e na elaboração, acompanhamento e
monitoramento das políticas públicas; VII  Incentivo e apoio à
organizaçãodapopulaçãoemsituaçãoderuaeasuaparticipa
çãonasdiversasinstânciasdeformulação,controlesocial,moni
toramentoeavaliaçãodaspolíticaspúblicas;VIIIImplantaçãoe
ampliação das ações educativas destinadas à superação do
preconceito, promoção de capacitação dos servidores públicos,
para garantir qualidade e respeito no atendimento deste grupo
populacional;IXDemocratizaçãodoacessoefruiçãodosespa
çoseserviçospúblicos.Art.5ºSãoobjetivosdaPolíticaMunici
palparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAsseguraroaces
so amplo simplificado e seguro aos serviços e programas que
integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência
social, habitação, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e
renda; II  Garantir a formação e capacitação permanente de
profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de
políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamen
taisdirecionadas as pessoasem situaçãode rua; III Instituir a
contagem periódica e oficial da população em situação de rua
pelosórgãoscompetentes;IVProduzir,sistematizaredissemi



nardadoseindicadoressociais,econômicoseculturaissobrea
redeexistentedecoberturadeserviçospúblicosàpopulaçãoem
situaçãoderua;VDesenvolveraçõeseducativaspermanentes
que contribuam para a formação de cultura de respeito, ética e
solidariedadeentreapopulaçãoemsituaçãoderuaeosdemais
grupossociaisdemodoaresguardaraobservânciaaosdireitos
humanos; VI  Incentivar a pesquisa, produção e divulgação de
conhecimentos sobre a população em situação de rua, contem
plando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico
racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do
conhecimento;VIIIncentivaracriação,divulgaçãoedisponibili
zaçãodecanaisdecomunicaçãoparaorecebimentodedenún
cias de violência contra a população em situação de rua, bem
comodesugestõesparaoaperfeiçoamentoemelhoriadaspolí
ticaspúblicasvoltadasparaestesegmento;VIIIProporcionaro
acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previ
denciários e assistenciais e aos programas de transferência de
renda na forma da legislação específica; IX  Criar meios de
articulação entre os sistemas nacional, estadual e municipal de
assistênciasocialedesaúdeparaqualificaraofertadeserviços;
X  Implementar Centros de Referências Especializadas para
AtendimentodaPopulaçãoemSituaçãodeRuaCENTROPOP,
no âmbito da proteção social especial dos sistemas nacional,
estadual e municipal de assistência social; XI  Implementar
açõesdesegurançaalimentarenutricionalsuficientesparapro
porcionaracessopermanenteàalimentaçãodequalidadeparaa
populaçãoemsituaçãoderua;XIIDisponibilizarprogramasde
qualificação profissional para as pessoas em situação de rua
comoobjetivodepropiciaroseuacessoaomercadodetrabalho
erenda,assimcomofortalecerasorganizaçõesdecatadoresde
materiais recicláveis. Art. 6º  O padrão básico de qualidade,
segurançaeconfortodarededeacolhimentotemporáriodeverá
observarlimitedecapacidade,regrasdefuncionamentoeconvi
vência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das
unidadesdeacolhimentonasáreasurbanas,respeitandoodirei
to de permanência da população em situação de rua. Art. 7º 
Fica criado, no âmbito do Município de Fortaleza, o Comitê de
Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, inte
grado por representantes de órgãos públicos e da sociedade
civil.Art.8ºCompeteaoComitêMunicipaldePolíticasPúblicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAvaliareacompanhar
ações, programas, projetos e planos relacionados às políticas
públicasparaapopulaçãoemsituaçãoderuaemâmbitomunici
pal, garantindo o monitoramento da política nacional para a po
pulação em situação de rua; II  Acompanhar a tramitação de
projetos de lei e outras normas relacionadas à população em
situação de rua; III  Propormedidasque assegurem a articula
ção intersetorialdaspolíticaspúblicas municipaisparao atendi
mentodapopulaçãoemsituaçãoderua;IVApoiararealização
de pesquisas que visem diagnosticar essa população e a viola
çãodosseusdireitos,afimdedarvisibilidadeàsdesvantagens
sociais a que a população em situação de rua foi submetida
historicamente no Brasil e analisar formas para sua inclusão e
garantia dos direitos; V  Organizar, periodicamente, seminários
para avaliar e formular ações para a consolidação da Política
Municipal para a População em Situação de Rua; VI  Realizar
eventos que possibilitem a sensibilização da sociedadecivil e a
capacitaçãodeagentespúblicos;VIIDesenvolveroutrasações
e atividades necessárias ao alcance dos objetivos e diretrizes
apontadosnestedecreto.Art.9ºOComitêseráintegradopor:I
01(um)representantetitulare01(um)suplentedosseguintes
órgãos públicos governamentais: a) Coordenadoria de Políticas
sobre Drogas; b) Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateàFome(SETRA);c)SecretariaMunici
pal de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH); d) Secretaria
MunicipaldaEducação(SME);e)SecretariaMunicipaldaSaúde
(SMS);f)FundaçãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeFortale
za(HABITAFOR);g)SecretariaMunicipaldeCulturadeFortaleza
(SECULTFOR); h) Secretaria Municipal de Segurança Cidadã
(SESEC).IIPor08(oito)representantestitularesdasociedade
civil e 08 (oito) suplentes, sendo 04 (quatro) representantes da
população em situação de rua organizada e 04 (quatro) repre
sentantes das entidades que tenham desenvolvam ações, ativi
dades e/ou serviços voltado ao atendimento da população em







situação de rua, que sejam reconhecidas pelo movimento e/ou 28 de novembro de 2013, observará o disposto neste Regula
pelaprópriapopulaçãoemsituaçãoderua.§1ºAseleçãodas mento.Art.2ºOProgramaCREDJOVEM,coordenadoeexecu
entidades da sociedade civil e os representantes da população tadopelaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico,é
um programa de crédito destinado a financiar e apoiar a forma
emsituaçãoderuaorganizadaseráfeitaporseusparesmedian
teprocessoeleitoralemfórumpróprio.Eposteriormente,apósa ção de pequenos empreendimentos, gerando oportunidades de
indicação dos representantes das entidades da sociedade civil, trabalhoerendaparajovensnafaixaetáriade18a29anosde
serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal. § 2º  Os idade,queestejamemsituaçãodevulnerabilidadesocialesejam
oriundosdaRedePúblicadeEnsino,parapromoverodesenvol
membros do Comitê Municipal de Políticas Públicas da Popula
ção em Situação de Rua representantes dos órgãos públicos vimento do Município de Fortaleza. § 1º  O Programa
governamentais serão indicados por seus titulares e nomeados CREDJOVEM financiará planos de negócio de até quinze mil
pelo Chefe do Executivo Municipal. § 3º  Os membros da Co
reais (R$ 15.000). § 2º  Os beneficiários devolverão sessenta
missão serão nomeados para um mandato de 02 (dois) anos, porcento(60%)dovalortomado.Art.3ºOsrecursosdoFundo
prorrogáveis, por mais 02 (dois) anos. § 4º  O Comitê terá um MunicipaldoJovemEmpreendedor,cujasfontesestãoelencadas
coordenadoreumcoordenadoradjunto,eleitosentreseusmem
no art. 2º da Lei 9.582, de 30.12.2009, serão depositados na
bros, para mandato de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 ContaCorrenten°25.2158,daAgêncian°00086doBancodo
(um) ano. Art. 10º  O Comitê Municipal de Políticas Públicas BrasilS/A.ParágrafoÚnicoAcontaserámovimentadaconjun
para a População em Situação de Rua, poderá convidar gesto
tamentepeloSecretárioMunicipaldeDesenvolvimentoEconômi
res,especialistas,erepresentantesdapopulaçãoemsituaçãode coepeloCoordenadordoFundo,enaausênciadestes,porseus
ruaparaparticipardesuasreuniõeseatividadescomoobserva
substitutoslegais.
doreseconsultores.Art.11ºAparticipaçãonoComitêMunicipal
CAPÍTULOII
dePolíticasPúblicasparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuanão
GESTÃODOFUNDO
seráremunerada,sendoconsideradaprestaçãodeserviçopúbli

co relevante. Art. 12º  O Gabinete do Prefeito, através da
Art.4ºPublicadoesteRegulamento,oSecretário
SETRA, dará apoio técnicoadministrativo e fornecerá os meios MunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoindicaráseurepresen
necessários à execução dos trabalhos do comitê municipal de tante no Comitê Gestor e oficiará ao Secretário Municipal de
políticaspúblicasparaapopulaçãoemsituaçãoderua.Art.13º Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Coordenador de Políti
EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revoga
casPúblicasdeJuventude,aoConselhoMunicipaldeJuventude
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MU
eaoSecretárioMunicipaldeFinanças,solicitandoaindicaçãode
NICIPAL,em18dedezembrode2014.
seus respectivos representantes para comporemo ComitêGes

tordoFundoMunicipaldoJovemEmpreendedor,emobediência

aodispostonoart.2ºdaLei10.130,de28denovembrode2013.

§1ºAescolhadorepresentantenoComitêGestordeverárecair

sobre técnico de nível superior, ou estudante universitário, de

preferênciaafeitoaquestõesfinanceiras,ecumprirámandatode
AprovaoRegulamentodoFundo dois (2) anos, vedada a recondução imediata; § 2º  O Comitê
Municipal do Jovem Empreende
GestorserápresididopelorepresentantedaSDE;§3ºOSecre
dor instituído pela Lei n° 9.582, tárioMunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoreuniráoComitê
de30dedezembrode2009eal
para aprovação do seu regimento interno nos trinta dias subse
terado pela Lei n° 10.130, de 28 quentes à publicação deste Regulamento. Art. 5º  Os projetos
de novembro de 2013, e dá ou
aprovadospelasinstânciastécnicasdaSDE,paraefeitodeapoio
trasprovidências.
doFundoMunicipaldoJovemEmpreendedor,serãosubmetidos

àaprovaçãodoComitêGestor,paraconcessãodofinanciamen

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no to. § 1º  Os projetos deverão receber aprovação da maioria do
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,IIIeVI, ComitêGestor,cujasdecisõesserãoregistradasemataepubli
daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezaeCONSIDERANDOo cadas no Diário Oficial do Município  DOM. § 2º A Secretaria
quedispõeaLein°9.582,de30dedezembrode2009,alterada Municipal de Desenvolvimento Econômico manterá atualizado o
pelaLein°10.130de28denovembrode2013.DECRETA:Art. balançodaorigemedodestinodosrecursosdoFundoMunicipal
1ºFicaaprovadooRegulamentodoFundoMunicipaldoJovem do Jovem Empreendedor, para controle permanente do Comitê
Empreendedor,queacompanhaesteDecreto.Art.2ºEsteDe
Gestor.
cretoentraemvigornadadatadesuapublicação,revogadasas 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,
CAPÍTULOIII
em23 de dezembro de 2014.    
INSTRUÇÕESCOMPLEMENTARES


         
Art. 6º  Fica a Secretaria Municipal de Desenvol

vimentoEconômicoSDEautorizadaadeliberarsobreoscasos

omissos neste Regulamento, que vierem a surgir no curso da
REGULAMENTODOFUNDOMUNICIPALDOJOVEM
movimentaçãodoFundoMunicipaldoJovemEmpreendedor,nos
EMPREENDEDOR
termos de sua competência administrativa.Art. 7º  Este Regu

lamentoentraemvigornadatadapublicaçãodoDecretoqueo
CAPÍTULOI
aprovar.Art.8ºRevogamseasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DISPOSIÇÕESGERAISEOBJETIVOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 23 de dezembro de 2014.



Art. 1º  O Fundo Municipal de Financiamento do          
Programa CREDJOVEM, instituído pela Lei Municipal n° 9582,     
de30dedezembrode2009,doravantedenominadoFundoMu

nicipaldoJovemEmpreendedor,alteradopelaLein°10.130,de




POLÍTICA






Abre aos Orçamentos do Município, em favor de diver
sos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$39.291.504,00parareforçodedotaçõesorçamentá
riasconsignadasnovigenteorçamento.
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Dispõe sobre a criação da
Comissão Intersetorial do Pro
gramaBolsaFamílianoâmbito
doMunicípiodeFortalezaedá
outrasprovidências.


O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõeslegaisquelhesãoconferidaspeloart.83,
incisosVIeXIdaLeiOrgânicadoMunicípio.CONSIDERANDO
o Decreto Federal nº 5.209 de 17 de setembro de 2004 que
regulamentaaLeinº10.836,de09dejaneirode2004,quecria
o Programa Bolsa Família, e dá outras providências. CONSI
DERANDO os objetivos básicos do Programa Bolsa Família,
em relação aos seus beneficiários, de promover o acesso à
rededeserviçospúblicos,emespecial,desaúde,educaçãoe
assistência social; combater a fome e promover a segurança
alimentar e nutricional; estimular a emancipação sustentada
das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema
pobreza;combaterapobreza;epromoveraintersetorialidade,
acomplementaridadeeasinergiadasaçõessociaisdoPoder
Público. CONSIDERANDO as responsabilidades do Município
deFortalezanaexecuçãodoProgramaBolsaFamíliadeforma
descentralizada, por meio da articulação de esforços entre os
entesfederados,observadaaintersetorialidade,aparticipação
comunitária e o controle social. CONSIDERANDO as respon
sabilidadesquecabemaoMunicípiodeFortalezaemconstituir
Comissão composta por representantes das suas áreas de
saúde, educação, assistência social, trabalho e segurança
alimentar e nutricional, quando existentes, responsável pelas
açõesdoProgramaBolsaFamília,noâmbitomunicipal;proce
deràinscriçãodasfamíliascomrendamensaldeatétrêssalá
riosmínimosdoMunicípionoCadastramentoÚnicodoGover
noFederal;promoveraçõesqueviabilizemagestãointerseto
rial, na esfera municipal; disponibilizar serviços e estruturas
institucionaisdaáreadaassistênciasocial,daeducação,saú
de, trabalho e segurança alimentar e nutricional, na esfera
municipal; garantir apoio técnico institucional para a gestão
localdoprograma;estabelecerparceriascomórgãoseinstitui
ções municipais, estaduais e federais, governamentais e não
governamentais,paraofertadeprogramassociaiscomplemen
tares;epromover,emarticulaçãocomaUniãoeosEstados,o
acompanhamento do cumprimento das condicionalidades.
CONSIDERANDOoquepreconizaoart.6º,§1º,doDecretonº









RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002
FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS
FONE:(0XX85)3452.1746
FONE/FAX:(0XX85)3101.5320
FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680

6.135, de 26 de junho de 2007, as famílias que participam do
ServiçodeConvivênciaeFortalecimentodeVínculosouquais
quer outras famílias poderãoser incluídas no Cadastro Único,
aindaquepossuamrendafamiliarmensalpercapitasuperiora
meio salário mínimo ou superior a três salários mínimos de
renda familiar mensal, desde que o seu cadastramento esteja
vinculado à participação em programas ou serviços de Assis
tência Social. CONSIDERANDO as normas de acompanha
mento,controlesocialefiscalizaçãodoProgramaBolsaFamí
lia para a garantia do direito de acesso pleno aos serviços
socioassistenciais, educacionais e de saúde, que viabilizem o
cumprimento das condicionalidades por parte das famílias
beneficiáriasdoPrograma.CONSIDERANDOqueocontrolee
participação social do Programa Bolsa Família deverão ser
realizados, em âmbito local, por um Conselho formalmente
constituídopeloMunicípio,respeitadaaparidadeentregoverno
esociedade.CONSIDERANDOqueseimpõeaoMunicípiode
Fortalezaodesafiodamanutençãodobancodedados,através
da atualização das informações cadastrais das famílias, bem
como omonitoramento das condições departicipação doPro
grama Bolsa Família, taiscomo a avaliação da frequência es
colar, o acompanhamento na área da saúde e a constante
digitação referente às alterações, inclusões e atualizações
cadastraisexigidasporlei.DECRETA:Art.1º CriaraComis
sãoIntersetorialdoProgramaBolsaFamíliadeFortaleza,com
a finalidade de definir diretrizes, normas, procedimentos refe
rentesaoPrograma,emâmbitomunicipal.Art.2ºSãocompe
tências da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família
no âmbito do Município de Fortaleza: I  Propor ações para
gestão intersetorial do Programa Bolsa Família em âmbito
municipal; II  Estabelecer articulações no sentido de firmar
parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e
federais, governamentais e não governamentais, para a oferta
deprogramassociaiscomplementares;IIIRealizaromonito
ramento e avaliaçõessistemática das ações propostas, acom
panhandoaexecuçãoeosresultados;IVPublicizarasações,
resultados e informações gerais acerca do Cadastro Único e
Programa Bolsa Família, em especial a folha de pagamento,
paragarantiratransparênciadoprocessoefacilitarocontrole
socialporpartedapopulação;VProporestratégiaseplanos
de ação para possibilitar o crescimento dos índices a serem
alcançados pelo acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família na Saúde, Educação e Assistência
Social.VIApoiarasaçõesdecontrolesocial;VIIExercera
articulação e acompanhamento das ações referentes ao Pro

COMISSÃO DE
INTERGESTORES

za (COMHAP), nos termos do art. 8º da Lei Municipal
9.132/2006. CONSIDERANDO que a implantação de políticas
públicas de habilitação popular de interesse social constitui
prioridade desta administração. DECRETA: Art. 1º  Fica con
vocadaaIIConferênciaMunicipaldeHabitaçãodeFortaleza,a
realizarsenosdias29e30dejaneirode2016,sobapromo
çãoecoordenaçãodaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimen
toHabitacionaldeFortalezaHABITAFOR,nostermosdoart.
3º, XI e art. 9º, da Lei 9.132/2006. Art. 2º  A II Conferência
MunicipaldeHabitaçãodeFortalezatemcomoobjetivosgerais
elegeros 22 (vinte e dois) conselheiros titulares e respectivos
suplentes que comporão o Conselho Municipal de Habitação
PopulardeFortaleza(COMHAP)edebateraPolíticaMunicipal
deDesenvolvimentoHabitacional,emespecial,ofortalecimen
to da política habitacional de interesse social do Município de
Fortaleza.Art.3ºSãoobjetivosespecíficosdaIIdaConferên
ciaMunicipaldeHabilitaçãodeFortaleza:IPromoverodeba
teentreosórgãospúblicoseasociedadecivilsobreaPolítica
deDesenvolvimentoHabitacionaldeFortaleza;IISensibilizar,
orientarecapacitaros(as)delegados(as)dasentidadesrepre
sentativas das políticas habitacionais sobre a importância da
LeiMunicipalnº9.132/2006,queinstituiuoConselhoMunicipal
deHabitaçãoPopulardeFortaleza(COMHAP)edispõesobre
oFundoMunicipaldeHabitacional(FMH);IIElegerasentida
des dasociedadecivil emovimentos popularesque irão com
por o Conselho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza
(COMHAP)naformadaLei.Art.4ºAIIConferênciaMunicipal
deFortalezaserácoordenadaporumaComissãoOrganizadora
Geral soba presidência da Secretaria Municipal de Desenvol
vimentoHabitacional,comaparticipaçãodoInstitutodePlane
jamentodeFortalezaIPLANFOR,CoordenadoriaEspecialde
Participação Popular  CPP, Secretaria de Planejamento, Or
çamentoeGestãoSEPOG,cujosintegrantesserãoindicados
poratodoExecutivoMunicipal.Art.5ºO(a)titulardaSecreta
ria de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza 
HABITAFOR expedirá, mediante portaria, o regimento interno
da II Conferência Municipal de Habitação de Fortaleza, que
disporá sobre sua organização e funcionamento, bem como o
editaldeconvocaçãodasentidadesprevistasnoart.6ºepará
grafoúnicodaLei9.132/2006.Art.6ºEstedecretoentraem
vigor na data de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 28 de dezembro de 2015.






Qualifica como Organização
Social o Instituto Juventude
Inovação.


O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloincisoVIdoart.
83daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezae,tendoemvista
oquedispõeoart.1º,§1º,daLeinº8704,de13demaiode
2003, e suas alterações posteriores e, CONSIDERANDO a
aprovação quanto àconveniênciae oportunidade da qualifica
ção do Instituto Juventude Inovação emitida pelo titular do
órgãodaadministraçãodiretadaáreadeatividadequecorres
ponde seu objeto social e; CONSIDERANDO a aprovação
emitida pela Comissão Municipal de Publicização, órgão de
decisãosuperiordoProgramaMunicipaldePublicizaçãoquan
to a conveniência e oportunidade da qualificação do Instituto
JuventudeInovação,comoOrganizaçãoSocial.DECRETA:Art.
1ºFicaqualificadocomoOrganizaçãoSocialoInstitutoJuven
tude Inovação, com sede da Cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará,cujoobjetivoéapoiar,incentivar,assistir,desenvolvere
promover as atividades de inovação, tecnologia, educação,
formação,empreendedorismo,qualificaçãoprofissional,lazere
entretenimentonasáreasdecultura,arte,ciênciaeesportenos
termosdesteEstatuto.Art.2ºEsteDecretoentraemvigorna
data de sua publicação. Art. 3º  Revogamse as disposições
emcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em28de

>

gramaBolsaFamília,emâmbitomunicipal;VIIIElaborarrela
tório consolidados acerca da condução das ações realizadas
emâmbitomunicipal.Art.3ºAComissãoIntersetorialdoPro
gramaBolsaFamílianoâmbitodoMunicípiodeFortalezaserá
constituídadaformaaseguir:IUmrepresentantedaSecreta
riaMunicipaldeEducação;IIUmrepresentantedaSecretaria
Municipal de Saúde; III  Quatro representantes da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome  SETRA, sendo 01 (um) representante do Cadastro
Único, 01 (um) representante do Programa Bolsa família, 01
(um)representantedaPolíticaMunicipaldeSegurançaAlimen
tare01(um)representantedaPolíticaMunicipaldeTrabalho.
§ 1º  Os membros da Comissão Intersetorial do Programa
BolsaFamíliaserãoindicadosporsuasrespectivasSecretarias
Municipais e designados em Portaria conjunta dos órgãos en
volvidos, ficando esta sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome,aserpublicadanoDiárioOficialdoMunicípio,ematé60
(sessenta) dias após a publicação deste Decreto. § 2º  O
mandatodosmembrosdaComissãoIntersetorialdoPrograma
Bolsa Família seráde 02 (dois) anos, permitidauma recondu
çãosucessiva. §3º  A precitada Comissão Intersetorial será
coordenada pelo representante do Programa Bolsa Famí
lia/SecretariaMunicipaldeTrabalho,DesenvolvimentoSociale
CombateàFome.Art.4ºAsfunçõesdosmembrosdaComis
sãoIntersetorialdoProgramaBolsaFamílianãoserãoremune
radaseseuexercícioseráconsideradoserviçopúblicorelevan
te.Art.5ºAComissãoIntersetorialdoProgramaBolsaFamí
lia deverá  apresentar relatórios anuais dasações desenvolvi
das, bem como as respectivas propostas de trabalho para o
próximo exercício subsequente aos Secretários Municipais de
Educação,SaúdeeTrabalho,DesenvolvimentoSocialeCom
bate à Fome. § 1º  A sobretida Comissão realizará reuniões
bimestrais e extraordinárias, sendo estas quando houver ne
cessidade.Art.6ºEstedecretoentraemvigornadatadesua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 28 dias do
mês de 12 de 2015.     





Convoca a II Conferência
Municipal de Habitação de
Fortaleza, nos dias 29 e 30 de
janeiro de 2016 e dá outras
providências.


O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
OrgânicadoMunicípiodeFortalezae,CONSIDERANDOque
opoderpúblicodeveestimularaparticipaçãopopularnaefeti
vação da política habitacional, nos termos do art. 239 da Lei
OrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOqueos
Conselhos Municipais são órgãos especiais de participação
direta da sociedade na Administração Pública, segundo o art.
18 da Lei Complementar Municipal nº 176/2014. CONSIDE
RANDO  a promulgação da Lei Municipal nº 9.132, de 22 de
dezembrode2006,queinstituiuoConselhoMunicipaldeHabi
taçãoPopulardeFortaleza(COMHAP)edispõesobreoFundo
Municipal de Habitação (FMH). CONSIDERANDO que é uma
das ações estratégicas prioritárias da política habitacional a
realizaçãoperiódicadeConferênciasMunicipaisdeHabitação,
conformeart.6º,XIIIdaLeiComplementarnº062/2009Plano
Diretor Participativo de Fortaleza. CONSIDERANDO que os
ConselhosMunicipaisdevemgarantirumagestãodemocrática
por meio da participação da população e das associações
representativasdosváriossegmentosdacomunidadeemsuas
respectivas gestões, de acordo com o art. 289 do PDPF.
CONSIDERANDO a necessidade de realizar o processo de
escolha democrática das entidades representativas da socie
dade civil organizada e/ou movimentos populares que irão
comporoConselhoMunicipaldeHabitaçãoPopulardeFortale
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A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica desafetada do patrimônio público
municipal, por interesse público, o terreno de formato triangular,
situado no Loteamento Parque Trindade, com os seguintes
limites e dimensões: a leste (frente): limitando com a Rua Conselheiro Tristão, lado par, medindo 46,21m; a oeste (fundos):
limitando com os lotes 17, 18, 19 do Loteamento Parque Trindade, medindo 40,14m; ao norte (lado esquerdo): limitando
com a Rua Mestre Rosa, antes Rua Silva Jardim, medindo
19,26m, totalizando uma área de 427,69m², tendo sido avaliado
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura (SEINF) em R$ 32.076,75 (trinta e dos mil, setenta e
seis reais e setenta e cinco centavos).
Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a
celebrar contrato de permuta do bem descrito no art. 1º desta
Lei, por terreno de formato irregular, situado no Loteamento
Praia Antônio Diogo, constituído da parte do Lote 01 da Quadra
111-A, com os seguintes limites e dimensões: a leste (frente):
limitando com a Avenida Dioguinho, lado par, medindo 20,00m;
a oeste (fundos): limitando com o restante do lote 01 da Quadra
111-A, medindo 23,00m; ao norte (lado esquerdo): limitando
com o lote 02 da Quadra 111-A, medindo 17,00m; ao sul (lado
direito): limitando com a rua conhecida como Rua Hélio Barreira, medindo 30,00m, totalizando uma área de 470,00m², tendo
sido avaliado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Infra-Estrutura (SEINF) em R$ 32.900,00 (trinta e
dois mil e novecentos reais).
Parágrafo Único - O terreno descrito no caput
deste artigo é parte do lote 01 da Quadra 111-A do Loteamento
Antônio Diogo, objeto da Matrícula Imobiliária nº 21.356 do
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de
Fortaleza, com área total de 1.000,00m², ficando, pois, remanescente, uma área de 530,00m² do aludido terreno pertencente à Integral Engenharia Ltda., a qual não será objeto da presente permuta.
Art. 3º - A área particular permutada pelo bem
público será utilizada para a construção da via de acesso à
ponte do Rio Cocó, transformando-se em bem público de uso
comum do povo, via pública.
Parágrafo Único - O referido negócio jurídico não
implicará qualquer dispêndio financeiro à Fazenda Pública
Municipal, sendo que todos os custos com escrituração e registro correrão por conta da Integral Engenharia Ltda.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogando-se as disposições em contrario.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de dezembro de 2003.
 



    


Altera a Lei nº 8.409, de 24 de
dezembro de 1999, que dispõe
sobre a Assistência à Saúde
dos Servidores do Município de
Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O caput do art. 1º da Lei nº 8.409, de 24
de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A Assistência à Saúde em favor dos
Servidores do Município de Fortaleza e de seus dependentes
será baseada no disposto nesta Lei, observado o estabelecido
em regulamento específico a ser aprovado por Decreto do
Chefe do Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
publicação desta Lei.”
Art. 2º - O art. 3º da Lei nº 8.409/99 passa a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º - São considerados dependentes dos
segurados para os fins de Assistência à Saúde:
I - o cônjuge, o companheiro ou a companheira:
II - os filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou
inválido; (NR)
III - o enteado e o menor sob Tutela Judicial,
desde que designado pelo segurado ou segurada, comprovadas a residência e a dependência econômica e no caso do
menor sob Tutela, a respectiva decisão judicial; (NR)
Parágrafo Único - É facultada a inscrição no
programa de Assistência à Saúde, desde que custeado pelo
segurado ou segurada, e sem ônus para o Município de Fortaleza ou para o Instituto de Previdência do Município (IPM):
(NR)
I - os filhos solteiros de 21 (vinte e um) anos de
idade: (NR)
II - os pais: (NR)
III - os irmãos. (NR)”
Art. 3º - O caput do art. 5º da Lei nº 8.409/99
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - A Assistência à Saúde será custeada
mediante recursos de contribuições dos órgãos e entidades
municipais e dos servidores, ativos, inativos, pensionistas e
dependentes facultativos, observadas as seguintes alíquotas:”
(NR)
Art. 4º - O § 3º do art. 5º da Lei nº 8.409/99 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - .................................................................
§ 3º - A contribuição adicional pela inscrição dos
dependentes enumerados dos incisos I, II e III, todos do parágrafo único do art. 3º desta Lei, será calculada sobre a remuneração do segurado ou segurada, considerando-se a idade do
dependente facultativo nos seguintes percentuais: (NR)
I - 16% (dezesseis por cento), para o dependente
com idade de 0 (zero) a 30 (trinta) anos; (AC)
II - 18% (dezoito por cento), para o dependente
com idade acima de 30 (trinta) anos.”
Art. 5º - A Lei nº 8.409/99 será republicada com
as alterações desta Lei, permanecendo inalterados os seus
demais dispositivos.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, ficando expressamente revogados o § 6º do
art. 1º e o art. 7º, ambos da Lei nº 8.409/99.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de dezembro de 2003.
   



    


Denomina de DR. FRANCISCO
GADELHA, uma Rua de Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica denominada de Dr. Francisco Gadelha, uma Rua de Fortaleza.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de dezembro de 2003.
   



    




Cria o Programa Municipal de
Inclusão Social, na forma que
indica.

Art. 3º - As despesas do Programa Municipal de
Inclusão Social, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de dezembro de 2003.
 



    


Dispõe sobre os procedimentos
concernentes à tramitação dos
processos administrativos de
propaganda e publicidade no
âmbito da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Controle
Urbano - SEMAM e das Secretarias Executivas Regionais SER’s, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 76, VI e
XII, da Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.692,
de 31 de dezembro de 2002, que altera as Leis nºs 8.419, de
31 de março de 2000 e 8.608, de 26 de dezembro de 2001, e
em específico a Lei nº 8.221 de 28 de dezembro de 1998, que
dispõe sobre a propaganda e publicidade no Município de Fortaleza;
CONSIDERANDO a necessidade de definir procedimentos concernentes a condutas e a tramitação dos processos administrativos de propaganda e publicidade no âmbito
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano SEMAM e das Secretarias Executivas Regionais - SER’s.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de
Fortaleza, o Programa Municipal de Inclusão Social, destinado às ações de geração de emprego e transferência de
renda a indivíduos e entidades, sem fins lucrativos, que
atendam às exigências disciplinadas em ato regulamentar, a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 1º - O Programa de que trata o caput deste
artigo tem por finalidade a unificação dos procedimentos de
gestão e execução das ações de geração de emprego e transferência de renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, especialmente as seguintes:
I - O PROGRAMA QUEM TEM MAIS VESTE
MELHOR, voltado ao atendimento às mães, através do Modelo
de Atenção Integral à Saúde, que fornecerá enxovais para os
bebês durante o primeiro ano de vida, desde que atendidas as
seguintes condições mínimas:
a) a realização de todo o pré-natal da gestante;
b) a realização de todo o neonatal da criança
recém-nascida;
c) amamentação regular nos primeiros 6 (seis)
meses de vida da criança;
d) cumprimento de todo o calendário vacinal da
criança.
II - PROGRAMA ATLETA-CIDADÃO, voltado ao
incentivo às ligas esportivas de futebol, devidamente construídas e conveniadas com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, as
quais receberão ajuda de custo para o atendimento às crianças
e aos adolescentes dos 9 (nove) aos 16 (dezesseis) anos de
idade como o fornecimento de 2 (dois) uniformes por ano para
a prática do esporte.
III - PROGRAMA APRENDA A TRABALHAR,
através do qual serão oferecidas bolsas de estágio, no valor
máximo de 1 (um) salário mínimo, para alunos de nível médio
das escolas públicas, a serem selecionados mediante critérios
de aproveitamento escolar, para trabalhar nos órgãos da própria Prefeitura Municipal ou em empresas privadas, conveniadas para esse fim específico.
IV - PROGRAMA MINHA HORTA MEU VIVER,
através do qual serão beneficiadas famílias de baixa renda, preferencialmente residentes nas áreas da periferia, que
receberão incentivos à produção de hortaliças com todo o apoio de capacitação tecnológica e assistência técnica especializada, para consumo próprio ou comercialização a baixos
preços.
V - PROGRAMA NOSSA PRAÇA, destinado a
incentivar a preservação e a utilização correta dos espaços
públicos, onde serão beneficiados aposentados de baixa renda,
que se ocuparão do cuidado de praças localizadas próximas às
suas respectivas residências, mediante ajuda de curso mensal
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para cada idoso engajado no Programa.
VI - PROGRAMA AGENTE DA GENTE, através
do qual a Prefeitura subsidiará o pagamento das tarifas de
serviços públicos essenciais, tais como do lixo, de transportes
coletivos, entre outras, devidas a pessoas de baixa renda que
prestem serviços comunitários a serem especificados por ato
do Chefe do Poder Executivo e estejam devidamente cadastradas pelos órgãos municipais.
§ 2º - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica
autorizado a instituir outros programas de inclusão social, geração de emprego e transferência de renda, que não os mencionados no § 1º desta Lei, desde que haja disponibilidade orçamentária para tanto, e que o valor do benefício mensal a ser
outorgado não ultrapasse a um salário mínimo mensal, dandose ciência à Câmara Municipal de Fortaleza.
Art. 2º - A execução dos Programas de Inclusão
Social definidos nesta Lei, bem como dos outros que venham a
ser criados, se dará, preferencialmente, de forma centralizada
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE),
sempre observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.
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DECRETA:
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O
LICENCIAMENTO DOS ENGENHOS DE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE
Art. 1º - A aprovação e o licenciamento dos engenhos de propaganda e publicidade serão processados nas
Secretarias Executivas Regionais, nos casos de engenhos
simples e complexos, e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, no de engenhos especiais,
mediante o preenchimento de formulário próprio e o pagamento
da Taxa de Expediente e Serviços Diversos, prevista na Consolidação Tributária do Município de Fortaleza, aprovada pelo
Decreto nº 9.757, de 23 de novembro de 1995.
Art. 2º - O pedido de licença deverá ser instruído
com a seguinte documentação:
I - formulário próprio devidamente preenchido,
conforme modelo constante do Anexo II do Decreto nº 10.551
de 14 de julho de 1999;
II - comprovante de pagamento da Taxa de Expediente e Serviços Diversos;
III - autorização do proprietário do imóvel onde se
pretende instalar o anúncio;
IV - especificação do tipo de engenho de divulgação de publicidade que se pretende instalar e dos materiais
que o compõem;
V - cópia do comprovante de quitação do IPTU
do imóvel onde será instalado o engenho, que poderá ser apresentada até o final do processo de licenciamento, sem a qual
não será liberada a licença;
VI - croquis de situação, corte e fachada com
dimensão do anúncio, indicando a localização precisa do imóvel e do engenho;
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Regulamenta o artigo 1º, § 1º,
inciso I, da Lei nº 8.809 de 26
de dezembro de 2003, que cria
o Programa Municipal de Inclusão Social.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CONSIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003
criou o Programa de Inclusão Social, cuja finalidade é a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de
geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei nº
8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especificamente da
ação denominada “Programa Quem Tem Mais Veste Melhor”;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução do
referido Programa; CONSIDERANDO o relevante interesse
público na execução das ações do Programa Municipal de
Inclusão Social, que trará inúmeros benefícios à população
carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”, ação de geração de
emprego e renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, instituída pela Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, passa a ser
regulado pelo disposto no presente Decreto. Art. 2º - O Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor” tem por finalidade oferecer oportunidade de trabalho e renda aos profissionais da
área de corte e costura, bem como a melhoria da qualidade de
vida das gestantes, parturientes e respectivos bebês até a
idade de 01 (um) ano, através do fornecimento de enxovais às
mães que satisfizerem os requisitos da Lei nº 8.809/03 e do
presente Decreto, confeccionados por intermédio de Associações Comunitárias devidamente conveniadas com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico - SDE. Parágrafo Único - O
Programa de que trata o presente Decreto abrangerá todo o
Município de Fortaleza nas áreas geográficas das Secretarias
Executivas Regionais e desenvolverá suas atividades em bairros de baixa renda ali localizados. Art. 3º - São objetivos específicos do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”: I - estimular a geração de trabalho e renda para os profissionais da área
corte e costura, mediante o repasse de recursos financeiros às
Associações Comunitárias para confecção de enxovais; II prestar assistência às gestantes, parturientes e seus bebês,
devidamente cadastradas no Programa “MAIS - Modelo de
Atenção Integral à Saúde”, através do fornecimento de enxovais distribuídos pelos hospitais distritais do Município de Fortaleza; III - promover a conscientização da importância dos exames pré-natais e da puericultura. Art. 4º - Cabe à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - SDE, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico - FMDS, a execução
do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”, em articulação
com a Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a Secretaria
Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA. § 1º - Com-

pete à SDE: I - celebrar convênios, por intermédio do FMDS,
com Associações Comunitárias objetivando o repasse de recursos financeiros para confecção dos enxovais que serão
distribuídos aos hospitais distritais do Município de Fortaleza,
especificados no art. 6º do presente Decreto; II - fornecer às
Associações conveniadas a relação dos profissionais da área
de corte e costura constante no Balcão de Emprego da Prefeitura de Fortaleza, que terão prioridade na confecção dos enxovais, conforme definido nos convênios referidos no inciso anterior; III - promover reuniões junto às Associações Comunitárias
para esclarecer e divulgar as regras do Programa junto aos
beneficiários. § 2º - Compete ao FMDS: I - distribuir os enxovais confeccionados aos hospitais distritais do Município de
Fortaleza, em que estiver implantado o Programa “MAIS”; II acompanhar e avaliar todas as fases do projeto. § 3º - Compete
à SMS: I - realizar levantamento, junto às unidades de saúde
do Município, da quantidade de partos realizados no mês; II identificar a quantidade de atendimentos a crianças de 0 a 1
ano, pelas unidades de saúde do Município; III - promover a
conscientização das gestantes e parturientes da importância do
pré-natal, bem como do acompanhamento do bebê durante o
primeiro ano de vida; IV - distribuir os enxovais recebidos do
FMDS, através dos hospitais, onde o Programa “MAIS” estiver
sido implantado, às gestantes que preencherem os requisitos
da Lei nº 8.809/03 e do art. 5º do presente Decreto, mediante
manutenção da ficha de acompanhamento de cada bebê. § 4º Compete às Associações Comunitárias a organização dos
profissionais da área de corte e costura para o exato cumprimento do convênio celebrado com a SDE. § 5º - O convênio de
que trata o parágrafo anterior necessariamente especificará a
quantidade de enxovais a serem confeccionados por mês, o
valor de custo de cada enxoval, entre outros critérios indispensáveis à sua execução. Art. 5º - Poderão ser beneficiários do
Programa: I - profissionais da área de corte e costura, prioritariamente capacitados pelo Programa de Qualificação Profissional da Prefeitura Municipal de Fortaleza, devidamente cadastrados no Balcão de Emprego; II - gestantes, parturientes e
crianças carentes de 0 (zero) a 1 (um) ano atendidas hospitais
distritais do Município de Fortaleza e participantes do Programa
“MAIS - Modelo de Atenção Integral à Saúde”, que atendam as
condições mínimas especificadas no inciso I do parágrafo 1º,
art. 1º da Lei nº 8.809/03. Parágrafo Único - Cada mãe beneficiará do Programa receberá 03 (três) kits bebês durante o
período de 01 (um) ano, de acordo com os seguintes critérios: I
- o primeiro enxoval será fornecido na ocasião de retorno das
mães à consulta de puerpério, desde que tenha feito o prénatal no hospital ou na unidade de saúde e tenha realizado: a)
quantidade mínima de 6 (seis) consultas; b) exames preconizadas; c) parto na unidade hospitalar; d) consulta de puerpério e
prevenção de câncer; e) inscrição no Programa de Planejamento Familiar. II - o segundo enxoval será fornecido por ocasião da 7ª consulta, quando o bebê completar o 6º (sexto) mês
de vida, e: a) estiver em aleitamento materno exclusivo; b) ter
realizado o teste do pezinho; c) estar com imunização atualizada; d) apresentar desenvolvimento satisfatório; e) ter comparecido ao mínimo de 4 (quatro) consultas prévias; f) encontrar-se
devidamente registrado. III - o terceiro enxoval será fornecido
por ocasião da última consulta, após 12 meses do nascimento,
desde que esteja sendo realizado o aleitamento misto e o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Art. 6º são destinatários do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”,
os seguintes hospitais: I - Hospital Distrital Governador Gonzaga Mota - Messejana; II - Hospital Distrital Governador Gonza-



 

   

ga Mota - Prefeito José Walter; III - Hospital Distrital Governador Gonzaga Mota - Barra do Ceará; IV - Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição - Conjunto Ceará. Parágrafo
Único - Caso o Programa MAIS seja ampliado para outras
unidades de saúde pertencentes ao Município de Fortaleza, a
administração poderá incluí-las no Programa Quem Tem Mais
Veste Melhor. Art. 7º - Os recursos para a execução do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor” serão provenientes de
dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico. Art. 8º - O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 28 de janeiro de 2004.  
 

 


Regulamenta o artigo 1º, § 1º,
inciso II, da Lei nº 8.809 de 26
de dezembro de 2003, que cria
o Programa Municipal de Inclusão Social.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CONSIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003
criou o Programa Municipal de Inclusão Social, cuja finalidade é
a unificação dos procedimentos de gestão e execução das
ações de geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal
de Fortaleza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso II,
da Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especificamente da ação denominada “Atleta Cidadão”; CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução do referido Programa; CONSIDERANDO o relevante interesse público na
execução das ações do Programa Municipal de Inclusão Social,
o qual trará inúmeros benefícios à população carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Programa “Atleta
Cidadão”, ação de geração de emprego e transferência de
renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, instituída pela Lei
nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, passa a ser regulado
pelo disposto no presente Decreto. Art. 2º - O Programa “Atleta
Cidadão” tem por finalidade incentivar a prática de esporte no
Município de Fortaleza, através da celebração de convênio
entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, por
intermédio de sua Célula de Esporte e Lazer, e a Federação
Cearense de Esportes Colegiais - FECECO, com sede em
Fortaleza, objetivando o repasse de recursos financeiros para o

desenvolvimento das atividades. Parágrafo Único - O convênio
de que trata o caput deste artigo definirá necessariamente os
critérios indispensáveis à execução do Programa “Atleta Cidadão”, observado o disposto no inciso II do parágrafo 1º, art. 1º
da Lei nº 8.809/03. Art. 3º - São objetivos específicos do Programa “Atleta Cidadão”: I - incentivar a prática esportiva do
Município de Fortaleza; II - contribuir para criação de Escolinhas Esportivas no Município; III - oferecer apoio logístico às
Associações Esportivas Comunitárias para realização de eventos em prol das escolinhas por elas criadas. Art. 4º - A execução do Programa “Atleta Cidadão”, incluindo o cadastramento
das Associações Esportivas, bem como a fiscalização do cumprimento dos termos do convênio de que trata o art. 1º deste
Decreto, compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico
- SDE, por intermédio de sua Célula de Esporte e Lazer. Art. 5º
- Os recursos para a execução do Programa “Atleta Cidadão”,
serão provenientes de dotações orçamentárias da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 6º - O presente
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 28 de janeiro de 2004. 
  


  


Regulamenta o artigo 1º, § 1º,
inciso III, da Lei nº 8.809 de 26
de dezembro de 2003, que cria
o Programa Municipal de Inclusão Social.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CONSIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003
criou o Programa Municipal de Inclusão Social, cuja finalidade é
a unificação dos procedimentos de gestão e execução das
ações de geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal
de Fortaleza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso III,
da Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especificamente da ação denominada “Programa Aprenda a Trabalhar”;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução do
referido Programa; CONSIDERANDO o relevante interesse
público na execução das ações do Programa Municipal de
Inclusão Social, o qual trará inúmeros benefícios à população
carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Programa “Aprenda a Trabalhar”, ação de geração de emprego e
renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, instituída pela Lei
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ANEXO II

19000 - Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social
19901 - Fundo Municipal de Assistência Social
DETALHAMENTO DAS AÇÕES

R$ 1,00
Recursos de Todas as Fontes

0070
0070.2096

08 241

08 241
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FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

0070.2096.0014

0070.2096.0022

0114

0114.1407

08 244

0114.1407.0060

PROGRAMA/AÇÃO/
PRODUTO/ LOCALIZAÇÃO

VALOR

Ação Continuada

21.859

Apoio a Entidades de Atendimento ao Idoso
Idoso atendido (Idoso) = 4.979

21.859

Conselho Comunitário do Parque Iracema
Idoso atendido (Idoso) = 40

V.
ESF.
LOCALIZAÇÃO

GRUPO DE DESPESA

IU

FTE. VALOR

S
S

Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes

3
3

100
210

195
1.944

S
S

Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes

3
3

100
210

1.797
17.923

S

Outras Despesas Correntes

0

100

2.139

Secretaria da Ação Social - Unidade de Abrigo
Idoso atendido (Idoso) = 1.399

Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Fortaleza
Estruturação da Rede Socioassistencial
Entidade apoiada (Unidade) = 98

19.720

2.625
2.625

Lar Francisco de Assis
Entidade apoiada (Unidade) = 1

2.625

*** *** ***
LEI Nº 9127 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006
Altera dispositivos da Lei nº
7.987, de 23 de dezembro de
1996, consolidada, que dispõe
sobre o uso e ocupação do solo
no Município de Fortaleza, nos
artigos e anexos a que se refere a classificação viária da Rua
Padre Mororó e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica classificada como Via Comercial da Área de Urbanização Prioritária da ZU.1 - Centro a Rua Padre Mororó, no
trecho compreendido entre a Rua Antônio Pompeu e Avenida
Presidente Castelo Branco. Parágrafo Único - Incidirá sobre os
imóveis lindeiros a via a que se refere o caput deste artigo,
independentemente se localizados no alinhamento leste ou
oeste, aquilo que estabelece a Seção X da Lei nº 7.987/96 para
as Vias Comerciais da Zona de Urbanização Prioritária ZU.1 Centro. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de dezembro
de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9128 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006
Acrescenta o inciso VII ao § 1º
do art. 1º, da Lei nº 8.809/03,
que cria o Programa Municipal
de Inclusão Social, na forma
que indica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Coordenadoria de Orçamento
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FORTALEZA, 20 DE DEZEMBRO DE 2006

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.625
24.484

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica acrescido ao § 1º do art. 1º, da Lei nº 8.809, de 26
de dezembro de 2003, o inciso VII, com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de Fortaleza, o
Programa Municipal de Inclusão Social, destinado às ações de
geração de emprego e transferência de renda a indivíduos e
entidades, sem fins lucrativos, que atendam às exigências
disciplinadas em ato regulamentar, a ser editado pelo chefe do
Poder Executivo Municipal. § 1º - O programa de que trata o
caput deste artigo tem por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de geração de emprego e transferência de renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, especialmente as seguintes: ................... VII - Programa
de Crédito Solidário para a juventude, denominado Credjovem
Solidário, uma ação de incentivos financeiros e apoio institucional voltados, para grupos de jovens que se organizarem na
perspectiva da implantação de atividade econômica autosustentável.” Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2006,
beneficiando todos os projetos do Credjovem Solidário implantados desde a citada data, ficando revogadas as disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de dezembro de 2006. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9129 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006
Cria o Programa Cozinha Popular e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado o Programa Cozinha Popular, com os seguintes objetivos: I - promover a expansão do mercado de

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 014 DE 08 DE
NOVEMBRO DE 2006
Acresce artigos e altera os arts.
91, 92, 96, 98, 99 e 100, bem
como acrescenta parágrafos ao
art 5º do ato das Disposições
Transitórias na forma que indica.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz
saber o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e
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>
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ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei Orgânica
do Município de Fortaleza: Art. 1º - Ficam acrescidos os arts.
96-A, 97-B, 97-C, 97-D, 97-E, 97-F, 98-A, 100-A, 100-B, 100-C,
100-D, 100-E, 100-F, 100-G e 100-H e alterados os arts. 91, 92,
96, 98, 99 e 100, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 91 - Constituem bens do Município todas as coisas
móveis, imóveis e semoventes, direitos e ações que a qualquer
título lhes pertençam. (NR) Art. 92 - Os bens públicos municipais, quanto a sua destinação, podem ser: (NR) I - de uso comum do povo: tais como estradas municipais, ruas, praças,
logradouros públicos e outras da mesma espécie; (AC) II - de
uso especial: os destinados à administração, tais como os
edifícios das repartições públicas, os terrenos destinados ao
serviço público e outras serventias da mesma espécie; (AC) III bens dominiais: aqueles sobre os quais o Município exerce os
direitos de proprietário e são considerados como bens patrimoniais disponíveis. …………………… Art. 96 - …………………
Parágrafo Único - Na hipótese de existir mais de um imóvel
lindeiro com proprietários diversos a venda dependerá de licitação. (AC). Art. 96-A - Os bens municipais poderão ser utilizados
por terceiros, mediante concessão, permissão e autorização
conforme o caso e o interesse público ou social o exigir, devidamente justificado. § 1º - A concessão administrativa de bens
públicos, será formalizada mediante contrato e depende de
prévia autorização legislativa e de licitação, na modalidade de
concorrência, sendo dispensada esta quando o uso se destinar
a concessionárias de serviço público, entidades assistenciais
ou filantrópicas ou nas demais hipóteses legais. § 2º - A permissão de uso dependerá de licitação sempre que houver mais
de um interessado na utilização do bem e será formalizada por
termo administrativo. § 4º - A autorização será formalizada por
termo administrativo para atividades ou usos específicos e
transitórios, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias. Art. 97-A Todos os bens municipais são imprescritíveis, impenhoráveis,
inalienáveis e inoneráveis, admitidas as exceções que a lei
estabelecer para os bens do patrimônio disponível e sua posse
caberá conjunta e indistintamente a toda a comunidade que
exercer seu direito de uso comum, obedecidas as limitações.
Parágrafo Único - Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis
ou disponíveis por meio, respectivamente, da afetação ou desafetação, esta última dependente de lei. Art. 97-B - A manutenção das áreas verdes, equipamentos de uso público e unidades de conservação pode ser feita com a participação da
comunidade. Art. 97-C - Os bens considerados inservíveis
deverão ser protegidos da ação do tempo ou levados a leilão o
mais rápido possível, visando à obtenção do melhor preço, em
função de seu estado e utilidade, na forma da lei. Art. 98 …………………… Parágrafo Único - Os servidores públicos da
administração direta terão assegurados todos os seus direitos
remuneratórios, com irredutibilidade de seu vencimento para
cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (NR) Art. 98-A - Todo
cidadão, no gozo de suas prerrogativas constitucionais, poderá
prestar concurso para preenchimento de cargos da administração pública municipal, na forma que a lei estabelecer. Parágrafo Único - Ficam assegurados o ingresso e o acesso de pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei, aos cargos, empregos e funções administrativas da administração direta e
indireta do Município, garantindo-se as adaptações necessárias
para sua participação nos concursos públicos. Art. 99 - São
direitos dos servidores públicos municipais, entre outros previstos nas Constituições da República e do Estado: (NR)
…………………… II - remuneração ou proventos não inferiores
ao salário mínimo, inclusive para aposentados; (AC)
…………………… IV - irredutibilidade dos vencimentos; (AC)
…………………… IX - licença-gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 (cento e oitenta) dias;
(NR). X - licença-paternidade, sem prejuízo do emprego e dos
vencimentos, com duração de 10 (dez) dias, assistindo igual
direito ao pai adotante; ……………………… XII - participação
dos servidores nos colegiados dos órgãos públicos em que
seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação; (NR) ………………………… XV -

>

custas processuais. (AC) XXIII - a administração municipal
direta, indireta e fundacional manterá, na forma da lei, as suas
contas e fará a movimentação e as aplicações financeiras em
estabelecimentos oficiais ou bancos estatais, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei. (AC) Art. 87. As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado que prestem serviços ao
poder Executivo Municipal, sempre que solicitadas por cidadãos, órgãos públicos, sindicatos ou entidades da sociedade
civil local, inclusive as controladorias sociais criadas livremente
por usuários, prestarão, no prazo de 30 dias informações detalhadas sobre planos, projetos, investimentos, custos, desempenhos e demais aspectos pertinentes à sua execução, sob
pena de rescisão, sem direito a indenização. (NR)....................
§ 2º - O tempo de serviços dos servidores públicos da administração direta, indireta e fundacional do município será contado
como título, ao se submeterem a concurso público para efetivação na forma da lei. § 3º - As pessoas jurídicas de direito privado a que se refere o caput deste artigo são as concessionárias
e permissionárias de serviços públicos, bem como toda e qualquer pessoas jurídica de direito privado que tenha prestado
serviço ao poder público e resultante disto tenha recebido recursos financeiros. (AC) Art. 88.................. I - firmar ou mantiver
contrato com pessoas jurídicas de direito públicos, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, no âmbito do município de
Fortaleza. ........................ Art. 89. Qualquer cidadão, partido
político, sindicato ou entidade da sociedade civil local, inclusive
controladória social criada livremente por usuários, na forma e
prazo estabelecidos em lei, poderá obter informações a respeito da execução de contratos ou consórcios firmados por órgão
públicos ou entidades integrantes da administração direta,
indireta e fundacional do Município, podendo ainda denunciar
quaisquer irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas dos Municípios ou à Câmara Municipal. (NR) Parágrafo
Único - Para efeito do disposto neste artigo, os órgãos e entidades contratantes deverão remeter ao Tribunal de Contas dos
Município e à Câmara Município cópias do inteiro te dos contratos ou convênios respectivos, no prazo de 10 dias após a sua
assinatura. (NR)” Art. 2º - Ficam acrescidos os seguintes parágrafos ao art. 5º do Ato das Disposições Transitórias, que passa a vigorar com a seguinte redação. “Art. 5º ..................... § 1º
- O ingresso nas carreiras técnicas fazendárias far-se-á através
de concurso público. § 2º - O poder Executivo Municipal terá
prazo de 90 (noventa) dias para remeter à Câmara Municipal
de Fortaleza a Lei Orgânica da Fazenda Municipal, consolidando toda a legislação sobre a matéria. § 3º - Fica assegurada a
participação paritária das entidades representantes das classes
dos fazendários no Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Projeto da Lei Orgânica da Fazenda Municipal.”(AC).
Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município
de Fortaleza entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal José Barros
de Alencar em 19 de outubro de 2006. Agostinho Frederico C.
Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sergio Novais Eleutério - 1º
VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º VICEPRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassu
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
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licença especial à servidor que adotar legalmente criança recém nascida ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, nos
seguintes termos: (NR) a) no caso de adoção ou guarda judicial
de criança até 1 (um) ano de idade, o período de licença será
de 180 (cento e oitenta) dias; (AC) b) no caso de adoção ou
guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro)
anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias;
(AC) c) no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir
de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de
licença será de 30 (trinta) dias. (AC) Parágrafo Único - A licença
especial prevista neste inciso só será concedida mediante
apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. (AC) ……………… XIX - participação de representação
sindical nas comissões de sindicância e inquérito que apurarem
falta funcional; (AC) XX - livre acesso à associação sindical e
direito de organização no local de trabalho. (AC) Art. 100 ……………………… VIII - dispensa de dois dias úteis de serviço, quando o servidor funcionar como presidente, mesário ou
suplente de mesa receptora em eleições majoritárias e proporcionais; (NR) ………………… XVIII - garantia de adaptação
funcional à gestante nos casos em que houver recomendação
médica, sem prejuízo de seus vencimentos de demais vantagens do cargo; (AC) …………………… Art. 100-A - Aos servidores da administração direta, indireta e funcional que concorram
a mandatos eletivos, inclusive nos casos de mandato de representação profissional e sindical, é garantida a estabilidade a
partir da data do registro do candidato até um ano após o término do mandato, ou até cento e oitenta dias após a publicação
dos resultados em caso de não serem eleitos, salvo se ocorrer
exoneração nos termos da lei. (AC) Parágrafo Único - Enquanto durar o mandato dos eleitos, o órgão empregador recolherá
mensalmente as obrigações sócias e garantirá ao servidor ou
empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais
era beneficiário antes de se eleger. (AC) Art. 100-B - Nenhum
servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos de empresas
privadas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer contrato com o Município. (AC) Art. 100-C - São
estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de aprovação em concurso público. (AC)
§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
(AC) § 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da
vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
(AC) § 3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo. (AC) Art. 100-D - Ao
servidor é assegurado o direito de petição para reclamar, representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça
dentro das normas de urbanidade em termos, vedado à autoridade negar conhecimento à petição devidamente assinada,
devendo decidi-lo no prazo hábil para obtenção dos efeitos
desejados, não podendo, em qualquer caso ser superior a 60
(sessenta) dias. (AC) Art. 100-E - Os servidores somente serão
indicados a participar de cursos de pós-graduação ou de capacitação técnica e profissional custeados pelo Município quando
houver correlação entre o conteúdo programático e as atribuições do cargo exercido ou outro da mesma carreira, e em instituições devidamente reconhecidas pelo Poder Público, além de
conveniência para o serviço. (AC) Parágrafo Único - Quando
sem ônus para o Município, o servidor interessado requererá
liberação. (AC) Art. 100-F - Enquanto perdurar a freqüência a
curso de nível superior, o servidor poderá requerer a redução
da jornada diária de trabalho em até duas horas, ficando a
critério da administração a concessão do beneficio. (AC)” Art.
2º - Ficam revogados os incisos II e IV do art. 100 da Lei Orgânica do Município. Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de Fortaleza entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 08 de novembro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE.
Aluisio Sergio Novais Eleutério - 1º VICE-PRESIDENTE.
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José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram
Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpídio Nogueira Moreira - 2º
SECRETÁRIO. José Iraguassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
ATO Nº 0509/2006 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 30, II da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE: Exonerar a Sra.
MARIA AUXILIADORA ALMEIDA COSTA, Auxiliar Técnica da
Comissão Central de Avaliação e Desempenho, símbolo AT-1.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 02 de
outubro de 2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.
*** *** ***
ATO Nº 0518/2006 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 30, II da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE, nomear para
compor a Comissão Central de Avaliação e Desempenho,
constituída pelo Ato Normativo nº 001/99 de 11 de janeiro de
1999, publicado no DOM de 16.03.1999, SÍLVIA LÚCIA DOS
SANTOS, como Auxiliar Técnica, símbolo AT-1. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 02 de outubro de
2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 00135/2006 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 30, II da LOM de
05.04.90. RESOLVE: I - Conceder ao ANTÔNIO REGINALDO
COSTA MOREIRA, Membro da Comissão de Concessão de
Títulos Honoríficos, DAL-I, quatro diárias no valor de R$ 792,00
(setecentos e noventa e dois reais), da Região II, para tratar de
assuntos de interesse da Câmara Municipal de Fortaleza, nos
dias 8 a 10 do corrente mês. II - As despesas correrão por
conta do orçamento vigente. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 07 de novembro de 2006. Agostinho
Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.

DIVERSOS
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N°
001/2006. ORIGEM: Pregão Presencial n° 001/2006. CONTRATANTE: CEDISC - Centro de Desenvolvimento Integrado
Social e Cultural. CONTRATADA: Empresa MACNOR Representações e Comércio Ltda. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de equipamento hospitalar denominado ventilador pulmonar eletrônico e um cardioversores - futura com marcapasso e
impressora térmica. VALOR DO CONTRATO: R$ 69.940,00.
VIGÊNCIA: Da data da assinatura até 30 dias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520 de 17.07.2002 - Lei que
regulamenta o Pregão e a Lei Federal n° 8.666/93 e o regulamento para aquisição e alienação de bens e contratação de
obras e serviços do CEDISC. Fortaleza, 08 de novembro de
2006. Regina Maura Ferreira Mesquita - SECRETÁRIA EXECUTIVA.
*** *** ***
Nome da Entidade: MOVIMENTO BENEFICENTE À CRIANÇA
CARENTE DO BAIRRO DE GUABIRABA.
Endereço: Rua Napoleão Lima, 845, Bairro Guabiraba,
Maranguape - Ceará.
Período: 01 de janeiro de 2004 à 30 de dezembro de 2004.
BALANÇO FINANCEIRO
HISTÓRICO
Sócios

RECEITA
R$

500,00

HISTÓRICO
Material Permanente

DESPESA
R$

580,00

SALDO
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI N° 9081 DE 05 DE MAIO DE 2006
Declara de utilidade pública o
Conselho Comunitário do PanAmericano e Adjacências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do Pan-Americano e Adjacências, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 05 dias do mês de
maio de 2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI N° 9082 DE 05 DE MAIO DE 2006
Institui a permissão à presença,
junto à parturiente, de um
acompanhante durante todo o
período de trabalho de parto,
parto, e pós-parto imediato, em
hospitais e maternidades de
Fortaleza.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS), da rede pública ou conveniada na cidade de Fortaleza
ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1
(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de
parto, parto, e pós-parto imediato, de acordo com a Lei Federal n° 11.108, de 7 de abril de 2005. § 1° - O acompanhante
de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.
§ 2° - Nas maternidades em que forem coletivas as salas
de parto, a fim de que seja garantido o direito disposto no
caput deste artigo, fica determinado que o acompanhante será
pessoa do sexo feminino. Art. 2° - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 05 dias do mês de maio de 2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI N° 9083 DE 05 DE MAIO DE 2006
Considera Cidade Irmã de Fortaleza a cidade de Natal, capital
do Rio Grande do Norte.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Nº 13.338

Art. 1° - Fica considerada Cidade Irmã da cidade de Fortaleza a
cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Art.
2° - A irmandade referida no art. 1° visa a promover a integração e o intercâmbio socioeconômico e cultural entre as duas
Municipalidades e, conseqüentemente, os dois respectivos
Estados. Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 05 dias do
mês de maio de 2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO N° 2748/2006 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que dispõe o Decreto n° 11011, de 3.8.2001. RESOLVE conceder a MARIA BEATRIZ CRUZ RUFINO, Assessora Técnica da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uma passagem
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Cidade
do México/Fortaleza, onde irá participar do Curso de Desarrollo
Professional sobre “Gestão Del Suelo em Grandes Proyetos
Urbanos”. O evento descrito acontecerá durante o período de 4
a 9 de junho deste. As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária, constante da Programa 04.122.0002.2002.
0003, Elemento de Despesa 3.3.90.14, Fonte 0100, consignadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento SEPLA, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de maio de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
*** *** ***
ATO N° 2964/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto n° 11459, de 11.08.03. RESOLVE
atribuir a ROSEMARY CONTI, Presidente da Comissão de
Implantação do Conselho de Educação de Fortaleza e Sistema
de Ensino, a importância de R$ 992,00 (novecentos e noventa
e dois reais), correspondente a 04 (quatro) diárias, da Região
II, bem como o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), correspondente a inscrição e conceder passagem área de
ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar do II Fórum Nacional Extraordinário da Undime - Experiências Municipais Transformando a Escola, no período de 22 a
25.05.06, devendo as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária: 24.101.12.122.0002.2002.0023, Elemento
de Despesa 339014.0.101 (Diárias Civil), 339033.0.101
(Passagens e Despesas com Locomoção) e 339039.0.101
(Inscrição), consignadas a Secretaria Municipal de Educação e
Assistência Social. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 19 de maio de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Alfredo
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 3008/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
cessar os efeitos do Ato n° 6195/2005, que nomeou RÉGIS
VASCONCELOS FERREIRA, para responder cumulativamente,
pelo cargo em comissão de Chefe da Unidade AdministrativoFinanceiro, simbologia DAS.3, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento -

169

POLÍTICA

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LIV

FORTALEZA, 25 DE SETEMBRO DE 2006

PODER EXECUTIVO

bro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 9111 DE 18 DE SETEMBRO DE 2006

LEI Nº 9109 DE 18 DE SETEMBRO DE 2006
Dispõe sobre a obrigatoriedade
da notificação do nascimento
de crianças aos postos de saúde do Município, na forma que
indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Ficam os hospitais e maternidades, localizados no
âmbito do Município de Fortaleza, obrigados a notificar à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) os nascimentos ocorridos
em suas instalações, através do Sistema Único de Saúde
(SUS), a partir da aprovação desta lei. Art. 2º - De posse das
informações prestadas na forma prevista no art. 1º, a Secretaria
Municipal de Saúde, através do seu setor competente, enviará
os dados obtidos ao posto de saúde mais próximo da residência do recém-nascido. Art. 3º - Caberá ao posto de saúde referido no art. 2º enviar à residência do responsável, após prévio
comunicado, profissional da área de saúde treinado a prestar
informações complementares acerca dos cuidados necessários
à promoção do adequado desenvolvimento do recém-nascido.
Parágrafo Único - Para os fins de que trata este artigo, o profissional destacado disporá de material didático voltado, entre
outros aspectos, à conscientização da importância do aleitamento balanceado para o sadio desenvolvimento da criança.
Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará, no
caso dos hospitais ou das maternidades, cobrança de multa
que será aplicada a cada notificação não efetuada. Parágrafo
Único - Caso o descumprimento a esta lei derive do órgão
municipal, motivado por negligência do servidor ou da equipe
responsável, serão aplicadas as penalidades compatíveis,
observada a legislação competente. Art. 5º - Caberá ao Poder
Executivo Municipal a regulamentação desta lei, no prazo de 90
(noventa) dias, após sua publicação. Art. 6º - Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 18 de setembro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9110 DE 18 DE SETEMBRO DE 2006
Declara de utilidade pública a
Associação Comunitária Alves
Filho.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA ALVES FILHO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, com sede e foro nesta
capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de setem-

170

Nº 13.417

Declara de utilidade pública a
Liga Esportiva Arte e Cultural
Beneficente (LEACB).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a LIGA ESPORTIVA
ARTE E CULTURAL BENEFICENTE (LEACB), pessoa jurídica
de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e
foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18
de setembro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9112 DE 18 DE SETEMBRO DE 2006
Declara de utilidade pública a
Associação Pequeno Mundo.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
PEQUENO MUNDO, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art.
2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de setembro de 2006.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9113 DE 18 DE SETEMBRO DE 2006
Declara de utilidade pública a
Obra Social Nossa Senhora da
Glória Fazenda da Esperança.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a OBRA SOCIAL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA,
pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 18 de setembro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12095 DE 21 DE SETEMBRO DE 2006
Altera dispositivos do regulamento do ISSQN, aprovado pelo Decreto nº 11.591 de 01 de
março de 2004 e dá outras
providências.

custas processuais. (AC) XXIII - a administração municipal
direta, indireta e fundacional manterá, na forma da lei, as suas
contas e fará a movimentação e as aplicações financeiras em
estabelecimentos oficiais ou bancos estatais, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei. (AC) Art. 87. As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado que prestem serviços ao
poder Executivo Municipal, sempre que solicitadas por cidadãos, órgãos públicos, sindicatos ou entidades da sociedade
civil local, inclusive as controladorias sociais criadas livremente
por usuários, prestarão, no prazo de 30 dias informações detalhadas sobre planos, projetos, investimentos, custos, desempenhos e demais aspectos pertinentes à sua execução, sob
pena de rescisão, sem direito a indenização. (NR)....................
§ 2º - O tempo de serviços dos servidores públicos da administração direta, indireta e fundacional do município será contado
como título, ao se submeterem a concurso público para efetivação na forma da lei. § 3º - As pessoas jurídicas de direito privado a que se refere o caput deste artigo são as concessionárias
e permissionárias de serviços públicos, bem como toda e qualquer pessoas jurídica de direito privado que tenha prestado
serviço ao poder público e resultante disto tenha recebido recursos financeiros. (AC) Art. 88.................. I - firmar ou mantiver
contrato com pessoas jurídicas de direito públicos, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, no âmbito do município de
Fortaleza. ........................ Art. 89. Qualquer cidadão, partido
político, sindicato ou entidade da sociedade civil local, inclusive
controladória social criada livremente por usuários, na forma e
prazo estabelecidos em lei, poderá obter informações a respeito da execução de contratos ou consórcios firmados por órgão
públicos ou entidades integrantes da administração direta,
indireta e fundacional do Município, podendo ainda denunciar
quaisquer irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas dos Municípios ou à Câmara Municipal. (NR) Parágrafo
Único - Para efeito do disposto neste artigo, os órgãos e entidades contratantes deverão remeter ao Tribunal de Contas dos
Município e à Câmara Município cópias do inteiro te dos contratos ou convênios respectivos, no prazo de 10 dias após a sua
assinatura. (NR)” Art. 2º - Ficam acrescidos os seguintes parágrafos ao art. 5º do Ato das Disposições Transitórias, que passa a vigorar com a seguinte redação. “Art. 5º ..................... § 1º
- O ingresso nas carreiras técnicas fazendárias far-se-á através
de concurso público. § 2º - O poder Executivo Municipal terá
prazo de 90 (noventa) dias para remeter à Câmara Municipal
de Fortaleza a Lei Orgânica da Fazenda Municipal, consolidando toda a legislação sobre a matéria. § 3º - Fica assegurada a
participação paritária das entidades representantes das classes
dos fazendários no Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Projeto da Lei Orgânica da Fazenda Municipal.”(AC).
Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município
de Fortaleza entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal José Barros
de Alencar em 19 de outubro de 2006. Agostinho Frederico C.
Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sergio Novais Eleutério - 1º
VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º VICEPRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassu
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 014 DE 08 DE
NOVEMBRO DE 2006
Acresce artigos e altera os arts.
91, 92, 96, 98, 99 e 100, bem
como acrescenta parágrafos ao
art 5º do ato das Disposições
Transitórias na forma que indica.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz
saber o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e
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ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei Orgânica
do Município de Fortaleza: Art. 1º - Ficam acrescidos os arts.
96-A, 97-B, 97-C, 97-D, 97-E, 97-F, 98-A, 100-A, 100-B, 100-C,
100-D, 100-E, 100-F, 100-G e 100-H e alterados os arts. 91, 92,
96, 98, 99 e 100, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 91 - Constituem bens do Município todas as coisas
móveis, imóveis e semoventes, direitos e ações que a qualquer
título lhes pertençam. (NR) Art. 92 - Os bens públicos municipais, quanto a sua destinação, podem ser: (NR) I - de uso comum do povo: tais como estradas municipais, ruas, praças,
logradouros públicos e outras da mesma espécie; (AC) II - de
uso especial: os destinados à administração, tais como os
edifícios das repartições públicas, os terrenos destinados ao
serviço público e outras serventias da mesma espécie; (AC) III bens dominiais: aqueles sobre os quais o Município exerce os
direitos de proprietário e são considerados como bens patrimoniais disponíveis. …………………… Art. 96 - …………………
Parágrafo Único - Na hipótese de existir mais de um imóvel
lindeiro com proprietários diversos a venda dependerá de licitação. (AC). Art. 96-A - Os bens municipais poderão ser utilizados
por terceiros, mediante concessão, permissão e autorização
conforme o caso e o interesse público ou social o exigir, devidamente justificado. § 1º - A concessão administrativa de bens
públicos, será formalizada mediante contrato e depende de
prévia autorização legislativa e de licitação, na modalidade de
concorrência, sendo dispensada esta quando o uso se destinar
a concessionárias de serviço público, entidades assistenciais
ou filantrópicas ou nas demais hipóteses legais. § 2º - A permissão de uso dependerá de licitação sempre que houver mais
de um interessado na utilização do bem e será formalizada por
termo administrativo. § 4º - A autorização será formalizada por
termo administrativo para atividades ou usos específicos e
transitórios, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias. Art. 97-A Todos os bens municipais são imprescritíveis, impenhoráveis,
inalienáveis e inoneráveis, admitidas as exceções que a lei
estabelecer para os bens do patrimônio disponível e sua posse
caberá conjunta e indistintamente a toda a comunidade que
exercer seu direito de uso comum, obedecidas as limitações.
Parágrafo Único - Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis
ou disponíveis por meio, respectivamente, da afetação ou desafetação, esta última dependente de lei. Art. 97-B - A manutenção das áreas verdes, equipamentos de uso público e unidades de conservação pode ser feita com a participação da
comunidade. Art. 97-C - Os bens considerados inservíveis
deverão ser protegidos da ação do tempo ou levados a leilão o
mais rápido possível, visando à obtenção do melhor preço, em
função de seu estado e utilidade, na forma da lei. Art. 98 …………………… Parágrafo Único - Os servidores públicos da
administração direta terão assegurados todos os seus direitos
remuneratórios, com irredutibilidade de seu vencimento para
cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (NR) Art. 98-A - Todo
cidadão, no gozo de suas prerrogativas constitucionais, poderá
prestar concurso para preenchimento de cargos da administração pública municipal, na forma que a lei estabelecer. Parágrafo Único - Ficam assegurados o ingresso e o acesso de pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei, aos cargos, empregos e funções administrativas da administração direta e
indireta do Município, garantindo-se as adaptações necessárias
para sua participação nos concursos públicos. Art. 99 - São
direitos dos servidores públicos municipais, entre outros previstos nas Constituições da República e do Estado: (NR)
…………………… II - remuneração ou proventos não inferiores
ao salário mínimo, inclusive para aposentados; (AC)
…………………… IV - irredutibilidade dos vencimentos; (AC)
…………………… IX - licença-gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 (cento e oitenta) dias;
(NR). X - licença-paternidade, sem prejuízo do emprego e dos
vencimentos, com duração de 10 (dez) dias, assistindo igual
direito ao pai adotante; ……………………… XII - participação
dos servidores nos colegiados dos órgãos públicos em que
seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação; (NR) ………………………… XV -
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licença especial à servidor que adotar legalmente criança recém nascida ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, nos
seguintes termos: (NR) a) no caso de adoção ou guarda judicial
de criança até 1 (um) ano de idade, o período de licença será
de 180 (cento e oitenta) dias; (AC) b) no caso de adoção ou
guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro)
anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias;
(AC) c) no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir
de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de
licença será de 30 (trinta) dias. (AC) Parágrafo Único - A licença
especial prevista neste inciso só será concedida mediante
apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. (AC) ……………… XIX - participação de representação
sindical nas comissões de sindicância e inquérito que apurarem
falta funcional; (AC) XX - livre acesso à associação sindical e
direito de organização no local de trabalho. (AC) Art. 100 ……………………… VIII - dispensa de dois dias úteis de serviço, quando o servidor funcionar como presidente, mesário ou
suplente de mesa receptora em eleições majoritárias e proporcionais; (NR) ………………… XVIII - garantia de adaptação
funcional à gestante nos casos em que houver recomendação
médica, sem prejuízo de seus vencimentos de demais vantagens do cargo; (AC) …………………… Art. 100-A - Aos servidores da administração direta, indireta e funcional que concorram
a mandatos eletivos, inclusive nos casos de mandato de representação profissional e sindical, é garantida a estabilidade a
partir da data do registro do candidato até um ano após o término do mandato, ou até cento e oitenta dias após a publicação
dos resultados em caso de não serem eleitos, salvo se ocorrer
exoneração nos termos da lei. (AC) Parágrafo Único - Enquanto durar o mandato dos eleitos, o órgão empregador recolherá
mensalmente as obrigações sócias e garantirá ao servidor ou
empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais
era beneficiário antes de se eleger. (AC) Art. 100-B - Nenhum
servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos de empresas
privadas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer contrato com o Município. (AC) Art. 100-C - São
estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de aprovação em concurso público. (AC)
§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
(AC) § 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da
vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
(AC) § 3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo. (AC) Art. 100-D - Ao
servidor é assegurado o direito de petição para reclamar, representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça
dentro das normas de urbanidade em termos, vedado à autoridade negar conhecimento à petição devidamente assinada,
devendo decidi-lo no prazo hábil para obtenção dos efeitos
desejados, não podendo, em qualquer caso ser superior a 60
(sessenta) dias. (AC) Art. 100-E - Os servidores somente serão
indicados a participar de cursos de pós-graduação ou de capacitação técnica e profissional custeados pelo Município quando
houver correlação entre o conteúdo programático e as atribuições do cargo exercido ou outro da mesma carreira, e em instituições devidamente reconhecidas pelo Poder Público, além de
conveniência para o serviço. (AC) Parágrafo Único - Quando
sem ônus para o Município, o servidor interessado requererá
liberação. (AC) Art. 100-F - Enquanto perdurar a freqüência a
curso de nível superior, o servidor poderá requerer a redução
da jornada diária de trabalho em até duas horas, ficando a
critério da administração a concessão do beneficio. (AC)” Art.
2º - Ficam revogados os incisos II e IV do art. 100 da Lei Orgânica do Município. Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de Fortaleza entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 08 de novembro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE.
Aluisio Sergio Novais Eleutério - 1º VICE-PRESIDENTE.
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José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram
Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpídio Nogueira Moreira - 2º
SECRETÁRIO. José Iraguassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
ATO Nº 0509/2006 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 30, II da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE: Exonerar a Sra.
MARIA AUXILIADORA ALMEIDA COSTA, Auxiliar Técnica da
Comissão Central de Avaliação e Desempenho, símbolo AT-1.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 02 de
outubro de 2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.
*** *** ***
ATO Nº 0518/2006 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 30, II da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE, nomear para
compor a Comissão Central de Avaliação e Desempenho,
constituída pelo Ato Normativo nº 001/99 de 11 de janeiro de
1999, publicado no DOM de 16.03.1999, SÍLVIA LÚCIA DOS
SANTOS, como Auxiliar Técnica, símbolo AT-1. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 02 de outubro de
2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 00135/2006 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 30, II da LOM de
05.04.90. RESOLVE: I - Conceder ao ANTÔNIO REGINALDO
COSTA MOREIRA, Membro da Comissão de Concessão de
Títulos Honoríficos, DAL-I, quatro diárias no valor de R$ 792,00
(setecentos e noventa e dois reais), da Região II, para tratar de
assuntos de interesse da Câmara Municipal de Fortaleza, nos
dias 8 a 10 do corrente mês. II - As despesas correrão por
conta do orçamento vigente. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 07 de novembro de 2006. Agostinho
Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.

DIVERSOS
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N°
001/2006. ORIGEM: Pregão Presencial n° 001/2006. CONTRATANTE: CEDISC - Centro de Desenvolvimento Integrado
Social e Cultural. CONTRATADA: Empresa MACNOR Representações e Comércio Ltda. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de equipamento hospitalar denominado ventilador pulmonar eletrônico e um cardioversores - futura com marcapasso e
impressora térmica. VALOR DO CONTRATO: R$ 69.940,00.
VIGÊNCIA: Da data da assinatura até 30 dias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520 de 17.07.2002 - Lei que
regulamenta o Pregão e a Lei Federal n° 8.666/93 e o regulamento para aquisição e alienação de bens e contratação de
obras e serviços do CEDISC. Fortaleza, 08 de novembro de
2006. Regina Maura Ferreira Mesquita - SECRETÁRIA EXECUTIVA.
*** *** ***
Nome da Entidade: MOVIMENTO BENEFICENTE À CRIANÇA
CARENTE DO BAIRRO DE GUABIRABA.
Endereço: Rua Napoleão Lima, 845, Bairro Guabiraba,
Maranguape - Ceará.
Período: 01 de janeiro de 2004 à 30 de dezembro de 2004.
BALANÇO FINANCEIRO
HISTÓRICO
Sócios

RECEITA
R$

500,00

HISTÓRICO
Material Permanente

DESPESA
R$

580,00

SALDO

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA ETUFOR, através do presente instrumento, em observância as
disposições contidas na Lei nº 10.520/02, na Lei nº 8.666/93 e
após apreciar o processo licitatório referente ao Pregão nº
16/2006, cujo objeto diz respeito à contratação de empresa
pessoa natural ou jurídica para fornecimento de material de
limpeza, para atender as necessidades da ETUFOR, HOMOLOGA a licitação supra, nos termos indicados pelo relatório da
Pregoeira, páginas 226 e 228 do processo em referência, em
favor das empresas SUPRIMAX Comércio e Representações
Ltda, CNPJ 00.466.084/0001-53, que apresentou o valor global
de R$ 13.875,00 (treze mil, oitocentos e setenta e cinco reais),
classificada para o item 02 e Maria Geni Marques Rodrigues,
CNPJ 04.190.999/0001-30, que apresentou o valor global de
R$ 300,00 (trezentos reais), classificada para o item 03, a despesa deverá ocorrer à conta da Dotação Orçamentária
411.02.043-9 e 423.01.038-7 material de limpeza, do orçamento próprio da ETUFOR. Ressalte-se que, para o item 01 não
houve cotação e o item 04 foi fracassado, haja vista que a
empresa vencedora, SUPRIMAX Comercial Ltda, deveria ter
apresentado a proposta de adequação, e não o fez, conforme
documento constante às fls. 224 do aludido processo. Ressalte-se que, Publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 12 de fevereiro
de 2007. José Ademar Gondim Vasconcelos - DIRETOR
PRESIDENTE DA ETUFOR.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ERRATA
Na Resolução nº 99/06, publicada no DOM do
dia 05 de setembro de 2006, em seu art. 5º ONDE SE LÊ “(…)
da ordem de R$ 73.760,00 (setenta e três mil setecentos e
sessenta reais), assim distribuídos: R$ 33.920,00 (trinta e três
mil novecentos e vinte reais) como contrapartida da instituição
e R$ 39.840,00 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais)
com recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente (…)”, LEIA-SE “(…) da ordem de R$ 76.160,00
(setenta e seis mil cento e sessenta reais), assim distribuídos:
R$ 36.320,00 (trinta e seis mil trezentos e vinte reais) como
contrapartida da instituição e R$ 39.840,00 (trinta e nove mil
oitocentos e quarenta reais) com recursos provenientes do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (…)”.
Fortaleza, 23 de fevereiro de 2007.
Certifique-se, publique-se e cumpra-se.
Thiago de Holanda Altamirano
PRESIDENTE DA COMDICA

PODER LEGISLATIVO
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA”

LEI Nº 9160 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Institui a Semana Municipal de
Combate à Hepatite C e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI. Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município
de Fortaleza, a Semana Municipal de Combate à Hepatite C.
Parágrafo Único - A semana a que se refere o caput constará
do calendário oficial de eventos do Município de Fortaleza. Art.
2º - É determinada a terceira semana do mês de maio à co-
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memoração da semana instituída no caput do art. 1º. Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas,
se necessário. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 27 DE FEVEREIRO DE 2007

LEI Nº 9161 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Declara de utilidade pública o
Conselho
Comunitário
de
Ações Sociais do Conjunto Vila
Velha.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI. Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o
Conselho Comunitário de Ações Sociais do Conjunto Vila Velha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com
sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR
em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo
Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9162 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Obriga o teste de emissões
evocadas nos bebês nascidos
no Município de Fortaleza e dá
outras previdências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO
A SEGUINTE LEI. Art. 1º - As maternidades do Município
de Fortaleza ficam obrigadas a realizar, gratuitamente, o teste
de emissões evocadas, o qual mede as emissões otoacústicas,
ou seja, aquelas provenientes da cóclea, ou orelha interna,
nas crianças nascidas em hospitais ou maternidades da rede
pública de saúde, a partir do segundo dia após o nascimento.
Art. 2º - As despesas decorrentes da realização do procedimento previsto no art. 1º desta lei serão objeto de dotação orçamentária própria e, enquanto esta não for possível, de suplementação, para que possa entrar em vigência com maior celeridade possível. Art. 3º - Este lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0030/2007 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 30 II da LOM de
05.04.90. RESOLVE: I - Conceder a ALESSANDRA BEZERRA
ARAGÃO, Coordenadora do Cerimonial - DGA-3, 3 (três) diárias no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro
reais), da Região II e passagem no valor de R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), para participar da 62ª Reunião
do Colegiado do Comitê Nacional do Cerimonial Público, na
cidade de São Paulo, no dia 12 de março do corrente ano. II As despesas correrão por conta do orçamento vigente. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 28 de fevereiro
de 2007. Rômulo Guilherme Leitão - DIRETOR GERAL.
*** *** ***
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FORTALEZA, 02 DE AGOSTO DE 2010

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 9669 DE 30 DE JULHO DE 2010
Dispõe sobre a obrigatoriedade
de afixação, em farmácias e
drogarias, de cartaz proibindo a
venda indiscriminada de medicamentos sob prescrição médica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - As farmácias e drogarias localizadas no
Município de Fortaleza deverão manter, em local visível, cartazes informando as pessoas sobre a proibição da venda, sem
prescrição, de medicamentos que exigem a recomendação do
profissional de saúde.
Parágrafo Único - Os cartazes deverão conter os
seguintes dizeres: Não Consuma Medicamentos sem Prescrição Médica. A Automedicação Pode Levar à Morte.
Art. 2º - Os cartazes serão confeccionados de
forma padronizada pelos proprietários dos estabelecimentos
referidos no art. 1º, em parceria com a Vigilância Sanitária do
Município, a quem caberá a fiscalização do estatuído nesta Lei.
Art. 3º - A não observância às determinações
previstas nesta Lei torna os infratores passíveis das seguintes
penalidades.
I - Advertência.
II - Multa correspondente a 6 (seis) UFMFs, aplicada em dobro no caso de reincidência.
III - Suspensão do alvará de funcionamento por
60 (sessenta) dias.
IV - Persistindo a infração, cassação do alvará de
funcionamento.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas, as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de julho de 2010.
Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***
LEI Nº 9670 DE 30 DE JULHO DE 2010
Autoriza o Poder Público Municipal a firmar convênios para a
realização de tratamento de fertilização e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, no
âmbito do Município de Fortaleza, a firmar convênios com clínicas e hospitais especializados para a realização de tratamento
de fertilização, com técnicas de reprodução assistida.
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Art. 2º - Os beneficiários e as beneficiárias dos
convênios firmados podem ser definidos por critérios previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), assegurando e resguardando a ampla participação da
sociedade fortalezense, de ambos os sexos.
Art. 3º - O convênio entre as entidades e a rede
municipal tem como característica a complementaridade na
prestação de serviços de saúde à população e o caráter público
do atendimento.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios e acordos de cooperação com a União e com
o Estado, entidades governamentais ou não governamentais,
nacionais ou estrangeiras, para a efetivação desta Lei.
Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta Lei.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de julho de 2010.
Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***
LEI Nº 9671 DE 30 DE JULHO DE 2010
Institui a Semana de Divulgação e Valorização do Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA) 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 de Divulgação e Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente a realizar-se, anualmente, no
período compreendido sempre na segunda semana de outubro,
mês no qual se comemora o Dia da Criança.
Art. 2º - A Semana de Divulgação e Valorização
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem por finalidade:
I - Divulgar o conteúdo do ECA, esclarecendo à
comunidade sobre sua finalidade, alcance e os aspectos legais.
II - Promover a valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando-o como instrumento essencial
na promoção de direitos fundamentais.
III - Discutir a adoção de políticas e atividades
permanentes que objetivem ampliar o conhecimento e o respeito ao disposto no ECA.
IV - Aproximar a comunidade do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
(COMDICA) e dos conselhos tutelares, divulgando informações
sobre o trabalho e a competência desses órgãos.
Art. 3º - A definição, a coordenação e a execução
das atividades a serem desenvolvidas no decorrer da semana
de que trata a presente Lei serão estabelecidas, conjuntamente, pelo Poder Executivo, em parceria com os Poderes Legislativo e Judiciário, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, envolvendo, ainda, os demais setores que representam o segmento na cidade.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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FORTALEZA, 21 DE JUNHO DE 2011

Nº 14.573

PODER EXECUTIVO

de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***

GABINETE DA PREFEITA

LEI N° 9786, DE 15 DE JUNHO DE 2011

LEI N° 9784, DE 15 DE JUNHO DE 2011
Institui o Telefone Verde no
âmbito do Município de Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Fortaleza o
serviço denominado Telefone Verde, para receber denúncias,
sugestões, indicações, além de prestar informações aos cidadãos sobre a legislação de meio ambiente. Art. 2° - O serviço
constituir-se-á de número de telefone específico e acesso gratuito de qualquer terminal telefônico. Parágrafo Único - O Telefone Verde deverá apresentar-se também como uma possibilidade, através da internet, no Sítio Oficial da Prefeitura Municipal e/ou outro que venha a ser constituído. Art. 3° - O número
telefônico e os objetivos de que trata esse serviço deverão ser
amplamente divulgados. Art. 4° - São objetos de uso do Telefone Verde: I - Poluição sonora e visual; II Uso irregular do solo,
tais como desmatamentos, queimadas e outros que causem
danos à saúde pública; III - Destinação de lixo em locais impróprios; IV - Irregularidades de saneamento ambiental e contaminação do ar; V - Irregularidades em locais de lazer, como camping, praças, parques e em áreas de proteção permanente. Art.
5° - As denúncias que configurarem infração flagrante, a tempo
de serem remediadas, devem ser imediatamente remetidas aos
órgãos competentes de fiscalização. Art. 6° - O atendimento ao
serviço deverá gerar um número de protocolo, possibilitando
que o cidadão possa acompanhar o encaminhamento deferido.
Art. 7° - O Poder Executivo Municipal produzirá relatórios trimestrais, enviando-os ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e à Câmara Municipal de Fortaleza. Art. 8° - Caberá ao Poder Executivo Municipal, no que couber, a regulamentação desta Lei. Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 15 de junho
de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI N° 9785, DE 15 DE JUNHO DE 2011
Institui o Dia do Datiloscopista
no âmbito do Município de Fortaleza.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Fortaleza o
Dia do Datiloscopista, a ser comemorado no dia 5 de fevereiro
de cada ano. Parágrafo Único - O dia a que se refere o caput
constará do Calendário Oficial de Eventos do Município de
Fortaleza. Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 15 de junho

Institui, nos hospitais do Município de Fortaleza, nos quais se
realizem partos, o Cadastro de
Doadores de Leite Humano e
dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituído, nos hospitais do Município nos quais se
realizem partos, o Cadastro de Doadoras de Leite Humano,
com a finalidade de facilitar e incentivar a doação de leite humano. § 1° - O cadastramento será efetuado pelo hospital após
a realização do parto, caso a mãe demonstre interesse, e contará com a realização de entrevista e de exames específicos
como anti-HIV e hemograma. § 2° - O Cadastro de Doadoras
de Leite Humano de cada hospital conterá uma relação ordenada nas doadoras e será disponibilizado quando solicitado por
bancos de leite humano. Art. 2° - Para os fins desta Lei caberá
à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). I - Estabelecer normas
de funcionamento dos bancos de leite humano e de cadastros
efetuados pelos hospitais. II - Conscientizar a comunidade
sobre a relevância dos bancos de leite humano e de sua contribuição para a melhoria dos níveis de saúde das próximas
gerações. Art. 3° - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 15 de junho de
2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI N° 9787, DE 15 DE JUNHO DE 2011
Institui, no âmbito do Município
de Fortaleza, o Dia do Agente
Comunitário de Saúde.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Fortaleza, o
Dia do Agente Comunitário de Saúde, a ser comemorado no
dia 7 de abril de cada ano. Parágrafo Único - O dia a que se
refere o caput constará do Calendário Oficial de Eventos do
Município de Fortaleza. Art. 2° - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 3° - Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 15 de junho de 2011. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI N° 9788, DE 15 DE JUNHO DE 2011
Declara de utilidade pública a
Sociedade Comunitária de Habilitação Popular 24 de março.
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seguintes dados referentes àatividade policiale penitenciária,
sem prejuízo de outros dados, discriminados da seguinte ma
neira:I—númerodeocorrênciasregistradaspelaPolíciaCivil

epelaPolíciaMilitar,portipodedelitocometidocontrameninas

e mulheres; II — número de inquéritos policiais instaurados
pela Polícia Civil, por tipo de delito, bem como o número de

termos circunstanciados efetuados por autoridade policial mili
tarecivil,principalmenteosdadosdaDelegaciadaMulher,da

DelegaciadaCriançaedoAdolescente,doCentrodeReferên

Dispõe sobre a reserva decia Francisca Clotilde e da Coordenadoria da Mulher ligada à
vagas
em
apartamentos Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; III —
númerodequeixascrimeerepresentaçõesnosórgãoscompe
térreos, nos conjuntos habita
tentes;IV—númerodemeninasemulheresqueforamviolen
cionais populares, para idosos
tadas, abusadas e estupradas; V — número de prisões em
e deficientes físicos beneficia
flagrante dos agressores efetuadas pela Polícia Civil e pela
dos nos programas habitacio
PolíciaMilitar;VI—númerodemandatosdeprisão,cumpridos
nais,edáoutrasprovidências.
pelaPolíciaCivil;VII—númerodehomicídiosdolososeculpo

sos,inclusivetentativasdehomicídio,lesõescorporais,latrocí

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
nios,estupros,sequestros,atentadosviolentosaopudor,casos
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
de corrupção e abuso de menores, roubos e abusos sexuais;
Art. 1º  Ficam os apartamentos térreos dos conjuntos habita
VIII — número de presos por todos os atos cometidos contra
cionais populares reservados aos idosos e aos portadores de
meninasemulheres;IX—númerodedenúnciaseocorrências
deficiência, contemplados como beneficiários, nos programas
naDelegaciadaMulher,naDelegaciadaCriançaeAdolescen
habitacionais implantados pelo poder público municipal. Pará
te,noCentrodeReferênciaFranciscaClotildeenaSecretaria
grafo único. A reserva de que trata o caput estendese aos
MunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos;X—númerodos
beneficiáriosdosreferidosprogramascujosdependentesinclu
inquéritosabertoseemandamento.Art.4ºOsdadosreferen
am pessoas nessascondições. Art. 2º A garantia da reserva
tesaotérminodoanodeverãoserpublicadosnoDiárioOficial
dos andares térreos para os casos cujo beneficiário ou seu
do Municípioe nos órgãos de imprensapertinente. Art. 5º  O
dependente legal seja portador de deficiência darseá obser
Municípiomanteráatualizadoumbancodedadossobregraves
vadasasseguintescondições:I—deficiênciairreversível,em
violações de direitos de meninas e mulheres, e a atualização
qualquergrau,queimpossibilite,dificulteoudiminuaacapaci
dosdelitoseassoluçõestomadas.Art.6ºAsdespesasdecor
dade de locomoção do indivíduo ou crie nele dependência de
rentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
seus familiares exigindo cuidados especiais; II — atestado
orçamentáriasprópriasconstantesdaleiorçamentáriaanualdo
médicoreconhecendoascondiçõesindicadasnoincisoanteri
MunicípiodeFortaleza.Art.7ºOPoderExecutivoficaautori
or. Art. 3º  Na inexistência de beneficiários contemplados a
zadoacelebrarconvênios,acordos,ajustesoutermosdepar
presentando as características referidas nesta Lei, os imóveis
ceriasentresi,comoGovernodoEstadodoCeará,Delegacia
poderãoserocupadospelosdemaispretendentes,respeitadas
da Mulher ou com entidadesnão governamentais, objetivando
ascondiçõesgeraisestabelecidas.Art.4ºAsdespesasdecor
arealizaçãodosobjetivosconstantesnestaLei.Art.8ºCabe
rentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
ráaoPoderExecutivoaregulamentaçãodestaLeinoprazode
própriasdoorçamento.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
de junho de 2015.     
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015.

      







Dispõe sobre registro estatísti

co dos índices municipais de

violência e abuso contra meni
Dispõe sobre a divulgação da
nas e mulheres, na forma que
frase Combate ao Desperdício
indica, e dá outras providên
de Água Potável no âmbito do
cias.
Município de Fortaleza, na

formaqueindica.

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE

FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
Art.1ºOPoderExecutivocriarábancodedadosdestinadoa
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
atualizarregistroseadarpublicidadeaosíndicesmunicipaisde
Art. 1º  É obrigatória a divulgação da frase Combate aoDes
violênciaeabusocontrameninasemulheresemFortaleza.Art.
perdício de Água Potável nas escolas públicas, postos de
2º  Os dados estatísticos considerarão as especificidades de
saúde, terminais de ônibuseórgãos públicos do Município de
gênero,cor,raça,rendaefaixaetáriadessasmeninasemulhe
Fortaleza. § 1º  A divulgação da frase referida neste artigo
res.Art.3ºOPoderExecutivopublicaráanualmente,noDiário
deveráserfeitapormeiodeplacasindicativas,faixasoucarta
Oficial do Município, ou no órgão de imprensa pertinente, os
zes em locais visíveis e nos sites da Prefeitura Municipal de
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LIII

FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2005

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 11850 DE 24 DE JUNHO DE 2005
Cria Grupo de Trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza
para planejamento e promoção
de ações que visem a implementação de Políticas Públicas
para Mulheres e Gênero e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI da
Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO ser dever do
Estado promover a justiça social e igualdade de gênero, sendo
as políticas públicas universais devendo ser concebidas e implementadas de forma integral e intersetorial; CONSIDERANDO o direito da Mulher à integridade física, à uma vida sem
violência, à saúde, à individualidade, à propriedade e à possibilidade de participação política; CONSIDERNDO que a defesa e
a promoção dos direitos humanos, o incentivo à prática da
cidadania, constituem prioridades básicas de atuação por parte
desta administração. DECRETA: Art. 1º - Fica criado o Grupo
de Trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza para planejamento e promoção de ações que visem a garantia dos direitos
das mulheres. Art. 2º - O Grupo de Trabalho será composto
pelo titular, ou um representante indicado por este, com o seu
respectivo suplente de cada órgão a seguir indicado: I - Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; II - Secretaria
Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS; III Secretaria Municipal de Saúde - SMS; IV - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE; V - Secretaria de Planejamento - SEPLA; VI - Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM;
VII - Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR; VIII - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
S/A - ETTUSA; IX - Secretarias Regionais I, II, III, IV, V, VI; X Guarda Municipal; XI - Empresa de Limpeza e Urbanização EMLURB; XII - Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI; XIII - Fundação de Cultura, Esporte e Turismo FUNCET; XIV - Instituto Dr. José Frota - IJF. § 1º - Caberá aos
titulares ou representantes do Gabinete do Chefe do Poder
Executivo a coordenação do Grupo de Trabalho e o provimento
dos meios para a realização de suas atividades. § 2º - Os
membros do Grupo de Trabalho serão indicados pelos titulares
dos órgãos representados, no prazo de vinte dias da publicação deste decreto. Art. 3º - São competências e atribuições dos
membros integrantes do Grupo de Trabalho: I - Sugerir, propor
e planejar ações visando à garantia das políticas públicas voltadas às mulheres; II - Sugerir e promover ações de prevenção,
articulação e mobilização em torno da cidadania das mulheres;
III - Fortalecer as ações dos movimentos de mulheres no enfretamento a toda forma de discriminação e preconceito em relação à mulher; IV - Estimular e fortalecer ações de participação
da mulher na defesa dos seus direitos; V - Realizar estudos
científicos visando à compreensão, análise e monitoramento do
planejamento e execução das políticas públicas para as mulheres; VI - Promover a integração dos órgãos da Prefeitura Muni-

Nº 13.113

cipal de Fortaleza no processo de elaboração, planejamento e
execução das políticas públicas para as mulheres. Art. 4º Caberá ao Grupo de Trabalho deliberar sobre a forma de condução de seus trabalhos. Art. 5º - É facultado ao Grupo de
Trabalho convidar, em caráter eventual e permanente, técnicos,
especialistas e representantes de outros órgãos governamentais ou de entidades da sociedade civil para o acompanhamento e execução dos seus trabalhos. Art. 6º - A participação no
Grupo de Trabalho é considerado serviço público relevante,
não remunerada. Art. 7º - Este documento entra em vigor na
data de sua publicação. Fortaleza, 24 de junho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, que celebram entre si o Município de Fortaleza-Ce e
o Município de Pedra Branca-Ce, na forma que abaixo se indica. Por este Termo de Convênio que celebram entre si o Município de Fortaleza-Ce, pessoa jurídica de Direito Público, representado por sua Prefeita Luizianne de Oliveira Lins, e o Município de Pedra Branca-Ce., pessoa jurídica de Direito Público,
representado neste ato por seu Prefeito Antônio Góis Monteiro
Mendes, ajustam entre si a Prestação de Cooperação Técnica
Recíproca, de acordo com as cláusulas e condições que abaixo
se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Este Convênio tem por objeto a Cooperação Técnica entre os Partícipes,
objetivando o apoio e estímulo ao desenvolvimento de suas
respectivas comunidades e, no estrito interesse de suas administrações, de maneira que possam atingir suas reais finalidades. Parágrafo Único: Havendo a carência técnica e/ou administrativa de cada entidade convenente, poderá ser feita regularmente cessão mútua de servidores integrantes dos quadros
efetivos das entidades constantes deste pacto. CLÁUSULA
SEGUNDA - DOS PROCEDIMENTOS: As requisições das
cessões de servidores serão feitas através de ofícios entre os
Chefes dos Poderes Executivos dos Municípios conveniados,
com informações dos dados funcionais, contendo o nome completo, cargo ou função, classe, referência e a matrícula, bem
como o cargo/função para o qual o servidor vai ser designado e
a respectiva lotação onde o mesmo deverá ter exercício. § 1º os afastamentos dos servidores do Município de Fortaleza-Ce
serão autorizados mediante ato administrativo que deverá ser
publicado no Diário Oficial do Município; § 2º - os servidores
cedidos apresentarão ao Setor de Pessoal do órgão ou entidade de origem, a comprovação da publicação de nomeação,
para cargo de Direção e Assessoramento, designação para
Função de Assessoramento de Nível Superior, ou qualquer
outro Cargo em Comissão a que se reporta o ofício de requisição, sob pena de cessação do afastamento autorizado; § 3º - O
Poder cessionário remeterá mensalmente, ao Poder cedente,
as folhas de freqüência dos servidores cedidos. CLÁUSULA
TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO E DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA: Os servidores cedidos perceberão pelo
órgão de origem a remuneração a que têm direito pelo exercício, função ou emprego de que são titulares no Poder cedente,
devendo o Poder cedente ser ressarcido mensalmente pelo
Poder cessionário. § 1º - O Poder cedente remeterá mensalmente ao cessionário a relação dos servidores cedidos com
suas respectivas fichas financeiras, demonstrando os valores a
serem ressarcidos pelo Poder cessionário. § 2º - Os servidores
do Município de Fortaleza-Ce cedidos ao Município de Pedra
Branca-Ce receberão a remuneração mensal pelo órgão ou

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.688 DE 27 DE JULHO DE 2010
Cria o Comitê do Programa
Pró-Equidade de Gênero da
Prefeitura Municipal de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83,
inciso VI da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - Fica criado o Comitê de Programa Pró-Equidade
de Gêneros da Prefeitura Municipal de Fortaleza, vinculado à
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres
em parceria com órgãos da administração pública direta e
indireta, como também de parceiros externos (entidades da
sociedade civil). Art. 2º - São órgãos integrantes do Comitê do
Programa Pró-Equidade de Gênero de Município de Fortaleza,
juntamente com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres: I - Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH; II - Instituto Municipal de Pesquisas e Recursos
Humanos - ÍMPARH; III - Secretaria de Planejamento - SEPLA;
IV - Secretaria de Finanças - SEFIN; V - Secretarias Executivas
Regionais - SER’s; VI - Coordenadoria Especial de Articulação
Política - CEAP. Art. 3º - As ações do Comitê do Programa PróEquidade de Gênero do Município de Fortaleza deverão ser
conduzidas pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas
para Mulheres, por meio de equipe técnica destacada para
implementação do comitê. Art. 4º - Poderão ser convidados(as)
a participarem das reuniões do Comitê do Programa PróEquidade de Gênero do Município de Fortaleza, outras secretarias com interesse nos assuntos objeto de deliberação do aludido programa. Art. 5º - São objetivos do Comitê do Programa
Pró-Equidade de Gênero do Município de Fortaleza: I - discutir
ações de sexo/gênero, cor/raça e orientação sexual no âmbito
do funcionalismo público municipal; II - desenvolver um diagnóstico sobre o funcionalismo público municipal de Fortaleza,
com recorte de sexo/gênero, cor/raça e orientação sexual; III realizar encontros das servidoras/es públicas(os) municipais de
Fortaleza; IV - reformular as fichas cadastrais de servidoras/es
e demais instrumentos de informações funcionais; V - realizar
seminário de sensibilização com servidoras/es quanto às questões de sexo/gênero, cor/raça e orientação sexual; VI - realizar
Campanha Institucional de prevenção e combate às diferentes
formas de discriminação no ambiente de trabalho. Art. 6º - Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 27 dias do mês de julho de 2010.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 0740/1988 - A PREFEITTA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
dispensar de acordo com o artigo 63, item I, do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Fortaleza, aprovado
pela Lei nº 3.174, de 31 de dezembro de 1965, com a redação
atualizada pela Lei nº 4.058, de 02 de outubro de 1972, MARIA

Nº 14.358

ESTER ESMERALDO BEZERRA, matrícula nº 22.900, do
exercício da Função Gratificada de Chefe do Setor de Finanças, símbolo FG.2, integrante da estrutura administrativa da
Administração Regional do Mucuripe, a partir de 09 de dezembro de 1988. PAÇO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FORTALEZA, em 19 de dezembro de 1988. Maria Luiza Menezes
Fontenele - PREFEITA DE FORTALEZA.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTLEZA
AVISO DE
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/NOVA CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 12/2010.
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preços visando
à aquisição de kit merenda escolar (caneca, colher e
prato), para atender as escolas e creches da Rede
Municipal de Ensino, ligadas a Secretaria Municipal
de Educação - SME, em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, parte integrante deste
edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
A Pregoeira comunica aos licitantes e demais
interessados que FOI DADO PROVMENTO PARCIAL a IMPUGNAÇÃO, apresentada pela empresa ULTR IND. COM.
IMP. E EXP. DE PLÁSTICOS LTDA. Outrossim, comunica que a
sessão para credenciamento e recebimento dos envelopes
contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação ocorrerá no dia 16 de agosto de 2010, no horário compreendido entre 08h30 às 08h40, será iniciada a abertura dos
envelopes de propostas de preços no dia 16 de agosto de
2010, às 8h40 e recebimento das amostras no dia 18 de agosto
de 2010, às 15h00, a respectiva decisão e o novo edital encontram-se no site: www.fortaleza.ce.gov.br. Maiores informações
na Rua do Rosário, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortaleza-Ce, fones: 3452.3479 e
3452.3481. Fortaleza, 03 de agosto de 2010. Silvia Helena
Silvestre da Mota - PREGOEIRA.
*** *** ***
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AVISO DE IMPUGNAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 19/2010.
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visando à contratação dos serviços de confecção de tênis
escolar e sandálias papet para os alunos da Rede de
Ensino do Município de Fortaleza, por um período de
12 (doze) meses, de acordo com as especifcações
contidas no Anexo I, parte integrante deste edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote.
A Pregoeira comunica aos interessados que a
empresa NOVO TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA, apresentou IMPUGNAÇÃO aos termos do edital do Pregão em epígrafe, estando o referido documento à disposição Rua do Rosário, 77, Centro - Ed. Comte.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVIII

FORTALEZA, 14 DE JUNHO DE 2011

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 12.816 DE 13 DE MAIO DE 2011
Convoca a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Fortaleza e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 83, incisos, III e
VI da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDERANDO o Decreto Presidencial de 1° de dezembro de 2010
que convoca e intitula a IV Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional “Alimentação Adequada e Saudável:
Direito de Todos”; CONSIDERANDO o disposto no art. 12,
inciso I, do Regimento Interno da IV Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional; CONSIDERANDO o disposto no art. 4, inciso V e no art. 5, inciso II da Lei Municipal 9.654
de 28 de dezembro de 2009; e CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza - CONSEA Fortaleza. DECRETA: Art. 1°- Fica
convocado a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de que se realizará na cidade de Fortaleza-Ceará,
nos dias 8 e 9 de junho de 2011. Parágrafo Único - O CONSEA
Fortaleza coordenará a II Conferência Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Fortaleza, conforme seu regimento
interno. Art. 2° - A II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza desenvolverá seus trabalhos
tendo como objetivos construir compromissos para efetivar o
direito humano à alimentação adequada e saudável, previsto
no art. 6° da Constituição, e promover a soberania alimentar
por meio da implementação da Política e do Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN nas esferas de
governo e com participação da sociedade. Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 13 dias do mês de
maio de 2011. Luizianne Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO N° 12.823 DE 08 DE JUNHO DE 2011
Convoca a III Conferência Municipal de Polícias para as Mulheres do Município de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 83, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA:
Art. 1° - Fica convocada a III Conferência Municipal de Políticas
para as Mulheres de Fortaleza, a ser realizada nos dias 27 e 28
de agosto de 2011, sob a coordenação conjunta da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Fortaleza e da Comissão Organizadora constituída
paritariamente com representantes da sociedade civil. Parágrafo Único - A III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres tem o objetivo de discutir e elaborar propostas de políti-
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cas que contemplem a construção da igualdade de gênero, na
perspectiva do fortalecimento da autonomia econômica, social,
cultural, política das mulheres e que possam contribuir para a
erradicação da pobreza extrema e para o exercício pleno da
cidadania pelas Mulheres do Município de Fortaleza. Art. 2° - A
III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de
Fortaleza terá como temas: I - Análise da realidade social,
econômica, política, cultural e dos desafios para a construção
da igualdade de gênero. II - Avaliação e aprimoramento das
ações e políticas públicas para as mulheres no Município de
Fortaleza e definição de prioridades. Art. 3° - A III Conferência
Municipal de Políticas para Mulheres de Fortaleza será presidida pela Secretária Municipal da Coordenadoria Especial de
Políticas Públicas para as Mulhres da Prefeitura de Fortaleza e,
em sua ausência ou impedimento, por Assessora Técnica indicada pela titular desta Coordenadoria. Art. 4° - A titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres da
Prefeitura Municipal de Fortaleza expedirá, mediante portaria, o
regimento interno da III Conferência Municipal de Políticas para
as Mulheres de Fortaleza, dispondo sobre a organização, o
funcionamento e o procedimento a ser adotado para a escolha
das delegadas. Art. 5° - As despesas decorrentes da organização e realização da III Conferência Municipal de Políticas para
as Mulheres de Fortaleza correrão à conta das dotações orçamentárias da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas
para as Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos da
Prefeitura de Fortaleza. Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos
08 dias do mês de junho de 2011. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.824 DE 08 DE JUNHO DE 2011
Convoca a VI Conferência Municipal de Saúde de Fortaleza,
e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 83, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDERANDO a responsabilidade do Estado e da sociedade no
processo de efetivação e consolidação do SUS, além do previsto § 7°, do art. 7º da Lei n° 8.080, de 18 de setembro de
1990, que garante o seu Controle Social. CONSIDERANDO o
Decreto Presidencial de 03 de março de 2011, que convoca a
14ª Conferência Nacional de Saúde a realizar-se no período de
30 de novembro a 04 de dezembro de 2011, em Brasília-DF.
DECRETA: Art. 1° - Fica convocada a VI Conferência Municipal
de Saúde de Fortaleza a realizar-se na cidade de Fortaleza Ceará nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2011. Art. 2° - A Conferência desenvolverá seus trabalhos tendo como tema central
“todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”, com o seguinte eixo: “Acesso e acolhimento com qualidade - um desafio para o SUS”. Art.
3° - A conferência será presidida pelo Secretário Municipal de
Saúde e na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Coordenador de Políticas de Saúde. Parágrafo Único - A Presidência será exercida pelo Presidente do Conselho Municipal de
Saúde de Fortaleza em caso de ausência do Secretário Municipal de Saúde e do Coordenador de Políticas de Saúde. Art. 4°
- O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da













        

          


        


         




   
    






     







        



      
       
      
 
       




   

  






        



        



      

      
        
      



       




        
         
       
         
 


       
       
          

    
         
        

      
      
      
       
      

         
        


      
       


         
      

      



        


        






> CONFERÊNCIAS



Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação



>



Sistema da política



183

184
Sistema da política

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

> CONFERÊNCIAS

1

Relatório Final da IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres
“Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres”

Sistema da política

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres

> CONFERÊNCIAS

2

Fortaleza/Ceará
Dezembro/2015

185

> CONFERÊNCIAS

Expediente

Organização
Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres

Texto do Relatório Final
Yanaeê Kelly Pessoa Ferreira de Melo

Sistema da política

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

3

Contato:
Coordenadoria de Políticas para Mulheres
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Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos – SCDH/
Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres/ Fortaleza, 2015.
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1 Apresentação
A 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Fortaleza, convocada por
meio do Decreto Municipal nº 13.648, de 25 de agosto de 2015, aconteceu nos dias 11 e 12 de
novembro de 2015, em Fortaleza/CE, na Universidade do Parlamento Cearense – UNIPACE, e foi
um momento ímpar de ampla participação das mulheres fortalezenses, em sua diversidade, quer do
poder público, quer da sociedade civil, envolvendo 404 (quatrocentas e quatro) mulheres, que
discutiram e deliberaram acerca do tema “Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres”.
O tema retrocitado teve sua reflexão norteada pelos seguintes eixos: 1. Contribuição dos
conselhos de direitos da mulher e dos movimentos feministas e de mulheres para a efetivação da
igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversidade e especificidades:
avanços e desafios; 2. Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as mulheres
no âmbito municipal, estadual e federal: avanços e desafios; 3. Sistema político com participação
das mulheres e igualdade: recomendações; 4. Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres:

>

subsídios e recomendações.
O presente relatório, portanto, consiste em um documento a respeito dos trabalhos,
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propostas e deliberações que marcaram as atividades da 4ª Conferência, desde sua abertura,
passando pelos trabalhos em grupo até a validação das propostas e moções.
Outrossim, seguem, no presente documento, o decreto de convocação da Conferência, o
regimento interno aprovado, as propostas e moções, a comissão organizadora, como também os
dados de todas as 27 delegadas de Fortaleza, eleitas e legitimadas em plenária final, e respectivas
suplentes. Das 27 delegadas, 11 representam o poder público municipal e 16 a sociedade civil.
Demais disso, das 23 suplentes, 9 representam o poder público e 15 a sociedade civil.
Em síntese, a 4ª Conferência celebrou os avanços na implementação das políticas para
mulheres, ao tempo em que reconheceu os desafios ao fortalecimento dessas políticas e,
sobremodo, à participação das mulheres nos espaços de decisão e poder.
Ademais, a referida Conferência, pelo êxito que a cercou, reconhece e valoriza o
protagonismo das mulheres direita ou indiretamente envolvidas com a sua realização, sobretudo das
mulheres que militam nos movimentos feministas e de mulheres da cidade, as quais desempenham
um relevante papel de controle social.
Ao término, o sentimento de escrevemos um caminho de conquistas e vitórias, mas ainda
de que muito há por fazer com vistas à ampliação das políticas para mulheres e da sua inserção
plena nos espaços de poder. Por isso, avante todas!
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Maria Ozaneide de Paula – titular da Secretaria de Mulheres da Central Única dos
Trabalhadores no Ceará – CUT/CE
Darcy Oliveira de Araújo – suplente da Secretaria de Mulheres da Central Única dos
Trabalhadores no Ceará – CUT/CE
Nágyla Maria Galdino Drumond – titular da União Brasileira de Mulheres – UBM
Aline Moreira Morais – suplente da da União Brasileira de Mulheres – UBM
Representantes do Poder Público
Maria Paula – titular da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã – SESEC
Lilian Pinheiro da Silva – suplente da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã – SESEC
Ana Paula Benício da Rocha – titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE
Darcila Maria Paula de França – suplente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico –
SDE
2.Comissão de Comunicação e Cultura
Representantes da Sociedade Civil
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Manuela da Nóbrega Alves Praxedes – titular da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
Giovanna Santiago – suplente da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
Conceição de Maria Mendes – titular do Instituto Maria da Penha – IMP
Maria de Nazaré de Oliveira Jucá – suplente do Instituto Maria da Penha – IMP
Representantes do Poder Público
Maruska Farias Cruz – titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SECEL
Karoliny Fernandes Pinheiro – suplente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SECEL
Cinthia Cristina B. Teles – titular da Secretaria Regional IV
Paula Nayara Bandeira Cestinho – titular do Gabinete do Prefeito
3. Comissão de Infraestrutura e Logística
Representantes da Sociedade Civil
Iracema Maria Lima – titular da Associação Toque de Vida
Ana Cristina Serafim Costa – suplente da Associação Toque de Vida
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Francisca Maria de Sousa Barros – titular da Associação dos Moradores do São Bernardo
Germana Gomes Verçosa – suplente da Associação dos Moradores do São Bernardo
Representantes do Poder Público
Francisca Claudia Rodrigues de Araújo – titular da Secretaria Municipal de Educação – SME
Elisabete Alves Mendes – suplente da Secretaria Municipal de Educação – SME
Luciana Furtado C. Coelho – titular do Instituto de Planejamento de Fortaleza – IPLANFOR
Joana Silva Bezerra Kessering – suplente do Instituto de Planejamento de Fortaleza –
IPLANFOR
4. Comissão de Mobilização e Articulação
Representantes da Sociedade Civil
Maria Valdicélia Cavalcante Lopes – titular do Centro Socorro Abreu
Ana Alves de Lourdes – suplente do Centro Socorro Abreu
Ana Claudia Silva de Sousa – titular da Federação dos Trabalhadores, Empregados e
Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará – FETRACE
Francisca Eugênia do Nascimento – suplente da Federação dos Trabalhadores, Empregados e
Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará – FETRACE
Representantes do Poder Público
Maria Adriana Albuquerque Jovino – titular da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza – HABITAFOR
Antônia Núbia Moreira Marques – suplente da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza – HABITAFOR
Monaliza Menezes Lima do Nascimento – titular da Coordenadoria Especial de Participação
Social
Érica Praciano – suplente da Coordenadoria Especial de Participação Social
Apoio
Valeska de Oliveira Brasil – Assessoria Jurídica – Coordenadoria de Políticas para as
Mulheres
Maria Hermenegilda da Silva – Comissão de Temática e Relatoria – Casa Abrigo Margarida
Alves
Yanaeê Kelly Pessoa Ferreira de Melo – Comissão de Temática e Relatoria – Coordenadoria
de Políticas para as Mulheres
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para as Mulheres
Ana Célia Fernandes – Comissão de Comunicação e Cultura – Coordenadoria de Políticas
para as Mulheres
Ana Cristina Pegado Aragão – Comissão de Infraestrutura e Logística – Coordenadoria de
Políticas para as Mulheres
Fátima Kelma Dias da Silva – Comissão de Infraestrutura e Logística – Coordenadoria de
Políticas para as Mulheres
Francileuda Rodrigues Soares – Comissão de Mobilização e Articulação – Coordenadoria de
Políticas para as Mulheres
Luizianne Natacha Barbosa da Silva – Comissão de Mobilização e Articulação –
Coordenadoria de Políticas para as Mulheres
Raissa Furtado Martins – Coordenação do Credenciamento – Coordenadoria de Políticas para
as Mulheres
Creche
Maria Catiuce Sousa Teixeira – Coordenação – Casa Abrigo Margarida Alves
Carla Dayane Sena Martins – Coordenadoria de Políticas para Mulheres
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Rosânia Campos – Comissão de Temática e Relatoria – Coordenadoria de Políticas para a
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Ilca Maria Magalhães Gomes da Costa – Casa Abrigo Margarida Alves
Rebeca Nibon Pontes – Casa Abrigo Margarida Alves
Cristiane Maria Rodrigues da Silva – Casa Abrigo Margarida Alves
Sandra Lúcia Duarte de Freitas Oliveira – Casa Abrigo Margarida Alves
Secretária Executiva
Diana Valeska Ribeiro Peres
Presidenta
Márcia Luce Barros Aires
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3 Coordenadoras, Facilitadoras e Relatoras dos Trabalhos de Grupo

Eixo 1: Contribuição dos conselhos de direitos da mulher e dos movimentos feministas e
de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres
em sua diversidade e especificidades: avanços e desafios
• Grupo 1.1
Coordenadora: Maria Hermenegilda Silva
Facilitadora: Iury Natascha Vieira de Oliveira
Relatora: Ana Claudia Medeiros Teixeira
• Grupo 1.2
Coordenadora: Maria Ozaneide de Paula
Facilitadora: Nayara Façanha Nogueira Costa Feitosa
Relatora: Ronise de Castro Messias Rocha
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Eixo 2: Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no
âmbito municipal, estadual e federal: avanços e desafios
Grupo 2.1
Coordenadora: Elizabeth das Chagas Sousa
Facilitadora: Aline Rosa Pontes Milet Freitas
Relatora: Maria Cristina Silva Santos (Cristina Poeta)
Grupo 2.2
Coordenadora: Roberta Lopes de Sousa
Facilitadora: Louise Ferreira Gomes
Relatora: Ozana Moreira de Lima
Eixo 3: Sistema político com participação das mulheres e igualdade: recomendações
Grupo 3.1
Coordenadora: Cícera Rosânia Campos de Lima
Facilitadora: Maria Isabel Rocha Bezerra Sousa
Relatora: Sara Dayane Soares Antão Holanda
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Relatora: Maria de Fátima Oliveira Silva
Eixo 4: Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações
Grupo 4.1
Coordenadora: Rosinere Marques de Moura
Facilitadora: Débora Maria Brígido Coelho Nunes
Relatora: Kívia Mara Pinheiro Mesquita
Grupo 4.2
Coordenadora: Luciana Furtado Costa Coelho
Facilitadora: Amanda Freire Gomes
Relatora: Maria Adriana Albuquerque Jovino
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4 Relato da Conferência

A 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Fortaleza teve início no dia 11 de
setembro de 2015, nas dependências da Universidade do Parlamento Cearense – UNIPACE,
localizada na Avenida Pontes Vieira, 2391, Dionísio Torres Fortaleza/CE, com o credenciamento
das participantes a partir das 13h da tarde.
Às 15h, a cerimonialista oficial do Gabinete do Prefeito, Norma Zélia, deu início à
cerimônia de abertura. A priori, houve a apresentação musical da artista Ana Célia Fernandes,
autora da música Adeus Amelia, que embala o bloco carnavalesco de igual nome, vinculado à
Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Fortaleza.
Na sequência, foi formada a solene mesa de autoridades, composta por Karlo Kardozo,
Secretário Municipal de Cidadania e Direitos Humanos – neste ato, representando o Excelentíssimo
Prefeito; Márcia Aires, Coordenadora de Políticas para Mulheres de Fortaleza e presidenta da 4ª
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Conferência; Camila Silveira, Coordenadora Estadual de Políticas para Mulheres; Roberta Coelho,
do Núcleo Pró Gênero do Ministério Público Estadual; Elisabeth Chagas, do Núcleo de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Defensoria Pública Estadual – NUDEM; Rena
Moura, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher; Deputada Augusta Brito, da
Procuradoria da Mulher da Assembleia dos Deputados; Manuela Praxedes, da Comissão da Mulher
Advogada da OAB-Sessão Ceará; Nágyla Drumond, presidenta da União Brasileira de Mulheres –
UBM, representando os movimentos de mulheres e feministas; e Raimunda Mascena, representando
a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República – SPM/PR.
Após cada integrante da mesa tecer suas considerações, passou-se à Palestra Magna “Mais
Direitos, Participação e Poder para as Mulheres”, cujas palestrantes foram Raimunda Mascena, da
SPM/PR, e Profª Drª Helena Frota, coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher da
Universidade Estadual do Ceará – OBSERVEM/UECE.
Encerrando as atividades do dia 11, sob a coordenação de Nágyla Drummond, da UBM, e de
Ozaneide de Paula, da Central Única dos Trabalhadores – CUT/CE, foi feita a leitura e posterior
aprovação do Regimento Interno da 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres.
Ao término do primeiro dia, pois, contabilizou-se o credenciamento de 404 (quatrocentas e
quatro) mulheres, aptas a pleitearem uma vaga, como delegada ou suplente, para a IV Conferência
Estadual de Políticas para Mulheres.
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mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua
diversidade e especificidades: avanços e desafios; 2. Estruturas institucionais e políticas públicas
desenvolvidas para as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal: avanços e desafios; 3.
Sistema político com participação das mulheres e igualdade: recomendações; 4. Sistema Nacional
de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações.
As discussões e proposições de cada grupo foram subsidiadas pelos eixos do I Plano
Municipal de Políticas para Mulheres, a saber: 1. Autonomia, Igualdade de Gênero no Mundo do
Trabalho; 2. Educação Inclusiva, Não Sexista, Anti Racista, Não Lesbofóbica e Não Homofóbica; 3.
Saúde das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos; 4. Participação das Mulheres e Controle
Social; 5. Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
À tarde, a partir das 14h, aconteceu a plenária final da 4ª Conferência, conduzida por Nágyla
Drummond, da UBM, Darcy Oliveira, do Sindicato dos Comerciários, e Francilene Gomes, da
Comissão da OAB Mulher. Na oportunidade, foram apresentadas, discutidas e aprovadas as
proposições dos grupos, as quais se encontram descritas na sequência do presente relatório (item 6),
como também foram apresentadas e validadas as moções de apoio e de repúdio, que estão descritas
no item 7 do relatório.
Por fim, aconteceu a eleição das delegadas e respectivas suplentes do poder público
municipal e da sociedade civil. As eleições aconteceram separadamente por categoria. Dessa forma,
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O segundo dia de Conferência (12 de setembro de 2015) teve início às 8h com os grupos de
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a 4ª Conferência elegeu 27 delegadas, sendo 11 do poder público e 16 da sociedade civil. Além
disso, foram eleitas 24 suplentes, das quais 9 são do poder público e 15 da sociedade civil.
Cabe registrar que, ao largo dos dois dias de Conferência, foi ofertado um espaço recreativo
para crianças entre 2 e 8 anos de idade, a fim de propiciar uma maior participação das mulheres que
são mães de crianças. Passaram pelo mencionado espaço 12 (doze) crianças. Ademais, foram
assegurados lanches e almoço para todas as participantes.
Em suma, a 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Fortaleza alcançou os
objetivos esperados, sobremodo no que tange a favorecer uma oportunidade única de reflexão e
construção em torno das demandas das mulheres brasileiras, especialmente das mulheres de
Fortaleza, sem olvidar da necessidade de ampliação da participação das mulheres nos espaços de
poder e decisão.
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5 Lista de Delegadas e Suplentes para a IV Conferência Estadual de Políticas
para Mulheres do Ceará

A IV Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Fortaleza, realizada nos dias
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11 e 12 de setembro de 2015, nas dependências da Universidade do Parlamento Cearense, situada
na Avenida Pontes Vieira, 2391, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce, contou com a participação de 404
(quatrocentas e quatro) mulheres. Destas, em sintonia com as determinações das Comissões
Organizadoras da IV Conferência Estadual e da IV Conferência Nacional, há 27 (vinte e sete)
delegadas para a esfera estadual, sendo 11 (onze) mulheres representantes do poder público
municipal e 16 (dezesseis) da sociedade civil. Ademais, existem 24 (vinte e quatro) suplentes,
das quais 9 (nove) são representantes do poder público e 15 (quinze) da sociedade civil.
Abaixo, os dados de cada uma das delegadas e respectivas suplentes, por categoria –
poder público e sociedade civil:
1. Poder Público:
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1.1 Delegadas
Nº
1

Nome
Márcia
Aires

Luce

Órgão

Endereço

Barros Coordenadoria R.
de

Email

Telefone

Eduardo marcialuce@ 989702094

RG

CPF

94002062877 235.940.123-87

Políticas Garcia, 922, hotmail.com

para Mulheres

apt.

1002,

Aldeota
2 Monaliza Menezes Lima Coordenadoria
do Nascimento

Especial

R.

D
om monalizacepp 988632671

de Hélio

95005011058 758.026.863-91

2014@hotmai

Participação

Campos,

Social

493, bloco A,
apt.

l.com
108,

Carlito
Pamplona
3

Antonia Núbia Moreira HABITAFOR

R.

Joaquim marques.ene

Marques

Leitão,

988346964

1193147

213.543.323-34

980, @gmail.com

Antonio
Bezerra

4 Rosinete
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de

Oliveira Secretaria

Av.

Major rosydossantos 988722574

98010036947 378.157.093-20

Trabalho,
Desenvolv.

de Assis, 2291, @yahoo.com.
Jardim
br
Guanabara

Social

e

Combate

à

Fome – SETRA

5 Verônica Menezes Santos Secretaria
Salviano

R.

do Furtado,

Desenvol.

2105,

Econômico

6 Iury Natasha Vieira de Centro
Oliveira

Andrade veronica.salvi 991199899/

Municipal

apt. om.br

301, Cocó
de Av. G, 231, 2ª iury.natasha

Referência

93004014260 122.392.163-87

ano@yahoo.c 985153373

da Etapa,

987968895

93

@gmail.com

Mulher

Conjunto

Francisca

Ceará

20010120578 002.985.043-67

Clotilde

7 Maria

Hermenegilda Casa

Silva

Abrigo R.

Pinto hermenegilda. 32269065/

Margarida

Madeira, s/n, silva@hotmai 991519472

Alves

Centro

99002190086 959.509.153-72

Políticas Conj. Jardim a@gmail.com

para Mulheres

Itaperi,

>

de

048.895.843-15

l.com

8 Luizianne Natacha B. da Coordenadoria R. F, casa 95, luizinannesilv 996778930
Silva

336822

Parque Dois
Irmãos

9 Ana Célia Fernandes

Coordenadoria R. Marechal anaceliacultu 988860567
de

141, Benfica

10 Cícera Rosânia Campos Coordenadoria R.
de Lima

97002528021 553.665.541-87

ra@yahoo.co

Políticas Deodoro,

para Mulheres

Instrumentos de pactuação, de
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Municipal

m.br
rosacamposli

da Diversidade Engenheiro

ma@hotmail.

Sexual

com

Santana
Júnior,

260,

apt.

401,

988813217

20040290400 573.683.763-44
00

Sistema da política

Ferreira dos Santos
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Papicu

11 Francileuda
Soares

Rodrigues Coordenadoria R.
de

Major francileuda@ 987647262

Políticas Veríssimo,

para Mulheres

253,

gmail.com

20010105447 301.542.355-34
46

Bairro

Ellery
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1.2 Suplentes
Nº

Nome

1 Diana Valeska

Órgão

Endereço

Ribeiro Coordenadoria R.

Peres

de

Telefone

RG

CPF

Rúbia dianaperes@ho 986053282 94008006847 617.613.973-20

Políticas Sampaio,

para Mulheres

Email

tmail.com

1230, Centro

2 Regina Marta de Oliveira Coordenadoria R. Professora reginaoliveiraco 987671961 20000103700 744.515.613-53
Especial

da Maria Clara, t@gmail.com

Participação

s/n, Quintino

Social

Cunha

3 Rosangela Moura Onofre HABITAFOR

R.

nº roonofre@gmail 30131324

41,

14

20087470831 224.036.043-72

Vila .com

1780,
Velha

4

Daiana da Silva Carvalho Secretaria
Municipal

R. 3, 42, Lot. daiana.ss.carval 986926409 20070291321 042.578.323-55
de Santo Emilio, ho@gmail.com

Trabalho,

Canindezinh

Desenvolv.

o

Social

e

Combate

à

91

Fome – SETRA

5

Daiane Maria de Sousa

Coordenadoria R.
de

Major dainesousah@y 987585890 20050091061 028.127.053-88

Políticas Montenegro, ahoo.com.br

para Mulheres

05

977, Manoel
Sátiro

6 Amanda Freire Gomes

Centro

de R.

Referência

da Girão,

Mulher

Shirley amandafreire@ 996683364 20020300192 025.589.163-60
551, gmail.com

62

Passaré

Francisca
Clotilde

7 Benedita Andrea Gomes Coordenadoria R.
de

José

andreacarmog 999054300

3069737

427.211.303-82

Políticas Augusto, s/n, @hotmail.com

para Mulheres

Meireles

8 Juliana Aragão de Pontes Coordenadoria R. Lavras da juaragao.pontes 988697862 20010021563 010.570.963-85
de

Políticas Mangabeira, @hotmail.com

para Mulheres

93,

09

Monte

Castelo

9

Anna Paola

Coordenadoria R. Marcelino annapaola.more 992183434 20020024347 465.454.503-44

Moreira de Sena de

Políticas Lopes,

para Mulheres
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481, ira@gmail.com

Sapiranga

7

Sociedade Civil:

2.1 Delegadas
Entidade

Endereço

Nágyla Maria Galdino União
Drumond

R.

Brasileira

2

Débora

Mendonça

Mundial

CPF

93013023667 614.530.213-53

m

Távora

de Marcha

Araújo

RG

720, la@gmail.co

– Joaquim

UBM

Telefone

Rocha drumondnagy 989717340

de Lima,

Mulheres

Email

R. 2, 505, apt. mendoncadeb 998039188

95002287133 600.503.033-76

das 102, Bloco D, @gmail.com

Mulheres

Parque

2

Irmãos
3

Ticiana

Studart Marcha

Albuquerque

Mundial

R.

Isac ticiana.studar 992461818

15002588389 848.416.563-91

das Amaral, 645, t@gmail.com

Mulheres

apt.

20,

Dionísio
Torres
4

Amanda Braga Ferreira

Segmento

de R.

Juventude

Oliveira amandabraga

Sobrinho,

_

_

024.993.273-32

1706@gmail.c

1965, Granja om
Portugal

5 Maria

Valdicéiia Centro Socorro R.

Cavalcante Lopes

Abreu

Mário cvaldcielia@g 988085653

Alencar

95015055937 331.668.324-72

mail.com

Araripe,
1160,

Edson

Queiroz

6

Alexandrina

Mesquita Movimento

Mota Brito

R.

Mulheres
Ceará

Araripe

do Prata,

_

999947462

530,

20050021049 241.894.993-15
78
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com bloco F, apt.

Dilma

101,
Parangaba

7

Francilene Gomes Brito

OAB Mulher

R.

Tibúrcio francilenego

Cavalcante,
2324,

mes@defenso

30343700/

_

242.131.443-72

999736548

apt. ria.ce.gov.br

901, Dionísio
Torres

8 Luanna

Marley

Oliveira e Silva

de

Segmento
LGBT

R.

D
om luannamarley 996362810

Sebastião
Leme,

adv@gmail.co

9600253468

982.183.79304

255, m
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Fátima

9 Maria de Fátima Oliveira Federação de R.
Silva
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Pedro

Bairros

e Martins, 680,

Favelas

de Santo Amaro

_

987841076

89090020101 416.388.593-53
13

Fortaleza

10

Ana Claudia Silva Sousa Central

Única R.

Senador

dos

Álvaro

Trabalhadores

Adolfo,

– CUT

Parque

_

985647854

34416982000 041.478.993-00

s/n,

Andrade

11 Maria Rutilene Silva de Central Única Av.
Oliveira

Tristão rutilene-

988391303

94002399154 735.884.153-00

dos R. 47, 145, cp.marli@gm 985339754/

920022906-00 134.239.323-68

dos

Gonçalves,

oliveira@bol.

Trabalhadores

803, Centro

com.br

– CUT

12

Maria Marli da Costa Central
Pereira

Trabalhadores
do

Brasil

Vila Velha

ail.com

987442798

–

CTB

13 Ana Valéria Escolástico
Mendonça

Movimento

R. Idelfonso valeriamendo

996630822

95002114549 220.497.893-00

987406501

2008941563- 617.945.383-72

Outubro Rosa Albano, 225, ncapt@yahoo
apt.

>
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703, .com.br

Meireles
14 Francisca Liduina Santos Movimento
Lins

R. 755, 31, 3ª liduinalins@o
utloock.com

Popular (Rede etapa,

3

Feminista Flor Conjunto
do Mandacarú) Ceará

15 Maria Edna Ferreira dos
Santos

Movimento
Popular

R.

Coronel ednajsantos@

988005788

98002401198 294.221.322-15

terra.com.br

Antonio
Sampaio, s/n,
Messejana

16

Francisca

Eugênia

Nascimento

do Segmento

das R.

Jurupari feugenia@bol 986810206

Mulheres

II,

Negras

Jurema

94001001394 170.368.523-72

781, .com.br

2.2 Suplentes
Nº

Nome

Órgão

1 Mayara Pessoa Viana da União
Silva

200

Brasileira

Endereço

Email

Telefone

RG

CPF

R. 01, nº 31, mayaraviiana@ 987408667 2007343725- 605.317.873-03
de 1ª etapa, José hotmail.com

0

Mulheres

– Walter

UBM
dos Marcha

Santos Lobo

R.

Mundial

Rui

_

987774856 2008355893- 625.547.193-49

das Marlio

Mulheres

9

Osterno, 25,
apt. 1, Bloco
23, Aracapé

3 Mary Teresinha Pena de Marcha
Sousa

R. 24, 2670, marypena846@ 998105192 98010261720 368.484.683-04

Mundial

das Quintino

Mulheres
4 Isabelle

Azevedo

Ferreira

yahoo.com.br

Cunha

Segmento de
Juventude

R.

Cons. isabelle.azevedo 999624420 20000030063 016.289.363-98

Vieira
Silva,

da @gmail.com

29

403,

Parquelândia
5 Ana Alves da Cunha Centro Socorro R.
Valentim

Jangada, anaalvesdacunh 987979269

_

107.135.814-68

s/n, Barra do a@gmail.com

Abreu

Ceará

6

Elisabete

Pereira

de Movimento

Meneses

R.R. Esperanto,

betemen@hot

do 535 B, apt. mail.com

Mulheres
Ceará

986995301/ 46909923715 469.099.237-15
996540052

com 404, Parreão

>

Dilma

7 Giovanna Lima Santiago OAB Mulher R.
Carneiro RG, CPF

de

Bárbara giovannasantiag 987181814 20010102534 671.499.523-72
Alencar, oadv@gmail.co

31

1460, Centro m

8

Ana Karoline da Silva Segmento

R.

Costa

Frontim, 48, gmail.com

LGBT

Paulo karolinecosta@ 988510916 20010100497 972.766.003-78
96

Jockey Clube

9 Ana Luiza de Medeiros

Instrumentos de pactuação, de
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Assunção

Federação

de R. Casimiro ana2309luiza@

Bairros

e de

Favelas

986050377 94015023042 895.318.843-15
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Abreu, hotmail.com

223,
Parangaba

10 Ronise de Castro Messias Central Única R.
Rocha

11

Darcy

Oliveira

Araújo

12

Ana

Lúcia

México, ronise_castro@ 988152955 20070102325 360.183.923-72

dos

1632, Parque yahoo.com.br

Trabalhadores

das Nações

de Central

Única R.

Murará, darcy.oliveira@ 999424213 20076248725 413.661.903-00

dos

101, bloco 3, sindcomerciario

Trabalhadores

apt.

– CUT

Messejana

Oliviera Central

53

405, s.org.br

dos R. São Paulo, fridaviana@gma 34984436/

9201201381

112.68.393-34

201
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do
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Brasil

2213,

il.com

997070409

3

– Siqueira

CTB
13

Iracema Maria Lima

Movimento

R.

dos iracemam.l@ho 987689770 38275775353 382.757.753-53

Outubro Rosa

Trevos, 1281, tmail.com
Canindezinh
o

14

202

Trabalhadores

Francisca

Maria

de Movimento

Sousa Barros

Popular

R. Francisca

_

988622096 20153976872 704.371.733-72

Tarciana
Rocha,

7,

Jangurussu
15

Francilma

Helena

Silva Mundaú

da

Movimento
Popular

Travessa
Pelotas,s/n,
Papicu

_

_

87487125

165.025.823-20

referida Conferência, na tarde do dia 12 de setembro de 2015:
•

EIXO 1 – CONTRIBUIÇAO DOS CONSELHOS DE DIREITO DA MULHER E DOS
MOVIMENTOS FEMINISTAS E DE MULHERES PARA A EFETIVAÇAO DA
IGUALDADE DE DIREITOS E OPORTUNIDADES
GRUPOS 1 e 2 – COORDENADORAS: HERMENEGILDA SILVA e OZANEIDE DE
PAULA
PROPOSTAS:

a) SUBTEMA “AUTONOMIA, IGUALDADE DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO
E CIDADANIA”:
1. Criação e implementação de polos em cada regional, destinados à produção, exposição e
comercialização de produtos do trabalho feminino com contra-partida do município para
subsidiar o programa;
2. Criação e implementação de programa de qualificação, capacitação e geração de emprego e
renda, para mulheres, especialmente com idade acima de 40 anos.
b) SUBTEMA “EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NÃO SEXISTA, ANTI RACISTA, NÃO
LESBOFÓBICA E NÃO HOMOFÓBICA”:
1. Modificação da grade curricular da educação básica em relação à temática de gênero;
2. Promoção de reunião de pais, sensibilizando professores em relação à temática de gênero;

> CONFERÊNCIAS

Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Fortaleza, aprovadas na plenária final da

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Abaixo, seguem elencadas as propostas e avaliações dos grupos de trabalho da IV

>

6 Resultados dos Grupos de Trabalho: propostas e avaliações
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3. Debates, junto às comunidades, por meio dos Conselhos.
AVANÇOS:
Plano Municipal de Políticas para Mulheres;
Abertura para diálogos em relação a esses temas....
DESAFIOS:
•

Efetivar e Implementar o P.M.P.M aprovado nas Conferências anteriores;

•

Manter diálogos permanentes entre diferentes movimentos.

c) SUBTEMA “PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES E CONTROLE SOCIAL”:
1. Garantir o acesso à informação, através dos veículos de comunicação, não se limitando à
publicação do diário oficial, internet, mas em todos os meios como: Rádio, Panfleto, ACS,
ACE, etc;
2. Criar, implementar e fortalecer os conselhos locais e regionais dos direitos das mulheres e
garantir o acesso e representações no âmbito municipal e estadual de caráter permanente;

203
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3. Garantir a inclusão de 50% (em percentual) que as mulheres em todas as categorias de
classe trabalhadoras e que a mesa da diretoria sejam de mulheres, que representam os
movimentos sociais de mulheres.
d) SUBTEMA “ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES”
1. Fortalecer a execução da Lei Maria da Penha: Fortalecer as lutas com os movimentos;
2.
•

Criar serviço de atendimento a todas as mulheres considerando o recorte geracional
EIXO 2 – ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
DESENVOLVIDAS PARA MULHERES NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E
FEDERAL: AVANÇOS E DESAFIOS
GRUPO 1 e 2 – COORDENADORAS: ELISABETH CHAGAS e ROBERTA LOPES
PROPOSTAS:

1.SAÚDE DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS:
1. Retorno das atividades do Hospital da Mulher à sua finalidade inicial;
2. Construir um Fórum do Hospital da Mulher com participação efetiva dos 03 segmentos
(gestores, trabalhadores e usuárias);
3. Reabertura urgente do Hospital Nossa Senhora da Conceição;

Sistema da política
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4. Fortalecimento dos CAPS e reabertura dos fechados, com o aumento do número de equipe
multidisciplinar;
5. Construção urgente de restaurantes populares e lavanderia para a população em geral, tendo
em vista o impacto dessa ação na vida das mulheres da cidade;
6. Retorno da ESF com foco na família e nos grupos (hipertensos,diabéticos,visita de
acamados,anemia falciforme, etc);
7. Reabertura do CEMJA com o retorno de suas atividades para o prédio de origem;
8. Retomada urgente do terceiro turno de atendimento dos postos de saúde;
9. Fortalecimento da atenção primária em consonância com os
SUS(universalidade,equidade e integralidade) e de acordo com a PNH;

princípios

do

10. Fortalecimento das creches existentes e construção de novas creches, de acordo com a LDB;
11. Retorno urgente dos NASFs, com equipe completa nos postos de saúde;
12. Garantir o atendimento especializado para as mulheres lésbicas e profissionais do sexo
levando em conta as especificidades dessas mulheres;
13. Apoio Integral ao programa Mais Médicos;
14. Garantir o parto e atendimento humanizado as mulheres gestantes e incentivar o parto

204

18. Garantir acesso aos medicamentos na rede de atenção primária, mesmo aqueles que não
estejam contemplados dentro do Programa Farmácia Popular.
2.ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:
1.Fazer campanha de sensibilização dos equipamentos de atendimento às mulheres;
2.Fortalecimento e articulação da rede de enfrentamento e atendimento à violência contra a mulher;
3.Articular a ampliação do número de delegacias da mulher, a ampliação do horário de atendimento
para todos os dias e 24 horas;
4.Articular a priorização dos mandados de notificação das medidas protetivas;
5.Articular a ampliação dos equipamentos e profissionais nas defensorias, juizados e delegacias;
6.Confecção de material educativo ( cartilhas, folders e cartazes) permanente para as campanhas de
combate à violência contra a mulher;
7.Criação de Casas de Passagem para mulheres em situação de violência;
8.Estruturação da atual Casa Abrigo de Fortaleza e construção de novas Casas Abrigos;
9.Capacitação continuada dos profissionais da rede de atendimento ao enfrentamento da violência
contra a mulher;
10.Ampliação do funcionamento do Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde para 24
horas e articular também o funcionamento 24 horas do Centro de Referência Estadual da Mulher;
11.Articular urgente a ampliação do Ronda Maria da Penha para todos os bairros de Fortaleza;
12.Criação de grupos de convivência na atenção primária da Saúde e Proteção Básica da
Assistência Social;
13.Capacitação contínua dos profissionais de atenção primária da Saúde na temática de
Enfrentamento à Violência contra a mulher;
14.Garantir a execução da Lei que garante o atendimento ao abortamento legal, prioritário e
especializado às mulheres vítimas de violência sexual e encaminhamentos aos hospitais para a
realização dos procedimentos necessários;
15.Articulação de capacitação contínua sobre enfrentamento à violência contra a mulher para a
polícia militar;

> CONFERÊNCIAS

17. Garantir o atendimento das mulheres vítimas de estupro para realização do aborto legal nos
hospitais municipais;
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16. Combater o racismo institucional em toda a rede municipal de saúde com capacitação
continuada das equipes multidisciplinares;

>

normal em toda rede SUS e rede privada;
15. Efetivar o quesito cor em toda rede de saúde, para identificar, tratar e prevenir as possíveis
doenças prevalentes a população negra, indígena, cigana, quilombola, entre outras;
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3.AUTONOMIA, IGUALDADE DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO E
CIDADANIA:
1.Promover ações que incentivem as mulheres a estarem na vida acadêmica;
2.Garantir que as creches públicas municipais tenham funcionamento em tempo integral (de
6h às 19h), garantindo infraestrutura e pessoal especializado;
3.Incentivar grupos culturais, que através da arte, promovam a construção igualitária entre mulheres
e homens cumprindo a lei nº 9998/2012.

205

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
>
Sistema da política

23
4. Realizar campanhas municipais sobre direitos sexuais reprodutivos e o aborto como questão de
política pública;
5.Desenvolver um programa municipal sobre educação sexual, sobretudo para as mulheres jovens
do sistema educacional;
4.EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NÃO SEXISTA, ANTI RACISTA, NÃO LESBOFÓBICA E
NÃO HOMOFÓBICA:
1.Retomar o Plano Municipal de Educação que contempla a Igualdade de Gênero, Educação antiracista e Diversidade Sexual, rechaçando a determinação da Câmara Municipal que retirou tais
pontos do referido plano;
2.Utilizar nas escolas municipais as diversas linguagens artísticas com conteúdo referente à
Igualdade de Gênero e a valorização da Diversidade cultural, étnico racial e sexual ;
3.Garantir o acesso da cultura produzida por mulheres ;
4.Garantia de horários intermediários para que as mulheres trabalhadoras possam ter acesso ao EJA
e ao Projovem;
5.Garantir a implementação da lei 10639, com o resgate da história e cultura da população negra
cearense em toda a rede municipal de ensino;
•

EIXO 3 – SISTEMA POLÍTICO COM PARTICIPAÇAO DAS MULHERES E
IGUALDADE
GRUPO 1 – COORDENADORA: ROSÂNIA CAMPOS
AUONOMIA, IGUALDADE DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO E
CIDADANIA

AVANÇOS:
1. Papel da casa no nome da mulher;
2. Ampliação dos espaços políticos e sociais;
3. Defesa da Presidenta Dilma

PROPOSTAS:
1. Garantir que as mulheres que recebem o bolsa família tenham incentivo financeiro para estudar e
alcançar um ensino técnico e superior;
2. Reativar o projeto fortaleza alfabetizada garantindo que os alunos e alunas estudem próximo de
sua casa/ comunidades;
3. Garantir paridade de gênero nas direções partidárias nas esferas municipais, estaduais e federais;
4. Reativar os grupos de inclusão produtiva e programas de crédito para as mulheres, incentivando
ainda as redes de economia solidária com orçamento específico;
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DESAFIOS:
1. Superar os entraves do fundamentalismo religioso conservador;
2. Garantir recurso financeiro que garanta implementações das ações de fortalecimento políticos das
mulheres;
3. Tornar prioridade a efetivação da campanha da cidade
PROPOSTA:
1. Implementar um programa de formação permanente em educação não discriminatória, não
sexista e laicidade do estado para toda rede de ensino municipal em parceria com diversos setores
da sociedade;
2. Garantir agendamento permanente que promova o fortalecimento e empoderamento político das
mulheres, através de formação política, oficinas, roda de conversas para mulheres das comunidades,
movimentos sociais visando a mais participação das mulheres no espaço de poder;
3. Criar campanha educativa permanente que promova o enfrentamento ao assédio moral e sexual
nos espaços públicos e privados

SAÚDE
AVANÇOS:

> CONFERÊNCIAS

1. Ações pontuais nas escolas sobre educação não sexista e não discriminatória promovida pelos
coordenadores de igualdade social, mulheres e diversidade sexua;
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1. Melhorar humanização no atendimento oferecido pela saúde pública;
2. Parto mais humanizado;
3. Mais ações de prevenções ao câncer de mama e colo de útero
4. Redução da mortalidade materna
5. Melhoria no tratamento e pós cirúrgico acometida pelo câncer de mama
6. Maior flexibilização no atendimento primário, aumento do número de postos de atendimento pré
agendado por telefone e internet
7. Realização de exames elaborais pré natal nos postos de saúde

DESAFIOS:
1. Extensa fila de espera em tratamento do sus a exames de alto custos
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2. Menos de 10% nos postos de saúdes são unidades laboratoriais
3. O hospital da mulher não está sendo utilizado tão somente ao atendimento as mulheres
4. Profissionais da saúde desqualificados para o atendimento humanizado
5. Falta de remédios de recurso contínuo para os doente crônicos. é necessário ressaltar que não é o
quadro municipal ou estadual e sim nacional em visto que o país como todo está em crise.

PROPOSTAS:
1. Que todos os 93 postos de saúde sejam unidades laboratoriais;
2. Que o hospital da mulher atenda exclusivamente mulheres;
3. Melhorar o atendimento a mulher acometida por câncer
4. Capacitar os profissionais de saúde para um atendimento mais humanizado e acolhedor;
5. Formação de equipe permanente para capacitação;
6. Realização de concurso para profissionais de saúde;
7. Mais ações de informação e tratamento humanizado a mulher com endometriose e miomatose;
8. Fortalecimento e ampliação para todas as escolas do programa saúde e educação na escola, em
especial sobre prevenção de doenças sexualmente transmissível e planejamento familiar;
9. Criação de programa de educação sexual não sexista nas escolas e demais espaços educacionais;
10. Garantir a efetivação das políticas públicas de saúde da mulher, conforme idealizadas nos níveis
primário, secundário e terciário, de forma inclusiva e integral;
11. Fortalecer os programas de concessão de medicação em especial o de uso contínuo;
12. Ampliar o número de atendimentos psicoterapêuticos nos CAPs

PARTICIPAÇÃO
AVANÇOS:
1. Participação das mulheres nos movimentos sociais, conselhos, conferências e fóruns

DESAFIOS:
1. Qualidade nos espaços públicos e privados
2. Promover igualdade de gênero
3. Legitimar as propostas direcionadas ao direito das mulheres
4. Mais curso de capacitação
5. Que a delegacia da mulher volte a funcionar 24 horas;
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2. Criação de secretaria pública para as mulheres;
3. Divulgação de postos de saúde, centro de referência da mulher, cras, rádio comunitária,
panfletagens e meios de comunicação em geral;
4. Participação das mulheres na política tendo vez e voz;
5. Formação em libras de todos os profissionais públicos

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
AVANÇOS:
1. Delegacia de defesa da mulher
2. A lei maria da penha
3. Criação da secretaria nacional de políticas para as mulheres
4. Realização de conferências de políticas para as mulheres
5. Denúncias de caso de violência que podem ser feito por terceiros e não só pela vítima

DESAFIOS:
1.As secretárias de mulheres perderam o status de poder, autonomia e passaram à dependência de
secretários dos direitos humanos;

> CONFERÊNCIAS
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2. O CRM perdeu seu espaço próprio e está funcionando precariamente junto ao CERAM;
3. A Casa Abrigo que é apenas uma e não está acolhendo a todas as mulheres vítimas de violência;
4. Ação de moral e sexual constante nos espaços públicos, órgão de governo e estabelecimentos
privados

PROPOSTAS:
1. Efetivação imediata do conselho de políticas para as mulheres
2. Efetivação do disposto no art. 185, constituição do estado do ceara, de 1988, para implantação de
delegacias de defesa da mulher, em todos os municípios com mais de 60 mil habitantes;
3. Ampliação de casas abrigos por regionais
4. Aumento de unidades de delegacias da defesa da mulher com atendimentos 24 hs
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5. Compartilhar pensamentos de combate e prevenção a violência contra as mulheres na escola e
nos espaços públicos e privados. que se efetive e dê cumprimento.
6. Garantir capacitação e formação permanentes para os profissionais que trabalham no hospital da
mulher e demais equipamentos públicos;

GRUPO 2 – COORDENADORA: MÔNICA BARROSO
PROPOSTAS:
1.

Criar uma secretaria municipal de políticas públicas para as mulheres;

2.

Sensibilizar e capacitar as mulheres em relação aos seus direitos;

3.

Divulgar amplamente as políticas públicas para as mulheres;

4.

Construir delegacia da mulher e centro de referência da mulher em cada regional;

5.

Ampliar as creches em período integral.
•

EIXO 4 – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
GRUPO 1 e 2 – COORDENADORAS: ROSE MARQUES e LUCIANA FURTADO
PROPOSTAS:

1. Que sejam criadas equipes multidisciplinares para as Delegacias de Defesa da Mulher,
devendo ser formadas por assistentes sociais e psicólogos capacitadas (os) para atender e
acolher a denunciante;
2. Funcionamento 24 horas das Delegacias de Defesa da Mulher, inclusive aos finais de
semana e feriados;
3. Criação de um canal onde a vítima de crimes cibernéticos possa realizar a denúncia de
forma anônima, caso prefira, bem como a possibilidade da vítima acompanhar o processo da
denúncia realizada;
4. Que sejam publicizadas as ações e resoluções do Conselho de direitos da mulher em meios
diversos, tais como o portal da transparência, na mídia e no diário oficial;
5. Criação de uma Câmara intersetorial de políticas voltadas para mulheres;
6. Garantir intersetorialidade entre coordenadoria da Mulher e SETRA para adequação dos
cursos de capacitação de acordo com a realidade das mulheres;
7. Implementar espaços físicos de comercialização em lugares acessíveis para a população;
8. Desenvolver uma pesquisa envolvendo a questão da reprodução, para mulheres de baixa

210

renda;
9. Criar uma Rede de Assistência em Aborto Legal e saúde mental com matriciamento no
Hospital da Mulher;
10. Concurso público para cargos e carreiras no Hospital da Mulher de Fortaleza;
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7 Moções de Apoio e Repúdio

Moção I – Moção de Apoio
de Políticas para

Mulheres, viemos, por meio desta, apresentar Moção de Apoio a existência do hospital da Mulher
em nossa cidade, oportunidade em que exigimos que seja visto o seu funcionamento no sentido de
atender as reais demandas das mulheres, na oportunidade requeremos que seja criado Fórum
Permanente com posto prioritariamente por entidades governamentais e da sociedade civil que
representou a luta das mulheres para referir, formatar e monitorar esta política municipal.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015.

>

Moção II – Moção de apoio
As mulheres participantes da IV Conferência Municipal das Mulheres de Fortaleza,
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Nós, mulheres de Fortaleza, reunidas na IV Conferência Municipal

reconhece o Movimento Outubro Rosa Cerá como de utilidade pública e apoia a realização da 7°
edição do Movimento no estado do Ceará.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

Moção III – Moção de Repúdio
Nós, mulheres delegadas à IV Conferência Municipal de Políticas para as mulheres de fortaleza,
viemos, por meio desta, repudiar a proposta de projeto Lei Nº 5230/2013 que retira vínculo
empregatício dos profissionais de salões de beleza, dessa forma retirando os direitos de
trabalhadores e trabalhadoras.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

Moção IV – Moção de Apoio à Presidenta Dilma Rousssef
Nós, mulheres reunidas na IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres
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política, reconhecida pela comunidade internacional vem sendo vilipendiado, tendo como alvo
principal a desmoralização da primeira mulher presidenta do Brasil.
Os setores conservadores em seu reacionário, machista, homofóbico, antipático, vem destilando,
principalmente pelos meios de comunicação da mídia golpista um repertório golpista com ódio de
classe e com os olhos voltados para o passado nefasto que assolou o Brasil e o povo brasileiro.
As mulheres de Fortaleza declaram seu apoio incondicional ao governo da Presidenta Dilma
Rousseff, contrariando toda e quaisquer tentativa contra a democracia reinante e não admitimos
retrocessos em relação ás políticas sociais implementadas em prol do povo brasileiro.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015.

Moção V – Moção de Apoio
Nós, mulheres de Fortaleza, reunidas na IV Conferência Municipal

de Políticas para

Mulheres, viemos, por meio desta, apresentar Moção de Apoio a existência do hospital da Mulher
em nossa cidade, oportunidade em que exigimos que seja visto o seu funcionamento no sentido de
atender as reais demandas das mulheres, na oportunidade requeremos que seja criado Fórum
Permanente com posto prioritariamente por entidades governamentais e da sociedade civil que
representou a luta das mulheres para referir, formatar e monitorar esta política municipal.
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declaramos nosso apoio incondicional à legalidade do governo Dilma Roussef, eleita
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Fortaleza, 12 de setembro de 2015.

Moção VI – Moção de Apoio
As mulheres participantes da IV Conferência Municipal das Mulheres de Fortaleza,
reconhece o Movimento Outubro Rosa Cerá como de utilidade pública e apoia a realização da 7°
edição do Movimento no estado do Ceará.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

Moção VII – Moção de Repúdio
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Nós, mulheres delegadas à IV Conferência Municipal de Políticas para as mulheres de
fortaleza, viemos, por meio desta, repudiar a proposta de projeto Lei Nº 5230/2013 que retira
vínculo empregatício dos profissionais de salões de beleza, dessa forma retirando os direitos de
trabalhadores e trabalhadoras.

Moção VIII – Moção de repúdio à onda de violência, feminicídio e estupros
Nós, mulheres de diversos bairros de Fortaleza, líderes comunitárias, militantes feministas,

24% no número de mulheres mortas por crimes violentos letais e intencionais, nos coloca no 6%
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militantes de partidos políticos, gestoras, donas de casa, trabalhadoras, estudantes, jovens, idosas,
sindicalistas, negras, lésbicas, portadoras de deficiência, artistas, ativistas das mais variadas causas,
vimos, através da presente moção, repudiar a crescente onda de violência contra as mulheres, que
tem se manifestado através de crimes hediondos como o estupro e o feminicídio.
Em menos de um mês em nosso estado, assistimos a dois casos de feminicídio. Hoje, o
feminicídio nos assombra. Segundo dados de pesquisa IPEA (2013), estima-se que ocorreram, em
média 5.664 morte de mulheres por causas violentas a casa ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia,
ou uma a cada hora e meia. No Ceará, os dados relacionados a 2014, em que houve um aumento de
lugar do ranking nacional de morte de mulheres, sendo o 3º no Nordeste. Em 2015, já são quase 160
mulheres mortas no estado.
Da mesma forma, o estupro, individual ou coletivo, tem sido cada vez mais recorrente, como
forma de castigar e cercear as mulheres do espaço privado. Dados da pesquisa Violência familiar e
doméstica contra a Mulher e DataSenado, mostram que a violência aumentou entre os jovens,
subindo de 29% em 2009, para 32% em 2015. Segundo a mesma pesquisa, a violência que mais
cresce é a das ruas – nos metrôs, ônibus, universidades, ruas, bares e boates.
É fundamental que o poder público, quer seja executivo, legislativo ou judiciário fortaleçam
os mecanismos de prevenção e combate à violência contra as mulheres.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

Moção IX – Moção de apoio e manutenção a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM)
A criação da Secretaria de Políticas para as mulheres (SPM) durante o governo do
Presidente Lula, em 2003, foi resultado de anos de lutras dos movimentos de mulheres, para que o
estado implementasse políticas públicas de combate às desigualdades, já que o Estado não é neutro
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nacional de política para as mulheres, e que, nesta conferência constituir-se-á um Sistema Nacional
de Políticas para as Mulheres, entendemos que este é um momento de consolidar e avançar na
institucionalização dessas políticas.
Dessa forma, nos parece contraditória a proposta de diminuição institucional da Secretaria
de Políticas para as Mulheres, pois essa proposta não condiz com a necessidade de aprofundar a
democracia através de um diálogo entre governo e sociedade civil por meio do Sistema Nacional de
Políticas para as Mulheres.
A onda conservadora que se expressa nos meios de comunicação, no congresso, no poder
judiciário e parte do poder executivo não pode atingir as politicas de combate ás desigualdades
contra as mulheres, a população negra e todos os segmentos oprimidos.
Por isso, nós, mulheres de diversos bairros de fortaleza, líderes comunitárias, militantes
feministas, militantes de partidos políticos, sindicalistas, gestoras, donas de casa, trabalhadoras,
estudantes, jovens, idosas, negras, lésbicas, portadoras de deficiência, artistas, ativista das mais
variadas causas, vimos , através da pressente moção, apoiar a manutenção da Secretaria de Políticas
para as Mulheres, SPM, com status de Ministério e repudiamos qualquer tentativa de redução
institucional desta pauta.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015
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Moção X – Moção de Apoio ao Movimento + Mulher na OAB-CE
Nos mulheres participantes da IV conferencia municipal de politicas para as Mulheres,
reunidas nos dias 11 e 12 de setembro de 2015 em Fortaleza/Ce, apoiamos e fortalecemos a
reivindicação de maior participação das mulheres advogadas em cargos de direção da OAB-CE,
garantindo assim o respeito à igualdade de gênero e promoção da democracia da cidadania da
mulher advogada.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

Moção XI – Moção de apoio à criação de um espeço no hospital da mulher
Moção de apoio à criação de um espeço no hospital da mulher que acompanha as mulheres
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em tratamento do câncer que são vitimas de maus tratos e violência domestica (Psicólogos e
Assistentes Socais) terapias em grupo, oficinas para trabalhar a auto estima dessas mulheres, além
disso, garantir transporte e alimentação durante o tratamento.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

Moção XII – Manifesto em defesa das creches de tempo integral em Fortaleza
Nos mulheres reunidas na IV Conferencia Municipal de politicas par as Mulheres
declaramos nosso apoio à existência, permanência e funcionamento das creches em tempo integral
na cidade de Fortaleza, exigindo que sejam divulgadas todas as ações do poder público municipal
em relação a identificação / aquisição do terreno, construção, aquisição de equipamentos e
contratações de pessoal especializado por entendermos que o direito a creche é instrumento
fundamental para autonomia feminina.
Para tanto, propomos a criação de um grupo de trabalho constituído pelo poder publico e
sociedade civil, de forma paritária.
Creche é direito das mulheres na cidade.
Fortaleza, 12 de setembro de 2015

NOME

Bairro

REGIONAL

TELEFONE

Email

EVANIZIA ROCHA DE ARAÚJO

CONJ.CEARÁ

V

986921453 / 988044481

evanizian@yahoo.com.br

II

9962-8055

DAMAS

IV

985031067

LIVIA MARIA XEREZ DE AZEVEDO

lu m a c ie l2 0 0 6 @ g m a il.com

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SOARES
P. DOIS IRMÃOS

IV

988482544

CONJ. ESPERANÇA

V

988803261

MARIA EMÍLIA RODRIGUES MOURA
MARIA RITA DE CASTRO LEITE

CRISTO REDENTOR

I

986735335 / 32362602

FLORESTA

I

988117499/99908683

le ite rita 9 7 2 @ g m a il.c om

MARIA SHIRLEY VASCONCELOS
POÇO DAS DRAGAS

II

98536444

MARTA MARIA NERI BATISTA

VILA PERY

IV

986401114

REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA

ÁLVARO WEYNE

I

985137555

SANDRA MARIA SILVA COSTA

ÁLVARO WEYNE

I

986453611

VIDERLANA DUARTE FERREIRA

BARRA DO CEARÁ

I

986133788

ANA SUELI BARBOSA PISMEL

JÓQUEI CLUBE

III

ELIANE DE SOUZA SILVA

COZINHA CRIATIVA

JOSEFA TEREZINHA NUNES BEZERRA

MESSEJANA

MARIA ELDA PEREIRA MEDEIROS

CANIDEZINHO

m a rta n e rib @ y a h oo.c om .b r
re g in a c s ou s a @ h otm a il.c om
s a n d ra k a m a ta @ h otm a il.c om
v id e rla n ia @ h otm a il.c om

8538-2992 E 32334423 - PARA RECADO / 89105490
9797-2626

VI

988369270/996880219
87758467

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

EDSON QUEIROZ

VI

32394446 / 8593-7042

BENEDITA IRISMAR S. FARIAS

ÁLVARO WEYNE

I

986719275

MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE OLIVEIRA

PARQUE ARAXÁ

I

987777037

j.te re z in h a .b e z e rr@ h otm a il.c om
e ld a fb f@ b ol.c om .b r

a b ra c oa m ig of@ g m a il.com

MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS LOBO
ARACAPÉ

V

987774856

AEROLÂNDIA

VI

996967948

IRACEMA MARIA LIMA

CANINDEZINHO

V

987689770

ADELAIDE BARBOSA DA SILVA

JACARECANGA

III

987205006/997944127

VERA LUCIA LUCAS ALMEIDA
FRANCISCA MARIA DE SOUSA BARROS

88622096/32763432

ADRIANA HOLANDA LUZ

MONTESE

V

989661280

ALINE MARIA DE SOUSA

JANGURUSSU

VI

987584259

ALINE ROSA PONTES MILES DE FREITAS

MUCURIPE

II

32636831/98082976

GRANJA PORTUGAL

V

PASSARÉ

IV

BENFICA

IV

ira ce m a m . l@ h otm a il.c om
a d e la id e a g a p e @ g m a il. c o m
a d r ia n a h 3 . 7 @ g lo b o m a il. c o m
a lin e s o u s a . m s @ g m a i l. c o m
a lin e ros fre ita s @ y a h oo.com .b r

AMANDA BRAGA
AMANDA FREIRE GOMES
ANA CÉLIA FERNANDES
ANA CÉLIA RODRIGUES VASCONCELOS

SÃO JOÃO TAUAPE

amandabraga1706@gmail.com
996683364

a m a n d a d o f r e ir e @ g m a il . c o m

988860567

a n a c e lia c u lt u r a @ y a h o o . c o m . b r
a n a c r v _4 4 @ h o t m a il. c o m

986602649

ANA CLAUDIA ALVES JARDIM

ÁLVARO WEYNE

I

32841712

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA

CENTRO

CENTRO

988937475

ANA CLAUDIA MEDEIROS TEIXEIRA

PRESIDENTE KENNEDY

III

30555078

ANA CLÁUDIA SILVA SOUSA

PADRE ANDRADE

III

985647854

ANA KAROLINE DA SILVA COSTA

m a e a n a c la u d ia @ h o t m a il. c o m
c la u d ia jo n a s t e x e i r a @ h o t m a il. c o m

JOCKEY CLUB

III

988510916

ANA LUCI BARROS MARCIEL

BENFICA

IV

987339513

ANA LÚCIA EUFRAZIO

VILA BETÂNIA

VI

98626539

k a r o ln e c o s t a @ g m a il. c o m
a n a b a rros c c e @y a h oo.c om
a n a e u f r a z io @ y a h o o . c o m . b r

SIQUEIRA

V

34984436/997070405

f r i d a v ia n a @ g m a il . c o m

ANA LÚCIA OLIVEIRA VIANA

>

MARIA DO SOCORRO BRANDÃO OLIVEIRA
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ANA MARIA LIMA LOPES
ANA PAULA PEREIRA NEVES

PARANGABA

IV

986050322

a n a 2 3 0 9 lu iz a @ h otm a il.c om

DEMÓCRITO ROCHA

IV

986393734

a n in h a m a r ia @ h o t m a il. c o m . b r

JOSÉ WALTER

V

a n a lim a . lo p e s @ g m a il. c o m

CENTRO

II

989237710

GENIBAÚ

V

988943315

PASSARÉ

VI

986128492

a n a p a u la p e r e ir a n e v e s @ y a h o o . c o m . b r
p a u la p s e r3 @ h otm a il.c om
a n a p a u la p in h e iro6 4 @ g m a il.c om

PARQUE DOIS IRMÃOS

IV

986230614

a n a ta lia s a les 5 0 @ g m a il.c om

ANDRESSA COST A ARAUJO

PASSARÉ

IV

986905244

ANGELITA MAGALHAES MARTINS

ITAOCA

IV

989220684

angelitamagalhãesmartins@gmail.com

a n g e liu d @ h o tm a il.c om
a n k e ls a n tos @ h o tm a il.c om

ANA PAULA MARTINS
ANA PAULA PINHEIRO CAMPOS OLIVEIRA
ANATÁLIA SALES PESSOA

ANGELIUDA SOUZA DE OLIVEIRA
ANKEL BURTANE S. P. DA COSTA
ANNY EVELINE ALVES DOS SANTOS
ANTONIA CORREIA LIMA

LAGOA REDONDA

VI

985421703

METROPÓLE

XXX

986826160

GENIBAÚ

V

32599575/985274721

JOAQUIM TÁVORA

II

32531955

ANTONIA LUCIELMA CHAVES FREIRE
53
54

ANTONIA LURDES DANTAS

TABAPUÁ

III

986068716

COLÔNIA

I

32282329

55

ARILA LIMA FABIO

CRISTO REDENTOR

I

999020657

56

BRUNA MENEZES DE SOUSA

PADRE ANDRADE

III

34784046/996725808

b ru n a m e n e z e s .1 0 @ h otm a il.c om

CAMILA DARLEY DOS S. FIUZA
57
58
59
60
61
62

CAMILA DE S.DINIZ LEITE
CAMILA OLIVEIRA BARBOSA
CARINA SILVA BARROS
CARLA DAYANE SENA MATIAS
CESARINA LIMA PINHEIRO

MONDUBIM

V

997941552

PARQUE ARAXÁ

III

987333339

FÁTIMA

IV

996391993

c a m illa .fiu z a @ h otm a il.c o m
c a m ila d in iz _le ite @ h orm a il. c om
c a m ila b a rb os a @ m s n .c om

JOCKEY CLUB

II

988886012

c a rin a b a rro s .a s @ h o tm a il.c om
c a rla .s e n a m a tia s @ g m a il.c om

BOM JARDIM

V

34975069

CONJ. CEARÁ

V

987495484

CINTHIA CRISTINA BEZERRA TELES
63
64
65

Sistema da política

ANA LUIZA DE MEDEIROS
ANA MARIA DE JESUS SÁ

66
67
68
69
70
71
72
73

CLAUDIANE BEZERRA ASSUNÇÃO
CRISTIANE DOS S. FREIRE

MONTESE

IV

996929072

c in tia .te le s @ y a h oo.c om .b r

MESSEJANA

VI

985138904

MESSEJANA

VI

988045553

k etle y _g u rg e l@ g m a il.c om
c a rio c a .c ris tia n e @ g m a il.c o m
c ris tia n e _ro d rig u e s d a s ilv a @ h otm a il. c om

TANCREDO NEVES

VI

986871604

JARDIM IRACEMA

V

9875027098

DAIANA DA SILVA CARVALHO

CANINDEZINHO

V

986926409

DAIANE MARIA DE SOUSA

MANOEL SÁTIRO

V

987585890

CRISTIANE MARIA R.DA SILVA
CRISTINA FRANÇA DE DEUS SILVA

DANIELA NOGUEIRA DE MELO
DAVYANE FARIA CORREIA
DAYANY FARRAL MOREIRA

COCÓ

II

999775963

PLANALTO PICI

III

987986713

MESSEJANA

VI

988437963

DEBORA BARROCAS SOARES DE OLIVEIRA

ALDEOTA

II

987512507

74

DEUSILENE BARBOSA CARNEIRO

JARDIM IRACEMA

V

987206439

75

DORIS KISLICH CAVALVANTE

PARQUE MANIBURA

VI

988750733

EDGLEY SILVA DE SOUZA

JOCKEY CLUB

III

988510916

76
77

EDIANE SOARES BARBOSA

MONDUBIM

V

999609950

MESSEJANA

VI

986550879

fra n c a 7 9 2 6 @ o i.c om .b r
d a ia n a . s s .c a rv a lh o@ g m a il.c om

XXXXXX
dayanyfarral@ig.com.br

d eu s a d e u s ile n e @ b ol.c om .b r
d oris k c @ h o tm a il.c om
e d ife ren te g le y @ y a h o o.c om .b r

79

EDNEA DE OLIVEIRA PAULINO

GENIBAÚ

V

80

ELCILANE DOS SANTOS PESSOA

JACARECANGA

I

99421991

e d ia n es @ a lu .u fc .b r
e d ij. b elin h a @ g m a il. c om
n eia oliv e ira p a u lin o5 6 @ g m a il. c om
e le c ila n e p e s s oa @ g m a il.c om

MESSEJANA

VI

987002603

e lia n e fre ita s 6 5 @ h otm a il.c om

78

81
82
83
84
85

EDILEUDA PEREIRA DE MOURA CASTRO

ELIANE ROCHA DE FREITAS
ELIETE ALVES RODRIGUES
ELISABETE ARAUJO PINTO
ELISANGELA DA SILVA NASCIMENTO
ELIZABET PEREIRA DE MENESES

JOCKEY CLUB

III

32902223/987439775

n eg ra e lie te 2 9 @ h o tm a il.c o m

SAPIRANGA

VI

988944184

COLÔNIA

I

988175209

e lilib e rte @ h o tm a il.c om
e lis a n g e la _n a s c im e n to8 4 @ h o tm a il.c om

PAIREÃO

IV

86

ELIZABETH DAS CHAGAS SOUSA

MEIRELES

II

996469922

87

ELZA SONIA DUARTE ALENCAR

PADRE ANDRADE

I

989021812

EMANUELLE REGIA PEREIRA LOURENÇO

BENFICA

CENTRO

32264923

ALDEOTA

I

3264764/96143027

PAJUÇARA

XXX

88

b ete m e n @ h otm a il.c o m
b eth e @ s u p erig .c o m . b r

ENEDINA MARIA MOREIRA FELIX
89
90

218

ERICA NAYANE OLIVEIRA PRACIANO

e n e d in a .fe lix @ h otm a il.c om
e ric a p ra c ia n o2 2 @ g m a il. c om

CENTRO

991182694

ALDEOTA

II

988433750

93

EXPEDITA MARIA DE SOUZA

P. ARAXÁ

III

987110406

94

FABIANA LIMA DEMÉTRIO

JOÃO XXII

III

987237368

95

FENEON CHRISTIANE

BARRA DO CEARÁ

I

986264028

96

FERNANDA BARCELOS FAUSTINO

PARQUELÂNDIA

III

989024002

97

HENRIQUE JORGE

III

32901358

98

FLÁVIA DE SOUSA NOGUEIRA
FRANCIANGELA MORAES MONTEIRO

DIONÍSIO TORRES

II

988879637

99

FRANCILANA HELENA

PAPICU

II

987487125

100

FRANCILENE GOMES DE BRITO

DIONÍSIO TORRES

II

30343700/999736548

OLAVO OLIVEIRA

III

ANTÔNIO BEZERRA

III

988419696

a u re n e id e d e m a rq u e s @ g m a il.c om
b e re n ic e c e a ra @ g m a il.c om

101
102

FRANCISCA ANGELICA DE LIMA
FRANCISCA AURENEIDE MARQUES
FRANCISCA BERENICE BEZERRA ALVES

PICI

III

987910863/99878314

104

FRANCISCA CELIA ALVES SOARES

GRANJA LISBOA

V

986749925

FRANCISCA CLAUDIA SOUSA DA SILVA

e x p e d ita .s o u z a @ g m a il.c om
fa b ia n a p a ris 0 0 3 @ h otm a il.c om
fe rn a n d a .b f@ g m a il.c om
fla v in h a s ou s a n @ g m a il.c om
c ic in h a m on te iro @ h o tm a il.c o m
francilenegomes@defensoria@gov.br

a n g e lic a lim a 2 1 @ g m a il.c om

103

105

e rik a ra m ire z @ ig .c om .b r

PAPICU

II

30463504

106

FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA PAT RÍCIA

PARANGABA

IV

987926336

107

FRANCISCA DE OLIVEIRA PINHO

JOAQUIM TÁVORA

II

99912591

108

FRANCISCA ENELSA DA COSTA

JÓQUEI CLUBE

109

FRANCISCA EUDAS DE SOUSA

PRESIDENTE KENNEDY

III

110

FRANCISCA EUGENIA DE LIMA BRICIO

JUREMA

XXX

CRISTO REDENTOR

I

32867176

CONJ.CEARÁ

V

986258659

988293156

c la u d ic ie n fe rm a g e m _2 @ h otm a il.c o m
p a th ia s d _@ h otm a il.c om
fra n c is c a p in h o@ y a h oo.c om .b r
e n e lz a @ h otm a il.c om

34782850

fe u g e n ia @ b ol.c om .b r

FRANCISCA GENI LOBO FREITAS
111
112

FRANCISCA GLAÚCIA DE ALMEIDA SILVA

113

FRANCISCA HELENA PESSOA

CENTRO

CENTRO

989150191

114

FRANCISCA IZEIDA DE SOUSA LIMA

FÁTIMA

IV

999616724

115

FRANCISCA LIBERATA HOLANDA DE OLIVEIRA

GRANJA LISBOA

V

CONJ.CEARÁ

V

CENTRO

II

116
117
118

FRANCISCA LIDUINA SANTOS LINS
FRANCISCA LUCIENE LESSA
FRANCISCA LUCILENE NOGUEIRA REBOUÇAS

987406501

ALDEOTA

II

987243006

119

FRANCISCA NEIDE RODRIGUES DA SILVA

JOÃO XXII

III

988737415

120

FRANCISCA SELMA RODRIGUES T.

JARDIM IRACEMA

I

988264711

121

FRANCISCA VÂNIA NOGUEIRA DE MELO

CARLITO PAMPLONA

I

988712032

122

FRANCISCA WANESSA DELFINO CANUT O

LUZARDO VIANA

MARACANAÚ

999020224

123

GABRIELLY DA SILVA MOURA

JARDIM DAS OLIVEIRAS

VI

985038538/32795406

124

GARDÊNIA MENDES TORRES

AEROLÂNDIA

VI

30217815

125

GENI PEREIRA DE SOUSA

PRESIDENTE KENNEDY

III

9601042027

CRISTO REDENTOR

I

32366304

126

GERCINA MARTINS LOBO

fh e le n a p e s s oa @ b ol.c om .b r
iz e id a p rof@ h otm a il.c om
lib e ra ta h ola n d a @ h o tm a il.c o m
lid u in a lu is @ ou tlook .c om
lu c ie n e _le s s a @ ig .c om .b r
lucienenrebouças@gmail.com

wa n e s s a c a u to.jorn a lis ta @ g m a il.c om
g a b y s .m ou ra @ h otm a il.c om
g a rd e n ia m e n d e s .p e s @ g m a il.c om
g e n ip d s 2 9 0 8 @ g m a il.c om

127

GERMANA ELISA SANTOS ROCHA

MESSEJANA

VI

987816918

128

GERVANA NOBRE GURGEL DO AMARAL

CENTRO

II

986778101

129

GIOVANNA LIMA SANTIAGO CARNEIRO

CENTRO

II

987181814

130

GIZELLE ALVES BARROS

MESSEJANA

VI

131

GLÁUCIA TORRES VALE

MARAPONGA

V

132

GLEYDIANE MUNIZ DE VASCONCELOS

BELA VISTA

III

988056193

133

GLICIANE ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA

MESSEJANA

VI

988591566

MONDUBIM

V

986116681

SERRINHA

VI

985504018

g loria m a ria b e rn a n rd o@ h otm a il.c om

CIDADE DOS FUNC.

VI

988622404

g a b i_fa c o@ y a h o o.c o m .b r

134
135
135

GLÓRIA DE LOURDES RODRIGUES SOUSA
GLORÍA MARIA BERNARDO DA SILVA
GRABRIELA CORREIA FACÓ BEZERRA

g e rm a n a e lis a @ y a h oo.c om .b r
g iov a n n a s a n tia g oa d v @ g m a il.c om
g iz e lle a lv e s b a rros @ g m a il.c o m
g la u .fort@ h otm a il.c om
a n e 1 5 _1 @ h otm a il.c om
g lic ia n e a b ol@ y a h oo.c om .b r

137

IARA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA

AEROLÂNDIA

VI

32578061

138

ILEDA MARIA DE SOUSA

JARDIM JATOBÁ

V

8653-7730

139

ILKA MAGALHAES

CONJ. ESPERANÇA

V

987129634

140

INES DAS NEVES DE OLIVEIRA

DIAS MACEDO

VI

985506489

141

IOLANDA MORAIS GOMES

COLÔNIA

I

98627621

142

IRENE SILVA DUARTE

CONJ. ESPERANÇA

V

32984656/988868872

143

ISABELLE AZEVEDO FERREIRA

PARQUELÂNDIA

III

999624420

CONJ.CEARÁ

V

987968895

PASSARÉ

IV

986461506

BELA VISTA

III

34824029/987235377

PASSARÉ

IV

985022221

JOSÉ CAVALCANTE

III

COCÓ

II

98814443

roc h a je ritz a @ h o tm a il.c om

SIQUEIRA

V

985907458

joa n n a .m e s q u ita @ h otm a il.c om

> CONFERÊNCIAS

CENTRO

EVANIDA PAULA CASTRO

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

ERIKA CECILIA FERREYRA RAMIREZ MOURA

92

>

91

Sistema da política

37

ilcamagalhães@hotmail.com

ire s s e 2 5 @ h otm a il.c om
is a b e lle .a z e v e d o@ g m a il.c om

IURY NATASHA VIEIRA DE OLIVEIRA
144
145
146
147
148
149
150

IVANILCE SOUSA DA C. ARAUJO
IZABEL GUILHERME CANDIDO
JAMILLE COSTA ARAÚJO
JANNE MARY XAVIER DE LIMA
JERITZA BRAGA ROCHA LOPES
JOANA DARC MESQUISTA FREIRE

iu ry .n a ta s h a @ g m a il.c om
iv a n ilc e c os ta @ h otm a il.c om
is a b e lg e d o@ h otm a il.c om

ja n n e m x a v ie r@ h otm a il.c om

219

> CONFERÊNCIAS

38
151
151
153

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

JULIANA MARIA DE SOUSA

CENTRO

CENTRO

31051285

MARAPONGA

V

34956657/9855371718

MANUEL SÁTIRO

V

988795964

KARINA GOMES DE OLIVEIRA RABELO

GRANJA LISBOA

V

3245674/986050215

155

CIDADE 2000

II

996731271

156

KAROLINA REBOUÇAS AGUIAR
KATIA S. SIEBRA DE MELO

ALTO DA MANGUEIRA

XXX

985912245

157

KAUANNA PONTES BEZERRA

PQ.SANT A FÉ MPE

XXX

989096952

158

KELLY VILANOVA RAMOS DA COSTA

PARREÃO

IV

988470739

159

KELUANE SILVA DE SOUSA

JARDIM IRACEMA

I

30451037

160

KIVIA MARA PINHEIRO MESQUITA

SERRINHA

IV

161

LANNA KELLY DE PAULA

SERRINHA

IV

987612118

162

LARISSA DAMASCENO GUEDES DE ABREU

MARANGUAPE

XXX

33692206

163

LAURENILZA ASSUNÇÃO

AEROLÂNDIA

VI

986268440

PQ. SANTA FÉ

XXX

988393788

SÃO GERARDO

XXX

987279534

165

>

JOCIANE MACEDO BARROS

154

164

166

LAYDEANNE GURGEL RODRIGUES
LEONISIA MOURA FERNANDES
LETICIA AMADOR GUIMARAES

joa n a .k e s s e lrin g @ forta le z a .c e .g ov .b r
joc ia n e _m a c e d o@ h otm a il.c om

k a rin a s h e n a @ h otm a il.c om
a g u ia r.k a rol@ g m a il.c om
k s ie b ra @ h otm a il.c om
k a u a n n e p o n t e s @ h otm a il.c om
k e lly v ila n o v a ra m os @ g m a il.c om
k e lu a n e _s o u s a @ y a h oo.c om .b r
k iv ia m a ra 8 7 @ h otm a il.c om
la n n a k e lly p a u la @ g m a il.c om
la ris _g u e d e s @ h otm a il.c om

n ic ole k a tle y @ h ot m a il.c om
le o n is ia _m f@ h otm a il.c om

JANGURUSSU

VI

985708186

167

LIANDRA FIUZA SOARES

RODOLFO TEÓFILO

III

987025571

168

LIDIANA ABREU DA SILVA

JERESSAT E II

XXX

999389983

y ok oa m a d or@ h otm a il.c om
lia n d ra .e d u c a r2 @ h otm a il.c om
lid ia n a .a b re u 2 0 1 5 @ h otm a il.c om

PARQUELÂNDIA

III

987502352

lid u in a w n a @ g m a il.c om

CENTRO

II

987558766

lid u .a m or@ h otm a il.c om

BONSUCESSO

V

986985478

lin ia n e .s a n tos @ g m a il.c om

BONSUCESSO

V

989165710

lis m a ria s ilv a @ y a h oo .c om .b r
lou is e fg om e s @ g m a il.c om
lu a n n a m a rle y a d v @ g m a il.c om

169
170
171
172

LIDUINA DE SOUSA BRASIL ARAUJO
LIDUINA MARQUES COSTA
LINIANE DE CÁSSIA SANTOS
LISMARIA SILVA PEREIRA

173

LOUISE FERREIRA GOMES

ÁLVARO WEYNE

I

30470575

174

LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA

FÁTIMA

IV

996362810 / 986906467

175

LUCIA DE FÁT IMA PAULINO DA SILVA

PAUPINA

VI

989753167

LUCIA MARIA DA SILVA (LÚCIA SILVA)

VILA VELHA

I

986308617

177

LUCIANA FURT ADO COST A COELHO

COCÓ

II

178

LUCIANA M.VIEIRA

ALDEOTA

I

997731882

179

LUCILEITE MELO FREITAS

PQ. ARAXÁ

II

985015765

180

LUCINEIDE DIAS PEREIRA

PRESIDENTE KENNEDY

III

987655725

BARRA DO CEARÁ

I

985030359

PAPICU

II

XXXXXX

VILA PERY

IV

988007699

lu z in h a _h ola n d a @ ou tlook .c om

PRESIDENTE KENNEDY

III

987693930

lu c iv a n ia le on c io@ g m a il.c om

BELA VISTA

III

30442470

m a is e c oe lh o3 0 @ h ot m a il. c om

PICI

IV

987239209

BARRA DO CEARÁ

I

985720568

MARAPONGA

V

985369430

PRESIDENTE KENNEDY

III

988511119

DIONÍSIO TORRES

II

30478130

CARLITO PAMPLONA

I

30345295

MARIA DA CONCEIÇÃO F. D. OLIVEIRA

JARDIM DAS OLIVEIRAS

IV

985246134

MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA

JARDIM AMÉRICA

IV

98784695

CONJ. ESPERANÇA

V

98002341302

MANOEL DIAS BRANCO

III

988206523

DIONÍSIO TORRES

II

ALDEOTA

II

176

181
182
183
184
185

Sistema da política

JOANA E SILVA B.KESSELRING

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

LUCINEIDE SILVA DOS SANT OS
LUCIULA TEIXEIRA DA SILVA
LUCIVANIA HOLANDA BARBOSA
LUCIVÂNIA LEÔNCIO GONÇALVES ARAUJO
MAISE LOPES COELHO
MARCIA ALVACI SILVA SANTOS

986096920

MARIA FRANCILENE DA SILVA
MARIA ATATIAN PEREIRA DOS SANTOS
MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA
MARIA AUZENIR DE FALCONERI
MARIA BERNADETE CARVALHO ARAUJO
MARIA CLAUDETE SILVA

MARIA DAS GRAÇAS P. FEITOSA
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORÊNCIO
MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA DE PAULA
MARIA DE FÁTIMA DE PAIVA ALCANTARA
MARIA DE FATIMA F.DE SOUZA

MONTE CASTELO

I

SANTO AMARO

V

201

MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA

PRESIDENTE KENNEDY

III

202

MARIA DE LIMA ALVES

SERRINHA

IV

987653576

203

MARIA DE LOURDES CHAGAS RODRIGUES

CRISTO REDENTOR

I

988172632

204

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA

ITAOCA

IV

989470547

205

MARIA DENISE CAVALCANTE SILVA

MONTESE

IV

988976580

DIONÍSIO TORRES

II

3257-6607

MESSEJANA

IV

986379280

JARDIM AMÉRICA

III

987582826

ELLERY

I

985125847

GENIBAÚ

V

996068303

207
208

MARIA DO CARMO DE SOUZA
MARIA DO CARMO FERREIRA RAMOS

c la u d e t e s ilv a 1 2 @ h otm a il.c om
d o rin h a .1 5 2 7 @ g m a il.c om

b a n d e ira d e p a u la @ g m a il.c om

MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA

MARIA DO CARMO DA SILVA

a ta tia n s a n tos 0 3 @ g m a il.c om
a u x ilia d ora v @ b ol.c om .b r

986662041

200

206

lu c ia p a u lin o2 7 @ g m a il.c om
lu c ia s ilv a g h 2 0 1 1 @ g m a il. c om
lu c ia n a .c oe lh o@ forta le z a .c e .g ov .b r
lu m on te n e g ro@ y a h oo.c om .b r

fa ty m a 1 @ g m a il.c om
987841076

lu c u lm a c h a v e s @ h otm a il.c om

d e .c a v a lc a n te 2 9 @ g m a il.c om

m a ria .s ou s a @ s a u d e .c e .g ov .b r

MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA
209
210

220

MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA

lis ou s a 1 3 @ h otm a il.c om

MARIA DUARTE REIS

BENFICA

III

988494252

EDSON QUEIROZ

II

32476028

213

MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS

CENTRO

CENTRO

988005788

214

MARIA ELENI TEIXEIRA

COLÔNIA

I

988127603

215

MARIA ELIANE SILVA DE ALMEIDA

MARAPONGA

V

9657415

216

MARIA ELIOMARA NUNES LEITÃO

PQ. DOIS IRMÃOS

IV

9985298016/999352055

b a b e c @ g lob om a il.c om

e d n a fs a n tos @ te rra .c om .b r
e le n ite ix e ira @ ou tlook .c om
m a ria .e lia n e .1 3 fe v @ g m a il.c om
e liom a ra _0 7 @ y a h oo.com .b r

MARIA EUGENIA DA SILVA

217
218
219
220

MARIA FABIANA RODRIGUES NOBRE
MARIA GEIZA ALVES DE SOUZA
MARIA HELENA DE PAULA FROTA

JOSÉ BONIFÁCIO

IV

32266047

MARAPONGA

V

32965396

fa b ia n a n ob re c e rim on ia l@ g m a il.c om
a lv e s g e iz a @ y a h oo.c om .b r
h e le n a p frota @ g m a il.c om
m .h e le n a g o@ h otm a il.c om

JANGURUSSU

VI

987295474

ALDEOTA

II

32647300

221

MARIA HELENA GARCIA DE OLIVEIRA

PQ. DOIS IRMÃOS

IV

988174839

222

MARIA HELENA OLIVEIRA DIAS

GRANJA LISBOA

V

98666264

223

MARIA HERMENEGILDA SILVA

CENTRO

CENTRO

991519472/32269065

224

MARIA ITALA ALVES OLIVEIRA

BONSUCESSO

IV

99228605

MARIA ITELY SILVA LIMA

CAMPOS BELO – CE

XXX

986921249

ite llu lim a @ y a h oo.com . b r
iv on eid e m e n d e s llim a @ g m a il.c om

225
226
227
228
229
230
231
232

MARIA IVONEIDE MENDES LIMA

ÁLVARO WEYNE

I

987840486

MARIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA

SERVLUZ

II

988222682

MARIA JOSE DE JESUS MENEZES

BARRA DO CEARÁ

I

32864039

MARIA JÚLIA MENDES DOS SANTOS

MARAPONGA

V

986104382

MARIA LEONORA ALBUQUERQUE

CRISTO REDENTOR

I

988383604

MARIA LUCIA DE VASCONCELOS SAMPAIO

JOCKEY CLUB

III

32907244

MARIA LUIZA D. DE SOUSA

COLÔNIA

I

988592077

233

MARIA MARINA NOBRE SALDANHA

MESSEJANA

IV

988843333

234

MARIA MARLENE F. AZEVEDO

JOCKEY CLUB

III

988234402

235
236

MARIA MARLI DA COSTA PEREIRA
MARIA MARLUCE DOS SANTOS

VILA VELHA

I

99924802

AEROLÂNDIA

VI

987243345/33451999697481

237

MARIA NEUZA DINIZ PONTES

BARRA DO CEARÁ

I

986264028

238

MARIA NOGUEIRA DA SILVA VIEIRA

BELA VISTA

III

989636105
997927114

h e rm e g ild a .s ilv a @ h otm a il.c om

ju liforta le @ y a h oo.c om .b r

m a rin a s a ld a n h a 1 9 6 6 @ g m a il.com
m a rle n e fre ire @ g m a il.com
c l.m a rli@ g m a il.com
m a ria m a rlu c e s a n tos 1 9 1 5 @ g m a il. com

MARIA OSMARINA MODESTO DE SOUSA

PASSARÉ

IV

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

CRISTO REDENTOR

I

32366117

CARLITO PAMPLONA

I

988222984

MARIA ROSINIEDE CARDOSO

MESSEJANA

VI

987410213

MARIA SOCORRO MAGALHÃES

RODOLFO TEÓFILO

III

988988347/32238347

COCÓ

II

987689178

HENRIQUE JORGE

III

987405335/30375319

n e g a h j2 0 0 9 @ h otm a il.c om

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

MARIA ROSENICE ROSENDA DE SOUSA

MARIA VALDECÉLIA VIDAL VASCONCELOS
MARIA VALDENICE PINTO LIMA
MARIA VÂNIA NARCISO MATIAS
MARIA VERÔNICA DOS SANTOS
MARIA ZILDA MARTINS
MARLIETE BESERRA DA SILVA
MARLUCIA ALVES DA SILVA
MARLUCIA LIMA ROSENDO

>

239
240

> CONFERÊNCIAS

212

MARIA DO SOCORRO ARAGÃO

m a ria ros e n ice @ y a h oo. com .b r
ros in e id ec a rd os o@ y a h oo.c om .b r
m a s ou ra t@ u ol.c om .b r

ÁLVARO WEYNE

I

987228940

v a n ia m a tia s 5 0 @ h otm a il.c om

SÃO GERARDO

III

988973968

MARAPONGA

V

987095556

v e ra d s a n tos @ y a h oo.com .b r
m z .m a rtin s @ y a h oo.c om .b r

PASSARÉ

VI

986690887

lila m .n e g ra @ g m a il.c om

DIONÍSIO TORRES

II

987144440

m a s rlu c ia a lv e s @ h otm a il.c om

PARANGABA

II

31052691

m a rlu c ia _ros e n d o@ y a h oo. com .b r

PADRE ANDRADE

I

996144271

m a rta s in d s a u d e @ g m a il.c om

CRISTO REDENTOR

I

986725335

Sistema da política

211

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

39

MARTA BRANDÃO DA SILVA
252
253

MARTA GERACENA DE SOUZA MACIEL

254

MARTA MARIA DOS SANTOS

JACARECANGA

I

987630054

255

MARTINA MARIA DIEB PISANDELLI

PAPICU

II

999285812

256
257

MARY TEREZINHA PENA DE SOUSA
MAYARA PESSOA VIANA DA SILVA

QUINTINO CUNHA

III

998105162

JOSÉ WALTER

V

987406867

258

MERILANE PIRES COELHO

DAMAS

III

987130322

259

MERLEY REGIS VASCONCELOS MACIEL

ÁLVARO WEYNE

I

86866848

AEROLÂNDIA

VI

997151564

260

MIRIAM NOGUEIRA DA SILVA

m a rta wje s u s @ g m a il.c om

m a ry p e n a 8 4 6 @ y a h oo.c om .b r
m a y a ra v iia n a @ h otm a il.c om
m e iry .n e g a @ g m a il.c om
m irle y re g is @ y a h oo.c om .b r

221

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
>
Sistema da política

40
MIRIAN CHAGAS FERREIRA
261
262
263
264
265

MONALIZA MENEZES LIMA DO NASCIMENTO
MONICA MARIA COSTA ARAUJO
NATHALIA KELLY OLIVEIRA RODRIGUES

CARLITO PAMPLONA

II

32281993

COLÔNIA

I

32865170

CARLITO PAMPLONA

I

988631671

m on aliz acep p 2 0 1 4 @ h otm ail.com

HENRIQUE JORGE

III

985751090

m on icab arreto.ara u jo@g m ail.com

MONTESE

IV

987131665

266

NATIVIDADE SILVA DE OLIVEIRA SALES

BURITI- PACAJUS

XXX

986296872

n a th a liak elly 1 6 @g m ail.com
n a tiv id ad e1 7 @u ol.com .b r

267

NAYARA FAÇANHA NOGUEIRA COSTA FEITOSA

JOAQUIM TÁVORA

XXX

987294419

nayarafnc@gmail.com

CRISTO REDENTOR

I

987393492

n ereid e.lim a @y a h oo.com .b r

CONJ. CEARÁ

V

986565370

d a is a lice@b ol.com .b r
n ilm elo2 0 1 0 @h otm a il.com
n ilz ecos ta @terra .com .b r

268
269
270

NEREIDE ALVES DE LIMA
NICE FERREIRA DE SOUSA
NILCILLY BARRETO MELO

MESSEJANA

IV

996943169/988706203

271

NILZE MA COSTA E SILVA – OBSERVADORA

EDSON QUEIROZ

II

32410201

272

NORMI MOREIRA DOS SANTOS

MUCURIPE

II

987416531

273

OZANA MOREIRA DE LIMA LEITE

PALMEIRAS

VI

985130913

oz an a_leite@ h otm ail.com

JOSÉ WALTER

V

988351130

p a triciam atos _ce@h otm ail.com

274

PATRICIA PEREIRA DE MATOS
PAULA CRISTINA BARROS LOPES

275

MONTE CASTELO

I

999343211

paula_lopes100gmail.com

276

PAULA NAIARA BANDEIRA CERQUINHO

CANINDEZINHO

V

988812313

277

PRISCILA GOMES PEREIRA
PRISCILA HOLANDA DE PAULA E SOUZA

M. RONDON -CAUCAIA

XXX

984247960

PARQUELÂNDIA

III

988463024

p a u la b an d eirac@g m ail.com
p ris cila g om es 9 2 @ h otm ail.com
p ris cila h p s @h otm ail.com

ITAPERI

IV

985261488/97006842

p rip ls 8 9 .p l@g m ail.com

JOSÉ WALTER

V

34734200/987274009

ra faelaa lv es b ez erra @g m ail.com
ra im u n d a p io@g m ail.com
m ary a .s an tos s @h otm a il.com

278
279
280
281

PRISCILA LIMA DE SOUSA
RAFAELA ALVES BEZERRA
RAIMUNDA ALVES DA COSTA

MESSEJANA

VI

985259112

282

RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS

ÁLVARO WEYNE

I

986339061

283

RAIMUNDA NONATA SOARES DA SILVA

BARRA DO CEARÁ

I

34855278

284

RAÍSA NAILA NUNES BESSA

METROPÓLE

XXX

988446383

ra is a.b es s a@ h otm ail.com
q u elz in h a2 6 4 @g m ail.com

RAQUEL BARROSO VIEIRA DA SILVA

BARRA DO CEARÁ

I

986475040/988365986

286

REGINA IZIDIO LIMA

EDSON QUEIROZ

II

32784608

287

REGINA LUCIA COSTA DE FREITAS

PASSARÉ

IV

988070665

288

REGINA MARCIA FERREIRA DIOLINO

CANINDEZINHO

V

988887737

289

REGINA MARTA DE OLIVEIRA

QUINRINO CUNHA

III

987671961

290

REGISLENNY OLIVEIRA DA SILVA

GRANJA PORTUGAL

V

989955973

291

RITA MARIA LOPES PINHEIRO

ANTÔNIO BEZERRA

III

98713605/997440631

292

RITA SOARES DA SILVA

CRISTO REDENTOR

I

986875242

293

RIZOMAR FERNANDES SILVA SOUZA

BENFICA

IV

988800567

294

ROBERTA ARAUJO SOUSA

VILA VELHA

I

987097502

QUINTINO CUNHA

III

988479077

285

295
296
297

222

MIRTES CAVALCANTE MOURA

ROBERTA KELLY BASTOS VIANA
RONISE DE CASTRO MESSIAS ROCHA
ROSANGELA MOURA ONOFRE

PQ. DAS NAÇÕES

reg in a _d iolin o@h otm a il.com
reg in a oliv eira cot@g m ail.com
reg is _2 3 oliv eira @y a h oo.com .b r
ritap in h eiro@ g m ail.com

rob ertaara u jo5 0 9 .7 @g m ail.com

988152965

ron is e_ca s tro@y a h oo.com
roon ofre@g m ail.com

VILA VELHA

I

30131324

298

ROSEMARY CORREIA DE ALMEIDA

ITAPERI

IV

987758641

299

ROSIMILDA DE S. CARVALHO

SAPIRANGA

VI

988416109

300

ROSINETE DE O.FERREIRA DOS SANTOS

J. GUANABARA

I

32325086

ros e_d aws on 3 3 @ h otm a il.com
ros y d os s an tos @y ah oo.com .b r

MESSEJANA

VI

986132533

SALOME ALVES QUEIROZ

BELA VISTA

III

988151598

SANDRA LUCIA DUARTE DE F. OLIVEIRA

MANUEL SÁTIRO

V

988339832

304

SANDRA MARIA LIRA DE OLIVEIRA

BENFICA

IV

991900580

305

SARA MARTINS ALVES

CENTRO

CENTRO

996512737

306

SIBELE MILENA DOS SANTOS LIMA FERREIRA

BELA VISTA

III

988112462

307

SILMARA SABRINA BEZERRA PEREIRA

BARRA DO CEARÁ

I

985511884

s a n d ra lira .c f@ g m a il.c om
s a ra a rtn e s @ h otm a il.c om
s ib e ly ferre ira @ h otm a il.c om
c s u a rie d a d e s @ h otm a il.com
s ilv a n ia lilio@ y a h oo.c om .b r

308

SILVANIA MARIA VIEIRA

PQ. SANTANA

V

989658090

309

SILVANIRA DE ALCANTARA LIMA

HENRIQUE JORGE

III

32905913/998143610

310

SOLANGE MARIA CARLOS DA SILVA

BENFICA

III

987129379

311

SÔNIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS

PASSARÉ

IV

987296303

312

SULANEIDE BASTOS DE SOUZA

PLANALTO VIEIRA

V

986339845

s on ia b s .n e t@ g m a il.c om
s u la s ou z a 2 7 @ y a h oo.c om .b r

313

TALITA MACIEL FREITAS

MONDUBIM

V

32963292

ta lita u fc @ y a h oo.c om .b r

314

TAMARA DA SILVA RIBEIRO

BOM JARDIM

V

989528245

AEROLÂNDIA

VI

988161216

QUINTINO CUNHA

III

987991112

MONDUBIM

V

987774811

v a le s k a b ra s il@ g m a il.com

ÁLVARO WEYNE

I

987554829

v a n d e rly r@ h otm a il.c om
v e ra a lv e s n e @ h otm a il.c om
v iv ia n ie2 7 c a rd os o@ h otm a il.c om
v iv ia n iex e c u tiv a @ g m a il.c om

315
316
317
318
319

THAYANE MAIA SALES
VALESCA BRAGA DOS SANTOS
VALESKA DE OLIVEIRA BRASIL
VANDERLY DE OLIVEIRA RODRIGUES
VERA LÚ

BELA VISTA

III

98845050588

320

VIVIANE CARDOSO BANDEIRA

GUAJERÚ

VI

986062523

321

VIVIANI LOPES TINTE

J.DAS OLIVEIRAS

IV

989032193

322

VLÁDIA MARIA BARBOSA DA SILVA

CRISTO REDENTOR

VI

988032568

323

VLADIMIR RODRIGUES AIRES

MONTESE

IV

981238890

324

ITAPERI

IV

988861093

325

WILLIANA AZEVEDO MEDEIROS
YANAEÊ KELLY PESSOA F. DE MELO

MONTESE

IV

3422000

326

ANA LUIZA DE LIMA RIBEIRO

CRISTO REDENTOR

327
328
329

GARDENIA DE LIMA SILVA
MARIA CATIULCE SOUZA TEIXEIRA
TICIANA STURDAT ALBUQUERQUE

th a y a n e _lt@ h otm a il.c om
v a le s c a lu o@ h otm a il.c om

rofrig u e s a ire s @ b ol.c om .b r
wilia n a m e d e iros @ h otm a il.c om
y .k e lly p e s s oa @ g m a il.c om

88498147 - 34812420

JARDIM DAS OLIVEIRAS

VI

997600976/988148036

FARIAS BRITO

XXX

988412237

DIONÍSIO TORRES

II

992461818

gardenia.lima30@gmail.com / gardenia.lima@fortaleza.ce.go
c a tiu lc erlb e ira @g m a il.c om

tic ia n a .s tu d a rt@ g m a il.c om
mendoncacadeb@gmail.com
francal47@hotmail.com /
998171999 / 34596863 3459686964 francisca.claudia@sme.ce.gov.br

330

DEBORA MENDONÇA DE ARAUJO

331

FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE ARAÚJO

CAJAZEIRAS

II

332

MANUELA DA NÓBREGA ALVES PRAXEDES

FÁTIMA

IV

98120-2025 / 3216-1600

333

MARIA MADALENA POLICARPO DA SILVA

BOM JARDIM

V

987909677 / 3231-5780 / 3215-5109 /madapoli@gmail.com
98790967/99953955

98624.5215 / 99803-9188

MARIA OZANEIDE DE PAULO

991468020 / 985045153

334
335
336
337
338

praxedesmanuela.adv@gmail.com

ozaneidepaula@yahoo.com.br
MARIA RUTILENE SILVA DE OLIVEIRA

CENTRO

MARIA VALDICÉLIA CAVALCANTE

EDSON QUEIROZ

NAGYLA MARIA GALDINO DRUMOND

JOA QU IM T ÁV OR A

Maria Adriana Albuquerque Jovino

JOS É WALT ER

V

C ID AD E D OS FU N C .

VI

339

Roberta Lopes Sousa

340

DARCY OLIVEIRA DE ARAÚJO

341

Elisabete Alves Mendes

342

Márcia Luce Barros Aires

FÁT IMA

988391303 / 34557100

II

988085653

VI
II

IV

darcy.olive-oliveirara13@hotmail.com, rutilene-oliveira@bol.com.br
cvaldicelia@gmail.com

989717340

drumondnagyla@gmail.com

98827.8811

adriana.jovino@hotmail.com

98876.5721

robertalopespesso@yahoo.com.br

999424213

darcy.oliveira13@hotmail.com

3459.6863 / 6924

elisabete.mendes@sme.fortaleza.ce.gov.br

98970.2094

marcialuce@hotmail.com

MARIA ROSILDENIR VARELA DE ARAUJO

GRANJA PORTUGAL

344

VERONICA MENEZES SANTOS SALVIANO

COCÓ

II

991199899/985153373 / 3452.5336

veronica.salviano@fortaleza.ce.gov.br, veronica.salviano@yahoo.com

345

MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA (BIANCA)

BARRA DO CEARÁ

I

988488232

346

MARIA ROCICLEIA CARVALHO DA CRUZ
CELITA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

PAPICU

II

985663704

s b in n a j2 0 1 1 @ g m a il.c om
roc ic le ia @ liv e .c om

JANGURUSSU

VI

32696917 - 85700610

ELIONETE CELESTINO DA SILVA

JANGURUSSU

349

JOANA DARC DE SOUSA OLIVEIRA

PAPICU

II

988427648

350

MIRTES PIMENTEL MOREIRA

CONJ. CEARÁ

V

988834633

343

347
348

V

VI

987444042

Sistema da política

303

ru te k a rin e @ h otm a il.c om
s a lom e a lv e s q @ g m a il.c om

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

RUTE QUEIROZ

302

>

301

> CONFERÊNCIAS

41

m.rosildenir@yahoo.com.br

85648957 - 86436338 - 89394170

m p m .m irte s @ g m a il.c om

223

> CONFERÊNCIAS

351
352
353
354

MARIA ANTONIA GOMES FERREIRA

PASSARÉ

VI

87472747/32951545

MARIA IRACI DE OLIVEIRA CAETANO

PLANALTO PICI

III

32980537

AEROLÂNDIA

VI

987222099

MARIA NEUDA FALCAO DE LIMA

Sistema da política

224

mantoniag7@gmail.com

ANA ALVES DA CUNHA VALENTIM

355

ANTONIA NÚBIA MOREIRA MARQUES

ANTÔNIO BEZERRA

III

988346964

356

ANA PAULA FREIRE DUARTE

CIDADE DOS FUNC.

VI

988083060

357

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES DE ANDRADE

ANTÔNIO BEZERRA

III

988976097

358

ANA CRISTINA SERAFIM

BELA VISTA

III

987021725 / 30558702

359

ANTONIA GOMES DA SILVA

MONTESE

IV

985066965

360

ACLEI DA SILVA SOUSA

COLÔNIA

361

ADILA MARIA PAMPOLNA QUEIROZ

VILA UNIÃO

IV

8834-3794

362

ADRIANA MARIA MEDEIROS DE SOUSA

CONJUNTO CEARA

V

3294-1908

363

ADRIANA MOREIRA DE SENA

SAPIRANGA

VI

8760-6713

364

ADRIANE NEVES DOS SANTOS

BARRA DO CEARÁ

I

8540-4002 PARA RECADO

365

ALANE HOLANDA OLIVEIRA

GRUPO FADAS

I

8579-6128

366

ALDAÍSA LIMA DE SOUZA

367

ALESSANDRA MARIA BATISTA

EDSON QUEIROZ

VI

32732713 / 86732713

368

ALESSANDRA PEREIRA DE HOLANDA

GRUPO FADAS

I

8579-6128

369

ALINE WILKE

370

AMELIA CRISTINA

ALDEOTA

371

AMÉLIA RITA VASQUES DE MORAES

JARDIM DAS OLIVEIRAS VI

3278-4282/8528-3219

372

AMÉLIA SARAIVA

CENTRO

9947-9572 / 8625-4148

373

AMIGA IARA FUHETT

374

ANA AMELIA SANTOS

375

ANA CÉLIA RODRIGUES

GENIBAU

376

ANA CRISTINA BEZERRA

MONTESE

8767-1767

377

ANA CRISTINA DE SOUSA

CONJUNTO CEARA

8794-2813

378

ANA CRISTINA SERAFIM DA COSTA

379

ANA KÉSIA SANTANA SOARES

TAPAPUÁ

8968-6083

380

ANA LIVIA DE SOUZA SENA

CONJUNTO CEARA

8794-2813

381

ANA LUCIA DA ROCHA SANTOS

CONJUNTO CEARA

382

ANA NERI ALMEIDA COSTA

JOAQUIM TORRES

383

ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA

ESPOSA VEREADOR

384

ANA PAULA CORRÉIA SILVA

CRISTO REDENTOR

385

ANA PAULA DA COSTA LIMA

386

ANA PAULA DOS SANTOS MACEDO

387

ANGELA MARIA MACEDO TAVARES

388

ANGELICA LIMA DA SILVA

389

ANGELINE DIAS

86592794

390

ANITA RODRIGUES DE LIMA

3482-4446

8822-0692

8610-6939

8747-4996
8715-4940
II

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

42

8556-3791
II

8738-4615

V

8846-6180

3482-4444

V

8905-7168
85933043
8768-4814

I

8793-2556
8670-1768

FBFF

8629-0963
8523-1302

CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS

89623705

m arq u es .en e@g m ail.com
a n in h a p f re ire @y a h oo.c om . b r
ceci@in stitu tom ariad ap en h a.org .b r
a n a c ris tin a . s e ra f im @h otm a il.c om
antonia_gomes@hotmail.com

393

ANTONIA DA SILVA NUNES

394

ANTONIA DE OLIVEIRA CAETANO

395

ANTONIA ELITE DO NASCIMENTO

PASSARÉ

VI

8849-2811

396

ANTONIA MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA

JOCKEY CLUB

III

8555-3703

397

ANTONIA MEIRE DA SILVA PEREIRA

BARRA DO CEARÁ

I

8968-4692

398

ANTONIA VILMA DE SOUSA

APOLO XI

V

32944369

399

ANTONIA WALERIA ASSUNÇÃO DE AQUINO

FÁTIMA

IV

86218449

400

APARECIDA PAULA CAVALCANTE

I

8671-9275

JARDIM JATOBÁ

VI

9909-6200

V

8653-7730
3482-4445
3290-0537
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ARIANE RODRIGUES DA SILVA

TAPAPUÁ

402

ARLETE

CONJUNTO ESPERANÇA V

8968-6083

403

AURICELIA DEVÂNIA TEIXEIRA

III

8701-5141

404

AZAHA CELI RODRIGUES LIMA

VI

3296-5396
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ANEXO II – Regimento Interno da 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de
Fortaleza

REGIMENTO INTERNO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA
MULHERES DE FORTALEZA

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º – A IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres – IV CMPM é uma promoção
da Coordenadoria de Políticas para Mulheres, vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania e
Direitos Humanos, bem como da Comissão Organizadora, composta, paritariamente, por mulheres
oriundas do Poder Público Municipal, dos Movimentos Sociais e de Entidades de Mulheres e
Feministas, e terá como objetivos:
I. Promover, qualificar e garantir a participação da sociedade, em especial das mulheres, na
formulação e no controle das políticas para as mulheres;
II. Fortalecer a relação entre Poder Público e Sociedade Civil para maior efetividade na execução e
no controle das políticas públicas para as mulheres;
III. Estimular a criação e o fortalecimento das organizações feministas e de mulheres;
IV. Discutir e elencar recomendações para um Sistema Político com participação das mulheres e
com igualdade de direitos;
V. Discutir e elaborar propostas de políticas públicas voltadas à construção da igualdade, tendo com
perspectiva o fortalecimento da autonomia social, cultural, econômica e política das mulheres,
contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para o exercício pleno da cidadania das
mulheres no município de Fortaleza;
VI. Avaliar as políticas públicas para as mulheres na cidade de Fortaleza;
VII. Eleger as delegadas que representarão o município de Fortaleza na 4ª Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres do Ceará, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2015, no Município de
Fortaleza – Ce.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO

Art. 2º – Nos termos deste Regimento e para dar cumprimento ao disposto no seu artigo 1º, a IV
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III - Discussão e apresentação de subsídios para a construção de um Sistema Nacional de Políticas
para as Mulheres;
IV - Discussão e apresentação de recomendações para uma reforma política que inclua as mulheres.
Art. 3º – O temário proposto para a IV CMPM deve ser discutido considerando a realidade local, na
perspectiva da definição ou consolidação de uma plataforma de políticas para as mulheres no
âmbito municipal, tendo como objetivo o fortalecimento das políticas para as mulheres.
Art. 4º – A IV CMPM deve propiciar o debate amplo e democrático, e seu relatório final reflete as
opiniões expressas em todo o processo da Conferência.
Parágrafo Único: Todas as discussões do temário e dos documentos da IV CMPM incorporam as
dimensões de classe, gênero, etnia, raça, geração, orientação sexual e identidade de gênero, pessoas
com deficiência, entre outras.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO

Art. 5º – A IV CMPM tem abrangência municipal, assim como suas análises, formulações,
proposições, relatórios e moções aprovadas.
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II - Avaliação das estruturas institucionais e das politicas públicas desenvolvidas para as mulheres
no âmbito municipal, estadual e federal: avanços e desafios;
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I - Avaliação do papel e contribuição dos conselhos dos direitos da mulher e dos movimentos
feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as
mulheres em sua diversidade: entraves e desafios;
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CMPM tem como tema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres” e os seguintes eixos
temáticos:
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Parágrafo Único: A IV CMPM é norteada pelas orientações contidas nos regimentos da 4ª
Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, assim como da 4ª Conferência Estadual de
Políticas para Mulheres.
Art. 6º – A IV CMPM ocorre em única etapa, nos dias 11 e 12 de setembro de 2015, em FortalezaCe, sendo promovida pela Coordenadoria de Políticas para Mulheres, vinculada à Secretaria
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, bem como pela Comissão Organizadora, composta,
paritariamente, por mulheres oriundas do Poder Público Municipal, dos Movimentos Sociais e
Entidades de Mulheres e Feministas:
§ 1º – A IV CMPM garante a acessibilidade para equiparação de oportunidades entre pessoas com e
sem deficiência, de acordo com as determinações legais e normas técnicas em vigor.
§ 2º – Os trabalhos da IV CMPM tem início com a realização da palestra sobre o tema Mais
Direitos, Participação e Poder para as Mulheres.
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Art. 7º – A organização da IV CMPM garante a ampla participação dos movimentos feministas e de
mulheres, dos diversos movimentos sociais, demais entidades e representações da sociedade civil,
considerando a pluralidade dos segmentos de mulheres.
Art. 8º – São consideradas instâncias deliberativas da IV CMPM:
I.
Plenária de Abertura;
II.
Grupos de Trabalho;
III.
Plenária Final e eleição das delegadas para a 4ª Conferência Estadual de Políticas para
Mulheres.
Seção I
Plenária de abertura
Art. 9º – A Plenária de Abertura tem como objetivo deflagrar a IV CMPM.
§ 1º – Na Plenária de Abertura, ocorre a leitura e a aprovação do Regimento Interno.

Seção II
Grupos de trabalho
Art. 10º – Os Grupos de Trabalho são compostos pelas representantes da sociedade civil e do poder
público, deliberando sobre as propostas inerentes ao tema e aos eixos da Conferência.
I – Cada grupo de trabalho conta com uma coordenadora e uma facilitadora, indicadas,
previamente, pela Comissão Organizadora Municipal da IV CMPM, e com uma relatora escolhida
pelas participantes no grupo de trabalho .
II – A coordenadora do grupo tem a atribuição de coordenar os debates, assegurando o uso da
palavra a todas participantes.
III – A facilitadora do grupo tem as atribuições de inscrever as participantes, controlar o tempo de
falas, visando a fomentar a maior participação das integrantes, favorecer a manutenção do foco no
tema do debate, bem como auxiliar a coordenadora na condução do tema.
IV – A relatora tem a atribuição de registrar as conclusões do grupo em instrumento próprio,
fornecido pela comissão organizadora da IV CMPM e entregá-lo à Comissão Temática de Temática
e Relatoria.
V – A relatora tem a atribuição de realizar a exposição das propostas do grupo na plenária final da
IV CMPM.
VI – Para ser levada à plenária final, as propostas devem ter aprovação por maioria simples das
participantes do grupo.

Seção III
Plenária Final e Eleição das Delegadas para a 4ª Conferência Estadual de Políticas para
Mulheres
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§ 2º – A manifestação e/ou intervenção das participantes na plenária final ocorrerá mediante previa
inscrição na mesa coordenadora, devendo, na ocasião, entregar o crachá.
I – As decisões da plenária final são todas de maioria simples;
II – Cada participante com direito à voz e voto tem direito a único voto;
III – As votações na plenária final são feitas com a utilização de crachá.
§ 3º – A mesa coordenadora da plenária final coloca em discussão, sucessivamente, as conclusões e
as propostas apresentadas pelos grupos de trabalho, sendo possível solicitação de destaques para,
posteriormente, serem colocadas em regime de votação.
I – Os destaques podem contar com a intervenção de duas participantes, uma para defesa e outra, se
houver, para encaminhamento em contrário.
II – Os pontos não destacados são considerados aprovados por unanimidade pela plenária final.
III – Após o início do regime de votação, fica vetado qualquer destaque por questões de ordem.
§ 4º – As intervenções das participantes podem ser feitas oralmente ou apresentadas por escrito e
encaminhadas à coordenação da plenária final.
I – O tempo de cada intervenção é de, no máximo, 3 (três) minutos.
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§ 1º. O Relatório aprovado na Plenária Final da IV CMPM será encaminhado à Comissão
Organizadora da 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.
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Art. 11º – A Plenária Final tem como objetivos aprovar os Relatórios dos Grupos de Trabalho, que
constituirão o Relatório Final da IV CMPM, devendo expressar o resultado dos debates nos grupos,
bem como aprovar as monções de âmbito municipal e a homologação das delegadas à 4ª
Conferência Estadual de Políticas para Mulheres.
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CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 12º – A IV CMPM é presidida pela Coordenadora de Políticas para as Mulheres e, em sua
ausência ou impedimento, por assessora técnica indicada pela titular desta Coordenadoria.
Parágrafo Único: As discussões no âmbito da IV CMPM se desenvolvem sob a forma de debates
de plenárias e grupos de trabalho.
Art. 13º – Para a organização, implementação e desenvolvimento das atividades da IV CMPM foi
constituída uma Comissão Organizadora Municipal, composta por 9 (nove) representantes de
organizações do movimento feminista e de mulheres e 9 (nove) representantes do Poder Público
Municipal, com suas respectivas suplentes.
Art. 14º – Esta Comissão é responsável pela interlocução e pela troca de informações com a
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Comissão Organizadora Estadual.
Seção I
Estrutura e Composição da Comissão Organizadora Municipal

Art. 15º – A Comissão Organizadora tem sob sua coordenação as seguintes comissões de trabalho:
I – Comissão Temática e de Relatoria;
II – Comissão de Comunicação e Cultura;
III – Comissão de Articulação e Mobilização;
IV – Comissão de Infraestrutura e Logística.

Art. 16º – A Comissão Organizadora da IV CMPM conta com uma Secretária Executiva, designada
pela titular da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres.

Art. 17º – Compete à Secretária Executiva:
I – Assessorar a Comissão e garantir a implementação das iniciativas necessárias à execução das
decisões tomadas pela Comissão Organizadora e suas Comissões de Trabalho;
II – Articular e viabilizar a execução das tarefas específicas de cada atividade estabelecida pela
Comissão Organizadora;
III – Apoiar os trabalhos operacionais da IV CMPM, desde seu planejamento, até conclusão do
processo de avaliação;
IV – Propor e organizar as pautas das reuniões da comissão organizadora;
V – Acompanhar as reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão organizadora e, quando
solicitada, também das demais comissões;
VI – Organizar e manter os arquivos referentes à IV CMPM;
VII – Encaminhar ofícios, informativos e documentos referentes à IV CMPM sempre que
solicitado.

Seção II
Das atribuições da Comissão Organizadora e demais Comissões

Art. 18º – À Comissão Organizadora da IV CMPM compete:
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IV – Acompanhar a viabilização de infraestrutura necessária à realização da IV CMPM;
V - Designar as integrantes das Comissões, podendo ampliar a composição destas, sempre que
houver necessidade;
VI – Produzir a avaliação da IV CMPM;
VII – Estimular a mobilização da sociedade civil e do Poder Público, no âmbito de sua atuação no
município, para organizarem e participarem da IV CMPM;
VIII – Deliberar sobre todas as questões referentes à IV CMPM que não estejam previstas neste
regimento
Art. 19º – À Comissão Temática e de Relatória compete:
I – Propor o roteiro e acompanhar a elaboração de textos subsídios às discussões nas IV CMPM;
II – Organizar os termos de referência do tema central e eixos temáticos, visando a subsidiar a
apresentação das expositoras, coordenadoras e facilitadoras na conferência;
III – Propor expositoras para Palestra de Abertura;
IV – Elaborar a relação de subtemas e os roteiros para os grupos de trabalho;
V – Formular proposta de metodologia e coordenar a consolidação do relatório final da IV CMPM;
VI – Coordenar a Consolidação dos relatórios dos grupos de trabalho;
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III – Definir o formato das atividades da IV CMPM, bem como o critério para participação das
convidadas e expositoras dos temas a serem discutidos;
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II – Coordenar as comissões previstas no Art. 15º deste Regimento;

>

I – Coordenar, supervisionar e promover a realização da IV CMPM;
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VII – Elaborar, organizar e acompanhar o envio do relatório final da IV CMPM junto à Comissão
de Comunicação;
VIII – Elaborar o roteiro para apresentação dos relatórios;
VIX – Elaborar a metodologia da eleição das delegadas que irão participar da 4ª Conferência
Estadual de Políticas para as Mulheres.
Art. 20º – À Comissão de Comunicação e Cultura compete:
I – Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da IV CMPM;
II – Articular a programação cultural do evento;
III– Promover a divulgação do Regimento da IV CMPM;
IV – Orientar as atividades de Comunicação Social da IV CMPM;
V – Estimular e assegurar o registro e a cobertura midiática dos principais momentos da
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Conferência, visando a sua divulgação, bem como o arquivamento de sua memória;
VI – Elaborar, organizar e acompanhar o envio do relatório final da IV CMPM junto com a
Comissão de Temática e de Relatoria.
Art. 21º – À Comissão de Articulação e Mobilização compete:
I – Estimular a organização e realização da IV CMPM;
II - Estimular a participação das mulheres e dos movimentos feministas e de mulheres para garantir
a participação das mulheres na IV CMPM;
Art. 22º – À Comissão de Infraestrutura e Logística compete:
I – Propor, acompanhar e assegurar a infraestrutura necessária à realização da IV CMPM,
envolvendo a organização, o uso e a administração dos espaços, as instalações dos equipamentos
áudio visuais, reprografia, de comunicação, hospedagem (se houver convidada de outros partes do
Pais), transporte e alimentação das participantes, acessibilidade, interpretes (libra), primeiros
socorros, espaço de convivência/recreativos para os filhos e filhas, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos
acompanhados(as) de suas mães.
II – Sistematizar a prestação de contas de todos os recursos destinados à realização da IV CMPM.

CAPITULO V
DOS RELATÓRIOS

Art. 23º – O relatório final da IV CMPM, a ser encaminhado para a Comissão Organizadora da 4ª
Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, deve ser elaborado a partir do temário da 4ª
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, levando em consideração as deliberações da
Conferência Municipal.
Art. 24º – A Comissão de Temática e de Relatoria, em parceria com as demais integrantes da
Comissão Organizadora, deve consolidar o relatório municipal a ser encaminhado à Comissão
Organizadora da 4ª Conferência Estadual, separando as proposições em caráter Municipal, Estadual
e Nacional, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Organizadora Estadual, com o objetivo de
subsidiar o relatório estadual e nacional.
§ 1º – O relatório da IV CMPM, encaminhado à Comissão Organizadora Estadual, apresenta três
blocos em separado:
I – Os resultados e as propostas para plataforma municipal de políticas públicas para Fortaleza;
II – Os resultados e as propostas referentes ao âmbito Estadual de Políticas para as Mulheres;
III – Os resultados e as propostas referentes ao âmbito Nacional de Políticas para as Mulheres;
§ 2º – O relatório obedece ao roteiro previamente definido pelas Comissões Organizadoras Estadual
e Nacional e enviados para os endereços previamente definidos pelas respectivas comissões.
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Art. 26º – A IV CMPM conta com 500 (quinhentas) participantes, sendo 480 participantes com
direito a voz e voto, 20 participantes como convidadas, com direito a voz.
§ Único – Atingido o número de 500 (quinhentas) participantes, as demais mulheres interessadas
em participar da IV CMPM têm garantido o acesso, como observadoras, sem direito à voz e voto,
até o limite de 100 (cem) participantes.
Art. 27º – O credenciamento é realizado pessoalmente pela participante junto ao setor de
credenciamento organizado pela Comissão Organizadora da 4ª CMPM, entre às 13h e 16h do dia 11
de setembro de 2015, no local da Conferência.
Parágrafo único – A opção pelo Grupo de Trabalho se dá no momento do credenciamento,
obedecendo o limite de vagas para cada grupo.
Art. 28º – A participação na IV CMPM e a composição da delegação para a Conferência Estadual
deve observar as dimensões de classe, étnico raciais, geracional e de liberdade sexual da sociedade.
Art. 29º – As excepcionalidades surgidas no credenciamento são resolvidas pela Comissão
Organizadora da IV CMPM.

Seção I
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CAPÍTULO VI
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Art. 25º – O Relatório Final da IV CMPM é resultado das propostas apresentadas e aprovadas em
plenária, para âmbito municipal.
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Das Delegadas

Art. 30º – A definição das delegadas eleitas e respectivas suplentes para a 4º Conferência Estadual
de Políticas para as Mulheres obedece a proporção de 1 (uma) para cada 15 (quinze) participantes,
seguindo os critérios definidos pelas Comissões Organizadoras da 4º Conferência Estadual e da 4º
Conferência Nacional.
I. Serão delegadas do Poder Público 40% das mulheres dos diferentes órgãos públicos municipais.
II. Serão delegadas da Sociedade Civil 60% das mulheres provenientes das entidades, dos
movimentos sociais feministas e de mulheres, bem como das mulheres que não são vinculadas a
grupos ou entidades.
Art. 31º – Podem candidatar-se a delegadas para a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as
Mulheres as participantes que obtiverem 100% de participação nas atividades da IV CMPM.
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Art. 32º – A Coordenadora de Políticas para Mulheres de Fortaleza, que presidirá a IV CMPM, é
delegada nata para a 4ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres.
§ Único – A suplente da titular da Coordenadoria será de livre indicação desta.
Art. 33º – As delegadas eleitas para as Conferências Estadual e Nacional devem participar de
encontro organizado pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, posterior as Conferências, a
fim de compartilhar as informações referentes às discussões e às deliberações que ocorreram nas
mencionadas Conferências, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da realização da 4ª
Conferência Nacional de Políticas para Mulheres.

CAPÍTULO VII
DAS MOÇÕES

Art. 34º – As moções são apresentadas à Comissão de Temática e Relatoria da IV CMPM,
devidamente assinadas por 25% das participantes presentes, até o início da Plenária Final, quando
serão entregues à Coordenação da Mesa.
Parágrafo Único: As moções podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou
recomendação.
Art. 35º – As moções são apreciadas pela Plenária Final
Parágrafo Único: Após a leitura de cada moção, inicia-se a votação, cabendo destaques e devendo
ser aprovadas as que obtiverem a maioria simples de votos.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36º – A IV CMPM aprova em sua plenária de abertura este Regimento Interno que norteia seus
trabalhos.
Art. 37º – Os casos omissos neste Regimento Interno são resolvidos pela Comissão Organizadora da
IV CMPM.

Fortaleza, 11 de setembro de 2015.

Comissão Organizadora
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suplentes. Art. 4º  O poder público terá 12 (doze)
integrantesdoSistemaMunicipaldeCultura,nostermosdoart.
representantes indicadas pelo prefeito, oriundas dos órgãos,
285 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza:
secretariase/ouserviçosqueexecutamoufazeminterfacecom
............................................................... V — a Galeria
as políticas para as mulheres, sendo indicados por seus
Antônio Bandeira;”. Art. 3º  Esta Lei Complementar entra em
gestores:I—umarepresentantedaCoordenadoriadePolíticas
vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
para as Mulheres; II — uma representante da Secretaria
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
Municipal de Saúde; III — uma representante da Secretaria
FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.  
Municipal de Assistência Social; IV — uma representante da

SecretariaMunicipaldeEducação;V—umarepresentanteda

HABITAFOR;VI—umarepresentantedaSecretariaMunicipal

de Direitos Humanos; VII — uma representante da Secretaria

deDesenvolvimentoEconômico;VIII—umarepresentanteda

Secretaria de Cultura de Fortaleza; IX — uma representante

dos Serviços vinculados à Coordenadoria de Políticaspara as
Cria o Conselho Municipal da
Mulheres; X — uma representante da Coordenadoria de
Mulher de Fortaleza, na forma
Juventude; XI — uma representante da Comissão de
que indica, e dá outras provi
Participação Popular; XII — uma representante da Guarda
dências.
MunicipaldeFortaleza.Art.5ºAsociedadecivilterá12(doze)

representantesdentreosmovimentosdemulher,organizações

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
feministas, entidades gerais de defesa dos direitos da mulher,
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
sendo assim distribuídas: I — três mulheres escolhidas no
Art. 1º  Fica criado o Conselho Municipal da Mulher, órgão
segmento de mulheres do Orçamento Participativo; II — nove
permanente de natureza consultiva e deliberativa, de âmbito
mulheres representantes dos movimentos de mulheres,
municipal,vinculadoàestruturadaCoordenadoriadePolíticas
organizações feministas, entidades gerais de defesa dos
paraasMulheres,doGabinetedoPrefeito,etemporfinalidade
direitosdasmulheres.Art.6ºAsconselheirasrepresentantes
formular e propor diretrizes, monitorar e fiscalizar a execução
das entidades da sociedade civil, com suas respectivas
daspolíticaspúblicasdirigidasàsmulheresparaocombatede
suplentes, serão eleitas na Conferência de Políticas para as
qualquer forma de discriminação e para a promoção da
Mulheres ou em plenária específica do Movimento de
igualdade de gênero, racial e orientação sexual. Art. 2º 
Mulheres, para um mandato de 2 (dois) anos, admitida a
Compete ao Conselho Municipal da Mulher: I — elaborar e
reeleição por igual período. Art. 7º  Fica criado 1 (um) cargo
aprovarregimentointernonoprazode60(sessenta)diasapós
em comissão de Secretária Executiva DAS2, com lotação no
asuaposse,estabelecendonormasparaseufuncionamento;II
Conselho Municipal da Mulher de Fortaleza. Art. 8º  O
— formular diretrizes e propor políticas públicas de igualdade
Conselho Municipal da Mulher será coordenado por 2 (duas)
paraasmulheresemtodososníveisdaadministraçãopública
conselheiras titulares, sendo 1 (uma) representante do poder
diretaeindireta;III—proporedeliberarsobreoscritériospara
públicoe1(uma)representantedasociedadecivil,estaúltima
aplicação de recursos e acompanhar junto aos Poderes
eleita em reunião convocada especificamente para esse fim.
Executivo e Legislativo municipais a definição da dotação
Parágrafo Único  O poder público será representado pela
orçamentária a ser destinada à execução de políticas para as
conselheira indicada pela Coordenadoria de Políticas para as
mulheres;IV—estimulareapoiaroestudoeodebatesobrea
Mulheres. Art. 9º  As atribuições da coordenação serão
realidade da mulher na cidade de Fortaleza; V — manter
definidas no Regimento Interno do Conselho Municipal da
integração com instrumentos de controle social destinado à
Mulher.Art.10OórgãodedeliberaçãodoConselhoMunicipal
definição orçamentária para garantir a implementação de
daMulheréoplenodoconselho.Art.11Oplenoreunirseá
diretrizes e critérios sobre destinação de recursos; VI —
ordinariamente, mensalmente, e extraordinariamente quando
promover articulação com outros conselhos setoriais para
convocado pela coordenação ou 2/3 (dois terços) das suas
discussão da política municipal para as mulheres; VII —
conselheiras. Art. 12 As decisões do Conselho Municipal da
acompanhar,analisareapresentarsugestõesparaaaprovação
MulherserãoconsubstanciadasemResoluçõesesubmetidasà
de projetos, programas, planos e políticas públicas municipais
Coordenadoria de Políticas para as Mulheres para efeito de
referentesaosdireitosdasmulheres;VIII—fiscalizaraçõesdo
homologação no prazo de 30 (trinta) dias, e publicadas,
Poder Executivo relativas às políticas para as mulheres e
obrigatoriamente, no Diário Oficial do Município. Art. 13  As
propormedidascomoobjetivodeeliminartodasasformasde
integrantesdoConselhoMunicipaldaMulherserãonomeadas
discriminação contra a mulher; IX — monitorar e fiscalizar a
através de ato do prefeito de Fortaleza. Art. 14  O mandato
execuçãodapolíticamunicipalquevisegarantira igualdadee
dasconselheiraspoderáserprorrogadopor,nomáximo,até3
os direitos das mulheres nas esferas governamentais e não
(três)mesespara a realização de nova Conferência Municipal
governamentais;X—convocareorganizar,juntamentecomo
dePolíticasparaasMulheres,emfórumespecíficoconvocado
poder público municipal, a cada 2 (dois) anos, a Conferência
para esse fim. Art. 15  Fica criada a Comissão Especial de
MunicipaldePolíticasparaasMulherese/oudeacordocomo
Recebimento de Denúncias de Violação dos Direitos das
calendáriodaConferênciaNacional;XI—acompanhareopinar
Mulheres, com representação proporcional entre as
sobre a elaboração de programas sociais e legislações nas
conselheiras titulares e/ou suplentes. Art. 16  Os serviços
questões de interesse damulher; XII — denunciar, bemcomo
prestados pelas conselheiras não serão remunerados, sendo
receber e examinar denúncias relativas à discriminação da
consideradosrelevantesaoMunicípiodeFortaleza.Art.17As
mulher e à violação dos seus direitos e encaminhálas aos
representantes do poder público serão liberadas dos seus
órgãos e/ou serviços competentes para providências cabíveis,
afazeresduranteasreuniõeseatividadesdoconselho.Art.18
acompanhando sua apuração; XIII — solicitar aos órgãos
 Será garantida pelo Município de Fortaleza uma dotação
públicos federais, estaduais e municipais certidões, atestados,
orçamentária própria para manutenção e suporte técnico
informações, cópias de documentos e de expedientes ou
administrativo do Conselho Municipal da Mulher. Parágrafo
processos administrativos; XIV — promover intercâmbio com
Único  O valor do crédito orçamentário será discutido no
organismos nacionais e internacionais, públicos ou privados,
ConselhoMunicipaldaMulherquandodaformulaçãodaLeide
com o objetivo de implementar as políticas do Conselho
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
Municipal da Mulher; XV — instalar comissões temáticas
(LOA).Art.19EstaLeiComplementarentraemvigornadata
extraordinárias, quando se fizer necessário; XVI —  prestar
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
contas dos recursos financeiros do conselho, anualmente, em
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em28
assembleiaprópria,devidamenteconvocadaparaestefim.Art.
de dezembro de 2012.     
3º  O conselho terá representação paritária de mulheres da

sociedade civil e do poder público municipal, totalizando uma

composiçãode24(vinteequatro)membrosesuasrespectivas

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
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APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que entregamos à sociedade fortalezense o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres (PMPM) da
Prefeitura de Fortaleza. Este Plano é fruto do trabalho realizado entre o poder público e a sociedade civil para a consolidação das
políticas públicas de gênero, numa clara demonstração do protagonismo das mulheres na construção de um projeto de sociedade mais
justa, equânime e democrática.
O processo de construção do PMPM contou com a participação da sociedade civil, movimentos de mulheres, feministas e órgãos
do poder público municipal, através das Conferências Municipais de Mulheres, Orçamento Participativo, Consulta Pública pela Internet e
Plenária de Aprovação da Minuta do PMPM.
E é por esta construção plural e coletiva que temos orgulho de entregar à população fortalezense o PMPM com o sentimento
público de cumprimento dos compromissos assumidos. As mulheres, mais de 53% da população de Fortaleza, são sujeitos e
protagonistas tanto de suas próprias vidas, como da construção de um município sem miséria e sem pobreza, seja no âmbito
econômico, social, político ou cultural, seja no banimento de todos os preconceitos de gênero, racial, étnico, homofóbicos, lesbofóbicos,
geracionais ou de classe que permeiam as relações entre mulheres e homens.
Certas de que há ainda muito a ser conquistado em nossa cidade em termos de efetivação dos direitos das mulheres, temos
firmeza e convicção que estamos trilhando o caminho certo para que as mulheres fortalezenses possam estar em todas as esferas da
sociedade (política, profissional, familiar ou afetiva), ocupando seu lugar de direito, com respeito e dignidade. Com o PMPM as mulheres
ganham mais um instrumento de acompanhamento e fiscalização das políticas públicas e governo municipal reafirma o compromisso
com a luta pela consolidação dos direitos humanos das mulheres em todas suas faces e dimensões.

LARISSA GASPAR
COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

AUTONOMIA, IGUALDADE DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO E CIDADANIA.
Linha de Ação 1.1: Promover a equidade de gênero implementando políticas de igualdade salarial no serviço público.
Prazos

Produto

Parceiros

Situação

Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

1.2.1 Apoiar e fortalecer • Secretaria
de Até 2016
os grupos produtivos de Desenvolvimento
mulheres da Economia Econômico.
Solidária com formação, • Secretaria de Trabalho,
capacitação
para Desenvolvimento Social e
elaboração de projetos e Combate a Fome –
captação de recursos nas SETRA
áreas da produção e
comercialização.

Produto

Parceiros

• 06 Cursos de • Coordenadoria
de
Formação realizados Políticas
para
as
para
grupos Mulheres/Secretaria de
Cidadania e Direitos
produtivos.
Humanos.

Instrumentos de
gestão estratégica

1.1.1 Implementar uma • Gabinete do Prefeito
Até 2016
• Diagnóstico
da • Coordenadoria
de
política de igualdade de • Secretaria de Financias
situação
das Políticas
para
as
participação e equidade do Município
mulheres no serviço Mulheres/Secretaria de
salarial para homens e • Secretaria
público
municipal Cidadania e Direitos
de
mulheres no serviço Planejamento, Orçamento
elaborado.
Humanos.
público. Para tanto e Gestão
deve-se
fazer
um
das
• Salário
diagnóstico sobre
a
mulheres igual ao
atual situação com
salário dos homens,
vistas a construir uma
considerando cargo e
política adequada e
função.
consistente.
Linha de Ação 1.2: Ampliar o acesso das mulheres à qualificação profissional e ao mercado de trabalho.
Situação

>

Órgãos Responsáveis
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1.2.2 Ampliar as ações de •
formação,
capacitação •
permanente na prática da
economia solidária, com a
garantia de linhas de
crédito, a fim de fortalecer
as
associações,
as
cooperativas e os grupos
produtivos de mulheres
(idosas, profissionais do
sexo, negras, indígenas,
ciganas, com deficiência,
jovens,
lésbicas,
bissexuais, catadoras de
materiais recicláveis e em
situação de rua), com
prioridade
para
as
comunidades em situação
de extrema pobreza.
1.2.3 Apoiar a criação, •
consolidação e garantia •
de
espaço
de
cooperativas de produção
e comercialização para as
mulheres em situação de
pobreza.
1.2.4 Implementar uma •
política de qualificação e
apoio
ao
exercício
profissional que rompa
com valores que mantém
as mulheres somente em
atividades vinculadas ao
campo reprodutivo. Essa
política deve priorizar
grupos
de
mulheres
vulnerabilizadas
e

SDE
SETRA

Até 2016

• 1020
Mulheres • Coordenadoria
de
Profissionalizadas e Políticas
para
as
tendo
acessado Mulheres/Secretaria de
serviço de crédito da Cidadania e Direitos
Prefeitura
de Humanos.
Municipal Fortaleza.

SDE
SETRA

Até 2016

• 03 cooperativas • Coordenadoria
de
criadas e apoiadas Políticas
para
as
com
assistência Mulheres/Secretaria de
técnica por parte da Cidadania e Direitos
Prefeitura Municipal Humanos.
de Fortaleza.

SETRA

Até 2016

• Oferta permanente • SDE
de
cursos
profissiona-lizantes • Coordenadoria
de
para mulheres nos 06 Políticas
para
as
CCDH’s
Mulheres/Diversidade
Sexual e Pessoa com
Deficiência - Secretaria
de Cidadania e Direitos
Humanos.
• Pronatec/

IDT/

Executivas

1.2.6 Criar uma política de • Secretaria de Turismo Até 2016
apoio e valorização do de Fortaleza – SETFOR
trabalho das mulheres, de • Secretaria
de
forma
a
ampliar
a Desenvolvimento
visibilidade
e
a Econômico – SDE
comercialização dos seus
produtos, implementando
parcerias com a rede
hoteleira e serviços de
turismo em Fortaleza.
1.2.7
Elaborar
e • Secretaria de Trabalho e Até 2016
implementar um projeto de Desenvolvimento social e
assistência ao trabalho Combate a Fome –
das mulheres catadoras, SETRA
artesãs,
rendeiras, • Secretaria
de

• Implementação de • SCDH/Coordenadori
03 Mercados das a de Políticas para as
Marias, cada um mulheres.
localizado
em • Secretaria de Cultura
diferentes
Secre- de Fortaleza
tarias
Executivas • Secretaria
de
Regionais;
Turismo de Fortaleza
• 03 Mercados das • HABITAFOR
Marias implantados e
implementados em
Secretarias Executivas
Regionais
(mulher beneficiada)
• Sistema
de • Coordenadoria
de
para
as
comercia-lização dos Políticas
produtos
das Mulheres/Secretaria de
mulheres
em Cidadania e Direitos
funcionamento com o Humanos.
apoio
da
Rede • SETRA
Hoteleira do Trade • Rede Hoteleira de
Turístico
de Fortaleza.
Fortaleza.
• Projeto
• Coordenadoria
de
implementado
e Políticas
para
as
mulheres atendidas Mulheres/Secretaria de
Cidadania e Direitos
Humanos.

> PLANO
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Até 2016

>

Fecomércio.

Sistema da política

considerar
as
suas
demandas, tais como:
mães solteiras, lésbicas,
soro
positivas,
com
deficiências, catadoras de
materiais
reciclável,
trabalhadoras do sexo, em
situação de violência, em
situação de rua etc.
1.2.5 Formar uma rede de • SDE
comercialização para os • SETRA
produtos advindos das • Secretarias
produções de mulheres, Regionais
garantindo
espaços
permanentes
de
comercialização e trocas
solidárias, incluindo a
realização
de
feiras
populares.
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marisqueiras, pescadoras Desenvolvimento
e castanheiras de forma a Econômico – SDE
melhorar as condições de
vida e de trabalho,
garantindo seus direitos
trabalhistas e seguridade
social

• Federação
das
Indústrias do Estado
do Ceará

Linha de Ação 1.3: Promover a inclusão das mulheres atendidas pelo Centro de Referência Francisca Clotilde e Casa Abrigo Margarida Alves em
Programas e Projetos de acesso ao trabalho e renda.
Ações

Órgãos Responsáveis

1.3.1 Garantir o acesso • SETRA
das
mulheres.
em • SDE
situação
de
violência
doméstica atendidas pelo
Centro de Referência
Francisca Clotilde e pela
Casa Abrigo Margarida
Alves
.à
qualificação
profissional e às práticas
da economia solidária.

Prazos

Produto

Parceiros

Situação

Até 2016

• Oferta permanente • Coordenadoria
de
de
cursos
de Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria de
qualificação
profissional e de Cidadania e Direitos
formação em práticas Humanos.
solidárias para as • Ministério
do
em Desenvolvimento
mulheres
situação de violência Social - MDS
doméstica atendidas
pelo
Centro
de
Referência Francisca Clotilde e pela
Casa
Abrigo
Margarida Alves.
Linha de Ação 1.4: Promover a oferta de equipamentos sociais que contribuam para ampliar o tempo disponível das mulheres.

Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

1.4.1 Implementar uma • Secretaria Municipal de Até 2016
política de creches que Educação
seja adequada à realidade • Ministério da Educação

Produto

Parceiros

• Ampliação
do • Coordenadoria
de
número de creches e Políticas
para
as
das Mulheres/Secretaria de
manu-tenção

Situação

• Instalação/Impleme • Coordenadoria
de
ntação
de
03 Políticas
para
as
lavanderias e 03 Mulheres/Secretaria de
restaurantes
Cidadania e Direitos
populares.
Humanos.

> PLANO

Até 2016
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gestão estratégica

SDE
SETRA
HABITAFOR

Direitos

>

146
creches
do Cidadania e
município de Forta- Humanos.
leza com ampliação
do
horário
de
funciona-mento.

Gabinete da 1° Dama
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de trabalho das mulheres, •
levando em conta a
demanda quantitativa, de
localização, horários de
funcionamento
e
qualidade dos serviços.
1.4.2 Aumentar o número •
de lavanderias públicas e •
restaurantes
populares, •
utilizando equipamentos
sociais
já
existentes
mediante um estudo sobre
as demandas reais e a
qualidade nos serviços,
com vistas a melhor
distribuir o trabalho e as
responsabilidades
domésticas
que
hoje
sobrecarregam
as
mulheres.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NÃO SEXISTA, ANTI RACISTA, NÃO LESBOFÓBICA E NÃO HOMOFÓBICA.
Linha de Ação 2.1: Promover a formação inicial e continuada de estudantes, gestoras/es, profissionais da educação e conselhos escolares para
as questões de gênero, raça/etnia, diversidade sexual, respeito às pessoas idosas e com deficiência.
Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

2.1.1 Implementar na Rede • Secretaria Municipal de Até 2016
Pública de Municipal de Educação
Ensino
projetos • Coordenadoria
de
socioeducativos e estudos Políticas
para
as
feministas integrados ao Mulheres/Secretaria
de
currículo escolar, voltados Cidadania
e
Direitos
para a superação de Humanos.
preconceitos sexistas que
reproduzem a discriminação
e
violência
patriarcal,
racista,
homofóbica,
lesbofóbica e transfóbica e
geracional.

Produto

Parceiros

• 100% das 372 • Coordenadoria
de
Escolas da Rede Políticas
para
as
Pública Municipal de Mulheres/Diversidade
Ensino com projetos Sexual/Igualdade
implementados.
Racial Secretaria
de
Cidadania e Direitos
Humanos.
• Ministério
da
Educação
• Secretária Especial
de
Política
para
Mulheres

Situação

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Coordenadori
a
de
Criança
e
Adolescente
Secretaria
de
Cidadania e Direitos
Humanos.

> PLANO

• Profissionais
capacitados.

Instrumentos de
gestão estratégica

2.1.3 Capacitar profissionais • Secretaria Municipal de 2014/ 2016
da
educação
para
a Educação
identificação
e
encaminhamento
em
situações de violência em
parceria com o programa
Escola que Protege e
demais programas afins.

>

• 100% (372) das • Coordenadoria
de
Escolas da Rede Política
para
as
Pública Municipal de Mulheres/Coordenadori
Ensino
com
a a de Políticas para a
História da Cultura Igualdade
Racialde
da Afro-brasileira e Secretaria
dos Povos Indígenas Cidadania e Direitos
ao Humanos.
incorporados
currículo escolar.
• Secretaria de Cultura
• 100% (372) das de Fortaleza
Escolas da Rede • Ministério
da
Pública Municipal de Educação
Ensino
desenvolvendo um
programa
de
práticas
pedagógicas sobre a
Lei Maria da Penha.
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2.1.2 Incluir nos currículos • Secretaria Municipal de Até 2016
escolares
da
Rede Educação
Municipal
de
Ensino
conteúdos
e
práticas
pedagógicas
que
contribuam para a ampla
divulgação e efetivação da
Lei Maria da Penha; do
estudo da história da cultura
afro-brasileira e indígena
estabelecidos
pela
Lei
10.639/03.
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2.1.4 Criar um programa • Secretaria Municipal de Até 2016
específico para formação Educação
dos
profissionais
da • Coordenadoria
de
educação na área dos Políticas
para
as
direitos
humanos, Mulheres/Secretaria
de
produzindo material popular Cidadania
e
Direitos
a ser utilizado em atividades Humanos.
extracurriculares. O Centro
de Referência do Professor
deve ser o local preferencial
dessas ações.

• 100%
dos • Coordenadoria
de •
profissionais
das Política
para
as
Escolas da Rede Mulheres/Promoção e
Pública Municipal de Defesa dos Direitos
Ensino capacitados Humanos/Criança
e
em
Direitos Adolescente
Secretaria
de
Humanos
Cidadania e Direitos
Humanos.
• Centro de Referência
do Professor

Linha de Ação 2.2: Implementar políticas e serviços de mobilidade, integração e socialização das mulheres idosas e com deficiência.
Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

2.2.1 Realizar campanhas • Coordenadoria do Idoso - 2014/2016
de
conscientização
e Secretaria de Cidadania e
capacitação
dos Direitos Humanos
profissionais da área de • Coordenadoria
de
transporte e mobilidade Políticas para Pessoas
urbana sobre os direitos da com Deficiência pessoas idosas e com COOPEDEF/ Secretaria de
deficiência
Cidadania
e
Direitos
Humanos

Produto

Parceiros

• 03
campanhas • Etufor
realizadas,
• Sindionibus
profissionais
• SME
capacitados
de
• Coordenadoria
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria de
Cidadania e Direitos
Humanos.
• AMC
• DETRAN

Situação

> PLANO

• 100% das escolas • Coordenadoria
de
com acessibilidade Políticas
para
as
e
utilizando Pessoas
com
metodologia
e Deficiência - Secretaria
material
para de Cidadania e Direitos
inclusão
das Humanos.
pessoas
com
deficiência.

Instrumentos de
gestão estratégica

2.2.3 Adequar todos os • Secretaria Municipal de Até 2016
prédios escolares da rede Educação
municipal de Fortaleza para • Secretaria
de
e
incluir Infraestrutura do Município.
acessibilidade
serviços de intérprete de
libras em todas as salas que
tenham
pessoas
com
surdez e fornecimento de
material em braile e/ou
letras
ampliadas
para
pessoas com deficiência
visual total ou co
m baixa visão.

>

• Frota de ônibus • Coordenadoria
de •
ampliada garantindo Políticas
para
as
as condições de Mulheres/Secretaria de
acessibilidade das Cidadania e Direitos
mulheres
idosas, Humanos.
gestantes e com • AMC
deficiência.
• DETRAN

Sistema da política

2.2.2 Garantir transporte Coordenadoria
do
o Até 2016
urbano
inclusivo Idoso/Coordenadoria
de
aumentando a frota de Pessoas Com Deficiência/
ônibus
na
cidade
e Secretaria de Cidadania e
proporcionando
o Direitos Humanos
atendimento a condições de • Etufor
acessibilidade das mulheres • Sindiônibus
idosas, gestantes e com
deficiência.
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Linha de ação 2.3: Proporcionar às mulheres o acesso a projetos de arte e cultura do município.
Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

Produto

Parceiros

2.3.1
Elaborar
e • Secretaria de Cultura do Até 2016
implementar um projeto Município – SECULTFOR
voltado para o acesso das • Secretaria de Turismo do
mulheres das comunidades Município - SETUR
à história da cidade e em
especial à história das
mulheres,
bem
como
propiciar
a
elas
o
conhecimento e visita aos
pontos turísticos da cidade.

• 1.000
(mil) • Coordenadoria
de
Políticas
para
as
mulheres
beneficiadas
com Mulheres/Secretaria de
projetos de arte e Cidadania e Direitos
cultura
do Humanos.
município.
• Banco do Nordeste
• Secretaria de Cultura
do Estado do Ceará

2.3.2 Promover o acesso • Coordenadoria
de 2016
das mulheres às diferentes Juventude
linguagens
artísticas
e • Secretaria de Cultura de
culturais oferecidas pelos Fortaleza
CUCAS, CCDH’s, Vila das • Coordenadoria
de
Artes e Centros de Arte e Políticas
para
as
Cultura bem como inserir Mulheres/Secretaria
de
programas
e
projetos Cidadania
e
Direitos
artísticos com as mulheres Humanos
nas comunidades.
2.3.3 Garantir a oferta de • IMPARH
2016
cursos de línguas para as
mulheres das comunidades
de Fortaleza.

• Mulheres
tendo • Centro de Arte e
acessado políticas Cultura Dragão do Mar.
culturais e artísticas • Secretaria de Cultura
através
dos do Estado do Ceará.
CUCAS,
CCDH’s,
Vila das Artes e
Centros de Arte e
Cultura.

• 200
mulheres • Coordenadoria
de
formadas
nos Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria de
cursos de língua
Cidadania e Direitos
Humanos.

Situação

Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

Produto

Parceiros

Situação

2.4.1
Garantir
que
o • Secretária de Cultura do 2013/2016
• Realização
de • Coordenadoria
de
Município de Fortaleza ao Município - SECULTFOR
eventos
culturais Políticas
para
as
realizar eventos culturais
que não depreciem Mulheres/Secretaria de
não contrate bandas que
Cidadania e Direitos
as mulheres.
apresentem a imagem da
Humanos.
mulher
de
forma
depreciativa, seja nas letras
das músicas ou nas danças.
Linha de Ação 2.5: Promover o acesso à educação formal às mulheres com idade acima de 40 anos.
Ações

Órgãos Responsáveis

2.5.1
Implementar
um • Secretaria de Educação 2013
projeto voltado para a de Fortaleza
elevação da escolaridade
das mulheres acima de 40
anos,
que
estão
em
situação de pobreza e maior
vulnerabilidade.

Prazos

Produto
• Mulheres
atendidas

Parceiros
• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria de
Cidadania e Direitos
Humanos.

Situação

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

Linha de Ação 2.4: Promover a desconstrução da depreciação simbólica da mulher nas atividades culturais do município.

>

• Bloco
instituído • Gabinete do Prefeito
por lei e recursos • Secretaria Municipal
garantidos
no de Cultura
orçamento
do
município.

Sistema da política

2.3.4 Criar por lei o Bloco Coordenadoria de Políticas 2013
Adeus Amélia, garantindo para
as
no orçamento do município Mulheres/Secretaria
de
recursos suficientes para Cidadania
e
Direitos
sua realização.
Humanos

251

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política
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Linha de Ação 2.6: Enfrentar o racismo, a Homo,lesbo e transfobia e seus impactos sobre as mulheres.
Ações

Órgãos Responsáveis

Prazos

Produto

Parceiros

2.6.1 Incluir o quesito cor e • Secretaria de Cidadania 2013/2016
identidade de gênero nas e
Direitos
diversas
unidades
de Humanos/Coordenadoria
atendimento às mulheres e de Promoção da Igualdade
ao público em geral.
Racial

• Sistemas
e • Coordenadoria
de
programas
de Políticas
para
as
atendimento
no Mulheres/Secretaria de
município
de Cidadania e Direitos
Fortaleza com a Humanos.
inclusão do quesito
cor.

2.6.2 Realizar debates com • Coordenadoria
de 2013/2016
os(as)
servidores(as) Promoção da Igualdade
públicos (as) municipais Racial - Secretaria de
sobre Racismo Institucional, Cidadania
e
Direitos
seus impactos sobre as Humanos
mulheres e as formas de
enfrentamento.

• Servidores
• Coordenadoria
de
públicos
Políticas
para
as
sensibilizados sobre Mulheres/Secretaria de
Cidadania e Direitos
racismo
institucional.
Humanos.

Situação

2013/2016

3.1.1 Garantir que o
Hospital da Mulher tenha
atendimento
humanizado e ágil a
todas
as
mulheres
acometidas de qualquer
tipo de doença, incluindo
o acesso a todos os
exames, medicações e
continuidade
dos
tratamentos
e
garantindo 20 leitos de
desintoxicação
para
usuarias de substâncias
psicoativas
com
berçários.

• Secretaria
Municipal
Saúde
• Hospital
Mulher
Fortaleza

3.1.2 Implementar em
todas
as
unidades
básicas de saúde um
programa
permanente
de acesso a informações
sobre direitos sexuais e
reprodutivos,
compreendidos
como
direitos humanos.

2014/2016
• Secretaria
Municipal
de
Saúde
• Coordenadoria
de Diversidade
Sexual/
Coordenadoria
de Promoção da
Igualdade Racial
- Secretaria de

de
da
de

Produto

Parceiros

• Hospital
da • Ministério da Saúde
Mulher
• Secretaria de Saúde
funcionando com do Estado
100% de sua • Coordenadoria
de
capacidade.
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

• Formação
e
material
de
divulgação
implementa-dos
em todas as 92
Unidades Básicas
de Saúde.

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
• Ministério da Saúde
• Conselhos
de
Saúde

Situação

> PLANO

Prazos

Instrumentos de
gestão estratégica

Órgãos
Responsáveis

>

Ações

Sistema da política

SAÚDE DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS.
Linha de Ação 3.1: Garantir a Atenção Integral à Saúde da Mulher, qualificando os serviços de saúde e atendendo às especificidades de gênero,
étnicorraciais, geracionais, de orientação sexual e das mulheres com deficiência.
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> PLANO
Instrumentos de
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>
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3.1.3
Realizar
uma
campanha permanente
de
prevenção
e
enfrentamento ao câncer
de mama e de cólo de
útero.

3.1.4
Inserir
na
cobertura do IPM a
realização de cirurgia
reparadora da mama.

3.1.5 Disponibilizar kits
de
prevenção
às
DSTs/AIDS
para
mulheres,
contendo
informações
direcionadas
às
mulheres lésbicas e kits
de preveção e redução
de danos para usuárias
de
substâncias
psicoativas
atendidas
nos
serviços
de
abordagem de rua do
municipio.

Cidadania
e
Direitos
Humanos
2013/ 2016
• Secretaria
Municipal
de
Saúde
• Secretaria de
Cidadania
e
Direitos
Humano/Coorde
nadoria
de
Políticas para as
Mulheres
• IPM – Instituto Até 2016
de Previdência
do Município
• Secretaria
Municipal
de
Saúde
2014
• Secretaria
Municipal
de
Saúde/Coordena
ção
de
DST/AIDS
e
Hepatites Virais
• Coordenadoria
de Diversidade
Sexual
/
Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos
Humanos

• Campanha
realizada
aumento
quantidade
exames
realizados.

• Secretaria de Saúde
e do Estado do Ceará
na • Setor Privado
de

• Cirurgia
reparadora
da
mama inserida na
cobertura do IPM.

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

• Kit disponível às • Coordenadoria
de
mulheres.
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

• SUS
mais • Secretaria Municipal
humanizado.
de Saúde

de

2014/ 2016

• Serviços
de
atendimento
à
mulher
em
situação
de
violência sexual e
abortamento
implantados em
todos os hospitais
municipais.
• Profissionais
especializados
em saúde mental
garantindo
acompanhamento
psicologico)

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

> PLANO

2014/ 2016
de

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

Instrumentos de
gestão estratégica

3.1.8
Garantir
o • Secretaria
funcionamento
e Municipal
qualidade dos serviços Saúde
de
atendimento
às
mulheres em situação
de violência sexual e
abortamento,
independente
das
circunstâncias que as
tenha levado a praticálo,
oferecendo-lhes
recursos seguros com
profissionais
preparados(as)
para
assegurar que não seja
afetada sua saúde e
nem prejudicada sua
dignidade.

• Aumento
da
qualidade
das
ações do sistema
de
vigilância
sobre mortalidade
materna.

>

3.1.7 Desenvolver ações • Secretaria
voltadas
para
a Municipal
humanização do SUS Saúde
em Fortaleza, por meio
da ampliação do projeto
Humaniza
SUS
do
Ministério da Saúde.

Até 2016
de

Sistema da política

3.1.6 Investir no sistema • Secretaria
de
vigilância
sobre Municipal
mortalidade materna.
Saúde
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3.1.9
Realizar
uma • Secretaria
campanha
informativa Municipal
sobre os serviços de Saúde
atendimento
às
mulheres vítimas de
violência sexual e aborto
existentes e quais os
procedimentos
necessários
para
acessá-los.
3.1.10
Melhorar
a
estrutura e condições de
trabalho nas unidades
de saúde através de
massoterapias
e
terapias em grupo como
exemplo
o
projeto
cuidando do cuidador
3.1.11
Elaborar
e
implementar um projeto
sobre
saúde
da
população negra, em
especial das mulheres
negras.

2014/ 2016
de

• 03 Campanhas • Coordenadoria
de
realizadas
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

2014/ 2016
• Secretaria
Municipal
de
Saúde
• Secretaria de
Infraes-trutura do
Município

• Instalação
de
25 novos postos
e manutenção de
75 unidades de
saúde.

2014/ 2016
• Secretaria
Municipal
de
Saúde
• Coordenadoria
de Promoção da
Igualdade Racial
- Secretaria de
Cidadania
e
Direitos
Humanos

• Projeto
de
promoção
da
saúde
da
população negra
implementado.

3.1.12
Fortalecer
e • Secretaria
ampliar as equipes de Municipal
atendimento
do Saúde
Programa Saúde da
Família das Unidades
Básicas de Saúde para

2016
de

• Equipe
programa
ampliados.

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

• Coordenadoria
de
Promoção
da
Igualdade Racial /
Secretaria
de
Cidadania e Direitos
Humanos.
• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
• Ministério da Saúde
e • Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
• Ministério da Saúde

• Secretaria
Municipal
Saúde

3.2.3 Criar mecanismos • Secretaria
e que reduzam a Municipal
burocracia
e
os Saúde
problemas da central de
marcação de consultas e
resultado de exames,
possibilitando
à
população
o
monitoramento
via
online da fila de espera.

• Sistema
elaborado
implantado.

Parceiros
• Coordenadoria
de
e Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

Até 2016

•
Aumento
na quantidade de
exames
realizados.

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

2014/ 2016

•
Agilidade
na marcação de
consultas
e
resultados
de
exames;
•
Disponibili
zação
dos
resultados
dos
exames online.

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

de

de

Produto

Situação

> PLANO

Órgãos
Prazos
Responsáveis
2014/
2016
• Gabinete
do
Prefeito
• Secretaria
Municipal
de
Saúde

Instrumentos de
gestão estratégica

Ações
3.2.1 Criar um sistema
de monitoramento e
fiscalização do trabalho
das (os) profissionais
dos postos de saúde
garantindo
a
participação
popular
através de parceria do
conselho local de saúde.
3.2.2
Ampliar
a
realização do exame de
Papanicolau e de Mama
em todas as Unidades
Básica em Saúde.

>

Linha de Ação 3.2: Implementar sistemas e mecanismos de gestão eficazes e eficientes que permitam a melhoria do atendimento pelos
profissionais da saúde, agilidade na marcação de consultas, na realização e resultados de exames, e possibilitem o acompanhamento por parte das
mulheres.

Sistema da política

as
comunidades
garantindo procedimento
básico.
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3.2.4
Fortalecer
o
funcionamento
do
Comitê de Mortalidade
Materna

Até 2016
•
Secretari
a Municipal de
Saúde
•
Secretari
a Estadual de
Saúde

3.2.5
Implementar
progressivamente
o
atendimento em terceiro
turno
nas
unidades
básicas de saúde.
3.2.6
Fortalecer
os
serviços de saúde do
município, através da
garantia de recursos
orçamentários
suficientes
para
a
compra progressiva de
equipamentos
e
contratação
de
profissionais
especializados.

• Secretaria
Municipal
Saúde

de

• Secretaria
Municipal
Saúde

de

3.2.7
Investir • Secretaria
permanentemente
na Municipal
capacitação
dos/das Saúde
profissionais de saúde
(com destaque para
médico/as)
para
aplicação da norma
técnica do Ministério da
Saúde para os casos de
violência sexual e aborto
previsto em lei.

de

•
Comitê de
Mortalidade
Materna em pleno
funcionamento

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

Ate 2016

•
Atendimen • Conselho Municipal
to em terceiro de Saúde
turno funcionando

Ate 2016

• Equipamentos
• Coordenadoria
de
compra-dos
e Políticas
para
as
profissionais
Mulheres/Secretaria
contratados.
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

Ate 2016

• Profissionais de
saúde
capacitados (as);
• Atendimento
qualificado
às
mulheres vítimas
de
violência
doméstica e em
situação
de
abortamento.

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
• Ministério da Saúde

Produto

Parceiros

Até 2016
•
Secretari
a Municipal de
Saúde
•
Coordena
doria de Políticas
sobre Drogas

•
01
Equipamento
implantado e em
funcionamento

Até 2016
•
Secretari
a Municipal de
Saúde
•
Coordena
doria de Políticas
sobre Drogas

•
03
Campanhas
realizadas

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
•
Secretaria
Nacional de Políticas
sobre Drogas/MJ
• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
•
Secretaria
Nacional de Políticas
sobre Drogas/MJ

2013 - 2016
•
Secretari
a Municipal de
Saúde

•
03
campanhas
realizadas;
•
Aumento
do número de

Situação

> PLANO

Prazos

>

3.3.1
Implantar
01
unidade de acolhimento
e
reabilitação
e
específica
para
mulheres que estejam
em sofrimento mental,
causado pelo uso de
substâncias psicoativas.
3.3.2
Promover
campanhas
de
sensibilização
e
prevenção ao uso de
entorpecentes
e
ao
envolvimento
de
mulheres no trafico de
drogas,
garantindo
abrigamento,
acompanhamento
psicológico e cursos de
capacitação
para
profissionais da saúde,
tendo em vista o melhor
atendimento
as
usuárias de substância
psicoativas.
3.3.3 Realizar campanha
informativa sobre os
serviços
de
saúde
mental do município,
ampliando o acesso das

Órgãos
Responsáveis

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

Sistema da política

Ações

Instrumentos de
gestão estratégica

Linha de Ação 3.3: Implantar um projeto de atendimento à saúde mental das mulheres, considerando as perspectivas de gênero, raça/etnia,
geracionais, de orientação sexual e de pessoas com deficiência.
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mulheres aos serviços
disponíveis.

mulheres
atendidas

2014 - 2016
3.3.4 Realizar formação •
Secretari
continuada com (as) a Municipal de
os(as) profissionais dos Saúde
serviços
de
saúde
mental do município,
inserindo as temáticas
dos agravos decorrentes
do
racismo,
das
desigualdades
de
classe,
gênero,
lesbofobia e transfobia e
uso de alcool, crack e
outras drogas.

•
03
Capacitações
realizadas

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
•
Diversidade
Sexual/Promoção da
Igualdade Racial Secretaria
de
Cidadania e Direitos
Humanos.

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>

Linha de Ação 4.1: Implementar estratégias de sensibilização e formação das mulheres para ampliação da sua participação.
Ações
Órgãos
Prazos
Produto
Parceiros
Situação
Responsáveis
4.1.1
Elaborar
e • Coordenadoria 2013/ 2016
• Mulheres
• Associações
e
implementar
um de Políticas para
capacitadas nas lideranças
programa
comunitário as Mulheres /
06
Secretarias comunitárias
voltado para a formação Secretaria
de
Regionais.
• Movimentos Sociais
política das mulheres, Cidadania
e
• Delegadas
do
incluindo
informações Direitos
Orçamento
sobre
as
políticas Humanos
Participativo
e
públicas municipais e os
Conselheiras
direitos das mulheres.
4.1.2
Garantir
um • Coordenadoria 2013/ 2016
• Espaços
de • Coordenadoria de
espaço de creche nos de Políticas para
Políticas para Criança
creches
eventos realizados pela as Mulheres /
Adolescente
garantidos
nos e
Prefeitura de Municipal Secretaria
de
de
eventos
da Secretaria
de
Fortaleza
para Cidadania
e
Coordenadoria de Cidadania e Direitos
viabilizar a participação Direitos
Políticas para as Humanos.
daquelas
que Humanos
Mulheres.
necessitem
levar
crianças.
4.1.3 Realizar cursos • Coordenadoria 2014/ 2016
•
18 cursos • SME – Secretaria
e/ou
oficinas
de de Políticas para
de
de
formação Municipal
formação política para as Mulheres /
política realizados. Educação
mulheres nos CCDH’s a Secretaria
de
• SETRA
parti
de
uma Cidadania
e
metodologia feminista.
Direitos
Humanos
• Coordenadoria
de Participação
Popular

Sistema da política

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES E CONTROLE SOCIAL
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Linha de Ação 4.2: Fortalecer a participação planejada e articulada das mulheres nos espaços de poder e decisão, na formulação e implementação
das políticas públicas e no exercício do controle social.
Ações

Produto

Parceiros

4.2.1
Manter
o • Coordenadoria 2014/ 2016
Orçamento Participativo de Participação
como política pública Popular
municipal, garantido por
lei a participação das
mulheres e de outros
seguimentos e suas
especificidades: jovens,
negros e negras, LGBT,
idosos, pessoas com
deficiência etc.

• Orçamento
Participativo
mantido enquanto
Política Pública.

• Todas
as
Coordenadorias
/
Secretaria
de
Cidadania e Direitos
Humanos.

• Coordenadoria 2013/ 2016
de Políticas para
as Mulheres /
Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos
Humanos
• Coordenadoria
de Participação
Popular
4.2.3
Implantar
o • Coordenadoria
Conselho Municipal da de Políticas para
Mulher
as Mulheres /
Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos
Humanos

• 01 instância de • Coordenadoria de
controle social do Participação Popular
Orçamento
Participativo
constituída.

4.2.2
Fortalecer
mecanismos de controle
e participação social na
execução das demandas
do OP.

Órgãos
Responsáveis

Prazos

• Conselho
Municipal
Mulher
implantado.

• Sociedade
da organizada
Secretarias
Municipais

Situação

civil
e

> PLANO

Linha de Ação 4.3: Promoção do esporte entre as mulheres e apoio às atletas e organizações esportivas.
Ações

Órgãos
Prazos
Responsáveis
4.3.1.
Garantir
a SECEL
e 2014/ 2016
de
participação das mulheres Secretaria
das comunidades nas Saúde
políticas de esporte e lazer
do município.
4.3.2. Implementação a SECEL
criação de 30 (trinta) Secretaria
nas Saúde
academias
comunidades,
com
a
proposta para um recorte
específico
para
as
mulheres.

e 2014/2016
de

Produto

Parceiros

Situação

Mulheres
da
comunidade
inseridas
em
programas
voltados para o
esporte e lazer

SCDH
Coordenadoria
Políticas
para
Mulheres

e
de
as

Mulheres
da
comunidade
inseridas
em
programas
voltados para o
esporte e lazer

SCDH
Coordenadoria
Políticas
para
Mulheres

e
de
as

Instrumentos de
gestão estratégica

• Cartilha elaborada. • Secretaria
de
Municipal de Educação

>

• Conferências de • Sociedade
civil
Mulheres realizadas. organizada
e
Secretarias Municipais

Sistema da política

4.2.4
Realizar
as • Coordenadoria 2014/ 2016
Conferências Municipais de Políticas para
de Políticas para as as Mulheres /
Mulheres de acordo com o Secretaria
de
calendário instituído pelo Cidadania
e
Governo
Federal, Direitos Humanos
garantindo
participação
dos
movimentos
de
mulheres no processo
organizativo.
4.2.5 Elaborar Cartilha • Coordenadoria 2014/2016
sobre participação política de Políticas para
das
mulheres
com as Mulheres /
linguagem popular e com Secretaria
de
enfoque
feminista Cidadania
e
garantindo publicação em Direitos Humanos
brailhe .
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4.3.3
Fomentar
capacitação
para
Educadores Físicos e
Monitores
Esportivos
tendo como enfoque as
especificidades
das
mulheres, dentro de uma
perspectiva de direitos
humanos.

SCDH,
2014/2016
Coordenadoria
de Mulheres e
SECEL.

4.3.4.
Garantir
apoio SECEL
financeiro para o grupo de
mulheres
dentro
das
comunidades
para
o
incentivo do esporte e
lazer de acordo com as
especificidades
deste
grupo e fortalecer os
grupos já existentes.

2014/2016

Educadores
e
Monitores
capacitados.SEJU
S

SCDH
Coordenadoria
Políticas
para
Mulheres

e
de
as

Grupos
de
mulheres
constituídos
a
partir de apoio
financeiro
da
Prefeitura
Municipal
de
Fortaleza

SCDH
Coordenadoria
Políticas
para
Mulheres

e
de
as

5.1.2
Divulgar
a
existência do Centro de
Referência Francisca
Clotilde, do Disque
Denúncia
(0800.280.0804),
da
Casa Abrigo Margarida
Alves
e
do
Observatório Municipal
da Violência, visando
um
maior
conhecimento
e
utilização
desses
serviços
pelas
mulheres.
5.1.3
Elaborar
e
difundir uma cartilha
em linguagem popular
sobre a Lei Maria da
Penha.

Prazos

Produto

• Coordenadoria 2014/2016
de Políticas para
as Mulheres /
Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos
Humanos
• Coordenadoria 2014/2016
de Políticas para
as Mulheres /
Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos
Humanos

• Campanhas
implementadas

• Coordenadoria 2014/ 2016
de Políticas para
as Mulheres /
Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos

• Cartilha
elaborada
divulgada.

Parceiros

Situação

• SME
• SMS
• SETRA
• Secretaria
de
Justiça do Ceará
• CEPAM

• Serviços
• Todos os órgãos
divulgados
e municipais, estaduais
aumento
do e federais;
número
de • Todas as empresas
mulheres que os privadas, autarquias
utilizam.
e mistas municipais,
estaduais e federais

>

5.1.1
Realizar
campanhas
permanentes
de
prevenção
e
enfrentamento
à
violência e ao tráfico de
mulheres.

Órgãos
Responsáveis

• Secretaria
e Educação
• IMPARH

de

Sistema da política

Ações

> PLANO

Linha de Ação 5.1: Promover ações de prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher.

Instrumentos de
gestão estratégica

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
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Humanos
5.1.4
Incentivar
a • Coordenadoria 2013/ 2016
• Comissões
• Associações
criação de comissões de Políticas para
criadas,
e comunitárias,
de enfrentamento à as Mulheres /
funcionamento da Sociedade
civil
violência
contra Secretaria
de
Rede
de Organizada
mulheres
nas Cidadania
e
Enfrentamento à • SME
comunidades e escolas Direitos
Violência
• SETRA
e fomentar a formação Humanos
fortalecida.
• SMS
de uma Rede de
• Defensoria Pública
Enfrentamento
à
do Estado/CE
Violência no município
• SEJUS
de
Fortaleza
em
parceria com a SEJUS
para atendimento as
mulheres
ex
presidiárias.
5.1.5 Formação junto • Coordenadoria 2013/2016
• Lideranças
• Coordenadoria de
às
lideranças de Políticas para
comunitárias
Participação Popular,
comunitárias,
em as Mulheres /
formadas
associações
especial para mulheres Secretaria
de
comunitárias.
delegadas
e Cidadania
e
conselheiras
do Direitos
orçamento participativo, Humanos
conselheiras
locais
sobre o tema da
violência
contra
a
mulher.
Linha de Ação 5.2: Ampliar e aperfeiçoar a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência.
Ações

Órgãos
Responsáveis

5.2.1 Qualificar os/as • SMS
profissionais da saúde
para
atendimento
adequado/humanizado
às mulheres vítimas de

Prazos
2014 -2016

Produto

Parceiros

• Profissionais da
rede de saúde
qualificados para
atender
as
mulheres vítimas

• Coordenadoria de
Políticas para as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

Situação

• Mulheres
em
situação de rua e
violência atendidas
pelos serviços da
Rede
de
Atendimento.

• Coordenadoria de
Políticas para as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.

• Secretaria Municipal 2014/2016
de Saúde /Hospital da
Mulher de Fortaleza
• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres / Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos

• Articulação para
implantação
de
uma unidade do
IML no Hospital da
Mulher realizada.

• Coordenadoria de
Políticas para as
Mulheres/Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos.
• Secretaria
de
Saúde e Segurança
Pública do Estado do
Ceará

• Profissionais da
segurança pública,
saúde e rede de
atendimento
capacitados.

• Secretaria
de
Segurança Pública e
Secretaria de Justiça
do Estado do Ceará

>

•

> PLANO

2013/2016

• SETRA
• SMS

• Coordenadoria
de 2014/2016
Políticas
para
as
Mulheres / Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos
• Secretaria
de
Segurança Cidadã

Sistema da política

5.2.2
Garantir
o
atendimento
das
mulheres em situação
de rua e violência nos
equipamentos da Rede
de
Atendimento,
sensibilizando
os/as
profissionais,
para
realizar o atendimento
mesmo
sem
a
documentação civil.
5.2.3 Articular com o
governo estadual a
implantação de uma
unidade do Instituto
Médico Legal – (IML)
no o Hospital da Mulher
para periciar aquelas
que
desejarem,
fazendo a divulgação
do
serviço
com
acessibilidade
comunicacional.
5.2.4 Capacitar os/as
profissionais
da
segurança
pública,
saúde e da rede de
atendimento
sobre
prevenção
e
enfrentamento
à
violência
contra
a
mulher.

Instrumentos de
gestão estratégica

de violência sexual
e em situação de
abortamento

violência sexual e em
situação
de
abortamento.
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5.2.5 Implementar uma
Unidade
de
Acolhimento Provisório
para as Mulheres em
Situação de Violência e
Tráfico.

• Coordenadoria
de 2014/2016
Políticas
para
as
Mulheres / Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos

5.2.6
Articular
a
inserção do estudo da
Lei Maria da Penha nos
concursos
e
na
formação dos agentes
de segurança pública
no âmbito municipal.

• Coordenadoria
de 2014/2016
Políticas
para
as
Mulheres / Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos
• IMPARH

• 01 Unidade de • SETRA
Acolhimento
Provisório para as
Mulheres
em
Situação
de
Violência e Tráfico
implantada.
• Conteúdo da Lei • Secretaria
de
Maria da Penha Segurança Cidadã
inserido
nos
concursos
e
cursos
de
formação dos/as
profissionais
da
segurança
municipal.

5.3.1 Institucionalizar a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, assegurando recursos no orçamento
municipal para sua implementação.
Ações
5.3.1 Institucionalizar a
Política Municipal de
Enfrentamento
à
Violência
contra
a
Mulher,
assegurando
recursos no orçamento
municipal para sua
implementação.
5.3.2 Criar a Lei da
Semana Municipal de
Enfrentamento a todas
formas de Violência
contra a Mulher

Órgãos
Prazos
Responsáveis
• Coordenadoria
de 2014/ 2016
Políticas
para
as
Mulheres / Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos

• Coordenadoria
de
Políticas
para
as
Mulheres / Secretaria
de
Cidadania
e
Direitos Humanos

Produto

Parceiros

Situação

• Política
• Governos Estadual
institucionalizada e e Federal
implementada.

• Criação
e • Gabinete
efetivação da Lei Prefeito
da
Semana
Municipal
de
Enfrentamento a
todas as formas de

do

Sistema da política

>

Instrumentos de
gestão estratégica

> PLANO

Violência contra a
Mulher.

269

SISTEMA DE
INFORMAÇÕES
>
Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política

270

















seguintes dados referentes àatividade policiale penitenciária,
sem prejuízo de outros dados, discriminados da seguinte ma
neira:I—númerodeocorrênciasregistradaspelaPolíciaCivil

epelaPolíciaMilitar,portipodedelitocometidocontrameninas

e mulheres; II — número de inquéritos policiais instaurados
pela Polícia Civil, por tipo de delito, bem como o número de

termos circunstanciados efetuados por autoridade policial mili
tarecivil,principalmenteosdadosdaDelegaciadaMulher,da

DelegaciadaCriançaedoAdolescente,doCentrodeReferên

Dispõe sobre a reserva decia Francisca Clotilde e da Coordenadoria da Mulher ligada à
vagas
em
apartamentos Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; III —
númerodequeixascrimeerepresentaçõesnosórgãoscompe
térreos, nos conjuntos habita
tentes;IV—númerodemeninasemulheresqueforamviolen
cionais populares, para idosos
tadas, abusadas e estupradas; V — número de prisões em
e deficientes físicos beneficia
flagrante dos agressores efetuadas pela Polícia Civil e pela
dos nos programas habitacio
PolíciaMilitar;VI—númerodemandatosdeprisão,cumpridos
nais,edáoutrasprovidências.
pelaPolíciaCivil;VII—númerodehomicídiosdolososeculpo

sos,inclusivetentativasdehomicídio,lesõescorporais,latrocí

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
nios,estupros,sequestros,atentadosviolentosaopudor,casos
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
de corrupção e abuso de menores, roubos e abusos sexuais;
Art. 1º  Ficam os apartamentos térreos dos conjuntos habita
VIII — número de presos por todos os atos cometidos contra
cionais populares reservados aos idosos e aos portadores de
meninasemulheres;IX—númerodedenúnciaseocorrências
deficiência, contemplados como beneficiários, nos programas
naDelegaciadaMulher,naDelegaciadaCriançaeAdolescen
habitacionais implantados pelo poder público municipal. Pará
te,noCentrodeReferênciaFranciscaClotildeenaSecretaria
grafo único. A reserva de que trata o caput estendese aos
MunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos;X—númerodos
beneficiáriosdosreferidosprogramascujosdependentesinclu
inquéritosabertoseemandamento.Art.4ºOsdadosreferen
am pessoas nessascondições. Art. 2º A garantia da reserva
tesaotérminodoanodeverãoserpublicadosnoDiárioOficial
dos andares térreos para os casos cujo beneficiário ou seu
do Municípioe nos órgãos de imprensapertinente. Art. 5º  O
dependente legal seja portador de deficiência darseá obser
Municípiomanteráatualizadoumbancodedadossobregraves
vadasasseguintescondições:I—deficiênciairreversível,em
violações de direitos de meninas e mulheres, e a atualização
qualquergrau,queimpossibilite,dificulteoudiminuaacapaci
dosdelitoseassoluçõestomadas.Art.6ºAsdespesasdecor
dade de locomoção do indivíduo ou crie nele dependência de
rentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
seus familiares exigindo cuidados especiais; II — atestado
orçamentáriasprópriasconstantesdaleiorçamentáriaanualdo
médicoreconhecendoascondiçõesindicadasnoincisoanteri
MunicípiodeFortaleza.Art.7ºOPoderExecutivoficaautori
or. Art. 3º  Na inexistência de beneficiários contemplados a
zadoacelebrarconvênios,acordos,ajustesoutermosdepar
presentando as características referidas nesta Lei, os imóveis
ceriasentresi,comoGovernodoEstadodoCeará,Delegacia
poderãoserocupadospelosdemaispretendentes,respeitadas
da Mulher ou com entidadesnão governamentais, objetivando
ascondiçõesgeraisestabelecidas.Art.4ºAsdespesasdecor
arealizaçãodosobjetivosconstantesnestaLei.Art.8ºCabe
rentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
ráaoPoderExecutivoaregulamentaçãodestaLeinoprazode
própriasdoorçamento.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
de junho de 2015.     
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015.

      







Dispõe sobre registro estatísti

co dos índices municipais de

violência e abuso contra meni
Dispõe sobre a divulgação da
nas e mulheres, na forma que
frase Combate ao Desperdício
indica, e dá outras providên
de Água Potável no âmbito do
cias.
Município de Fortaleza, na

formaqueindica.

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE

FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
Art.1ºOPoderExecutivocriarábancodedadosdestinadoa
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
atualizarregistroseadarpublicidadeaosíndicesmunicipaisde
Art. 1º  É obrigatória a divulgação da frase Combate aoDes
violênciaeabusocontrameninasemulheresemFortaleza.Art.
perdício de Água Potável nas escolas públicas, postos de
2º  Os dados estatísticos considerarão as especificidades de
saúde, terminais de ônibuseórgãos públicos do Município de
gênero,cor,raça,rendaefaixaetáriadessasmeninasemulhe
Fortaleza. § 1º  A divulgação da frase referida neste artigo
res.Art.3ºOPoderExecutivopublicaráanualmente,noDiário
deveráserfeitapormeiodeplacasindicativas,faixasoucarta
Oficial do Município, ou no órgão de imprensa pertinente, os
zes em locais visíveis e nos sites da Prefeitura Municipal de
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“Bem aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
Prefeita de Fortaleza
JOSÉ CARLOS VENERANDA
Vice-Prefeito
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

S E C R E TA R I A D O
MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município

LUIZ ODORICO M. DE ANDRADE
Secretaria Municipal de Saúde

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY
Controladoria Geral do
Município

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação

JOSÉ MENELEU NETO
Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento
ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria de Administração do
Município
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do
Município
JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico

MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assistência
Social
LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv.
Urbano e Infra-Estrutura

CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor PROCON - FORTALEZA
MARIANO ARAÚJO FREITAS
Secretaria Executiva Regional I

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FERNANDO ROSSAS FREIRE
Secretaria Executiva Regional II (INTERINO)
RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional III

DANIELA VALENTE MARTINS
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano

DEODATO JOSÉ R. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional IV

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU
Secretaria de Turismo de Fortaleza

RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V

PAULO DE TARSO MELO LIMA
Secretaria Extraordinária do Centro

ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA
Secretaria Executiva Regional VI

vados os princípios da impessoalidade e da publicidade e os
seguintes requisitos: I - residência na área da comunidade em
que atuarem; II - conclusão, com aproveitamento, de curso de
qualificação básica; III - conclusão do ensino fundamental. § 1º
- A exigência contida no inciso I deste artigo é aplicada apenas
aos agentes comunitários de saúde. § 2º - O conteúdo programático do curso de que trata o inciso II do caput será estabelecido em regulamento. Art. 5º - O contrato dos agentes comunitários de saúde e dos agentes sanitaristas terá as garantias
previstas no § 1º, do art. 41, e no § 4º, do art. 169, ambos da
Constituição Federal, podendo, no entanto, ser rescindido por
ato unilateral da administração pública, nas seguintes hipóteses: I - pela prática de falta grave, inclusive conforme as hipóteses enumeradas no art. 482, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT); II - pela acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; III - pela necessidade de redução de
quadro de pessoal, em face de excesso de despesa, nos termos previstos pelo art. 169 da Constituição Federal, e na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, desde que não
ocasione prejuízo à cidade de Fortaleza; IV - pela insuficiência
de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem as garantias da cláusula do devido processo legal e, pelo
menos, 1 (um) recurso hierárquico, dotado de efeito suspensivo. Parágrafo Único - Além das hipóteses previstas no § 1º, do
art. 41, e no § 4º, do art. 169, ambos da Constituição Federal, o
empregado de que trata esta lei perderá o cargo no caso de
descumprimento do requisito estabelecido no inciso I do caput
do art. 4º, ressalvado o disposto no § 1º do mesmo artigo. Art.
6º - Os atuais agentes comunitários de saúde e os agentes
sanitaristas que, na data da promulgação da Emenda à Constituição Federal nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, desempenhavam as respectivas atividades, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter a um novo processo seletivo público, desde que tenham sido contratados por meio de processo anterior
de seleção pública, promovido por órgãos públicos, vinculados
ao Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º - A prerrogativa estabelecida no caput depende de prévia e expressa solicitação do
interessado. § 2º - A Secretaria de Administração do Município
(SAM) publicará edital, com prazo de 15 (quinze) dias, convocando os que se enquadrarem na hipótese do caput a requererem a contratação. § 3º - A não observância do prazo previsto
no § 2º deste artigo importará em decadência. § 4º - Caberá à
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atestar a existência de
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anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa
referida no parágrafo único do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como
tal, aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Art. 7º - Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quantitativo de 350 (trezentos e cinqüenta) empregos públicos de agente comunitário de saúde e
300 (trezentos) empregos públicos de agente sanitarista, cuja
nomenclatura, qualificação exigida, carga horária e salário-base
são os definidos pelo § 1º, do art. 5º, da Lei Complementar nº
26, de 27 de dezembro de 2005. Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta do orçamento
geral do município. Art. 9º - Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI COMPLEMENTAR Nº 0046
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007
Cria a Coordenadoria Especial
de Políticas Públicas para as
Mulheres, unidade administrativa vinculada ao Gabinete do
Prefeito.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, unidade administrativa vinculada ao Gabinete do Prefeito, com status de Secretaria, responsável por coordenar e desenvolver políticas voltadas
para a mulher, como forma de garantir direitos e construir a
cidadania. Art. 2º - São atribuições da Coordenadoria Especial
de Políticas Públicas para as Mulheres do Gabinete do Prefeito:
I - prestar assessoramento direto ao Prefeito nos assuntos
relacionados às mulheres; II - estudar, acompanhar e propor
políticas e ações que atendam as necessidades e contribuam
para a melhoria da vida das mulheres de Fortaleza, com foco
nos temas relacionados à ação comunitária, à violência, à par-
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ticipação e ao controle social, à educação, ao mundo do trabalho, à saúde, à cultura e à cidadania; III - articular o Governo
Municipal em projetos relacionados com a questão de gênero,
nos âmbitos interno e externo, entre as secretarias temáticas e
regionais, e com outras entidades governamentais, com os
movimentos sociais, em especial os de mulheres, com o setor
privado em geral e com o terceiro setor, de forma a melhor
enfrentar as desigualdades sociais, étnico-raciais, sexuais,
geracionais e das mulheres com deficiência; IV - coordenar o
planejamento, a ação e o monitoramento das políticas voltadas
às mulheres nas secretarias temáticas e regionais, garantindo a
incorporação da perspectiva de gênero nas políticas públicas
municipais; V - desenvolver programas de formação dos servidores públicos municipais, visando suprimir discriminações em
razão de gênero, raça e etnia nas relações entre estes profissionais e entre eles e o público, bem como elaborar e implementar campanhas educativas e não discriminatórias junto a
este público e à população em geral; VI - desenvolver ações de
prevenção e combate a todas as formas de violação dos direitos e discriminação das mulheres, em especial àqueles relacionados com situações de violência; VII - coordenar e executar
as políticas e as ações da Casa Abrigo e do Centro de Referência da Mulher, equipamentos próprios, exclusivamente voltados para as mulheres no município de Fortaleza; VIII - exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições. Art. 3º
- A organização administrativa da Coordenadoria Especial de
Políticas Públicas para as Mulheres será composta da seguinte
forma: I - Coordenador Especial; II - Assessoria Especial; III Assessoria Administrativa; IV - Assessoria Técnica; V - Coordenação de Articulação Institucional e Mobilização; VI - Coordenação de Projetos e Ações Temáticas. § 1º - O coordenador
especial é membro nato do Conselho de Orientação PolíticoAdministrativa (COPAM) e do Conselho de Planejamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto municipal detalhará a estrutura
organizacional da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas
para as Mulheres. Art. 4º - Os cargos comissionados da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres são
os indicados no anexo único desta lei complementar, com
quantificação e denominação ali previstas. Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento anual, suplementares e especiais, até o limite dos saldos
de dotação orçamentária na data da publicação desta Lei
Complementar, com recursos do Tesouro e de outras fontes,
em função da criação da Coordenadoria Especial de Políticas
Públicas para as Mulheres. Parágrafo Único - Os recursos
necessários ao financiamento dos créditos adicionais, de que
trata o caput, serão obtidos na forma prevista no art. 43, § 1º,
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 6º - Esta Lei
Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de dezembro de 2007.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
ANEXO ÚNICO
Quadro da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para
as Mulheres
CARGOS NOVOS
Secretário
Assessor Especial
Assessor Técnico I
Assessor Técnico II
Assessor Administrativo I
Assistente Técnico I
Assessor Administrativo III
Apoio Administrativo I
Apoio Administrativo III

SIMBOLOGIA
DG-1*
DNS-1
DNS-2
DAS-1
DAS-1
DAS-3
DNI-1
DNI-3

Qtde.
01
01
04
02
02
03
01
02
01

*DG-1 = composto do VCC R$ 324,69 (previsto na Lei n.
9.101/06) + R$ 6.187,31 (seis mil, cento e oitenta e sete reais e
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trinta e um centavos), totalizando R$ 6.512,00 (seis mil, quinhentos e doze reais).
*** *** ***
LEI COMPLEMENTAR Nº 0047
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007
Cria a Coordenadoria Especial
de Políticas Públicas de Juventude, unidade administrativa
vinculada ao Gabinete do Prefeito.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, unidade administrativa
vinculada ao Gabinete do Prefeito, com status de Secretaria,
responsável por coordenar e desenvolver políticas públicas
voltadas para a juventude, especificamente entre 15 (quinze) e
29 (vinte e nove) anos, como forma de garantir direitos e construir a cidadania. Art. 2º - São atribuições da Coordenadoria
Especial de Políticas Publicas de Juventude do Gabinete do
Prefeito: I - prestar assessoramento direto ao Prefeito nos assuntos relacionados à juventude, especificamente na faixa
etária definida para sua ação; II - estudar, acompanhar e propor
políticas e ações que atendam as necessidades e questões
específicas da juventude na faixa etária definida para sua ação,
com foco nos temas relacionados à ação comunitária, ao mundo do trabalho, à formação regular, técnica e cultural, e à cidadania, de forma a reconhecer o pluralismo, as diferentes identidades e suas formas de expressão, orientando e estimulando o
respeito à diversidade socioeconômica, política, ideológica,
cultural e sexual da juventude; III - articular o Governo Municipal em projetos relacionados com a juventude, nos âmbitos
interno e externo, entre as secretarias temáticas e regionais e
com outras entidades governamentais, com os movimentos
sociais, com o setor privado em geral e com o terceiro setor; IV
- viabilizar espaços permanentes de participação para a juventude na faixa etária definida para sua ação; V - coordenar o
planejamento, a ação e o monitoramento das políticas executadas pelas assessorias de juventude nas secretarias temáticas e
regionais; VI - coordenar e intermediar a relação do Governo
Municipal com o Conselho Municipal da Juventude; VII - coordenar o Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude e as atividades dos Centros Urbanos de Cultura e Arte (CUCAs), respeitada a competência da entidade específica responsável pela manutenção dos CUCAs; VIII - exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições. Art. 3º - A organização administrativa da Coordenadoria Especial de Políticas
Publicas de Juventude será composta da seguinte forma: I Coordenador Especial; II - Assessoria Administrativa; III - Assessoria Técnica; IV - Coordenação de Participação e Mobilização Juvenil; V - Coordenação de Políticas Públicas de Juventude; VI - Assessoria Especial de Juventude nos Centros Urbanos. § 1º - O coordenador especial é membro nato do Conselho
de Orientação Político-Administrativa (COPAM) e do Conselho
de Planejamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto municipal
detalhará a estrutura organizacional da Coordenadoria Especial
de Juventude. Art. 4º - Os cargos comissionados da Coordenadoria Especial de Políticas Publicas de Juventude são os indicados no anexo único desta Lei Complementar, com a quantificação e denominação ali previstas. Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento anual, suplementares e especiais, até o limite dos saldos
de dotação orçamentária na data da publicação desta Lei Complementar, com recursos do Tesouro e de outras fontes, em
função da criação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude. Parágrafo Único - Os recursos necessários ao financiamento dos créditos adicionais, de que trata o
caput, serão obtidos na forma prevista no art. 43, § 1º, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964. Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
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“Altera a vinculação dos serviços de Assistência à Pessoa
Portadora de Deficiência Física,
com habilitação junto ao Ministério da Saúde/Serviço de Referência em Medicina Física e
Reabilitação do Centro de Especialidades Médicas José de
Alencar.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI e XII
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e; CONSIDERANDO, as disposições da Lei nº 8.608, de 26 de dezembro de
2001 que dispõe sobre a nova organização administrativa da
PMF, no esforço contínuo de adequação ou modelos estruturais às políticas e estratégicas de ação governamental. DECRETA: Art. 1º - Fica transferida do Centro de Especialidades
Médicas José de Alencar - SER II para o Centro de Saúde
Carlos Ribeiro - SER I, a vinculação dos serviços de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, com a finalidade
de proceder as atividades indispensáveis de Recursos Humanos e Material, instituída no Decreto nº 11375 de 21 de março
de 2003, permanecendo inalterados os demais dispositivos
daquele Diploma Normativo. Art. 2º - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 05 de agosto de 2003.         



     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001, e de acordo com o Processo nº 2203/2003. RESOLVE atribuir a GALENO TAUMATURGO LOPES, Secretário, matrícula nº 14892.1, a
importância de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), referente a 02 (duas) diárias para a viagem a Brasília/DF.,
da Região II, e uma passagem aérea referente ao trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar da Reunião do Projeto
de Renovação da Frota e Custeio dos Veículos dos SOS Fortaleza (Pré-Hospitalar), Relatório de Pacientes Transferidos pela
Central de Leitos e Treinamento de Funcionários, de interesse
da municipalidade, no dia 03.07.2003, devendo as despesas
correrem por conta da dotação orçamentária: Pessoal Civil
3390.14 e Outros Serviços e Encargos 3390.33, consignadas a
Secretaria Municipal de Saúde, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de
julho de 2003.         
          
 


     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
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vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001, e de acordo com o Processo nº 2203/2003. RESOLVE atribuir a CRISTIANO WALTER MORAES ROLA JÚNIOR, Gerente do Programa SOS Fortaleza, símbolo DNS-2, matrícula nº 14331.1, a
importância de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais),
referente a 02 (duas) diárias para a viagem a Brasília/DF., da
Região II, e uma passagem aérea referente ao trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar da Reunião do Projeto de
Renovação da Frota e Custeio dos Veículos dos SOS Fortaleza
(Pré-Hospitalar), Relatório de Pacientes Transferidos pela Central de Leitos e Treinamento de Funcionários, de interesse da
municipalidade, no dia 03.07.2003, devendo as despesas correrem por conta da dotação orçamentária: Pessoal Civil
3390.14 e Outros Serviços e Encargos 3390.33, consignadas a
Secretaria Municipal de Saúde, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de
julho de 2003.         
          
 



      O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 de julho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por ALDENORA MARQUES DA SILVA, de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Município a firmar
acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente
identificado em seguida, e em conformidade com as cláusulas
e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

2003.02.0015035

VARA

1ª VEF

TRIBUTO

CDA
Nº

DATA

2002/024179

19/08/2002

IPTU

EXERCÍCIO

1997,

1998,

1999,

2000,

2001

INSC./AI

422707-7

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução de 30% (trinta por cento) dos juros e
honorários, devendo o executado pagar o remanescente em 04
(quatro) parcelas, mensais e sucessivas; 2ª - O descumprimento da obrigação ora assumida pelo executado acarretará o
vencimento das parcelas vincendas, às quais serão acrescidos
todos os encargos legais, na forma da legislação vigente; 3ª - O
executado pagará juntamente com a primeira parcela, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda Municipal e as
custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 01 de agosto de
2003.            



     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 de julho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12265 DE 03 DE OUTUBRO DE 2007
Modifica o art. 1º, do Decreto nº
12.107, de 19 de outubro de
2006, instituiu o Projeto Tarifa
Social e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 83, VI, da
Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO que o Projeto
Tarifa Social, instituído pelo Decreto nº 12.107, de 19 de outubro de 2006, vem sendo executado sem solução de continuidade, desde a data de sua implantação. DECRETA: Art. 1º - O art.
1º, do Decreto nº 12.107, de 19 de outubro de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - Fica instituído o Projeto Tarifa Social, visando diminuir o valor da tarifa de transporte coletivo regular e alternativo, durante o último domingo de
cada mês.” Art. 2º - Ficam convalidados todos os atos praticados, inclusive os de natureza financeira, deste a implantação
do projeto sobre o qual dispõe este decreto. Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 03 de outubro de 2007. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12266 DE 03 DE OUTUBRO DE 2007
Regulamenta a Lei nº 9.199, de
16 de março de 2007, que instituiu, no âmbito do Município de
Fortaleza, o serviço especial de
passageiros em veículos de aluguel (táxi adaptado), para atender às exigências de deslocamento das pessoas com deficiência ou com restrição de
mobilidade.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 83, VI,
da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Municipal nº 9.199, de 16 de março de
2007, que instituiu o serviço especial de transporte individual
de passageiros em veículos de aluguel (táxi adaptado), para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. CONSIDERANDO a prática do Município de Fortaleza no sentido de
resguardar os direitos e interesses das pessoas portadoras de
deficiência, assegurando-lhes a melhoria de sua condição
individual, social e econômica, e criando mecanismos compensatórios destinados a ensejar a superação das desvantagens
decorrentes dessas limitações de ordem pessoal. CONSIDERANDO ainda, a imperiosa necessidade de adaptar os veículos
de aluguel (táxi), para atender as pessoas com necessidades
específicas de deslocamento e/ou restrições de mobilidade.
DECRETA: Art. 1º - O serviço especial de transporte individual

Nº 13.675

de passageiros em veículo de aluguel (táxi adaptado), para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, será prestado por permissionário do serviço de automóvel de aluguel,
observadas as regras e condições estabelecidas neste decreto.
Art. 2º - Com base em levantamento cadastral das permissões
concedidas para a prestação do serviço de automóvel de aluguel, realizado pelo órgão municipal responsável pela gestão
do transporte, estão disponíveis, para a adaptação, os veículos
pertencentes aos atuais permissionários do sistema de transporte municipal, até o limite de 40 (quarenta) vagas. Art. 3º Compete ao órgão gestor do sistema de transporte do Município de Fortaleza: I - Normatizar, supervisionar, orientar, controlar e acompanhar as atividades, ao seu nível, necessárias à
implementação do serviço, estabelecendo os respectivos critérios, as metodologias e os procedimentos. Art. 4º - Os casos
omissos neste decreto serão decididos pelo diretor-presidente
do órgão gestor de transporte. Art. 5º - Este decreto entra em
vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 03 de outubro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 7514/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
SUELY NUNES SARAIVA, do cargo em comissão de Auditor
Administrativo, simbologia DAS.2, integrante da estrutura administrativa da Controladoria Geral do Município, constante do
Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir
de 15.02.2006. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 08 de outubro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 7515/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
SUELY NUNES SARAIVA, para exercer o cargo em comissão
de Coordenador de Auditoria, simbologia DNS.1, integrante da
estrutura administrativa da Controladoria Geral do Município,
constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 15.02.2006. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 08 de outubro de 2007. Luizianne
de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 7516/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
SUELY NUNES SARAIVA, do cargo em comissão de Coordenador de Auditoria, simbologia DNS.1, integrante da estrutura
administrativa da Controladoria Geral do Município, constante
do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a
partir de 01.10.2007. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
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LEI COMPLEMENTAR Nº 0056 DE 18 DE JULHO DE 2008
Modifica a Lei nº 4.144, de 27
de dezembro de 1972, Código
Tributário do Município de Fortaleza (CTM), e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O art. 146-A da Lei nº 4.144, de 27 de dezembro de
1972, Código Tributário do Município de Fortaleza (CTM), instituído pela Lei Complementar nº 0014, de 26 de dezembro de
2003, posteriormente acrescido de parágrafo único pela Lei
Complementar nº 0042, de 29 de dezembro de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 146-A.........I -............II 3% (três por cento) sobre os serviços constantes dos subitens
7.2, 7.4, 7.5, 10.7, 10.8 e 13.4 e dos itens 4 e 5, e seus subitens, da lista de serviços constantes do Anexo Único desta Lei;
(NR). III - ..............IV -.............V -............Parágrafo Único.........”
Art. 2° - Fica suprimido o inciso III do art. 146-A da Lei nº 4.144,
de 27 de dezembro de 1972, Código Tributário do Município de
Fortaleza (CTM). Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de
julho de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI COMPLEMENTAR N° 0057 DE 18 DE JULHO DE 2008
Dispõe sobre o direito à gratuidade para pessoas com deficiência, no pagamento de tarifas do Sistema de Transporte
Público de Fortaleza, e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica assegurada a gratuidade no transporte público
coletivo urbano de Fortaleza às pessoas com deficiência, que
estejam fora do mercado formal de trabalho, e sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) ou pertençam à família beneficiária do Bolsa Família. § 1° - As pessoas com deficiência,
que não recebam 1 (um) dos 2 (dois) benefícios citados no
caput deste artigo, deverão estar regularmente inscritas no
cadastro único para os programas sociais do Governo Federal.
§ 2° - Terão ainda direito à gratuidade no transporte público
coletivo urbano de Fortaleza, independentemente de estarem
inscritas no cadastro único para os programas sociais do Governo Federal, as pessoas com deficiência que não recebam os
benefícios citados no caput, desde que sua renda familiar per
capita seja de até 1 (um) salário mínimo mensal, comprovada
mediante critérios a serem estabelecidos em regulamentação
pelo Poder Executivo. Art. 2° - É considerada pessoa com deficiência, para o direito à gratuidade de que trata esta Lei, a
pessoa que se enquadra nas seguintes categorias (Decreto
Federal n° 5.296, de dezembro de 2004): I - deficiência física:
alteração completa ou parcial de 1 (um) ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva: perda bilateral,
parcial ou total, de 41dB (quarenta e um decibéis) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual: cegueira, na qual a
acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo
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visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° ou a
ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores; IV
- deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito)
anos e limitações associadas a 2 (duas) ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado
pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos
da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho. V - deficiência múltipla: associação de
2 (duas) ou mais deficiências. Art. 3° - O direito estabelecido no
art. 1º desta Lei fica condicionado a cadastro prévio mantido
pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S.A.
(ETUFOR), órgão responsável pela entrega dos cartões
de gratuidade, devendo o requerente ou seu representante
legal apresentar os seguintes documentos comprobatórios: I laudo médico específico, padronizado pela ETUFOR e
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), original, com
carimbo e assinatura do médico, expedido por profissional de
instituições públicas municipal, estadual e federal ou rede
credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do
Município de Fortaleza, que comprove pelo menos 1 (uma)
das deficiências descritas no art. 2° da presente Lei; II - declaração de inscrição regular no cadastro único para os programas
sociais do Governo Federal, emitida pela Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS); ou III - declaração de família
beneficiária do Bolsa Família, emitida pela Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS), caso beneficiário; ou IV cópia do cartão do Beneficio de Prestação Continuada, caso
beneficiário do BPC/LOAS; V - cópia do RG, caso adulto; e da
certidão de nascimento, caso criança; VI - duas (2) fotos 3x4
recentes e coloridas; VII - cópia do comprovante de residência;
VIII - Comprovação estabelecida na regulamentação da
presente Lei para efeito do previsto no § 2° do art. 1°, podendo
ser dispensados, nesse caso, os documentos previstos nos
incisos II, III e IV. § 1° - Em se tratando de adolescentes, assim
consideradas aquelas pessoas com idade entre 12 (doze)
e 18 (dezoito) anos, poderá ser apresentado o RG ou a certidão de nascimento. § 2° - Para os efeitos desta Lei, o laudo
médico a que se refere o inciso I deste artigo terá validade de
60 (sessenta) dias. Art. 4° - O direito à gratuidade no pagamento de tarifas previsto no art. 1° desta Lei estende-se a 1
(um) acompanhante por pessoa com deficiência, quando esta
necessitar de acompanhamento, devendo tal fato ser comprovado através do laudo médico específico que atestou sua deficiência, expedido por profissional de instituições públicas
municipal, estadual e federal ou rede credenciada do Sistema
Único de Saúde (SUS), no âmbito do Município de Fortaleza.
Art. 5° - Após a comprovação dos requisitos dispostos nesta
Lei será emitido o Cartão de Gratuidade, que terá validade de
12 (doze) meses, após o que, deverá o beneficiário ser reavaliado para ter renovado o benefício. Parágrafo Único - A validade
sobre a qual dispõe o caput deste artigo poderá ser reduzida,
caso o laudo médico prescreva deficiência temporária com
previsão de tempo inferior a 12 (doze) meses. Art. 6° - A
ETUFOR procederá às averiguações para apurar, se necessário, a veracidade das informações prestadas pelo requerente, e
exercerá o controle sobre a emissão e utilização do Cartão de
Gratuidade, cabendo-lhe fiscalizar o cumprimento desta Lei.
Art. 7° - A adulteração, violação ou fraude de qualquer natureza, bem como o uso indevido do Cartão de Gratuidade, acarretará a suspensão do uso do cartão, com a retenção do mesmo
na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S.A.
(ETUFOR). Art. 8° - A fonte de recurso, para custear a gratuidade dos benefícios desta Lei, deverá ser proveniente dos
valores da taxa de vistoria arrecadada pelo Executivo Municipal, os quais serão repassados para a Empresa de Transporte
Urbano de Fortaleza S.A. (ETUFOR). Art. 9° - O chefe do Poder
Executivo Municipal regulamentará a operacionalização desta
Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua publicação. Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de julho de
2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12540 DE 29 DE MAIO DE 2009
Regulamenta o direito à gratuidade para pessoas com deficiência, no pagamento de tarifas
do Sistema de Transporte Públicos de Fortaleza, de que trata a Lei Complementar nº 0057,
de 18 de julho de 2008 e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, em consonância
com o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 0057, de
18 de julho de 2008, que institui o direito à gratuidade para
pessoas com deficiência, no pagamento de tarifas do Sistema
de Transporte Público de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - Este
Decreto regulamenta a Lei Complementar nº 0057/08, e disciplina os requisitos para a concessão da gratuidade no pagamento de tarifa do Sistema de Transporte Público de Fortaleza,
para pessoas com deficiência. Art. 2º - O benefício de que trata
este decreto deverá ser requerido junto a Empresa de Transporte Urbano S/A - ETUFOR, através de requerimento que
deverá conter obrigatoriamente toda a documentação que
comprove as exigências dispostas na Lei para a comprovação
dos critérios e informações individuais declaradas pelo requerente. Parágrafo Único - Quando da manutenção do benefício
ou solicitação de 2ª via do cartão, será realizada a consulta ao
cadastro prévio mantido pelo órgão responsável e posterior
concessão ou manutenção do benefício da gratuidade, podendo ser realizado nos postos indicados pela ETUFOR para este
fim e/ou em outros locais indicados pela administração municipal.
CAPÍTULO I
DO REQUERIMENTO
Art. 3º - Para efeito de habilitação para a concessão do benefício, de que trata este decreto, será feito requerimento de inscrição, devidamente assinado pelo interessado,
seu representante legal, procurador, tutor ou curador, acompanhado dos documentos que comprovem as condições exigidas,
não sendo obrigatória a presença do requerente para esse fim.
Art. 4º - Na hipótese do requerente ser analfabeto ou se encontrar impossibilitado de assinar será admitida assinatura a rogo,
nos moldes da legislação correlata, na presença de funcionário
da ETUFOR, do órgão autorizado ou da entidade conveniada,
que fará a identificação. Art. 5º - O requerente deverá no ato da
inscrição. I - Estar fora do mercado formal de trabalho; II Apresentar laudo médico específico padronizado pela ETUFOR
e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que comprove
pelo menos uma das deficiências descritas no artigo 2º da Lei
da Gratuidade e sua respectiva CID (Classificação Internacional de Doenças), especificando se a deficiência é permanente
ou temporária e se há necessidade ou não de acompanhante;
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III - Enquadrar-se em uma das situações abaixo: a) Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS), comprovando através
de cópia do cartão de recebimento do benefício ativo, concedido e recebido no Município de Fortaleza, e/ou de documento
expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social que ateste tal
condição, sendo obrigatória cópia do documento de identidade
(RG) do titular quando este e o requerente não forem a mesma
pessoa; b) Pertencer à família beneficiária do Programa Bolsa
Família, sendo esta condição comprovada por documento
expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social
(SEMAS); c) Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas
Sociais do Governo Federal, tendo renda família per capita de
até meio salário mínimo comprovada por documento expedido
pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); d)
Possuir, renda familiar per capta comprovada de até 1 (um)
salário mínimo atestada em documento expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). IV - Apresentar
cópia do documento de identidade (RG), caso adulto, ou da
certidão de nascimento, caso criança, sendo possível apresentação de um dos dois documentos caso o requerente seja adolescente, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos; V Apresentar 2 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas; VI - Apresentar comprovante de residência no Município de Fortaleza.
Art. 6º - o requerimento de inscrição devidamente preenchido
será protocolado para cadastro, após o que, comprovadas as
informações prestadas será deferido. Art. 7º - O requerente
receberá no ato da inscrição o número do protocolo com a data
do procedimento e outras informações relativas ao benefício da
gratuidade, a fim de acompanhar o trâmite de sua solicitação.
CAPÍTULO II
DO LAUDO MÉDICO
Art. 8º - A deficiência, com sua respectiva CID
seja ela permanente ou temporária, havendo a necessidade ou
não de acompanhante do requerente deverá ser comprovada
mediante laudo específico padronizado pela ETUFOR e pela
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), original, com carimbo e
assinatura do médico, expedido por profissional de instituição
pública municipal, estadual, federal ou da rede credenciada ao
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município de
Fortaleza. Parágrafo Único - A deficiência temporária com previsão inferior a 12 (doze) meses deve estar descrita em item
específico contido no laudo a ser preenchido. Art. 9º - O laudo
médico deverá ter validade de até 60 (sessenta) dias entre sua
expedição e a apresentação para o requerimento de inscrição
da gratuidade. Art. 10 - A instituição pública municipal, estadual,
federal ou da rede credenciada ao SUS no âmbito do Município
de Fortaleza, receberá laudos padronizados após solicitação
junto a ETUFOR, que adotará as medidas para garantir a segurança do procedimento, a originalidade e a comprovação das
informações contidas nos documentos. Art. 11 - O laudo deverá
estar preenchido em todos os seus itens, sob pena de não
inscrição do requerente, a solicitação de correção ou de novo
laudo em virtude de possíveis equívocos que o invalidem. Art.
12 - Nos casos em que a deficiência indicada assim sugerir, ou
de patologia que cause deficiência, o profissional médico deve
descrever tal especificidade no laudo, bem como anexar exames anteriores do solicitante e outros documentos que comprovem seu relato. Art. 13 - A necessidade de acompanhante
para o requerente será comprovada pelo laudo médico em item
específico nele contido. Art. 14 - O laudo de que trata este
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MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município
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Controladoria Geral do Município
JOSÉ MENELEU NETO
Secretaria Municipal de Planejamento e
Orçamento
ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria de Administração do Município
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do
Município
JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA
Secretaria Municipal de Saúde
(INTERINO)

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação
Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Secretaria de Cultura de Fortaleza
MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social
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MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor
- PROCON - FORTALEZA
ANA LÚCIA OLIVEIRA VIANA
Secretaria Executiva Regional I

ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY
Secretaria Executiva Regional III

DANIELA VALENTE MARTINS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano

ROBERTO RODRIGUES COSTA
Secretaria Executiva Regional IV
(INTERINO)

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU
Secretaria de Turismo de Fortaleza
ROBERTO MÁRCIO DUTRA GOMES
Secretaria de Esporte e Lazer

CAPITULO III
DOS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Art. 15 - Caso o requerente não seja beneficiário
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica
de Assistência Social (LOAS) o mesmo deve procurar um dos
postos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
para que seja expedido documento, quando estiver enquadrado
em um dos seguintes critérios para a concessão da gratuidade:
I - Pertencer a família beneficiária do Programa Bolsa Família;
II - Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do
Governo Federal; III - Ter renda familiar per capita comprovada
de até um salário mínimo, obedecido o disposto no art. 16
deste decreto. Art. 16 - No caso do critério de renda familiar per
capita comprovada ou declarada deve o requerente apresentar
a documentação referente à renda informada e submeter-se
aos procedimentos específicos para fins de comprovação de
sua condição que serão conduzidos pela Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS), de acordo com os critérios e
conceitos estabelecidos a seguir: § 1º - Para os fins do reconhecimento do direito à gratuidade considera-se: I - Mercado
Formal de Trabalho: compreende as atividades econômicas
que empregam trabalhadores com Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - regularmente assinada, comprovandose o vínculo empregatício da pessoa com deficiência com seu
respectivo empregador. II - Família, para cálculo da renda per
capta: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam
para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por
aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. III - Renda Familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por
salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios
de previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do
mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio e benefício de prestação continuada, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos nos seguintes programas: a)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa
Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

JOACY DA SILVA LEITE
Secretaria Executiva Regional II

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano e
Infra-Estrutura

Capítulo será obrigatoriamente fundamentado e assinado pelo
profissional médico, sendo de sua responsabilidade as informações nele contidas.
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c) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; d)
Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres,
provenientes de estado de calamidade pública ou situação de
emergência; e) Demais programas de transferência condicionada de renda, implementados pelo estado ou município. IV Cálculo da renda familiar per capita: renda familiar mensal,
definida no inciso anterior, dividida pelo número de seus integrantes que recebem rendimentos, incluindo neste calculo do
requerente, sendo o seu resultado limitado em até 1 (um) salário mínimo, para fins de concessão do beneficio. § 2º - Os critérios para comprovação da renda familiar per capita, prevista no
§ 2º do artigo 1º, da Lei Municipal Complementar nº 0057, de
18 de julho de 2008, são os seguintes: I - Entrega da “Declaração da Composição de Renda Familiar”, em formulário instituído para este fim, com a comprovação dos requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS),
devidamente assinada pelo requerente ou seu procurador, tutor
ou curador, confrontada com os documentos pertinentes, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de
omissão de informação ou declaração falsa. II - Apresentação
dos seguintes documentos para fins de comprovação dos rendimentos dos componentes da família do requerente: a) Carteiras de trabalho e previdência social com as devidas atualizações; ou b) Contracheques de pagamento ou documento expedido pelo empregador; ou c) Guias da Previdência Social GPS, no caso de contribuintes individuais; ou d) Extratos de
pagamento de benefício ou declaração fornecida por outro
regime de previdência social público ou previdência social
privada; e) Declaração de ocupação no mercado informal de
trabalho se for o caso. § 3º - Em caso de dúvida quanto à veracidade das informações prestadas, a ETUFOR poderá requerer
aos órgãos competentes ou ao requerente a informação complementar que julgar apropriada para elucidar o questionamento. Art. 17 - No caso do requerente declarar ter o Benefício de
Prestação Continuada (BPC), deve o mesmo apresentar, no ato
da inscrição para gratuidade, cópia do cartão de recebimento
do benefício e/ou documento expedido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social que comprove estar o benefício ativo em seu
nome ou de seu representante legal, sendo a documentação
submetida à consulta junto ao cadastro dos benefícios ativos,
concedidos e recebidos no Município de Fortaleza, para que
seja confirmada a condição declarada. Parágrafo Único - Em
caso de apresentação para a inscrição de qualquer documento

forjado, alterado ou falsificado o benefício será negado e o
requerente responderá às sanções legais advindas de seu ato.
CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO
Art. 18 - O benefício será definitivamente cancelado quando: I - A pessoa com deficiência for inserida no mercado formal de trabalho; II - Em caso de morte do beneficiário;
III - Em caso de uso do cartão da gratuidade por terceiros, não
beneficiários da gratuidade, conforme preceituado no art. 28 do
presente decreto; IV - Em caso de uso indevido do cartão da
gratuidade pelo seu beneficiário, conforme preceituado no art.
28 do presente decreto. V - Em caso de ausência, declarada
em juízo, do beneficiário, por sentença transitada em julgado.
CAPITULO V
DO CARTÃO DA GRATUIDADE
Art. 19 - Finalizado o processo de inscrição o
requerente deverá aguardar 30 (trinta) dias úteis para que seja
realizado o processo de consulta ao cadastro prévio, conferência, confirmação da documentação fornecida e confecção do
cartão, após o que deverá se dirigir ao local indicado pela
ETUFOR para o recebimento do cartão. Art. 20 - O cartão da
gratuidade poderá apresentar-se em duas cores: I - vermelho:
caso o laudo médico especifique que o requerente não necessita de acompanhante, com esta condição também especificada na face personalizada; II - amarelo: caso laudo médico especifique que o requerente necessita de acompanhante, com
esta condição também especificada na face personalizada. Art.
21 - Caso o laudo médico indique deficiência temporária, com
necessidade ou não de acompanhante, o cartão possuirá inscrição na face personalizada especificando esta condição. Art.
22 - Caso o cartão da gratuidade seja perdido, roubado ou
furtado, o requerente deverá se dirigir a ETUFOR, portando
Boletim de Ocorrência (BO), exceto no caso de dano, para que
seja bloqueada a 1ª (primeira) via do cartão e solicitada a 2ª
(segunda) ou vias posteriores. § 1º - Em caso de dano o cartão
avariado deve ser entregue a ETUFOR, no ato da solicitação
da 2ª (segunda) ou vias posteriores. § 2º - Quando da solicitação de 2ª (segunda) via ou vias posteriores do cartão, o requerente deverá pagar taxa para a confecção do documento no
valor correspondente a 10 (dez) tarifas vigentes e aguardar o
prazo descrito no artigo 19 deste decreto. § 3º - A taxa referente a confecção dos documentos de 2ª (segunda) via ou vias
posteriores, será paga à ETUFOR em procedimento adotado
específico para este fim. § 4º - Os recursos provenientes da
taxa para a confecção dos documentos de 2ª (segunda) via ou
vias posteriores serão destinados ao processo da gratuidade e
contribuirão para o custeio deste. Art. 23 - Para a revalidação
do cartão da gratuidade o requerente deverá se dirigir a um dos
locais indicado pela ETUFOR, portando o novo laudo médico
padronizado e documento que comprove permanecer este
enquadrado em um dos critérios para a concessão do benefício
(conforme descrito nos capítulos III e IV deste documento). § 1º
- Quando o laudo médico assinalar tratar-se de deficiência
permanente, com necessidade ou não de acompanhante, a
revalidação do cartão será feita decorrido o prazo de 12 (doze)
meses a partir da data de emissão do documento. Parágrafo
Único - A tecnologia embutida bloqueará o uso do cartão quando finalizado o prazo indicado, estando o desbloqueio condicionado ao procedimento de revalidação. § 2º - Quando o laudo
médico assinalar tratar-se de deficiência temporária, com necessidade ou não de acompanhante, e tecnologia embutida
bloqueará o uso do cartão quando finalizado o prazo assinalado. Art. 24 - No ato de entrega do cartão o requerente, ou seu
representante legal, deverá assinar documento indicando o
recebimento do mesmo.
CAPITULO VI
DO EMBARQUE/DESEMBARQUE
Art. 25 - O acesso da pessoa com deficiência aos
veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano de
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Fortaleza e aos Terminais de Transporte ocorrerá mediante
apresentação do Cartão da Gratuidade ao cobrador, ao motorista ou ao operador de acesso ao terminal. Parágrafo Único Nos terminais será priorizado o acesso, a circulação e o embarque das pessoas com deficiência, bem como de seus
acompanhantes legais, que terão acomodação nos assentos
preferenciais dos veículos. Art. 26 - O acesso pela porta de
desembarque dos ônibus urbanos convencionais será permitido à pessoa com deficiência (conforme o art. 2º da Lei da Gratuidade), cuja dificuldade de locomoção evidente, restrição
severa de mobilidade, impeça ou dificulte seu acesso pela
porta de embarque convencional. § 1º - Caso o veículo possua
mecanismo do tipo elevador para pessoas com deficiência
física em cadeira de rodas ou com restrição severa de mobilidade o embarque desta, com auxílio do operador e/ou de seu
eventual acompanhante, será feito por essa forma de acesso,
respeitado o tempo para que o procedimento se realize e registrada sua passagem no validador do veículo. § 2º - A pessoa
que poderá ter acesso pela porta de desembarque será exclusivamente aquela com dificuldade evidente de locomoção,
restrição severa de mobilidade, deficiência física, visual, mental
ou múltipla, com seu acompanhante, quando a presença deste
for fundamental para a mobilidade e acomodação do beneficiário da gratuidade. § 3º - A pessoa com deficiência, beneficiária
de gratuidade que embarcar em qualquer das portas do veículo, deverá fazer uso do cartão para registrar sua passagem no
validador do ônibus. § 4º - A pessoa com deficiência cujo cartão
da gratuidade permitir acompanhante (cartão amarelo), deverá
por intermédio deste registrar as passagens no validador do
ônibus, após acomodada em assento preferencial. Art. 27 - As
pessoas com deficiência que não apresentarem dificuldade
evidente de locomoção, restrição severa de mobilidade, terão
acesso aos ônibus convencionais através da porta de embarque e, de posse do cartão da gratuidade, passarão pela catraca
registrando sua passagem no validador do ônibus.

POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 05 DE JUNHO DE 2009

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES
Art. 28 - A adulteração, violação, fraude de qualquer natureza ou o uso indevido do Cartão da Gratuidade acarretará: I - O recolhimento imediato do Cartão da gratuidade e a
aplicação das sanções legais cabíveis, quando o infrator não
for o titular beneficiário da mesma; II - Para o titular: a) - suspensão do uso do cartão, com a retenção da mesma pela
ETUFOR, devendo o fato ser comunicado ao beneficiário ou a
seu representante legal; b) cassação do direito ao uso do beneficiário e a colocação do nome do infrator em cadastro mantido
pela ETUFOR. Parágrafo Único - As sanções previstas nas
alíneas “a” e “b” serão seguidas de processo administrativo,
garantindo o direito a ampla defesa e ao contraditório.
CAPITULO VIII
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 29 - Para cumprimento do disposto neste
Decreto, compete à ETUFOR: I - Baixar as instruções, instituir
os formulários e os modelos de documentos necessários à
operacionalização do benefício e a fiscalização do processo; II
- Realizar a inscrição das pessoas com deficiência tipificadas
no art. 2º da Lei da Gratuidade; III - Exercer o controle sobre a
emissão e a utilização do Cartão da Gratuidade, cabendo-lhe
fiscalizar o cumprimento do presente Decreto. Art. 30 - É competência das concessionárias e/ou permissionárias do Sistema
de Transporte Público Coletivo Urbano de Fortaleza: I - A exigência da apresentação do Cartão da Gratuidade para o uso do
benefício previsto no presente Decreto; II - A coibição do uso
indevido do benefício, adotando todas as providências de natureza operacional e administrativa previstas neste Decreto,
quando couber, para garantir o fiel cumprimento da Lei, quanto
ao uso correto e regular da gratuidade nela prevista, ficando os
operadores das concessionárias e/ou permissionárias autorizados a realizar o recolhimento do cartão da gratuidade no caso
de verificação de adulteração, violação, utilização por terceiros,
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fraude de qualquer natureza ou o uso indevido pelo beneficiário, encaminhando o documento à ETUFOR, mediante preenchimento de formulário próprio, para a devida retenção e procedimentos administrativos cabíveis. III - A formação e qualificação de recursos humanos para o adequado e eficiente atendimento à pessoa com deficiência, quando no uso de serviço
de transporte coletivo. IV - Aplicar as sanções e medidas administrativas aos seus operadores que porventura dificultarem o
pleno uso do benefício da gratuidade por parte dos usuários
desta.
CAPÍTULO IX
DA FONTE DE CUSTEIO

nho de 2008, que regulamenta
o art. 24, da Lei nº 9134, de 18
de dezembro de 2006, que institui o Programa de Regularização Tributária do Município de
Fortaleza (PRORET).

Art. 31 - Os valores provenientes da arrecadação
da taxa de vistoria, fonte de custeio da gratuidade instituída
pela Lei Complementar nº 0057, de 18 de julho de 2008, arrecadados pelo Executivo Municipal e repassados para a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A (ETUFOR), serão
distribuídos entre as permissionárias e/ou concessionárias do
Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano de Fortaleza,
na proporção da utilização do benefício em seus veículos,
verificada através das informações armazenadas nos equipamentos validadores ou boletins operacionais, desde que efetuem o recolhimento mensal da referida taxa e estejam adimplentes com seu pagamento. § 1º - As despesas com a confecção
do cartão da gratuidade correrão por conta das permissionárias
e/ou concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano de Fortaleza, sendo incluídas no cálculo para recebimento dos valores correspondentes ao repasse da Taxa de
Vistoria, definida como fonte de custeio do benefício instituído.
§ 2º - Cabe a cada empresa permissionárias e/ou concessionárias enviar mensalmente à ETUFOR, até o dia 10 do mês subseqüente ao da operação, requerimento de repasse da fonte de
custeio, com a devida apresentação do quantitativo de utilizações do benefício, coletados dos equipamentos validadores ou
boletins operacionais. Após a apuração dos quantitativos previstos neste parágrafo e no § 1º, do presente artigo, a
ETUFOR providenciará o repasse dos valores até o dia 20 do
mesmo mês.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. - 32 - A Prefeitura Municipal de Fortaleza,
através da ETUFOR, poderá firmar convênios e/ou termos de
delegação de competência com órgãos ou entidades, públicos
ou privados, a fim de facilitar a aplicação do benefício, cabendo
a ETUFOR exercer o controle da sua utilização e da emissão
dos Cartões da Gratuidade, que será realizada através do
Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do
Ceará - SINDIÔNIBUS, cabendo àquela fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar nº 0057, de 18 de julho de 2008 e do
presente Decreto. Art. 33 - Fica criada a Comissão da Gratuidade para a pessoa com deficiência, de caráter consultivo e
representação paritária, constituída por 1 (um) representante
(titular com seu respectivo suplente), indicado pela Empresa de
Transporte Urbano de Fortaleza S/A - ETUFOR, 1 (um) representante (titular com seu respectivo suplente), indicado pelo
Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do
Ceará - SINDIÔNIBUS e 1 (um) representante (titular com seu
respectivo suplente) de órgão ou entidade de representação da
pessoa com deficiência, indicado pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - Cabe a ETUFOR baixar as instruções
sobre o funcionamento e gestão da Comissão da Gratuidade
para a pessoa com deficiência. Art. 34 - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 29 dias do mês de maio de 2009. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12541 DE 29 DE MAIO DE 2009
Modifica o § 3º, do art. 2º, do
Decreto nº 12.405, de 04 de ju-
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A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, constante no inciso VI do art. 83
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e, CONSIDERANDO a necessidade de excluir do rol de devedores da Fazenda
Pública Municipal, aqueles cujos débitos sejam de valores
insignificantes e sua respectiva cobrança não representem
ganho à Fazenda Pública. DECRETA: Art. 1º - O § 3º, do art. 2º
- do Decreto nº 12.405, de 04 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art 2º..........................§ 3º - A
remissão a que se refere este Decreto alcança todos os processos que estejam formalizados e se encontrem em tramitação até 31 de dezembro de 2012 ou cujo crédito tributário ou
não tenha sido lançado até esta data e ainda não haja sido
formalizado o respectivo processo.” Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
1º de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 29
dias do mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12542 DE 29 DE MAIO DE 2009.
Regulamenta a abertura de contas bancárias e movimentação
financeira do Município por parte da Administração Direta e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, constante no inciso VI do art. 83
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e, CONSIDERANDO a necessidade de centralização das contas bancárias para
acompanhamento do fluxo financeiro do Município, bem como
de estabelecer mecanismos de controle gerenciais das finanças do Município, com vistas a atender o melhor ordenamento
das contas públicas. DECRETA: Art. 1º - Qualquer órgão da
Administração Direta do Município de Fortaleza que necessite
abrir conta corrente bancária para movimentação de recursos
financeiros, somente poderá fazê-lo mediante expressa autorização da Secretaria de Finanças do Município - SEFIN. Parágrafo Único - O órgão interessado deverá solicitar autorização
ao titular da pasta fazendária municipal, devendo este, constatada a necessidade de abertura, autorizar o procedimento mediante despacho. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 29
dias do mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2574/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a FRANCISCO MÁRCIO CAETANO DE CASTRO, Secretário Municipal Executivo
de Cultura, a importância de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e
cinquenta reais), referente a 03 (três) diárias da Região II
(acrescido uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º do art. 2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03) e
conceder
passagens
aéreas
no
trecho
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar do Fórum Nacional dos
Secretários e Dirigentes Municipais de Órgãos de Cultura das
Capitais dos Estados do Brasil, que se realizará nos dias 15 e
16.04.2009, devendo as despesas correr por conta da Dotação
Orçamentária: 13.122.0002.2002.0030, Elemento de Despesa,
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção) e Elemento
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Obriga as casas de eventos e
shows, teatros e similares a
disponibilizarem cadeiras de
rodas e/ou assentos reserva
dos para pessoas com defici
ência física, auditiva, mental e
visualnaCidadedeFortalezae
dáoutrasprovidências.



presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias,suplementadassenecessário.Art.3ºOPoderExe
cutivo regulamentará, no que couber, a presente Lei no prazo
de90(noventa)dias,acontardadatadesuapublicação.Art.
4ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de janeiro de 2015. 
      



Dispõesobreaafixaçãodecar
taz, nos estabelecimentos de
atendimento à saúde, infor
mandoodireitodopai,damãe
ou do responsável de perma
necercomseufilhoemcasode
internação,conformepreconiza
oEstatutodaCriançaedoAdo
lescente.



FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
Art.1ºFicamobrigadosascasasdeeventoseshows,teatros
esimilaresadisponibilizaremcadeirasderodase/ouassentos
reservadosparapessoascomdeficiênciafísica,auditiva,men

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
tal e visual no Município de Fortaleza. Parágrafo Único  O
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
espaço e os assentos a que se refere o caput deste artigo
Art. 1º  Fica obrigada a afixação de cartaz, de forma visível,
deverão ser posicionados deforma agarantir a melhor como
nosestabelecimentosdeatendimentoàsaúdedaredepública,
didade aos beneficiários. Art. 2º  As empresas proprietárias
particular e de conveniados, informando aos pacientes, aos
dascasasdeeventos,shows,teatrosesimilaresterãooprazo
seus familiares e ao público em geral que, de acordo com o
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação
EstatutodaCriançaedoAdolescente,édireitodopai,damãe
destaLei,paraseadequaremdeacordocomodispostonoart.
ou do responsável legal permanecer com seusfilhos em caso
1º desta Lei. Art. 3º  Ficam as empresas proprietárias das
de internação. Parágrafo Único  A permanência dos pais ou
casasdeeventoseshows,teatroesimilaresqueinfringiremo
responsáveis poderá ser proibida pelo médico de plantão nos
disposto nesta Lei sujeitas às seguintes penalidades: I —
seguintes casos: I — quando estes não apresentarem condi
advertência; II — multa no valor de 50 (cinquenta) UFMFs
çõesfísicasoupsicológicasparaacompanharofilhooututela
(UnidadeFiscaldoMunicípiodeFortaleza);III—interdiçãodas
do;II—seestiveremsoboefeitodeálcoolouqualqueroutro
casas de eventos, shows, teatros e similares após 2 (duas)
tipo de droga. Art. 2º  O cartaz de que trata o artigo anterior
multas consecutivas. Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data
deveráterasseguintescaracterísticas:I—conterotimbredo
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
estabelecimento; II — ser afixado em local estratégico, que
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13
faciliteasuavisualizaçãopelopúblico;III—conteravisocomo
de janeiro de 2015.     
seguinteteor:“Deacordocomoart.12daLeinº8.069,de13

de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é

direitodopai,damãeoudoresponsávelpermaneceremtem
pointegralnoscasosdeinternaçãodesuacriançaouadoles

cente, e dever do estabelecimento de atendimento à saúde

proporcionar condições para essa permanência”. IV — ter es
Dispõesobreodireitodaspes
pecificações, medidas e localização que facilitem a leitura do
soas que mantenham união
aviso. Parágrafo Único  Os dizeres do aviso deverão estar
estável homoafetiva à inscri
inscritosemletradeforma,emcorvisível,comtamanhomíni
ção, como entidade familiar,
mo de 2cm (dois centímetros) de altura, de modo que fiquem
nos programas de habitação
legíveis a, pelo menos, 3,00m (três metros) de distância do
popularnoâmbitodoMunicípio
observador. Art. 3º  A falta de cumprimento das disposições
de Fortaleza e dá outras provi
contidas nesta Lei sujeitará à parte infratora a multa diária no
dências.
valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais), dobrada em
casodereincidênciaatéquecesseainfração.Art.4ºCaberá

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
ao Poder Executivo a regulamentação desta Lei, no que cou
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
ber,apóssuavigência.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
Art. 1º  Fica assegurado às pessoas que mantenham união
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
estávelhomoafetivaodireitoàinscrição,comoentidadefamili
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em14
ar, nos programas de habitação popular desenvolvidos pela
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza de janeiro de 2015.     

(HABITAFOR),observadasasdemaisnormasprópriasaesses

programas.Art.2ºAsdespesasdecorrentesdaexecuçãoda
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seguintes dados referentes àatividade policiale penitenciária,
sem prejuízo de outros dados, discriminados da seguinte ma
neira:I—númerodeocorrênciasregistradaspelaPolíciaCivil

epelaPolíciaMilitar,portipodedelitocometidocontrameninas

e mulheres; II — número de inquéritos policiais instaurados
pela Polícia Civil, por tipo de delito, bem como o número de

termos circunstanciados efetuados por autoridade policial mili
tarecivil,principalmenteosdadosdaDelegaciadaMulher,da

DelegaciadaCriançaedoAdolescente,doCentrodeReferên

Dispõe sobre a reserva decia Francisca Clotilde e da Coordenadoria da Mulher ligada à
vagas
em
apartamentos Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; III —
númerodequeixascrimeerepresentaçõesnosórgãoscompe
térreos, nos conjuntos habita
tentes;IV—númerodemeninasemulheresqueforamviolen
cionais populares, para idosos
tadas, abusadas e estupradas; V — número de prisões em
e deficientes físicos beneficia
flagrante dos agressores efetuadas pela Polícia Civil e pela
dos nos programas habitacio
PolíciaMilitar;VI—númerodemandatosdeprisão,cumpridos
nais,edáoutrasprovidências.
pelaPolíciaCivil;VII—númerodehomicídiosdolososeculpo

sos,inclusivetentativasdehomicídio,lesõescorporais,latrocí

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
nios,estupros,sequestros,atentadosviolentosaopudor,casos
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
de corrupção e abuso de menores, roubos e abusos sexuais;
Art. 1º  Ficam os apartamentos térreos dos conjuntos habita
VIII — número de presos por todos os atos cometidos contra
cionais populares reservados aos idosos e aos portadores de
meninasemulheres;IX—númerodedenúnciaseocorrências
deficiência, contemplados como beneficiários, nos programas
naDelegaciadaMulher,naDelegaciadaCriançaeAdolescen
habitacionais implantados pelo poder público municipal. Pará
te,noCentrodeReferênciaFranciscaClotildeenaSecretaria
grafo único. A reserva de que trata o caput estendese aos
MunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos;X—númerodos
beneficiáriosdosreferidosprogramascujosdependentesinclu
inquéritosabertoseemandamento.Art.4ºOsdadosreferen
am pessoas nessascondições. Art. 2º A garantia da reserva
tesaotérminodoanodeverãoserpublicadosnoDiárioOficial
dos andares térreos para os casos cujo beneficiário ou seu
do Municípioe nos órgãos de imprensapertinente. Art. 5º  O
dependente legal seja portador de deficiência darseá obser
Municípiomanteráatualizadoumbancodedadossobregraves
vadasasseguintescondições:I—deficiênciairreversível,em
violações de direitos de meninas e mulheres, e a atualização
qualquergrau,queimpossibilite,dificulteoudiminuaacapaci
dosdelitoseassoluçõestomadas.Art.6ºAsdespesasdecor
dade de locomoção do indivíduo ou crie nele dependência de
rentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
seus familiares exigindo cuidados especiais; II — atestado
orçamentáriasprópriasconstantesdaleiorçamentáriaanualdo
médicoreconhecendoascondiçõesindicadasnoincisoanteri
MunicípiodeFortaleza.Art.7ºOPoderExecutivoficaautori
or. Art. 3º  Na inexistência de beneficiários contemplados a
zadoacelebrarconvênios,acordos,ajustesoutermosdepar
presentando as características referidas nesta Lei, os imóveis
ceriasentresi,comoGovernodoEstadodoCeará,Delegacia
poderãoserocupadospelosdemaispretendentes,respeitadas
da Mulher ou com entidadesnão governamentais, objetivando
ascondiçõesgeraisestabelecidas.Art.4ºAsdespesasdecor
arealizaçãodosobjetivosconstantesnestaLei.Art.8ºCabe
rentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
ráaoPoderExecutivoaregulamentaçãodestaLeinoprazode
própriasdoorçamento.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
de junho de 2015.     
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015.

      







Dispõe sobre registro estatísti

co dos índices municipais de

violência e abuso contra meni
Dispõe sobre a divulgação da
nas e mulheres, na forma que
frase Combate ao Desperdício
indica, e dá outras providên
de Água Potável no âmbito do
cias.
Município de Fortaleza, na

formaqueindica.

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE

FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
Art.1ºOPoderExecutivocriarábancodedadosdestinadoa
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
atualizarregistroseadarpublicidadeaosíndicesmunicipaisde
Art. 1º  É obrigatória a divulgação da frase Combate aoDes
violênciaeabusocontrameninasemulheresemFortaleza.Art.
perdício de Água Potável nas escolas públicas, postos de
2º  Os dados estatísticos considerarão as especificidades de
saúde, terminais de ônibuseórgãos públicos do Município de
gênero,cor,raça,rendaefaixaetáriadessasmeninasemulhe
Fortaleza. § 1º  A divulgação da frase referida neste artigo
res.Art.3ºOPoderExecutivopublicaráanualmente,noDiário
deveráserfeitapormeiodeplacasindicativas,faixasoucarta
Oficial do Município, ou no órgão de imprensa pertinente, os
zes em locais visíveis e nos sites da Prefeitura Municipal de
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Autoriza a dispensa da parada
dosônibusurbanosdeFortale
za nos pontos normais de pa
rada,paraembarqueedesem
barquedeportadoresdedefici
ênciafísica.



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOsônibuscoletivosurbanosdoMunicípiodeFortaleza
ficam autorizados a parar fora das paradas obrigatórias, para
desembarque de passageiros portadores de deficiência física.
Art.2ºOsônibuspoderãoparar,paradesembarquedosrefe

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
ridos passageiros nos locais indicados por estes, desde que
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
respeitadooitineráriooriginaldalinha.Art.3ºOPoderExecu
Art.1ºFicainstituídoeincluídonocalendáriooficialdeeven
tivoregulamentaráapresenteLei,noquecouber.Art.4ºEsta
tos do Município de Fortaleza o Réveillon do Bairro Conjunto
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Ceará,realizadoanualmentenopolodelazerdoreferidobair
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
ro.ParágrafoÚnicoOeventoaqueserefereocaputaconte
PAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2015. 
cenodia31dedezembro.Art.2ºEstaLeientraemvigorna
      
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá

rio.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em

24 de junho de 2015.     




Obriga a afixação de cartazes

nas boates e casas noturnas
alertando sobre os riscos do
Declara de utilidade pública o
usodedrogas.
Instituto Restaurar de Desen
volvimentoSocial.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
Institui e inclui no calendário
oficial de eventos do Município
de Fortaleza o Réveillon do
Bairro Conjunto Ceará, na for
maqueindica.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública o INSTITUTO
RESTAURAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, pessoa
jurídicadedireitoprivado,denaturezafilantrópica,assistencial,
sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade de Fortaleza.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho de 2015.
      



FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºÉobrigatóriaaafixação,nasboatesenascasasnotur
nas,emlocalvisívelaopúblico,decartazesalertandoparaos
riscosdecorrentesdousodedrogas.Art.2ºOdescumprimen
to do disposto nesta Lei sujeitará o infrator ao pagamento de
multanovalorde5(cinco)UFMFs(UnidadeFiscaldoMunicí
piodeFortaleza).Art.3ºEstaLeientraemvigorem60(ses
senta)diasapóssuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 06 de julho de 2015.   







Declara de utilidade pública a
Associação Despostiva, Recre
ativa e Cultural Tiradentes
(ADT).

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL TIRADENTES,
pessoajurídicadedireitoprivado,denaturezadesportiva,cul
tural,semfinslucrativos,comsedeeforonaCidadedeForta
leza. Art. 2º  EstaLei entraem vigor na datade sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho de
2015.
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Dispõesobrelivreparadaees
tacionamento para os veículos
particulares de Oficiais de Jus
tiça eAnalistas Judiciários, es
pecialidade execução de man
dados, do Poder Judiciário Es
tadualedáoutrasprovidências.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicapermitidoaosOficiaisdeJustiçaeAnalistasJudi
ciários, especialidade execução de mandados, do Poder Judi
ciário Estadual, quando em cumprimento de diligência para o
PoderJudiciário,livreestacionamentoeparadadeseusveícu
los particulares no local da prestação do serviço. § 1º  Os
OficiaisdeJustiçaeAnalistasJudiciários,especialidadeexecu
ção de mandados, serão isentos do pagamento da tarifa de





profissional imposto nosinstrumentos legais pertinentes; IX —
manter conduta e apresentação incompatível com o exercício
da profissão; X — permitir ou emitir documento administrativo
interno ou credencial, para que a pessoa não habilitada ao
exercíciodafunçãodeGuiadeTurismoexerçaestafunçãonos
quadrosdaempresa,ouemnomedesta;XI—assinaroupro
moveraassinaturadedocumentocomoseassimfossehabili
tadoparafunçãodeGuiadeTurismo;XII—violarosigilopro
fissional ou prejudicar, por culpa grave, os interesses de em
presa para a qual preste serviço; XIII — estabelecer contrato
com pessoa não habilitada na profissão de Guia de Turismo;
XIV—permitirquepessoanãohabilitadanaprofissãodeGuia
deTurismoconduzapasseiosturísticosouexercendodeveres
ou atribuições inerentes a tal profissão; XV — tentar, de qual
quermodo,impediraprestaçãodeserviçodeGuiadeTurismo,
sejaparaaempresacontratanteouparaoutras;XVI—acarre
tar,poratopróprio,prejuízoaoprofissionaldeGuiadeTurismo,
mediante proibição, perante fornecedores, de concorrência
desleal;XVII—abandonarogrupoparaoqualforacontratado
aacompanhar,salvopormotivodeforçamaior,oujustomotivo
expressamente indicado; XVIII — deturpar teor de dispositivo
delei,embenefíciopróprioouemdetrimentodeoutrem;XIX—
fazer, em nome da empresa contratante, para a qual presta
serviços, imputações, programações e passeios ou, ainda,
mudança de itinerário, sem autorização da mesma; XX —
deixar de cumprir, sem justo motivo, responsabilidade estabe
lecida em contrato; XXI — prestar informações contrárias às
normasprevistasemcontratooutentardesviarsuascláusulas;
XXII — locupletarse, de qualquer forma, das comissões e de
cobrançasdevaloressuperioresaocobradonomercado;XXIII
—fazerfalsasafirmaçõesnoexercíciodaatividade,adespeito
de pontos e lugares turísticos; XXIV — praticar ou deixar que
pratique, por estagiários,atos excedentes aos desua habilita
ção;XXV—praticarcondutaincompatívelcomaprofissãode
GuiadeTurismo,sendoincluídaapráticareiteradadejogosde
azar, não permitidos em lei; atos de incontinência pública es
candalosa ou desonrosa; embriaguez ou toxicomaniahabitual;
XXVI — deixar de apresentar de forma visível sua credencial;
XXVII—exerceratividadeparaempresadeagênciadeturismo
oudetransportadoraturística,semquehajaodevidocadastro
regularjuntoaoMinistériodoTurismo.Art.8ºPelodesempe
nhoirregulardesuasatribuições,oGuiadeTurismo,conforme
a gravidade da falta e seus antecedentes, ficará sujeito às
seguintespenalidades:I—advertência;II—multa;III—can
celamentodoregistrojuntoaoórgãogestordeturismodaPre
feitura Municipal de Fortaleza. § 1º As penalidades previstas
neste artigo serão aplicadas após processo administrativo, no
qual se assegurará ao acusado ampla defesa. §2º A aplica
ção da penalidade de advertência não dispensa o infrator da
obrigação de fazer ou deixar de fazer, interromper, cessar,
repararousustardeimediatoatoouaomissão,caracterizada
como infração, sob pena de incidência de multa ou aplicação
depenalidademaisgrave.§3ºAaplicaçãodapenalidadede
multadarseáquandodareincidênciaàsinfraçõesconstantes
nestaLei.Art.9ºEstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial a
Leinº8.451,de12demaiode2000.PAÇODAPREFEITURA
MUNICIPALDEFORTALEZA,em17dejunhode2015.
       





Estabelece o agendamento de
atendimento domiciliar a paci
entes idosos e a pessoas com
deficiências,naformaqueindi
ca.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica estabelecido o agendamento de atendimento
domiciliar a pacientesidosose a pessoascom deficiências, já



cadastrados nas unidades de saúde do Município. Parágrafo
Único  Para os fins desta Lei, considerase: I — unidade de
saúde: o estabelecimentocompreendidocomo unidade básica
desaúde,centrodesaúdeoupostodoProgramadeSaúdeda
Família; II — idoso: a pessoa que comprovar idade igual ou
superiora60(sessenta)anosnadatadaconsulta. Art.2ºO
agendamentodequetrataestaLeisomenteserápossívelnas
unidades desaúde ondeopaciente já estiver cadastrado. Art.
3ºParareceberoatendimentoagendadoportelefone,opaci
entedeveráapresentar,naocasiãodaconsulta,asuacarteira
de identidade ou o cartão aoSistema Único de Saúde (SUS).
Art.4ºAsunidadesdesaúdedeverãoafixar,emlocalvisível
ao público, material indicativo do conteúdo desta Lei. Art. 5º 
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação, revogadas
asdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICI
PAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015. 
      





Estabelece o Programa de
PagamentoIncentivado(PPI)e
outras providências relativas a
regularização de créditos do
município.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:

CAPÍTULOI
DADISPOSIÇÃOPRELIMINAR


Art. 1º  Esta Lei institui edisciplina o Programa
de Pagamento Incentivado (PPI) e dá outras providências
voltadasparaaregularizaçãodecréditosdoMunicípio.

CAPÍTULOII
DOPROGRAMADEPAGAMENTOINCENTIVADO
BENEFÍCIOS

SEÇÃOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


Art. 2º  O Programa de Pagamento Incentivado
(PPI)visaincentivaropagamentodedébitosparacomoMuni
cípio de Fortaleza, na forma estabelecida nesta Lei. § 1º  O
PPI abrange os créditos tributários e não tributários, constituí
dosounão,inscritosounãonaDívidaAtivadoMunicípio,cujos
fatosgeradorestenhamocorridoaté31dedezembrode2014.
§ 2º  Não são sujeitos ao PPI, os créditos: I  Sob cobrança
judicial,emcujasexecuçõesfiscaisconstepenhoradedinheiro
em depósito ou aplicação financeira, via BACENJUD, equiva
lente ao valor expropriado; II Provenientes do Impostosobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): a) Retido na fonte e
nãorecolhidonoprazoestabelecidonalegislaçãotributária;b)
Sujeito ao recolhimento pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos c Contribuições devidos pelas Micro
empresas e Empresar, de Pequeno Porte  Simples Nacional,
estabelecidopelaLeiComplementarn°123,de14dedezem
brode2006.§3ºOscréditossobdiscussãojudicialpoderão
ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista
nestaLei,desdequeointeressadodesistadetodaequalquer
açãoqueenvolvaocréditoobjetodaação,incluindoosembar
gos à execução e os recursos pendentes de apreciação, com
renúncia do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais
respectivos. § 4º  Os créditos tributários sob discussão no
Contencioso Administrativo Tributário do Município de Fortale
za (CAT) poderão ser objeto do PPI quando, no momento do
pagamento ou do parcelamento, houver a desistência da im
pugnaçãoeopedidodaextinçãodorespectivoprocessoadmi
nistrativosemresoluçãodomérito,nostermosdoart.82,inciso
I,alínea“f”,daLein°8954,de14desetembrode2005.§5º
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COMISSÃO DE
INTERGESTORES

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 13 DE SETEMBRO DE 2005

Nº 13.162

DECRETO Nº 11879, DE 01 DE SETEMBRO DE 2005
Cria o Grupo de Trabalho da
Prefeitura Municipal de Fortaleza para elaboração, discussão
e análise de projeto para garantir o acesso ao transporte
público gratuito aos portadores
de necessidades físicas especiais.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, incisos
da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO ser dever
do Estado a definição e a implementação de ações para garantia do direito de ir e vir. CONSIDERANDO que o planejamento
e a implementação tais de políticas devem ser concebidas e
efetivadas de forma integral e intersensorial. CONSIDERANDO
que a garantia de acesso ao transporte público gratuito aos
portadores de necessidades físicas especiais, sob a égide da
edificação da cidadania, constitui prioridade basilar de atuação
por parte desta administração. DECRETA: Art. 1º - Fica criado o
Grupo de Trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza para
elaboração, discussão e análise de projeto para garantir o
acesso ao transporte público gratuito aos portadores de necessidades físicas especiais. Art. 2º - O Grupo de Trabalho será
composto pelo titular, ou um representante indicado por este,
juntamente com o seu respectivo suplente, de cada órgão ou
entidade indicada abaixo. I - Gabinete da Prefeita; II - Autarquia
Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania - AMC; III
- Empresa Técnica de Transporte Urbano S/A - ETTUSA; IV Secretaria Municipal de Saúde - SMS; V - Câmara Municipal de
Fortaleza - CMFOR; VI - Secretaria de Educação e Assistência
Social - SEDAS; VII - Conselho Estadual dos Portadores de
Deficiência do Estado do Ceará. § 1º - Caberá ao Grupo de
Trabalho, quando instalado, eleger o membro que será responsável pela coordenação dos trabalhos. § 2º - Os membros do
Grupo de Trabalho serão indicados pelos titulares dos órgãos
ou entidades representadas, no prazo de dez dias da publicação deste Decreto. Art. 3º - São competências e atribuições dos
membros integrantes do Grupo de Trabalho: I - Promover a
elaboração de um projeto para viabilizar, no âmbito do Município de Fortaleza, a oferta de transporte público gratuito aos
portadores de necessidades físicas especiais; II - Realizar
estudos visando a adequação da proposta à realidade administrativa do Município de Fortaleza e às diretrizes da política de
transporte público estabelecidas pela gestão municipal; III Promover a integração dos órgãos da Prefeitura Municipal de
Fortaleza no processo de elaboração, planejamento e execução de políticas públicas e ações para garantir o acesso ao
transporte público gratuito aos portadores de necessidades
físicas especiais no Município de Fortaleza. Art. 4º - O Grupo
de Trabalho ora criado terá autonomia para deliberar sobre a
forma de condução de seus trabalhos. Art. 5º - É facultado ao
Grupo de Trabalho convidar, em caráter eventual ou permanente, técnicos, especialistas e representantes de outros órgãos

ATO Nº 4774/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
visto o que dispõe o Decreto nº 10.038, de 05.02.97. RESOLVE, atribuir a JOSÉ CARLOS VENERANDA, Vice-Prefeito de
Fortaleza, a importância de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e
oito reais), referente a 01 diária, para viagem a Recife e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza da Região I, a qual irá ocorrer no dia
14.08.2005 para representar a Prefeitura Municipal de Fortaleza, devendo as despesas correr por conta das Dotações Orçamentárias: 339014.100 - Diárias Civil, 339033.100 - Passagens e Despesas com Locomoção, consignadas ao Gabinete
do Vice Prefeito, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de agosto de 2005.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
*** *** ***
ATO N° 5187/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, a pedido nos termos do art. 41, item II da Lei n°
6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município de
Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, JACIARA ALMEIDA CARNEIRO, do cargo em
comissão de Assessor do Titular, simbologia DAS.1, integrante
da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Serviços Urbanos, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 31.08.2005.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
08 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

>

GABINETE DA PREFEITA

governamentais ou de entidades da sociedade civil para o
acompanhamento e execução dos seus trabalhos. Art. 6º - A
atuação dos integrantes no presente Grupo de Trabalho é considerado serviço público relevante, não sendo passível de remuneração. Art. 7º - Este documento entra em vigor na data de
sua publicação. Fortaleza, 01 de setembro de 2005. Luizianne
de Oliveira Lins - PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
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FORTALEZA

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 10/2005.
ORIGEM: Gabinete da Prefeita - GP.
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de sapatos
coturnos e tênis para a Guarda Municipal de Fortaleza (Guardas Municipais e Agentes de Cidadania).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
A Pregoeira comunica que o credenciamento e
os envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 26 de setembro de
2005, no horário compreendido entre 8h20 e 8h30, na Av. He-
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 13 DE SETEMBRO DE 2007

Nº 13.656

LEI Nº 9255, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007
Declara de utilidade pública a
Casa do Menor São Miguel Arcanjo.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta
capital. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de setembro de
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9256, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007
Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente à Criança e à Família Carente
(ASBENFAM).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE À CRIANÇA E À FAMÍLIA CARENTE
(ASBENFAM), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de setembro de 2007. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9257, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007
Declara de utilidade pública a
Associação dos Aposentados
Fazendários Estaduais do Ceará (AAFEC).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Aposentados Fazendários Estaduais do Ceará, sociedade civil,
com sede e foro jurídico nesta capital. Art. 2º - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de setembro de 2007. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9258, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007
Considera de utilidade pública
o Centro Espírita Grão de Mostarda.

DECRETO Nº 12253, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007
Prorroga pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias a Comissão Técnica Municipal para a
Elaboração de Políticas Públicas Municipais para a atenção às Pessoas com Deficiência.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, incisos
VI e XII, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a
importância de garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão Técnica Municipal para a Elaboração de Políticas Municipais para a atenção às pessoas com Deficiência. CONSIDERANDO o teor do art. 3º do Decreto nº 12.166, de 14 de fevereiro de 2007, que permite a prorrogação da aludida comissão.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogada, pelo prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a Comissão Técnica Municipal para a Elaboração de Políticas Públicas para a atenção às Pessoas com Deficiência. Art. 2º - Os efeitos deste Decreto retroagem à data de
14 de agosto de 2007, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06
de setembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
*** *** ***

>

GABINETE DA PREFEITA

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o CENTRO ESPÍRITA GRÃO DE MOSTARDA, com sede e foro nesta capital e
sem fins lucrativos. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de
setembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
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FORTALEZA

DECRETO Nº 12254, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007
Institui Comissão de Ações para Melhoria do Clima Organizacional do Município de Fortaleza e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 83,
VI, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a necessidade de constantes aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do serviço prestado aos munícipes por parte da administração pública de Fortaleza. CONSIDERANDO o impacto que
um elevado nível de satisfação com o clima organizacional tem
na qualidade destes serviços, e a necessidade de aumentar a
eficiência dos mesmos. DECRETA: Art. 1º - Fica criada a Comissão de Implementação de Ações para Melhoria do Clima
Organizacional do Município de Fortaleza, vinculada à Secretaria Municipal de Administração - SAM, tendo por objetivo implementar ações com vistas à melhoria do Clima Organizacional. Art. 2º - A Comissão será composta pelos servidores abaixo designados: I - Maria Isabel de Araújo Lopes - Secretária
Municipal de Defesa do Consumidor; II - Acrísio Sena - Presi-
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LV

FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2008

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12347 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008
Altera
o
Decreto
nº
12.166/2007 que criou a Comissão Técnica Municipal para
a Elaboração de Políticas Públicas Municipais para a atenção às Pessoas com Deficiência e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para Elaboração de Políticas Públicas Municipais para a atenção às Pessoas com Deficiência COMPEDEF, criada originalmente pelo Decreto nº
12.166/2007, prorrogada através do Decreto nº 12.253/2007.
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar à pessoa com
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
os relativos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao
turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao
transporte, à mobilidade, à habitação, à cultura, ao amparo à
infância e à maternidade, e outros que, decorrentes da Constituição Federal de 1988, propiciem seu bem estar pessoal,
social e econômico. CONSIDERANDO a necessidade de se
garantir a continuidade do desenvolvimento de propostas para
a implementação de políticas públicas municipais voltadas à
atenção das pessoas com deficiência - no sentido de contemplar, de forma irrestrita, todas as garantias insculpidas na Constituição Federal de 1988 - que vem sendo realizado, com êxito,
pela aludida comissão. CONSIDERANDO que a elaboração
das políticas públicas municipais, voltadas ao tema da atenção
às pessoas com deficiência, deve ser desenvolvida com a
garantia da participação dos diversos segmentos da sociedade
civil organizada, notadamente os que legitimamente os representem. CONSIDERANDO que o prazo indicado no Decreto
12.166/2007 para a realização dos trabalhos da COMPEDEF,
mesmo contemplando a possibilidade de sua prorrogação,
resultou, por conta da complexidade e amplitude do tema,
insuficiente para a conclusão dos trabalhos. e CONSIDERANDO que a garantia da aplicabilidade das políticas públicas desenvolvidas na COMPEDEF dependem da manutenção do
efetivo funcionamento da Comissão. DECRETA: Art. 1º - O art.
3º do Decreto nº 12.166, de 14 de fevereiro de 2007 passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - Esta comissão desenvolverá seus trabalhos no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir da publicação deste decreto, prorrogável
por iguais períodos”. Art. 2º - Fica prorrogada, pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, a Comissão Técnica Municipal para
a Elaboração de Políticas Públicas Municipais para a atenção
às Pessoas com Deficiência. Art. 3º - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de fevereiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
*** *** ***

Nº 13.786

DECRETO Nº 12363 DE 26 DE MARÇO DE 2008
Regulamenta a Lei Municipal nº
9.251, de 22 de agosto 2007,
que dispõe sobre a classificação das escolas da Rede Municipal de Ensino e sobre gratificação dos seus cargos de direção e apoio.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 83, III, da Lei Orgânica do Município, considerando as disposições da Lei Municipal nº 9.251, de 22 de agosto de 2007, publicada no D.O.M.
em 29 de agosto de 2007. DECRETA: Art. 1º - As escolas públicas municipais serão classificadas, anualmente, com base
nas estatísticas de matrícula em cada unidade, verificadas no
ano antecedente, da seguinte forma: I - tipologia I: até 500
alunos; II - tipologia II: de 500 a 1.000 alunos; III - tipologia III:
de 1.001 a 1.500 alunos; IV - tipologia IV: acima de 1.500 alunos. Art. 2º - Aos cargos de direção, vice-direção e apoio das
unidades escolares, independente de suas respectivas classificações, serão atribuídas as seguintes gratificações: I - Diretor:
DAS-2; II - Vice-Diretor: DAS-3; III - Secretário Escolar: DNI-1.
Art. 3º - A Secretaria de Administração do Município, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, uniformizará as
gratificações desses cargos, até 60 (sessenta) dias após a
publicação deste decreto. Parágrafo Único - Os efeitos financeiros decorrentes da uniformização das gratificações ocorrerão a partir da publicação do ato a que se refere o caput deste
artigo. Art. 4º - A uniformização da gratificação dos cargos de
Diretor, Vice-Diretor e Secretário Escolar, preconizada no artigo
2º, deste Decreto, será extensiva ao servidor aposentado, desde que: I - pertença ao Ambiente de Especialidade Educação,
de acordo com a Lei Municipal nº 9.249/2007; II - tenha se
beneficiado com a incorporação da gratificação de representação, decorrente do exercício de quaisquer dos cargos indicados no artigo 3º, deste decreto, nos termos do artigo 121, da
Lei nº 6.794, de 17.12.1990, cuja simbologia seja inferior à
definida na Lei 9.251/2007. § 1º - O servidor aposentado que
atenda às condições estabelecidas neste artigo, poderá requerer a uniformização da gratificação, para efeitos de alteração da
gratificação já incorporada aos seus proventos, perante a Secretaria Municipal de Educação. § 2º - A decisão sobre o pedido
de que trata o parágrafo anterior será submetida à Procuradoria
Geral do Município, que se pronunciará mediante parecer jurídico. § 3º - O deferimento será publicado no D.O.M, em ato
conjunto da Secretaria de Administração do Município e da
Secretaria Municipal de Educação, sendo os efeitos financeiros
retroativos à data da decisão da SME. Art. 5º - Os supervisores
escolares e orientadores educacionais lotados em creches ou
unidades físicas adicionais (anexos) de escolas da rede municipal de ensino farão jus a um incentivo equivalente aos valores
das seguintes gratificações: I - de simbologia DNI-2, para os
lotados em anexos; II - de simbologia DNI-3, para os lotados
em creches. Art. 6º - Os critérios para a lotação são os definidos em portaria da Secretaria Municipal de Educação, ou em
norma específica, hierarquicamente superior que venha a regulamentar esta matéria. Art. 7º - Aos servidores do cargo/função
de supervisores escolares ou orientadores educacionais, será
assegurada a manutenção da lotação em creches ou unidades
físicas adicionais, salvo nos casos de: I - extinção da - Empresa vencedora: CIL Comércio de Informática, inscrita no
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Nº 13.984

DECRETO Nº 12429 “A”, DE 14 DE AGOSTO DE 2008
Altera o Decreto nº 12.347/2008
que possibilitou a prorrogação
da Comissão Técnica Municipal
para Elaboração de Políticas
Públicas Municipais para a Atenção às Pessoas com Deficiência
e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83 da
Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a importância
dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão
Técnica Municipal para elaboração de políticas públicas municipais para a atenção às pessoas com deficiência COMPEDEF, criada inicialmente pelo Decreto 12.166/2007,
prorrogada por meio dos Decretos 12.253/2007 e 12.347/2008.
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar à pessoa com
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
os relativo à educação, saúde, ao trabalho, ao desporto, ao
turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao
transporte, à mobilidade, à habitação, à cultura, ao amparo à
infância e à maternidade, e outros que, decorrentes da Constituição Federal de 1988, propiciem seu bem estar pessoal,
social e econômico. CONSIDERANDO a necessidade de se
garantir a continuidade do desenvolvimento de propostas para
a implementação de políticas públicas municipais voltadas à
atenção das pessoas com deficiência, no sentido de contemplar, de forma irrestrita, todas as garantias insculpidas na Constituição Federal de 1988, que vem sendo realizado, com êxito,
pela aludida comissão. CONSIDERANDO que a elaboração de
políticas públicas municipais, voltadas ao tema da atenção às
pessoa com deficiência, deve ser desenvolvida com a garantia
da participação dos diversos segmentos da sociedade civil
organizada, notadamente os que legitimamente os representem. CONSIDERANDO que a garantia da aplicabilidade das
políticas públicas desenvolvidas na COMPEDEF dependem da
manutenção do efetivo funcionamento da comissão. CONSIDERANDO que o Decreto nº 12.347/2008 alterou o art. 3º do
Decreto nº 12.166/2007, possibilitando a prorrogação por iguais
períodos da Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas públicas Municipais para a atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogada,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Comissão Técnica
Municipal para Elaboração de Políticas Públicas Municipais
para a Atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art.
2º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de agosto de 2008.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 0310/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,

ATO Nº 0311/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE, do cargo em
comissão de Secretário, integrante da estrutura administrativa
da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de
19.01.2009. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de janeiro de 2009. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
*** *** ***
ATO Nº 0312/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
nomear, ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE, Coordenador
de Políticas de Saúde, simbologia DNS.1, para responder interinamente e cumulativamente, pelo cargo de Secretário, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em
Comissão, no período de 19.01.2009 à 09.02.2009. GABINETE
DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de janeiro
de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
*** *** ***

>

GABINETE DA PREFEITA

nos termos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado
no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, nomear, GERMANA DE VASCONCELOS ALVES, Assistente Técnico de
Planejamento, simbologia DAS.2, para responder cumulativamente e interinamente como Coordenador do Fundo Municipal
de Saúde, simbologia DNS.1, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Quadro
Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de
19.01.2009. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de janeiro de 2009. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

Sistema da política

PODER EXECUTIVO

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

>

ANO LVI

COMISSÃO DE
INTERGESTORES

FORTALEZA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº
1952/1982 - Pelo presente contrato de trabalho que entre si
celebram, como partes, o Município de Fortaleza, aqui neste
ato, denominado empregador, representado pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Lúcio Gonçalo de Alcântara e MARLYANNE
BEZERRA DOS SANTOS, brasileira, maior, portador da CTPS
nº 053098, série 00008, denominada, Empregada, fica certo e
ajustado o que se segue estipulado nas cláusulas abaixo, com
fundamento no art. 1º, § único, item II, do Decreto 5292/79.
CLÁUSULA 1ª - A Empregada se obriga a prestar, com zelo .
eficiência e lealdade, ao Empregador, a cujos regulamentos se
subordinará à execução do presente contrato, serviços profissionais da função de Auxiliar de Secretaria. CLÁUSULA 2ª - O
Empregador pagará a Empregada o salário mensal de
Cr$ 9.732,00 (nove mil, setecentos e trinta e dois cruzeiros) no
qual já vai incluído o repouso semanal remunerado. CLÁUSULA 3ª - A carga horária mensal será de 120/h podendo estender-se a horas suplementares quando as circunstâncias o exigirem no horário que for estipulado por quem de direito. CLÁU-
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ANO LVII

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.563 DE 10 DE AGOSTO DE 2009
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Técnica
Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais
para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, instituída pelo Decreto nº
12.166/2007, com alterações posteriores. CONSIDERANDO a
necessidade de prosseguimento das atividades da Comissão
Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo
de funcionamento da Comissão Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, aos 10 dias do mês de agosto de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 6772/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a FERNANDO FARIA
BEZERRA, Presidente, a importância de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais) referente a 04 (quatro) diárias da Região II,
(acrescido uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º, do art. 2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03) e
conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, onde irá participar de visita técnica a
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, nos dias 31/08 a
02/09/2009, devendo as despesas correr por conta da Dotação
Orçamentária: 04.122.0002.2002.0008, Elementos de Despesa: 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção) e
33.90.14 (Diárias Civil), Fonte 280, consignadas à Autarquia
Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de
Fortaleza, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de agosto de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 6857/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a FRANCISCA ROCI-
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CLEIDE FERREIRA DA SILVA, Assistente Técnico, a importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), correspondente
a 03 (três) diárias, da Região II (acrescido uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º do 2º do Decreto
nº 11.459, de 11.08.03) e conceder passagem aérea no trecho
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, onde irá tratar de assuntos de
interesse da municipalidade, bem como apresentar o Projeto
Vila do Mar que foi pré selecionado para o recurso FNHIS, no
Ministério das Cidades, nos dias 08 e 09.09.2009, devendo as
despesas correr por conta da Dotação Orçamentária:
04.122.0002.2002.0005, Elemento de Despesa, 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção) e 3390.14 (Diárias),
Fonte 100, consignadas a Secretaria de Finanças, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 02 de setembro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Vaumik
Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 6858/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a MARTÔNIO
MONT’ALVERNE BARRETO LIMA, Procurador Geral do Município, a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais), correspondente a 01 (uma) diária da Região II e conceder passagens aéreas no trecho, Fortaleza/Brasília/Fortaleza,
para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, no dia
10.09.2009, devendo as despesas correr por conta da Dotação
Orçamentária: 03.092.0004.2005.0001, Elementos de Despesa
33.90.14 (Diárias Civil), 33.90.33 (Passagens e Despesas com
Locomoção), Fonte: 100, consignadas a Procuradoria Geral do
Município, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de setembro de 2009.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 6859/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
PATRÍCIA D’ALVA SALES ANDRADE, para exercer o cargo em
comissão de Ouvidor, simbologia DAS.1, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva Regional II, constante
do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a
partir de 01.09.09. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 02 de setembro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Vaumik
Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 6860/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto nº 11.459, de 11.08.03. RESOLVE
atribuir a PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR,
Secretária de Turismo de Fortaleza, a importância de
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), correspondente a 03 (três) diárias, da Região II (acrescido uma diária de
deslocamento consoante o que estabelece o § 3º do art. 2º do
Decreto nº 11.459, de 11.08.03) e conceder passagens aéreas
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DECRETO Nº 12.573 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Técnica
Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais
para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, instituída pelo Decreto nº
12.166/2007, com alterações posteriores. CONSIDERANDO a
necessidade de prosseguimento das atividades da Comissão
Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias
o prazo de funcionamento da Comissão Técnica Municipal para
elaboração de Políticas Públicas Municipais para atenção
às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º - Este
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 10 dias do mês de setembro
de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 5684-A/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
designar, JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO FREITAS, como Assessor
de Projetos, remuneração equivalente à simbologia DAS.1, da
Comissão de Compras Centralizadas de Bens e Serviços Comuns do Município de Fortaleza, vinculada a Secretaria de
Administração, a partir de 16.07.2009. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de julho de 2009.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 7207/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a ELMANO FREITAS
DA COSTA, Assessor Parlamentar, a importância de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor estipulado nos
termos do parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 11.425, de
03.06.03 e conforme anexo único do retro mencionado decreto,
correspondente a 02 (duas) diárias da Região II (acrescido uma
diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º, do
2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03), e conceder passagem

ATO Nº 7208/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a ALESSANDRA MARIA CARVALHO ARAÚJO, Auxiliar Técnico, a importância de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor estipulado nos
termos do parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 11.425, de
03.06.03 e conforme anexo único do retro mencionado decreto,
correspondente a 02 (duas) diárias da Região II (acrescido uma
diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º, do
2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03), e conceder passagem
aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, onde irá acompanhar a Senhora Prefeita em compromissos de interesse da
municipalidade, incluindo audiência com o Ministro da Educação, Fernando Haddad, no dia 17.09.2009, devendo as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária: 04.122.0002.
2002.0005, Elemento de Despesa 339014.100 (Diárias Civil) e
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), consignadas a Secretaria de Finanças, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de
setembro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE
FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

>

GABINETE DA PREFEITA

aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, onde irá acompanhar a Senhora Prefeita em compromissos de interesse da
municipalidade, incluindo audiência com o Ministro da Educação, Fernando Haddad, no dia 17.09.2009, devendo as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária: 04.122.0003.
2003.0001, Elemento de Despesa 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), Fonte 100, consignadas ao Gabinete
da Prefeita, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 15 de setembro de 2009.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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ATO Nº 7278/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a AFONSO TIAGO
NUNES DE SOUSA, Secretário da Coordenadoria Especial de
Políticas Públicas de Juventude, a importância de R$ 2.250,00
(dois mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente a 05
(cinco) diárias da Região II (acrescido uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º, do art. 2º do Decreto
nº 11.459, de 11.08.03), e conceder passagem aérea no trecho
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, nos dias 21 a 24.09.2009, para
participar da reunião de negociação do contrato de empréstimo
do Programa Integrado de Políticas Públicas para Juventude PIPPJ, na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério
do Planejamento, devendo as despesas correr por conta da
Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2003.0001, Elemento de
Despesa 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção),
33.90.14 (Diárias), Fonte 100, consignadas ao Gabinete da
Prefeita, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de setembro de 2009.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.576 DE 25 DE SETEMBRO DE 2009
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Técnica
Municipal para elaboração de
Políticas Públicas para atenção
às Pessoas com Deficiência COMPEDEF, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, instituída pelo Decreto nº
12.166/2007, com alterações posteriores. CONSIDERANDO a
necessidade de prosseguimento das atividades da Comissão
Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipal para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para até 30 de novembro
de 2009 o prazo de funcionamento da Comissão Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para
atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 25 dias do mês de setembro
de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.538 DE 22 DE MAIO DE 2009
Regulamenta a Lei Complementar nº 061 de 22 de janeiro
de 2009, que criou a Secretaria
de Direitos Humanos de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das suas atribuições legais previstas no artigo 83, VI, da
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando
o que dispõe a Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a
implantação definitiva das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras da Secretaria de Direitos Humanos. CONSIDERANDO os trâmites administrativos necessários para a
transição definitiva das competências relacionadas aos Direitos
Humanos para a Secretaria de Direitos Humanos - SDH. DECRETA: Art. 1º - A Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ficam vinculados administrativamente,
orçamentariamente e financeiramente à Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presen-
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te Decreto, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei Complementar
nº 61, de 22 de janeiro de 2009. Art. 2º - O Conselho Municipal
do Idoso o Conselho Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência e os Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
ficam vinculados à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presente Decreto, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. Parágrafo Único - A vinculação administrativa, financeira
e orçamentária das unidades previstas no caput serão implementadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010
e regulamentadas através de legislação específica. Art. 3º - A
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento providenciará, com auxílio da Secretaria de Finanças do Município, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação
deste decreto, a criação da unidade orçamentária da Secretaria
de Direitos Humanos - SDH. Parágrafo Único - As despesas
com o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos - SDH correrão por conta da dotação orçamentária da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a adoção da medida prevista no caput. Art. 4º - Fica atribuída à Secretaria de Direitos
Humanos a competência de ordenar despesas tanto deste
órgão quanto da Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI. Art. 5º - Todos os contratos, convênios e qualquer
outros instrumentos jurídicos que gerem direitos e obrigações
firmados com a Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, pertinentes às atribuições transferidas a Secretaria de
Direitos Humanos - SDH, poderão ser sub rogados para a
Secretaria de Direitos Humanos - SDH, por ato administrativo
discricionário da Secretária Municipal de Direitos Humanos. Art.
6º - O Coordenador Administrativo Financeiro e o Assessor
Jurídico da Secretaria de Direitos Humanos, poderão responder
respectivamente, administrativamente e juridicamente pela
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a reestruturação prevista no art. 7º da Lei Complementar nº 61, de 22
de janeiro de 2009. Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22 de
maio de 2009, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 22 dias do
mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.605 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica
do Município de Fortaleza, e com fundamento no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de setembro
de 1962 e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, todos os
imóveis, benfeitorias e servidões localizados na Av. Sargento
Hermínio, no trecho compreendido entre a Av. José Bastos e a
Av. Perimetral, conforme projeto elaborado pela SEINF - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura. Art. 2º - Os
bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões nele existentes serão desapropriados pelo
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12298 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007
Convoca o II Encontro Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município. DECRETA: Art. 1º - Fica
convocado o II Encontro Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência a ser realizado em Fortaleza, no dia 27 de
novembro de 2007, sob a coordenação da Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS e da Comissão Técnica Municipal para a Elaboração de Políticas Públicas Municipais para a
Atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º Compete à Secretaria Especial de Direitos Humanos determinar procedimentos e recomendações que deverão orientar o II
Encontro Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
que desenvolverá seus trabalhos sob a inspiração do tema:
“Educação e Desenvolvimento Inclusivo”. Art. 3º - O II Encontro
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Fortaleza terá as seguintes finalidades: I - identificar e avaliar as
dificuldades das pessoas com deficiência no município; II propor diretrizes para a Política Municipal para as Pessoas com
Deficiência; III - propiciar a discussão das dificuldades para o
desenvolvimento inclusivo do município pela sociedade civil e
pela administração pública. Art. 4º - Fica instituída a Coordenação Executiva do II Encontro Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Fortaleza, que terá a seguinte composição: I - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS; II - 02 (dois) representantes da
Secretaria Municipal de Educação - SME; III - 01 (um) representante da Comissão Técnica Municipal para a Elaboração de
Políticas Públicas Municipais para a Atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF; IV - 01 (um) representante da Associação dos Cegos do Estado do Ceará - ACEC; V - 01 (um)
representante da Associação dos Surdos do Ceará. Parágrafo
Único - Os membros da Coordenação Executiva do II Encontro
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Fortaleza, exercerão suas atribuições sem prejuízo de suas atividades normais e sem direito a percepção de qualquer gratificação. Art. 5º - As despesas com a realização do II Encontro
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Fortaleza, correrão por conta dos recursos orçamentários do Município e parcerias firmadas com outras instituições. Art. 6º - Este
decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de novembro de 2007.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA
*** *** ***
DECRETO Nº 12299 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007
Autoriza o Coordenador Administrativo Financeiro da Secre-

Nº 13.708
taria de Finanças do Município
a encaminhar ao Tribunal de
Contas dos Municípios do Ceará os documentos referentes
ao Sistema de Informações
Municipais - SIM e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a necessidade de possibilitarmos o encaminhamento de documentos
relativos ao Sistema de Informações Municipais - SIM, por
pessoa diversa do Secretário de Finanças do Município, evitando o descumprimento de prazo. DECRETA: Art. 1º - O Coordenador Administrativo Financeiro da Secretaria de Finanças
do Município, na ausência do titular da pasta, fica autorizado a
assinar os documentos de encaminhamento do Sistema de
Informações Municipais - SIM, do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26
de novembro de 2007.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA
*** *** ***
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - ESPÉCIE: Contrato de compra de material. CONTRATANTES: Município de
Fortaleza, por intermédio da Guarda Municipal de Fortaleza e a
WELSER ITAGE PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A., por
meio de seu Presidente. OBJETO: Este contrato tem por objeto
a compra de equipamentos de segurança, 12 (doze) espargidores de agente de pimenta (OC) Max e 300 (trezentos) espargidores de agente de pimenta, cujas especificações estão descriminadas na página 2 do contrato e na proposta de preço da
contratante. VALOR: R$ 57.562,80 (cinqüenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Dotação
Orçamentária do Objeto do Contrato: 04.122.0009.2018.0001,
Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Dotação Orçamentária do
Objeto do Contrato: 04.122.0009.2168.0001, Elemento de
Despesa: 3.3.90.30. Fonte dos Recursos: 0100 do orçamento
da Guarda Municipal de Fortaleza. PERÍODO: Este contrato
terá seu termo final vinculado ao consumo total do produto ou
término da validade dada pelo fabricante o que não deverá ser
menos de 03 (três) anos, exclusivamente no que se relaciona
às obrigações dessa garantia. SIGNATÁRIOS: Helena Rodrigues Barroso - CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA. José
Arimá Rocha Brito - DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL E
DEFESA CIVIL DE FORTALEZA. Carlos Frederico Queiroz
de Aguiar - DIRETOR PRESIDENTE DA WELSER ITAGE
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. DATA DA ASSINATURA
DO CONTRATO: 01 de novembro de 2007.
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FORTALEZA

GABINETE DO VICE-PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS A
ÓRGÃO PUBLICO, NÚMERO 1295/2002, que entre si fazem
Gabinete do Vice-Prefeito e a EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.
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RELATÓRIO FINAL

Realização:
Comdefor

Apoio:

Fortaleza-Ceará
2016

Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016
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Relatório Final da II Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Fortaleza, realizada no
dia 18 e 19 de novembro de 2015.

Sistema da política

“O desafio na implementação das Políticas da Pessoa com
Deficiência: a transversalidade como a radicalidade dos
direitos humanos”.

Fortaleza, Ceará
2016

Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016
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Roberto Claudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

KarloKardozo
Secretário Municipal de Cidadania e Direitos Humanos

Ana Beatriz Silva ThéPraxedes
Coordenadora Especial de Políticas Públicas das Pessoas com
Deficiência de Fortaleza

Paulo Roberto Cândido de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Fortaleza

Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016
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Equipe Técnica:

Andressa Aguiar Paulino
Cíntia Maria Paiva Ribeiro
Daniel Melo de Cordeiro
Michelle Sousa Abreu
Paulo Roberto Cândido de Oliveira
Raimundo José Rodrigues Monteiro

Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
I – Sociedade Civil:
Nome
Celso Farias Ferreira
Daniel Melo de Cordeiro

Michelle Sousa Abreu

REPRESENTAÇÕES
Inst. FilippoSmaldone
ADM (Associação dos Deficientes Motores do Ceará)

Associação de Pais e Amigos e Pessoas com Deficiência de
Funcionários do Banco do Brasil - APABB

Silvelena Melo Duarte
CAEESP – Centro de atendimento Educacional Especializado
Raimundo José Rodrigues

FCD (Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência)

Monteiro
Paulo Roberto Cândido de

SAC (Sociedade de Assistência ao Cegos)

Oliveira

II – Governo:
Nome
Ana Beatriz Silva ThéPraxedes

REPRESENTAÇÕES
Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de
Fortaleza - SCDH

Andressa Aguiar Paulino

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Cíntia Maria Paiva Ribeiro

Secretaria Municipal de Educação - SME

Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016

332

> CONFERÊNCIAS

•

Local da Realização:Auditório
Realização:Auditório da Universidade do Parlamento.

•

Número

de

Participantes:
Participantes:xxxxxxxxxxxxxx

total,

sendo

xxx

representantes do governo e xxx representantes da sociedade civil. Tendo
como recorte temático de participação xxxx pessoas com deficiência.
•

Realização: Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

de Fortaleza.
•

Entidade Promotora:
Promotora Prefeitura Municipal de Fortaleza através da

Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos.
•

Entidades
s Apoiadoras:
Apoiadoras SEBRAE,, Secretaria Municipal de Educação,
Ed
Bandeirantes, 8º Grupo de Escoteiro do Ar Sargento Rômulo Tavares,

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

•

Nome: II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de Fortaleza
Data do evento:18
18 e 19 de novembro de 2015.

•

>

1. IDENTIFICAÇÃO:

Sistema da política

RELATÓRIO

Associação de Pais
Pais e Amigos e Pessoas com Deficiência de
de
Funcionários do Banco do Brasil - APABB e Fraternidade Cristã
Cr
Pessoas com Deficiência - FCD.
2. SOBRE A CONFERÊNCIA:
A II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi
deliberada pelo Conselho Municipal por meio da Resolução Nº xxxxx e
convocada pelo Decreto Municipal Nºxxxxx de xxxxxx de xxxxx.
xxxxx
A II Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência
de Fortaleza foi realizada entre os horários de 08h00min às 17h00min, no
Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, 6º andar,
andar da
Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016
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Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) no Prédio Anexo II, Edifício
Dep. Jose Euclides Ferreira Gomes – Rua Barbosa de Freitas S/N – Dionísio
Torres.
A

coordenação

dos

trabalhos

foi

conduzida

pela

Comissão

Organizadora, instituída por meio da Portaria Nº xxxxxx, representada por
conselheiros (as) da sociedade civil e do governo (anexo).
A acessibilidade foi garantida durante todo o processo, inclusive nas
etapas

de

elaboração

e

trabalho

da

comissão

organizadora.

O

credenciamento ocorreu a partir das 8h00min e transcorreu por todo o
período da manhã. Dentre o material distribuído aos participantes, se
destacam: pastas, canetas, bloco de notas e folder da Programação do
evento. O Regimento foi apresentado através de projeção multimídia (em
power point) e aprovado na ocasião do evento pela plenária.
A alimentação, no tocante à disponibilização, foi disposta em três
momentos: café da manhã (no ato do credenciamento), almoço e coffee
break, sendo estes disponibilizados no mesmo local do evento.A acolhida
dos participantes aconteceu a partir da apresentação cultural de alunas da
Escola Municipal Irene de Sousa Parente, intitulada “Ciranda da Inclusão”,
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza.A solenidade de
abertura contou com a presença de autoridades locais e convidadas, a
saber: Ana Beatriz ThéPraxedez, Coordenadora Municipal de Políticas
Públicas para as Pessoas com Deficiência; Paulo Roberto Cândido de
Oliveira, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Fortaleza; Raimundo José Rodrigues Monteiro, Vicepresidente do conselho; Jacinto Araújo, Presidente do Conselho Estadual
dos Direitos das Pessoas com Deficiência; Hugo Porto, Promotor
xxxxxxxxxxx; Glauber xxxxxxx; KarloKardozo, Secretário Municipal da
Cidadania e dos Direitos Humanos;
A conferência oficialmente foi aberta pelo Presidente do Conselho
Municipal que saudou a todos, agradecendo o apoio recebido. Destacou
ainda, o empenho do xxxxxxxx, xxxx, xxx e xxxxx. A dinâmica prevista pela
comissão organizadora, por meio de sua programação, ocorreu conforme o
Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016
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Marcelo Uchôa, xxxxxxxx. Os gupos de trabalho foram divididos em três
eixos temáticos, dispostos: Eixo I - Identidade de gênero e raça, Diversidade
sexual e geracional, tendo como facilitadores(as): Marly Pereira e Raimundo
José Rodrigues; Eixo II - Órgãos gestores e de instâncias de participação
social, tendo como facilitadores(as):Michele Abreu , Cintia Ribeiro, Viviam
Salmito, José Ernesto Sal; Raquel xxxx, OAB-CE;Eixo III - Interação entre os
poderes federados, tendo como facilitadores(as): Daniel Melo e xxxxx.O
desenvolvimento dos grupos de trabalho ocorrei durante o período de 2h,
tendo como resultados, xxxxx propostas, posteriormente apresentadas em
plenária e aprovadas (anexo), as quais serão encaminhadas ao Conselho
Estadual. Durante a plenária final, ocorreram dois momentos importantes,
que merecem destaque, o primeiro trata-se da aprovação das moções
(anexo), sendo xxx de repúdio e xxx de aplauso. Outro momento importante,
foi a eleição dos delegados para a etapa estadual, cujo momento atendeu os
critérios do regimento aprovado em plenária. A dinâmica da eleição se deu a
partir dos delegados credenciados e suas representações, sendo assim
divididas: a) delegados governamentais; b) delegados de conselhos de
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composta por: Hugo Porto, Promotor xxxxx, Flávio Arruda, xxxxxxxxx,

Instrumentos de pactuação, de
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dinâmica de palestra se deu a partir da composição da mesa de diálogo,

>

Para o alinhamento de conhecimento sobre o tema da conferência, a

Sistema da política

previsto, iniciada a partir da leitura e aprovação de seu regimento (anexo).

direitos; c) delegados de entidades, d) xxxxxxxxxx. Após o período
disponibilizado para a eleição entre seus pares, 10 (dez)delegados (as)
foram eleitos (as) para participar da IV Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Ressaltamos que a II Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de Maracanaú atendeu as orientações
do CONADE e CEDEF, respectivamente, conselho nacional e estadual dos
direitos da pessoa com deficiência. A reflexão de todo o trabalho
desenvolvido durante o evento, baseou-se no documento orientador do
CONADE que menciona a importância das Conferências como um processo
legítimo de participação e repercussão direta na proposição, avaliação e
monitoramento

das

políticas

públicas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

ANEXOS
1. Resolução do Conselho Municipal
2. Decreto de Convocação;
3. Programação;
4. Lista de frequência;
5. Regimento Aprovado em Plenária;
6. Lista de delegados eleitos;
7. Lista de Frequência dos Grupos de Trabalho;
8. Propostas aprovadas em Plenária;
9. Moções aprovadas em Plenária;
10. Fotos
11. Folders/Peças de divulgação da Conferência;

Sistema da política

>

3.
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deliberação e de participação

ANEXOS
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Moção de Apoio
Órgão : Município/ Estado/ União
Texto: Nós delegados e delegadas vimos através desta moção, apoiar a
primeira marcha da terra dos povos indígenas e quilombolas, ocorrida hoje na
cidade de Fortaleza, em repúdio ao projeto de emenda constitucional n° 2015,
orquestrada pelas bancadas reacionárias

do

CongressoNacional, pois

entendemos que a luta pela terra é condição sine quo non aos povos
originários e suas tradições, pois são os mesmos que em primeiro lugar
garantem a preservação da natureza e o bem estar da raça humana.

Moção de Repúdio

Sistema da política

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

MOÇÕES APROVADAS

Órgão : Município/ Estado/ União
Repudiamos a chacina ocorrida, no último dia 13 de novembro de 2015, no
bairro de Messejana, a qual foram assassinadas doze jovens inocentes por
grupos de extermínio na cidade de Fortaleza.

Moção de Repúdio
Órgão : Município/ Estado/ União
Nós, delegados da II Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência de
Fortaleza, repudiamos à ação de doação de cadeiras de rodas da Prefeitura de
Fortaleza, considerando como retrocesso da Politica Nacional da Saúde das
Pessoas com Deficiência, onde garante a concessão de órteses e próteses e
meios auxiliares de locação (incluindo cadeiras de rodas) pelos Sistema Único
de Saúde- SUS.
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Legislativa do Estado do Ceará e do anexo UNIPACE, assim como a
desatenção desta casa no suporte de ir e vir das pessoas com deficiência, que
participaram da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Moção de Repúdio
Nome:Aldemide Teixeira de Lima
Órgão: Ao conselho municipal da pessoa com deficiencia
Nós delegados e delegadas da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência repudiam a baixa dotação e execução orçamentaria do
Município de Fortaleza em relação ao segmento da pessoa com deficiência.

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Repudiamos a total falta de acessibilidade nas dependências da Assembleia

>

Órgão : Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Sistema da política

Moção de Repúdio
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CATEGORIA

FONE

DEF

QUAL

AECIO PINHEIRO DE OLIVEIRA

SOC. CIVIL

986219379

S

VISUAL

JOACIR PIURES GOMES

SOC. CIVIL

97350956

S

AUDITIVA

JERRY ARY DA COSTA

SOC. CIVIL

997551407

S

MOTORA

IRAN VIANA HOLANDA

SOC. CIVIL

988094546

S

VISUAL

JOSE PAZ DE OLIVEIRA

SOC. CIVIL

32146727

S

VISUAL

HELLEN CRISTINE CORDEIRO

SOC. CIVIL

997085224

S

MOTORA

FLAVIO ARRUDA

SOC. CIVIL

32891529

S

MOTORA

CARLA GILBERTA PERREIRA

SOC. CIVIL

32903798

S

VISUAL

CARLOS AUGISTO DE SOUSA

SOC. CIVIL

985216284

S

VISUAL

RENATA MOURA PINTO

SOC. CIVIL

984164079

S

VISUAL

MARIA FATIMA DA SILVA

SOC. CIVIL

30429798

S

VISUAL

MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS SOC. CIVIL

987774856

IDALICI ARAUJO ESTRELA

SOC. CIVIL

988390321

S

VISUAL

ADRIANA LOIOLA

SOC. CIVIL

32826638

S

VISUAL

ANTONIO SIMAO DE SOUSA

SOC. CIVIL

987651025

S

VISUAL

>

NOME

CLOVIS MORAIS DA COSTA

SOC. CIVIL

32711442

S

VISUAL

Sistema da política

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

LISTA DE FREQUÊNCIA

ISAU BRUNO DE SOUSA

SOC. CIVIL

3219810

S

VISUAL

JOSE AIRTON DE SOUSA

SOC. CIVIL

989505630

S

MOTORA

FRANCISCO JOSUE DE
OLIVEIRA

SOC. CIVIL

9987910541

S

VSUAL

ANTONIO DE OLIVEIRA

SOC. CIVIL

34975639

S

MOTORA

VANUSA CASTRO RODRIGUES

SOC. CIVIL

991472713

S

VISUAL

TIAGO MARCIO SALES

SOC. CIVIL

9987140409

S

MOTORA

FRANCISCO DAMACENO

SOC. CIVIL

996036756

S

VISUAL

FERNANDA SOUSA

SOC. CIVIL

985467008

S

VISUAL

FRANCISCA SILVA

SOC. CIVIL

986304803

S

VISUAL

HELOISA DE SOUSA

SOC. CIVIL

996877373

S

VISUAL

JOSE PEREIRA

SOC. CIVIL

985707719

S

VISUAL

MARIA DOS SANTOS

SOC. CIVIL

987388994

S

VISUAL

MARCIO DA ROCHA

SOC. CIVIL

987047835

S

VISUAL

CLADIO FERREIRA

SOC. CIVIL

S

AUDITIVA

DIANA BARROSO

SOC. CIVIL

999721262

S

VISUAL

DEJACIRA BARBOSA

SOC. CIVIL

986730413

S

MOTORA

FRANCISCO LIMA

SOC. CIVIL

32832062

S

VISUAL
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S

VISUAL

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

GONVERNO

999835543

S

VISUAL

RAIMUNDO NONATO SILVA

SOC. CIVIL

987581689

S

MOTORA

JOAOCARLOS ARAUJO

SOC. CIVIL

988171861

S

MENTAL

MARIA NEILA DA SILVA

SOC. CIVIL

988426678

S

MOTORA

MARIA AILA UCHOA

SOC. CIVIL

989168208

S

MOTORA

MARIA ROSANGELA PIRES

SOC. CIVIL

986197585

S

MOTORA

MONANCI BERNADO PINTO

SOC. CIVIL

988336037

S

MOTORA

SILVA HELENA OLIVEIRA

SOC. CIVIL

986584216

S

MOTORA

TEREZA NEUMA BESSA

SOC. CIVIL

989657993

S

VISUAL

RAIMUNDO JOSE MONTEIRO

SOC. CIVIL

996149698

PASCAL REGO NETO

SOC. CIVIL

988810202

S

VISUAL

NADIA SOARES

SOC. CIVIL

S

MOTORA

MARIA ASSUNÇÃO LOBO

SOC. CIVIL

987774856

MARCO ANTONIO SOARES

SOC. CIVIL

986292929

S

VISUAL

ANDREIA BARROS

SOC. CIVIL

987174244

DOGIVAL LEME JR

SOC. CIVIL

988114505

LUIZA MARIA TORRES

GONVERNO

LEILIANA MATOS

SOC. CIVIL

987447885

FERNANDA ALINY CELSO

SOC. CIVIL

986259563

FRANCISCA IVONETE BORGES

GONVERNO

999739360

GEORGIA ALENCAR

GONVERNO

997488277

JAQUELINE MIRANDA

GONVERNO

985980384

JESSICA COELHO

SOC. CIVIL

996248195

JULIANA FREITAS

GONVERNO

986075209

CAMILA VENANCIO

GONVERNO

996223045

MARIA LUCIA TORRES

GONVERNO

999855214

IRENE PERREIRA

GONVERNO

996416745

> CONFERÊNCIAS

32696404

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

SOC. CIVIL

FRANCISCO ENEUDO DE ABREU SOC. CIVIL

992242223

FERNANDA ALVES

GONVERNO

987077157

CLAUDIA MARIA AQUINO

SOC. CIVIL

987141902

CLAUDIO MARTIS

SOC. CIVIL

998059465

CINTIA MARIA PAIVA

GONVERNO

988093653

VIVIAN SALMITO

GONVERNO

986671470

ANA CAROLINA GOMES

SOC. CIVIL

985265629

Sistema da política

>

COSME RABELO
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TEREZA RAQUEL DE SOUSA

GONVERNO

996363940

VANUSA DE MOURA

SOC. CIVIL

987761319

RITA CRISTINA DE OLIVEIRA

SOC. CIVIL

986244594

SILVANA PONTE

GONVERNO

989702068

MARIA INACIA MISSA

SOC. CIVIL

997888057

MICHELE PIRES

GONVERNO

988907597

JULIANA BRITO

SOC. CIVIL

986075209

DANDARA DE SOUSA

SOC. CIVIL

988619813

DANIELE NOBREGA

SOC. CIVIL

987853515

CARILA UCHOA

SOC. CIVIL

981668044

CARLA EDITE MACIEL

SOC. CIVIL

985860451

ANA MARIA DUARTE

SOC. CIVIL

988327932

ANDREIA MOREIRA DE
ALENCAR

GONVERNO

999891638

ARIEL SANTOS DE LIMA

SOC. CIVIL

985526628

VICENTE MATIAS CRISTIO

SOC. CIVIL

. 999892139

OTONY ALMEIDA

SOC. CIVIL

34975639

JOSE CRISTINO LIMA

GONVERNO

ISAC RODRIGUES

SOC. CIVIL

FRANCISCA CANDIDA FERREIRA SOC. CIVIL

999965466

ANDRE TUPINANBA

SOC. CIVIL

988918228

VIVIAN DE CASTRO

SOC. CIVIL

985691222

THINA RODRIGUES

GONVERNO

985130228

SILAS GUEDES DE LIMA

SOC. CIVIL

989058641

JESSICA CARNEIRO

SOC. CIVIL

989568373

MARCILIA MEDEIROS

SOC. CIVIL

986994964

MARIA DO SOCORRO
CARVALHO

GONVERNO

989739403

MICHELLE BENEVIDES

GONVERNO

MONICA SOUSA DE LIMA

SOC. CIVIL

989351121
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SOC. CIVIL

986023013

ANA LUCIA MACIEL

SOC. CIVIL

987339513

DANIELE SILVA DA COSTA

SOC. CIVIL

985435857

FRANCISCO CAITANO

GONVERNO

986881855

JETER RODRIGUES

GONVERNO

989222226

GLAUBE UCHOA

GONVERNO

991429282

GENIVAL QUINTELA

GONVERNO

992338424

FRANCISCO ELENICIO
NASCIMENTO

GONVERNO

986120270

PERPETUA RIBEIRO

GONVERNO

986909669

VALDEMIR TAVARES

GONVERNO

988162265

LARA CARVALHO

SOC. CIVIL

992019115

JORGE COSTA

SOC. CIVIL

991572680

MARIA LUCIA ALVES

SOC. CIVIL

987289692

MARCIA BARROS

GONVERNO

989702094

MARIA APARECIDA OLIVEIRA

GONVERNO

987350777

MARLY PERREIRA

GONVERNO

988692029

MARIA ROSANA CARNEIRO

SOC. CIVIL

SHEILA BASTOS

GONVERNO

986047214

SIMONE SILVA

GONVERNO

988843747

RENATA FLAVIA GOMES

GONVERNO

34918360

ROSANGELA BRAGA

SOC. CIVIL

987100449

OSVALDO MELO

SOC. CIVIL

988492450

SANDRA GONÇALO

GONVERNO

987574637

ANTONIA SILVA

GONVERNO

985066965

> CONFERÊNCIAS

ANDRE LUIS RIBEIRO

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

986822554

>

GONVERNO

Sistema da política

ANTONIO CARLOS CAMPELO

Relatório da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – Janeiro de 2016

343

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

GONVERNO

986861538

MARIA ZULEIDA COUTINO

GONVERNO

987699355

AURELINO LINO MAIA

GONVERNO

985146127

LUCAS LIMA

SOC. CIVIL

988960074

MARIA LUCIA DE AGUIAR

SOC. CIVIL

988166643

MAURO REGIS

SOC. CIVIL

989401783

MARISA RIBEIRO

SOC. CIVIL

986783122

MONICA REBEIRO

SOC. CIVIL

986972560

MARIA MARLUCIA DOS SANTOS

SOC. CIVIL

987243345

Sistema da política
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JOSE CRISTINO LIMA
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DEFICIÊNCIA

ACOMPANHANTE

DELEGADO
TITULAR/SUPLENTE
Titular

1

Rosangela Maria Silva da Rocha

Sim

2

Ana Lúcia Botelho Maciel

Sim

Sim (Aldeneide
Teixeira de Lima)
Não

3
4

Francisco Josué Felício de Oliveira
Maria Assunção dos Santos Lobo

Sim
Não

Não
Não

Suplente
Suplente

DEFICIÊNCIA

ACOMPANHANTE

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não informou
Não informou
Não informou

DELEGADO
TITULAR/SUPLENTE
Titular
Titular
Suplente
Suplente

DEFICIÊNCIA

ACOMPANHANTE

Titular

CONTATO
98874.4960
98886.5602
99991.5610
98791.0541
98777.4856

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nº
1
2
3
4

NOME
Rubens Linhares Mendonça Lopes
Joaci Pires Gomes
Idalícia Araújo Estrela
Pascoal Bernardino do Rego Neto

CONTATO
98793.2883
99735.0956
98839.0321
98881.0202

ÓRGÃO PÚBLICO
Nº

NOME

DELEGADO
TITULAR/SUPLENTE
Titular

CONTATO

1

Maria Arnete Borges

Sim

Sim

2

Diana Barroso de Souza Sá

Sim

3

José Cristiano Lima de Freitas

Não

Sim (Elisabete da
Silva Almeida)
Não

4

Silvia Helena Moura Marques

Sim

Sim (Thiago Victor
Moura Marques)

Suplente

DEFICIÊNCIA

ACOMPANHANTE

Não
Não

Não
Não

DELEGADO
TITULAR/SUPLENTE
Titular
Titular

99624.2358
98973.9403

Não
Não

Não
Não

Suplente
Suplente

98506.6965
99805.9465

Titular
Suplente

(88)
99782.4152
99972.1262
98686.1538
98847.1538
98912.8897
3033.0931

> CONFERÊNCIAS

NOME

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Nº

>

ENTIDADES

Sistema da política

RELAÇÃO DE DELEGADOS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DELEGADOS INSCRITOS
Nº
1
2
3
4

NOME
Luana Adriano Araújo
Maria do Socorro Carvalho
Fernandes
Antônia Gomes da Silva
Cláudio Wallace Martins

CONTATO
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Nº

NOME

DEFICIÊNCIA

ACOMPANHANTE

1

Raimundo José Rodrigues Monteiro

Sim

2

Daniel Melo de Cordeiro

Sim

3

Paulo Roberto Cândido de Oliveira

Sim

Sim (João Artur
Rodrigues
Monteiro)
Sim (Rodrigo
Ferreira de
Sousa)
Sim

4

Gerry Ary da Costa

Sim

Sim

DELEGADO
TITULAR/SUPLENTE
Titular

98541.8789
98817.2490
98711.2490

Suplente

99983.5543
3231.7010
99795.1407
3281.4645

Suplente

Sistema da política
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CONTATO

Titular

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

COMDEFOR

Assegurar a
inclusão das
pessoas com
deficiência no
mercado de
trabalho, através do
acesso às políticas
públicas garantindo
a transversalidade
étnico/racial, de
gênero, diversidade
sexual e geracional.

Realizar concursos, fiscalização e implementação da Lei
de Cotas vigente no país

Maior articulação
social para postular
judicialmente – por
meio de ações
coletivas ou outros
instrumentos
sociojurídicos – a
efetivação dos
diplomas legais de
amparo às pessoas
com deficiência.

Estabelecer concordância legal e de mesma efetividade
das leis: Maria da Penha e Pensão Alimentícia

Assegurar a capacitação das pessoas com deficiência
sem prejuízo ao BPC/LOAS (Benefício de Prestação
Continuada).

Sistema da política

>

Fortalecer os Conselhos de Direitos e de Controle Social

> CONFERÊNCIAS

EIXO 1 : Diretriz/Ações:

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

PROPOSTAS:

EIXO 2 : Diretriz/Ações:
Diretrizes

Ações Estratégicas/ Propostas

Criação de Fórum
Criação de Central de
Estadual que reúna Recebimento de Denúncias.
Entidades,
Conselhos e Órgãos Criação de GT Estadual e
Municipal que comporão o
Gestores e a
Fórum
criação do fundo
para os Conselhos
das Pessoas com
Deficiência.

Responsabilidades
Governo do Estado do
Ceará
Governos Municipais e
Estadual
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EIXO 3 : Diretriz/Ações: EXCLUÍDA
Diretriz
Ações
Mapeamento
e Mapear a rede social e os benefícios/direitos das pessoas
otimização da rede com deficiência, através dos órgãos gestores com a
de atenção à pessoa colaboração das instancias de controle social.
com deficiência, nas
três
esferas Promover a divulgaçãoatravés dos mais diversos meios de
governamentais, com comunicação e mídias existentes, inclusive com a criação
criação de um banco
de um site exclusivo na esfera municipal..
de
dados
em
plataforma acessível
de
benefícios
e
direitos.
Tabela 4: Modelo de Diretriz/Ações
Diretriz/Ações: ESCOLHIDA
Diretriz
Cumprimento do Art.
9º da Convenção
sobre os Direitos da
Pessoa
com
Deficiência que trata
da
acessibilidade
com
responsabilização
administrativa
e
judicial por parte dos
órgãos competentes
nas três esferas.

Ações
Capacitar os servidores para oatendimento especializado
de Pessoa com Deficiência.
Criar Lei que garanta a obrigatoriedade da disciplina de
LIBRAS (como segunda língua) em todos os níveis de
ensino.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVIII

FORTALEZA, 14 DE MARÇO DE 2011

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 9.740 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011
Dispõe sobre a Criação do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de Fortaleza (COMDEF - Fortaleza).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza (COMDEF - Fortaleza), órgão
representativo, paritário, normativo, de caráter permanente,
propositivo, consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas
públicas municipais de interesse das pessoas com deficiência.
Parágrafo Único - O COMDEF - Fortaleza contará com suporte
administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos de Fortaleza e cooperação técnica de todos os órgãos do Governo Municipal. Art. 2º - Para efeito de definição
legal de pessoa com deficiência, considera-se a Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 30 de março
de 2007, ratificada pelo Decreto Parlamentar nº 186, de 09 de
julho de 2008, e promulgada através do Decreto Presidencial nº
6.949, de 25 de agosto de 2009. Art. 3º - Compete ao COMDEF
- Fortaleza: I - zelar pela efetiva promoção, defesa e difusão
dos direitos das pessoas com deficiência; II - formular diretrizes
e monitorar as políticas, os planos, os programas e as ações
do governo municipal, propondo as providências necessárias à
sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo, com o intuito de garantir direitos e inclusão da
pessoa com deficiência; III - promover atividades que visem ao
resguardo dos direitos da pessoa com deficiência e que possibilitem sua plena inclusão na vida socioeconômica, cultural e
política do Município, em todos os níveis da administração
pública, direta e indireta; IV - acompanhar o planejamento e
monitorar a execução das políticas municipais de educação,
saúde, habitação, geração de ocupação e renda, assistência
social, transporte, trânsito, infraestrutura, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo, acessibilidade e outras políticas relativas à pessoa com deficiência; V - propor e acompanhar a elaboração de leis e outros normativos municipais voltados às
pessoas com deficiência; VI - divulgar e zelar pelo cumprimento
da legislação vigente que objetive a inclusão e a garantia dos
direitos da pessoa com deficiência; VII - realizar, propor, incentivar e apoiar o desenvolvimento de eventos e campanhas que
visem à promoção dos direitos da pessoa com deficiência; VIII propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; IX
- acompanhar e monitorar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Município, sugerindo as modificações
necessárias à melhor consecução de políticas de promoção da
inclusão da pessoa com deficiência; X - acompanhar, fiscalizar
e avaliar periodicamente o desempenho dos programas e projetos da política municipal de atenção com deficiência; XI manter cadastro atualizado de entidades não governamentais

Nº 14.505

voltados ao atendimento, à promoção, à defesa e à garantia
dos direitos das pessoas com deficiência e fiscalizar atuação
das mesmas; XII - receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa física ou jurídica quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, exigindo a adoção
de medidas efetivas de proteção e reparação; XIII - promover
periodicamente a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em conformidade com o calendário da
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
XIV - elaborar o seu Regimento Interno. Art. 4º - O Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composto paritariamente por 16 (dezesseis) membros titulares, com
seus respectivos suplentes, representantes dos órgãos governamentais e de segmentos da sociedade civil representantes
da população com deficiência, relacionados a seguir: I - 8 (oito)
representantes do governo municipal e seus respectivos suplentes indicados das secretarias municipais responsáveis
pelas políticas públicas setoriais de direitos humanos, saúde,
trabalho, infraestrutura, educação, assistência social, esporte e
cultura; II - 8 (oito) representantes da sociedade civil e seus
respectivos suplentes, escolhidos junto às organizações ou
entidades não governamentais de, ou para, pessoas com deficiência nos seguintes segmentos: a) 1 (um) representante das
pessoas com deficiência física; b) 1 (um) representante das
pessoas com deficiência visual; c) 1 (um) representante das
pessoas com deficiência auditiva; d) 2 (dois) representantes
das pessoas com deficiência intelectual, mental ou transtornos
globais do desenvolvimento; e) 1 (um) representante das pessoas com deficiência múltipla; f) 1 (um) representante das pessoas com deficiência orgânica; g) 1 (um) representante de
entidade de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. § 1º
- A eleição dos representantes da sociedade civil, titulares e
suplentes, dar-se-á em reuniões especificas por segmentos
durante assembléia convocada para esse fim, possibilitando a
ampla participação das pessoas com deficiência e suas entidades representativas. § 2º - O representante referido na alínea g
do inciso II não poderá estar vinculado a entidade representante de um único tipo de deficiência, devendo estar vinculado a
entidade que represente os interesses de todos os tipos de
deficientes. Art. 5º - A Câmara Municipal de Fortaleza, o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado
do Ceará (CREA-CE) e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-CE) poderão indicar representantes para integrar o colegiado na qualidade de membros consultivos, sem direito a voto.
Art. 6º - Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência serão nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal, através de decreto respeitando as indicações de que trata o artigo 4º, em até 30 (trinta) dias contados
da data da eleição. Art. 7º - O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será
de (dois) anos, permitida uma única recondução consecutiva,
observado os artigos 4º e 6º da presente Lei, e mediante convocação de nova eleição 60 (sessenta) dias antes do término
do mandato do colegiado. § 1º - Para eleição do primeiro colegiado do COMDEF - Fortaleza, a Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) convocará, mediante edital público, a
assembléia mencionada no caput no prazo de 45 (quarenta e
cinco dias) a contar da entrada em vigor da presente Lei. § 2º O regimento interno do COMDEF - Fortaleza, que será elaborado por seu primeiro colegiado, disciplinará as eleições, as
condições para ser eleito conselheiro, impedimentos, vacância
e dará outras providências. Art. 8º - O presidente e o vice-

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 2

S

S
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
Prefeita de Fortaleza
AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES
Vice-Prefeito

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Secretaria de Cultura de Fortaleza

GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DIÓGENES
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza

FRANCISCO WANDEMBERG R. DOS SANTOS
Controladoria Geral do Município

MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Planejamento e
Orçamento

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano
e Infra-Estrutura

JOÃO RICARDO FRANCO VIEIRA
Secretaria de Defesa do Consumidor
PROCON - FORTALEZA

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do Município
JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA
Secretaria Municipal de Saúde
ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação

DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano
MOACIR DE SOUSA SOARES
Secretaria de Turismo de Fortaleza
FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA
Secretaria de Esporte e Lazer
LUIZA DE MARILAC M. E S. PERDIGÃO
Secretaria Executiva Regional
do Centro

Presidente serão eleitos pelo colegiado pleno, com quórum
mínimo de 12 (doze) conselheiros. Parágrafo Único - A Presidência do COMDEF - Fortaleza será assessorada por um Secretário Executivo, sendo sua escolha e nomeação atribuição
do Poder Executivo Municipal, e ao cargo será atribuída a remuneração correspondente à simbologia DAS-2. Art. 9º - A
função de conselheiro é reconhecida como de relevância pública, não sendo remunerada. Art. 10 - O Poder Executivo obrigase a prestar o apoio necessário ao funcionamento do COMDEF
- Fortaleza, devendo, para tanto: I - destinar dotação orçamentária específica, que lhe garanta execução de suas atividades;
II - providenciar sede dotada de acessibilidade, conforme o
Decreto nº 5.296/2004 e normas técnicas em vigor; III - disponibilizar profissional habilitado e exclusivo para exercer as funções de Secretaria Executiva, IV - fornecer passagens e diárias
para os conselheiros, quando no exercício da função, solicitadas e justificadas pelo presidente do conselho, conforme deliberação do colegiado, havendo necessidade para deslocamentos fora do município. V - disponibilizar tecnologias assistivas
necessárias à atuação dos conselheiros e atendimento de
pessoas com deficiência; VI - disponibilizar intérprete de Libras
por ocasião das reuniões ordinárias e extraordinárias; VII oferecer capacitação técnica para os conselheiros. Art. 11 - O
Regimento Interno será elaborado e aprovado em até 90 (noventa) dias após a posse do primeiro colegiado e será publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza. Art. 12 - Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 25 de fevereiro de 2011. José Acrísio de
Sena - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.776 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011
Publica as tabelas de vencimentos base previstas na Lei
nº 9.101/06.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO o art. 2º da Lei nº 9651 de 31 de maio
de 2010. DECRETA: Art. 1º - Ficam reajustadas as novas tabelas previstas na Lei nº 9.101/06 no percentual previsto na Lei nº

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FÁBIO SANTIAGO BRAGA
Secretaria Executiva Regional I
FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional II

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
(0XX85) 3101.5324
Fax: (0XX85) 3101.5320

OLINDA MARIA DOS SANTOS
Secretaria Executiva Regional III
ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY
Secretaria Executiva Regional IV
RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V

FORTALEZA - CEARÁ
CEP: 60.425-680

Secretaria Executiva Regional VI

9651/2010, de 31.05.2008, conforme anexo único. Art. 2º - Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto
a seus efeitos financeiros, que retroagem a 1º de maio de
2010, nos termos da Lei nº 9651 de 31 de maio de 2010. Art. 3º
- Ficam revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de fevereiro de 2011. José
Acrísio de Sena - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO.
ANEXO ÚNICO
Tabela de Vencimento-Base
A

B

C

D

E

F

G

H

01

207,11

211,25

215,47

219,79

224,18

228,67

233,24

237,89

02

242,67

247,51

252,46

257,51

262,66

267,92

273,28

278,75

03

284,34

290,13

295,80

301,73

307,77

313,92

320,19

326,61

04

333,14

339,79

346,59

353,52

360,60

367,79

375,15

382,66

05

390,31

398,12

406,08

414,22

422,50

430,95

439,59

448,36

06

457,32

466,48

475,80

485,32

495,01

504,92

515,01

525,31

07

535,84

546,55

557,47

568,62

579,99

591,60

603,43

615,50

08

627,81

640,38

653,18

666,25

679,57

693,15

707,03

721,16

09

735,58

750,31

765,30

780,60

796,22

812,13

828,37

844,93

10

861,84

879,08

896,68

914,60

932,89

951,54

970,57

989,97

1.009,77 1.029,98

1.050,57

1.071,59

1.093,02

1.114,89 1.137,19

1.159,93
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MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município
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CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

S E C R E TA R I A D O

VAUMIK RIBEIRO DA SILVA
Secretaria de Administração do Município

> CONSELHOS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 14 DE MARÇO DE 2011

PROCURADORES
NÍVEL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

VENCIMENTO

841,84
883,92
928,12
974,54
1.023,24
1.074,42
1.128,14
1.184,55
1.243,78
1.305,96
1.371,26
1.439,82
1.511,81
1.587,40
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVIII

FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2011

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 12.835 DE 28 DE JUNHO DE 2011
Convoca a II Conferência Municipal de Políticas Públicas de
Juventude e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.
83, VI, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o
Decreto de 12 de agosto de 2010, que convoca a II Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude. CONSIDERANDO a Portaria n° 142 da Secretaria Geral da Presidência
da República, de 04 de maio de 2011, que publica o Regimento
Interno da II Conferência Nacional de Políticas Públicas de
Juventude. DECRETA: Art. 1° - Fica convocada a II Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto de 2011, na cidade de FortalezaCe. Art. 2° - O evento será realizado sob a coordenação da
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude,
tendo como objetivo geral contribuir para a construção e o
fortalecimento da Política Municipal de Juventude. Art. 3° - A II
Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude será
presidida pelo Secretário Municipal de Juventude e, em sua
ausência, pelo Coordenador Geral do Conselho Municipal de
Juventude. Art. 4° - A Coordenadoria Especial de Políticas
Públicas de Juventude constituirá a Comissão Organizadora
Municipal, aprovada pelo Conselho Municipal de Juventude,
tendo entre suas atribuições a de elaborar e aprovar o regimento interno da II Conferência Municipal de Políticas Públicas de
Juventude. Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e o funcionamento da II Conferência Municipal de
Políticas Públicas de Juventude e o processo democrático de
escolha de seus delegados. Art. 5° - As despesas com a realização do evento ocorrerão à conta dos recursos orçamentários
do Gabinete da Prefeita e da Secretaria Municipal de Direitos
humanos. Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 28 dias do
mês de junho de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***

SIDERANDO o determinado no art. 6°, da Lei n° 9.740 de 25
de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza
(COMDEF-Fortaleza). DECRETA: Art. 1° - Ficam nomeados e
empossados como conselheiros e conselheiras, titulares e
suplementes, para a composição do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de Fortaleza (COMDEF Fortaleza), para o biênio de 2011/2013, os representantes dos
órgãos e entidades conforme indicação constante do Anexo
Único, deste Decreto. Art. 2° - Os membros ficam investidos
das prerrogativas, direitos e deveres, nos termos na legislação
que rege a matéria, visando a formulação e implementação das
diretrizes da política Municipal, Estadual e Nacional dos direitos
de pessoa com deficiência no âmbito do Município de Fortaleza. Art. 3° - A função de membro do Conselho não será remunerada, constituindo relevante serviço prestado ao Município,
em caráter prioritário, sendo possível ausência justificadas
desde que motivadas pelas atividades deste Conselho. Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 28 dias do mês de junho de
2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
ANEXO ÚNICO
Conselheiros e Conselheiras do Conselho Municipal dos
Direitos das Pessoas com Deficiência 2011 - 2013
Representantes do Poder Público Municipal
ÓRGÃO/SEGMENTO
SDH
SME
SECULTFOR
SDE
SMS
SEINF
SEMAS
SECEL

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 83, incisos VI e XI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CON-
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NOME
Nadja Soares de Pinho Pessôa
Demitri Nóbrega Cruz
Karla Bianca de Souza Martins
Maria Eliane de Andrade Ramos
Ihvina Saboya Chacon
Clevandira Dias Mota
Severina Alves de Sousa
Telma Regina da Rocha Pereira
Andressa Aguiar Paulinho
Rogério Teixeira Cunha
Paulo Garcia
José Firmiano de Sousa Filho
Cícero Renato Jacob
Roberta Lopez de Sousa
Henrique Samuel Gurgel
Francilídio de Andrade Soares

CONDIÇÃO
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Representantes da Sociedade Civil
ÓRGÃO/SEGMENTO

DECRETO N° 12.836 DE 28 DE JUNHO DE 2011
Dispõe sobre a nomeação e
posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de
Fortaleza (COMDEF - Fortaleza), para o biênio de 2011 2013.

Nº 14.579

Deficiência Física

Deficiência Visual

NOME
Associação
dos
Deficientes
Motores - ADM Representante:
Kleison Lima Galvão
Centro de Apoio às Mães
dos Portadores de Eficiência CAMPE Representante: Rosangela Maria Silva da Rocha
Associação de Cegos do Estado
do Ceará - ACEC Representante:
Maria de Fátima Oliveira Silva
Sociedade de Assistência aos
Cegos - SAC Representante:
Paulo Roberto Candido de Oliveira

CONDIÇÃO

Titular

Suplente

Titular

Suplente
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Link: http://www.fortaleza.ce.gov.br/sdh/pessoa-com-deficiencia-1

SISTEMA DE
INFORMAÇÕES
>
Instrumentos de
gestão estratégica

Sistema de Informações sobre Políticas, Direitos e Ações na Área da Pessoa com
Deficiência do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará (SICORDE-CE).
Desenvolve e disponibiliza uma base de dados informativos (INFOBASES), através
de um sistema integrado de informação na área da deficiência, contribuindo para a
socialização e democratização das informações.

>

Sistema de Informações

Sistema da política

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE
FORTALEZA
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DIREITOS
DE LGBTT

POLÍTICA
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Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEI

TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de

2012.       
Institui o Centro de Referência

LGBTJanaínaDutra,vinculado

à Secretaria Municipal de

Direitos Humanos e dá outras

providências.





FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
Modifica o art. 4º da Lei
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Complementar nº 0054, de 28
Art. 1º  Fica instituído, no âmbito do Município de Fortaleza,
de dezembro de 2007, e dá
emconsonânciacom o art. 8º, inciso XXI, da Lei Orgânica do
outrasprovidências.
Município, o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra
(CRLGBT), vinculado à Secretaria Municipal de Direitos

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
Humanos, através da Coordenadoria da Diversidade Sexual.
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 2º  O Centro de Referência LGBT Janaína Dutra deve
Art.1ºFicacriadaaViladasArtes,vinculadaàSecretariade
prestarserviçodeproteçãoedefesadapopulaçãodelésbicas,
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). § 1º A Vila dasArtes é
gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), em situação
equipamento cultural, com seguinte formação: I — Casa do
deviolênciae/ouviolação,omissãodedireitosmotivadospela
Barão de Camocim, imóvel de 1880, que abriga biblioteca e
questão da orientação sexual e/ou identidade de gênero na
espaço expositivo; II — Casa das Escolas, com miniauditório,
cidadedeFortaleza.Art.3ºCompeteaoCentrodeReferência
salas de aula e administrativas; III — Casa do Cinema, com
LGBT Janaína Dutra: I — oferecer e realizar orientação,
sala e projeção, estúdios e ilhas de edição. § 2º A Vila das
atendimento e acompanhamento gratuito de assistente social,
Artesofereceformaçãoemdiversaslinguagensartísticas,além
de advogado e de psicólogo para lésbicas, gays, bissexuais,
de atividades de estímulo à pesquisa, difusão e produção,
travestisetransexuaisvítimasdediscriminação,violênciae/ou
oferece um lugar de encontros e trocas entre pessoas
omissão e lesão de direitos na cidade de Fortaleza; II —
interessadasemtemasligadosàarte,políticaecidade.Art.2º
trabalhar pela ampliação, fortalecimento e consolidação da
Oart.4ºdaLeiComplementarnº0054,de28dedezembrode
rede de enfrentamento à homofobia/lesbofobia/transfobia e a
2007, que cria a Secretaria de Cultura de Fortaleza
proteção à população LGBT; III — mapear, sistematizar,
(SECULTFOR),passaavigorarcomoacréscimodoincisoIV,
elaborar relatórios e análises sobre os indicadores e dados
com a seguinte redação: “Art. 4º  São órgãos vinculados à
acercadaviolênciacontralésbicas,gays,bissexuais,travestis
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) como
e transexuais, motivados pela questão da orientação sexual
integrantesdoSistemaMunicipaldeCultura,nostermosdoart.
e/ouidentidadedegêneronacidadedeFortaleza;IV—atuar
285 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza:
parapromoveraarticulaçãoeofortalecimento,juntamentecom
........................................................IV—aViladasArtes;”Art.
os Centros de Referência da Mulher, Delegacias da Mulher e
3º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
Juizados Especiais, à retaguarda, o devido procedimento e
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário. PAÇODA
aplicaçãodaLeinº11.340(LeiMariadaPenha)emrelaçãoàs
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de
violências contra/entre lésbicas; V — viabilizar a inserção de
dezembro de 2012.      
lésbicas,gays,travestisetransexuaisassistidosemprogramas

e projetos desenvolvidos pelo poder público municipal e pela

rede de proteção social; VI — promover a ampla divulgação

das leis estaduais e municipais que visam à cidadania e os

direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e

transexuais,orientandoacomunidadeLGBTeapopulaçãoem

geral quanto à sua aplicação; VII — assessorar e orientar as
Modifica o art. 4º da Lei
comunidades, movimentos sociais, universidades, setores
Complementar nº 0054, de 28
governamentais acerca dos direitos LGBT e o combate à
de dezembro de 2007, e dá
homo/lesbo/transfobia; VIII — fornecer assessoria à rede de
outrasprovidências.
atendimento, por meio de esclarecimentos e orientações
acerca dos possíveis procedimentos e encaminhamentos a

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
serem realizados, bem como acompanhar e monitorar a
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
atuaçãodaredededefesaesocioassistencial;IX—promover
Art. 1º  Fica criado o Mercado dos Pinhões, vinculado à
ações de educação em direitos humanos e direitos sexuais,
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 2º  O
através de sensibilizações e formações junto à população
art. 4º da Lei Complementar nº 0054, de 28 de dezembro de
LGBT, sociedade em geral e aos servidores públicos
2007, que cria a Secretaria de Cultura de Fortaleza
municipais. Art. 4º  Fica criado o cargo de Coordenador do
(SECULTFOR),passaavigorarcomoacréscimodoincisoVI,
Centro de Referência LGBT Janaína Dutra na estrutura da
com a seguinte redação: “Art. 4º  São órgãos vinculados à
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza, simbologia
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR)
DNS1, com as seguintes atribuições: I — planejar,
comointegrantesdoSistemaMunicipaldeCultura,nostermos
acompanhar e monitorar a atuação do Centro de Referência
do art. 285 da Lei Orgânica do Município de Forta
LGBT; II — gerenciar políticoadministrativamente o CRLGBT;
leza:.................................................... VI — o Mercado dos
III — promover articulações e parcerias institucionais; IV —
Pinhões;”. Art. 3º  Esta Lei Complementar entra em vigor na
viabilizar as condições necessárias para o desenvolvimento
data de sua publicação, revogadas as disposições em
das atividades das ações; V — fazer representação
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
institucionaldoCRLGBTemeventos,fóruns,dentreoutros.Art.
LEZA, em 28 de dezembro de 2012.   
5º  O Centro de Referência LGBT Janaína Dutra atuará

através de atendimento psicossocial e jurídico, que será

desenvolvidoporequipemultidisciplinarformadaporadvogado,

assistente social, psicólogo e educadores sociais. Art. 6º As

    O PREFEITO MUNICIPAL
despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das
DEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegais.RESOLVE
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n° 6.794, de
DireitosHumanos,suplementadassenecessário.Art.7ºEsta
27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípiodeForta







cipais para contratação ou
apoio a artistas que em suas
músicas danças ou coreo
grafias desvalorizem, incenti
vemaviolênciaouexponhamà
situaçãodeconstrangimentoas
mulheres, os homossexuais ou
os negros ou que incentivem
qualquer forma de discrimi
nação.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºÉvedadaautilizaçãoderecursospúblicosmunicipais
para contratação ou apoio a artistas que em suas músicas,
dançasoucoreografiasdesvalorizem,incentivemaviolênciaou
exponham à situação de constrangimento as mulheres, os
homossexuaisouosnegrosouqueincentivemqualquerforma
de discriminação. Art. 2º  O gestor público que descumprir o
disposto no art. 1º desta Lei fica sujeito à multa no valor de
5.000(cincomil)vezesovalordaUnidadeFiscaldeReferência
(UFIR  art. 1º da Lei nº 8.498 de 18/12/2000) ou índice
equivalente que venha a substituíla, dobrado a cada
reincidência, respeitado o limite de 20.000 (vinte mil) vezes o
valor da UFIR. Art.3º A Coordenadoria Especial de Políticas
para as Mulheres (Lei Complementar nº 0046, de 05 de
dezembrode2007),aCoordenadoriadaIgualdadeRacial(art.
4º,V,LeiComplementarnº0061,de22dejaneirode2009),e
a Coordenadoria da Diversidade Sexual (art. 4º, VI, Lei
Complementar nº 0061, de 22 de janeiro de 2009) ficam
autorizadasaelaboraranualmenteumrelatóriocomnomesde
artistas que em suas músicas, danças ou coreografias
desvalorizem, incentivem a violência ou exponham à situação
de constrangimento as mulheres, os homossexuais ou os
negrosouqueincentivemqualquerformadediscriminação.Art.
4ºConsiderarseãoparaefeitosdaLeiasapresentaçõesem
rádio, TV, vídeo e internet. Art. 5º  O Poder Executivo
Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60
(sessenta)dias,apóssuavigência.Art.6ºEsta Leientraem
vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 28 de dezembro de 2012.   






Estabelece procedimentos que
garantamorespeitoalésbicas,
gays, bissexuais, travestis e
transexuais no âmbito da
administração pública munici
pal, e proíbe a contratação ou
convêniojuntoaentidadesque
discriminam ou discriminaram
pessoas por conta das suas
orientações sexuais e/ou iden
tidades de gênero e dá outras
providências.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Os órgãos e entidades da administração pública
municipal direta e indireta, bem como entidades conveniadas
ou contratadas, para realização de serviços, financiadas pela
PrefeituraMunicipaldeFortaleza,devemrespeitaregarantira
cidadania de todas as pessoas, independente de orientação
sexual e/ou identidade de gênero. Art. 2º  A administração
pública municipal direta e indireta, bem como entidades
conveniadas ou contratadas, para realização de serviços,
financiadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, deverão
incluireusaronomesocialdaspessoastravestisetransexuais
emtodososregistrosmunicipaisrelativosaosserviçospúblicos

POLÍTICA





sob sua responsabilidade, como fichas de cadastro, crachás,
formulários, prontuários, registros escolares e outros
documentos congêneres. § 1°  Entendese por nome social
aquele pelo qual pessoas travestis e transexuais se
reconhecem,bemcomosãoidentificadasporsuacomunidade
e em seu meio social. § 2° A anotação do nome social das
pessoastravestisetransexuaisdeverásercolocadaporescrito
e em destaque, logo abaixo ou do lado do respectivo nome
civil. Art. 3º  Fica proibida a realização de convênio ou
contrataçãodeserviços,porpartedosórgãosdaadministração
pública
 municipal direta e indireta, de entidades que
discriminamoutenhamdiscriminadopessoasporcontadesua
orientação sexual e/ou identidade de gênero. Art. 4º  A
qualquer tempo, a administração pública municipal poderá
cessar o contrato ou convênio, caso tenha sido registrado,
denunciadoouiniciadoaçãojudicialquedemonstreaviolação
de direitos ou violências por conta da orientação sexual e/ou
identidade de gênero, por parte das entidades contratadas ou
conveniadas.Art.5ºSeráexpedidodecretoregulamentandoo
disposto nesta Lei em até 60 (sessenta) dias após a sua
publicação. Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário. PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de
dezembro de 2012.      






Modificaasimbologiadocargo
deConselheiroTutelar,prevista
na Lei Complementar nº 0061,
de 22 de janeiro de 2009, que
cria a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos (SDH) de
Fortalezaedáoutrasprovidên
cias.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Os vencimentos do cargo de Conselheiro Tutelar,
previstos no Anexo Único  Tabela de Cargos e Funções da
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH), da Lei
Complementarnº0061,de22dejaneirode2009,sãofixados
nasimbologiaDG3,quecorrespondeaovalordeR$3.495,00
(três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). Art. 2º  As
despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar
correrão a conta de dotação orçamentária específica da
SecretariaMunicipaldeDireitosHumanos(SDH)deFortaleza.
Art.3ºEstaLeiComplementarentraemvigornadatadesua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário. PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de
dezembro de 2012.      







Modifica o art. 4º da Lei Com
plementar nº 0054, de 28 de
dezembrode2007,edáoutras
providências.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica criada a Galeria Antônio Bandeira, vinculada à
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 2º  O
art. 4º da Lei Complementar nº 0054, de 28 de dezembro de
2007, que cria a Secretaria de Cultura de Fortaleza
(SECULTFOR), passa a vigorar com o acréscimo do inciso V,
com a seguinte redação: “Art. 4º  São órgãos vinculados à
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) como
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LV

FORTALEZA, 17 DE ABRIL DE 2008

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12370 DE 08 DE ABRIL DE 2008
Convoca a Conferência Municipal de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais GLBTT de Fortaleza e dá outras
providências.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a publicação do Decreto de 28 de novembro de 2007, do
Exmo. Sr. Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva,
que convoca a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais - GLBTT. CONSIDERANDO a
necessidade de fortalecer a participação popular nas pautas
dos Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais GLBTT. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência
Municipal GLBTT de Fortaleza, a ser realizada nos dias 25 e 26
de abril de 2008, sob a coordenação da Prefeitura Municipal de
Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Art. 2º - A Conferência Municipal GLBTT
de Fortaleza seguirá as diretrizes da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República, bem como, da
Conferência Nacional GLBTT. Art. 3º - A 1ª Conferência Municipal GLBTT de Fortaleza terá como objetivos: I - conscientizar a
população GLBTT para necessidade de atuação nos espaços
de controle social; II - fomentar a discussão sobre a conquista e
consolidação dos direitos humanos, como garantia de uma
inserção digna e participativa no mundo social, preconizando o
convívio pacífico e respeitoso de todas as diferenças e suas
formas de expressão; III - mobilizar e incentivar a participação
democrática de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais na formulação de políticas públicas. IV - elaborar estratégias de garantia da cidadania GLBTT no serviço público municipal, para áreas de saúde, segurança pública, educação, cultura e assistência social; V - debater o Plano Nacional de Promoção da Cidadania de Direitos Humanos de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais, quanto às suas necessidades e potenciais que reverberem para a instância municipal;
VI - avaliar e propor estratégias para fortalecer o Programa
Brasil sem Homofobia. Art. 4º - Na Conferência Municipal
GLBTT serão eleitos 36 (trinta e seis) delegados para a Conferência Estadual de Políticas Públicas para Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais - GLBTT, dos quais 14
(quatorze) serão representantes do Poder Público de 22 (vinte
e dois) representantes da sociedade civil. Art. 5º - A Conferência Municipal GLBTT será presidida pela Chefe do Poder Executivo e, na sua ausência ou impedimento eventual, por representante indicado pela mesma. Art. 6º - A Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS expedirá o Regimento Interno
da Conferência Municipal GLBTT. Art. 7º - As despesas com a
realização da Conferência Municipal GLBTT correrão à conta
dos recursos orçamentários do Município de Fortaleza e parcerias firmadas com outras instituições. Art. 8º - Este decreto
entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas

Nº 13.799

as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 08 dias do mês de abril de 2008.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2740/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por BRIZALVA SALES MEDEIROS, de reconhecer
a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida.
RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida e em conformidade com as cláusulas e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

VARA

CDA
Nº

2003.02.01344-0

TIPO

EXERCÍCIO

1 - IPTU

1997, 1998,

INSC.

DATA

2ª VEF 2002/015485 16/08/2002

1999, 2000,
2001

151968-9

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento. O executado pagará o valor da execução em 030
(trinta) parcelas, mensais e sucessivas, conforme Decreto nº
12.175 de 22.03.07 que regulamentou a Lei 9.134/06. 2ª - Considera-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as
parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior ao
parcelamento, quando ocorrer inadimplência acumulada de 03
(três) parcelas consecutivas ou não do parcelamento realizado,
bem como ocorrer inadimplência de 03 (três) parcelas de crédito tributários, cujos fatos geradores ocorrerem após a concessão do parcelamento concedido. 3ª - O executado pagará juntamente com a primeira parcela, os valores correspondentes
aos honorários da Fazenda Municipal, assim como as custas
processuais na vara de execuções fiscais do referido processo.
PAÇO MUNICIPAL, em 16 de abril de 2008. Pp. Martônio
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto
nº 11.880, de 01.09.2005.
*** *** ***
ATO Nº 2741/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por CLIDENOR MARTINS FERNANDES, de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar
acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente
identificado em seguida e em conformidade com as cláusulas e
condições adiante estipuladas:

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 12.841, DE 18 DE JULHO DE 2011
Convoca a II Conferência Municipal de Políticas Públicas e
Direitos Humanos de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e
Transsexuais - LGBT.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO as determinações do Decreto de 18 de maio de 2011, da Presidência
da República, que convoca a II Conferência Nacional de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transsexuais - LGBT, bem como as diretrizes nacionais de
implementação de políticas públicas para Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Transexuais - LGBT. DECRETA: Art. 1° - Fica
convocada a II Conferência Municipal de Políticas Públicas e
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transsexuais - LGBT, a ser realizada no período de 5 a 7 de
agosto de 2011, tendo como tema central, “Fortaleza Bela é
uma Fortaleza sem Homofobia e sem Pobreza: Promovendo a
Cidadania LGBT”. Art. 2° - A II Conferência Municipal de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais - LGBT será realizada sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza e
terá os seguintes objetivos: I - Realizar diagnósticos e avaliação das Políticas Públicas e/ou Plano Municipal de promoção
da Cidadania LGBT; II - Debater os temas das etapas Nacional
e Estadual; III - Debater a intersetorialidade das políticas de
combate a pobreza e da promoção da cidadania LGBT. Art. 3° Será instituída Comissão Organizadora formada, paritariamente, pelo Poder Público Municipal e pela Sociedade Civil, cujo
objetivo será viabilizar a organização e a realização da etapa
Municipal da II Conferência Nacional de LGBT. Art. 4° - As
questões referentes à eleição de delegados ou outras de participação para a etapa estadual serão definidas pela Comissão
Organizadora em conjunto com os participantes da etapa municipal e a organização da estapa estadual. Art. 5° - As despesas
com a realização do evento ocorrerão à conta dos recursos
orçamentários da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de
Fortaleza. Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 18 dias do
mês de julho de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO/RESULTADO DE
JULGAMENTO
PROCESSO: Convite n° 01/2011.

Nº 14.598

ORIGEM: Secretaria Municipal de Assitência Social – SEMAS.
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de
serviços especializados em organização de eventos
oficiais, com a finalidade de organizar a IX Conferência Municipal de Assistência Social, com fornecimento de refeições, contratação de palestrantes,
disponibilização de locais com toda infra-estrutura
necessária, incluindo a locação de cadeiras e mesas, tudo de acordo com o especificado neste Edital
e seus Anexos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cumprimento ao parágrafo 1 do artigo 109 da Lei n 8.666/93,
comunica aos licitantes e demais interessados no presente
processo que: HABILITA A EMPRESA: P/01 – Cleoneide Paulo
Oliveira Pinheiro – ME. CLASSIFICA A EMPRESA: P/01 –
Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro – ME, com o valor global de
R$ 39.942,00. Fortaleza, 26 de julho de 2011. Alays Andrade
Madeira Barros - PRESIDENTE INTERINA DA CPEL.
*** *** ***
AVISO DE EDITAL
PROCESSO: Tomada de Preços n° 08/2011.
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional V – SER V.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de
empresa para execução dos serviços de recuperação de quadras poliesportivas e campos de futebol,
em área sob jurisdição da Secretaria Executiva Regional V – SER V, nesta capital.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
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A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica
que os envelopes contendo a documentação de habilitação e
propostas de preços serão recebidos no horário compreendido
entre 09h00min às 09h10min do dia 12 de agosto de 2011
e a sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 12 de
agosto de 2011, às 09h10min, em sua sede situada na Rua do
Rosário, 77, Centro – Ed. comte. Vital Rolim – Sobreloja e
Terraço - Fortaleza (CE). O Edital em seu texto integral poderá
ser lido e obtido no endereço acima mencionado e através do
site: www.fortaleza.ce.gov.br. Demais informações sobre o
Edital nos telefones (85) 3105.0154 e 3452.3481. Fortaleza, 26
de julho de 2011. Alays Andrade Madeira Barros - PRESIDENTE INTERINA DA CPEL.
*** *** ***
AVISO DE
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/NOVA CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico n° 02/2011.
ORIGEM: Instituto de Previdência do Município – IPM.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos odontológicos para o Instituto de Previdência
do Município – IPM, conforme especificações do Anexo I deste Edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
A Pregoeira comunica aos licitantes e demais
interessados que, por decisão proferida pela Autoridade Com-
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Relatório Final das Propostas Prioritárias do Município de Fortaleza construído em
Grupos de Trabalho e aprovado em Plenária durante a III Conferência Municipal
LGBT de Fortaleza

Tema: Por uma Fortaleza que Criminalize a Violência contra Lésbicas, Gays,

Eixos Temáticos da Conferência:
Eixo I – Políticas Intersetoriais, Pacto Federativo, Participação Social e Sistema Nacional
de Promoção da Cidadania e Enfrentamento da Violência Contra a População LGBT;
EIXO II – Educação, Cultura e Comunicação em Direitos Humanos;
EIXO III – Segurança Pública e Sistemas de Justiça na Promoção e Defesa dos Direitos
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Bissexuais, Travestis e Transexuais
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SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HOMANOS
COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA A DIVERSIDADE SEXUAL

Humanos da População LGBT;
EIXO IV – Marcos Jurídicos e Normativos para o Enfrentamento à Violência contra a
População LGBT.
Local: Universidade do Parlamento Cearense
Data: 22 e 23 de janeiro de 2016
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•

> CONFERÊNCIAS
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Propostas do Município de Fortaleza
Reestruturação do serviço do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra
(concurso público, infraestrutura, atividades) e criação de uma Norma
Operacional Básica para os centros de Referência de Proteção e Promoção da
Cidadania LGBT;

•

Implementar a portaria 2836/2011 MS, Portaria que institui a Política Nacional de
Saúde Integral LGBT;

•

Garantia da Hormonioterapia para as Travestis, Transexuais e Homens Trans
nos serviços de atenção básica em Fortaleza;

•

Construção de um Programa que repare os contextos de vulnerabilidades de
Travestis, Transexuais e Homens Trans – educação, trabalho e qualificação

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Eixo I – Políticas Intersetoriais, Pacto Federativo, Participação Social e Sistema
Nacional de Promoção da Cidadania e Enfrentamento da Violência Contra a
População LGBT.

profissional – Diretriz;
•

Capacitação continuada para profissionais da educação, saúde, assistência
social, trabalho, segurança pública e cultura acerca da Promoção da Cidadania
LGBT, combate LGBTfobia;

•

Estimular a participação das entidades representativas nos conselhos
municipais;

•

Que o Conselho Municipal LGBT de Fortaleza contemple em suas ações
atividades nas regionais da cidade (seções itinerantes).

EIXO II – Educação, Cultura e Comunicação em Direitos Humanos
•

Propostas do Município de Fortaleza
Criar resolução municipal para reorganizar a estrutura das instituições de

•

ensino como banheiros (não é o terceiro banheiro) e espaços de orientação;
Garantir dotações orçamentárias para a efetivação e implementação do Plano

•

Municipal LGBT conforme a Lei nº 9.995 de 28 de dezembro de 2012;
Criar Centros de convivência e apoio para a Comunidade LGBT com equipe
técnica especializada (assistentes sociais, psicólogos(as), pedagogo(as) com
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LGBT;
Garantir dotação orçamentária para realização de campanhas permanentes de

•
•

sensibilização sobre os direitos da população LGBT;
Executar o Plano Municipal LGBT de 2012;
Incentivar as entidades LGBT a se candidatarem para compor os Conselhos de

•

Educação e Cultura;
Capacitar todos os profissionais da gestão pública para o acolhimento

•

humanizado nos equipamentos públicos municipais;
Implantar nas secretarias de Educação, Turismo, Cultura a transversalidade
inclusão

das

políticas

LGBT

garantindo

recursos

orçamentários

para

•

desenvolver ações específicas para essa população;
Criar um programa para capacitação profissional para inserção no mercado de

•

trabalho para LGBT;
Fomentar editais de incentivo aos concursos de beleza como instrumentos de
promoção da cultura LGBT e combate à LGBTfobia na periferia, servindo de
instrumento e plataforma de educação, cultura e direitos humanos;

EIXO III – Segurança Pública e Sistemas de Justiça na Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos da População LGBT
•

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

•

>

práticas e saberes científicos, culturais LGBT visibilizando a cultura e arte

Sistema da política

•

dotação orçamentária para a efetivação das ações do Centro;
Criar áreas técnicas nas Secretarias de Educação e Cultura para fomentar

Propostas do Município de Fortaleza
Criar um comitê junto à sociedade civil e os movimentos sociais para a
realização de capacitação da Guarda Municipal, para que realizem abordagem
humanizada ao público LGBT;

•

Reativar GT (grupo de trabalho) de Segurança Pública LGBT, em caráter
intersetorial;

•

Fortalecer a Rede de atendimento e proteção aos direitos humanos da
população LGBT, dando maior efetividade e acesso aos Centros de Referência
Municipais (Mulher, combate ao racismo, CREAS e CRAS), de forma
intersetorial;
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> CONFERÊNCIAS
Sistema da política

Realizar seminários semestrais com os profissionais da segurança pública
municipal com a temática LGBT, para formação, escuta e monitoramento das
políticas;

•

Garantir maior efetivo de guardas municipais e Agentes de Trânsito na
realização das paradas da Diversidade Sexual sendo este efetivo em número
igual ao disponibilizado nas comemorações de Réveillon e outros grandes
eventos realizados nesta capital;

•

Criação de uma ala LGBT nos abrigos e albergues municipais;

•

Realizar capacitação de direitos humanos LGBT para todas as ouvidorias da
Prefeitura Municipal de Fortaleza, bem como previsto no Plano Municipal de
Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de
Fortaleza, ainda não efetivado;

•

Executar as propostas contidas no Plano Municipal LGBT, conforme itens do
eixo de segurança pública, itens 5.3, 5.8, 5.9 e 5.10, ainda não efetivadas;

>

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

•

•

Realizar uma pesquisa ampliada sobre a realidade da população LGBT (saúde,
moradia, renda, escolaridade, trabalho, cultura, situação familiar, violência,
condições étnicas/raciais, convivência com a cidade sem homo/lesbo e
transfobia, previsto no Plano Municipal de Políticas Públicas para Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Fortaleza, ainda não efetivado.

EIXO IV – Marcos Jurídicos e Normativos para o Enfrentamento à Violência contra a
População LGBT
•

Propostas do Município de Fortaleza
A execução do Plano Municipal de Políticas LGBT;

•

Que haja formação permanente para profissionais do serviço público de
Fortaleza, de preferência ministradas por pessoas LGBT;

•

Garantir o atendimento das travestis e mulheres trans nos equipamentos de
proteção e combate a violência contra a mulher no âmbito de atuação da Maria
da Penha;

366

•

Criação de um ambulatório de especialidade médica Referência Municipal em
Saúde voltado à População LGBT;

•

Lei que garanta o uso dos banheiros nos estabelecimentos públicos e privados
de Fortaleza, de acordo com as identidades de gênero;

•

Ampliação dos serviços Centro de Referência LGBT Janaína Dutra;

•

Que os Conselhos Municipais (de Educação, Saúde, Mulheres e outros) tenham
assentos reservados para LGBT da Sociedade Civil.

> CONFERÊNCIAS

Fortaleza;

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Decreto 10.787/2000 que regulamenta a Lei nº 8.211/1998 pela Prefeitura de

>

Criação de Comitê em diálogo com a sociedade civil para a atualização o

Sistema da política

•
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> CONSELHOS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
>
Sistema da política
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Art.7ºEstaLeientraemvigornoprazode180(centoeoitenta)
diascontadosdadatadesuapublicação,revogadasasdisposi
ções em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014.  





Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Direitos
daPopulaçãodeLésbicas,Gays,
Bissexuais, Travestis e Transe
xuais (CMDLGBT) e dá outras
providências.


FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica criado, no âmbito do Município de Fortaleza, o
ConselhoMunicipaldeDireitosdaPopulaçãodeLésbicas,Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (CMDLGBT), órgão
consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal da
Cidadania e Direitos Humanos (SCDH), com a finalidade de
elaborar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar a execução
de políticas públicas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais (LGBT) destinadas aassegurar aessapopulação o
plenoexercíciodesuacidadania.

CAPÍTULOI
DASCOMPETÊNCIAS


Art. 2º  Ao Conselho Municipal de Direitos da
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (CMDLGBT) compete: I — propor, revisar e
monitorar as ações, prioridades, prazos e metas do Plano
MunicipaldePolíticasPúblicasparaLésbicas,Gays,Bissexuais,
TravestiseTransexuais(PMLGBT);II—colaborarnadefesados
direitos da população LGBT, por todos os meios legais que se
fizerem necessários; III — fiscalizar para que se cumpra a
legislação em âmbitos federal, estadual e municipal que atenda
aos interesses dos LGBTs; IV — participar da organização das
Conferências Municipais para construção de políticas públicas
voltadasparaapopulaçãoLGBT;V—apresentarsugestõespara
elaboração do planejamento plurianual, estabelecimento de
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diretrizes orçamentárias e alocação de recursos no orçamento
anual do governo municipal,visando à implementação doPlano
MunicipalLGBT(PMLGBT);VI—criarcomissõesespecializadas
ou grupos de trabalho para promover estudos e elaborar
projetos; VII — apresentar sugestões e aperfeiçoamento de
projetos de leis que tenham implicações sobre os direitos e
cidadaniadapopulaçãoLGBT;VIII—analisareencaminharaos
órgãos competentes as denúncias recebidas; IX — elaborar o
seuregimentointerno.

CAPÍTULOII
DACOMPOSIÇÃO


Art. 3º  O Conselho Municipal de Direitos da
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (CMDLGBT), de composição paritária, será
integrado por 12 (doze) membros, assim definidos: I — 6 (seis)
representantes do Poder Público Municipal, sendo 1 (um)
representantetitulare1(um)representantesuplente,designados
pelosrespectivostitularesdecadaSecretariaparamandatode2
(dois) anos, permitida recondução, com a seguinte composição:
a)daSecretariaMunicipaldaCidadaniaeDireitos Humanos;b)
daSecretariaMunicipaldaEducação;c)daSecretariaMunicipal
da Saúde; d) da Secretaria Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e) da Secretaria
Municipalda Cultura de Fortaleza; f) da Secretaria Municipal da
Segurança Cidadã. II — 6 (seis) representantes da sociedade
civil, sendo 1 (um) representante titular e 1 (um) representante
suplente, indicados por entidades sem fins lucrativos,
selecionados em fórum próprio, dentre aquelas: a) voltadas à
promoção e defesa de direitos da população LGBT; b) da
comunidade científica, que desenvolvam estudos ou pesquisas
sobre a população LGBT;c)municipais,de natureza sindical ou
não, que congreguem trabalhadores ou empregadores, com
atuação na promoção, defesa ou garantia de direitos da
população LGBT; d) de classe, de caráter municipal, com
atuação na promoção, defesa ou garantia de direitos da
populaçãoLGBT.§1ºPoderãoaindaparticipardasreuniõesdo
Conselho,semdireitoavoto,umrepresentantedecadaumdos
seguintesórgãos: I — Ministério Público do Estado do Ceará; II
— Defensoria Pública do Estado do Ceará; III — Comissão de
DireitosHumanoseMinoriasdaCâmaradosVereadores.§2ºA
Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos
regulamentará a forma de escolha dos representantes da

CAPÍTULOIII
DOFUNCIONAMENTO

Art. 4º  O Conselho Municipal de Direitos da
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais(CMDLGBT)formalizarásuasdeliberaçõespormeio
de resoluções, cuja publicidade deverá ser garantida pela
Secretaria Municipal da Cidadaniae Direitos Humanos. Art. 5º 
AsreuniõesdoConselhoMunicipaldeDireitosdaPopulaçãode
Lésbicas,Gays,Bissexuais,TravestiseTransexuais(CMDLGBT)
realizarseãoordinariamenteumavezacada2(dois)meses,e
deverão observar o quorum mínimo de 7 (sete) membros
votantes para a sua instalação, sem prejuízos de eventuais
convocações extraordinárias. § 1º  As decisões do Conselho
serão tomadas por maioria de votos dos presentes. § 2º  O
regimento interno poderá exigir quorum diferenciado para a
deliberação de determinadas matérias, desde que observado o
quorummínimoprevistonoparágrafoanterior.§3ºEmcasode
empate, o Presidente do Conselho Municipal de Direitos da
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (CMDLGBT) terá o voto de qualidade. Art. 6º  O
ConselhoMunicipaldeDireitosdaPopulaçãodeLésbicas,Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (CMDLGBT) poderá decidir
pela instituição de câmaras técnicas e grupos de trabalho
destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas
específicos, por meio de ato prevendo seus objetivos,
composição e prazo para conclusão dos trabalhos. Parágrafo
Único  Poderão ser convidados para participar das câmaras
técnicas e grupos de trabalho representantes de órgãos e
entidadespúblicoseprivados.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art. 7º  A Secretaria Municipal da Cidadania e
Direitos Humanos propiciará ao Conselho Municipal de Direitos
da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (CMDLGBT) as condições necessárias ao seu
funcionamento, inclusive disponibilizando o local e a
infraestrutura para a realização das reuniões. Art. 8º  Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014. 
      



Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Segu
rançaPúblicaCidadãedáoutras
providências.


FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
CAPÍTULOI
CONSELHOMUNICIPALDESEGURANÇAPÚBLICACIDADÃ

Art. 1º  Fica criado, no âmbito do Município de
Fortaleza, o Conselho Municipal de Segurança Pública Cidadã

(CMSPC),órgãodenaturezaconsultivaedeliberativa,vinculado
à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, que tem como
finalidade reunir os diversos segmentos da sociedade civil para
discutir e propor políticas públicas voltadas ao combate de
violênciaedacriminalidadenacidadedeFortaleza.

CAPÍTULOII
DACOMPETÊNCIA


Art. 2º  Compete ao Conselho Municipal de
Segurança Pública Cidadã, prioritariamente: I — sugerir ações
parainclusãonoPlanodeSegurançaPúblicadoMunicípio,aser
elaboradoedesenvolvido,anualmente,pelaSecretariaMunicipal
de Segurança Cidadã; II — aprovar e acompanhar a execução
doPlanodeSegurançaPúblicadoMunicípiodeFortaleza;III—
organizar eventos públicos para discussão, pela sociedade, dos
problemasdesegurançadoMunicípio;IV—organizarencontros,
audiências públicas, estudos, debates e eventos que permitam
aproximar seus objetivos dos cidadãos; V — receber denúncias
contra abuso de autoridade no Município, tomando as medidas
cabíveis enecessárias paraapuraçãodosfatos; VI — buscaro
permanente contato entre a comunidade e as forças de
Segurança Pública que atuam no Município; VII — elaborar e
aprovaroseuRegimentoInterno.

CAPÍTULOIII
DACOMPOSIÇÃO


Art. 3º  O Conselho Municipal de Segurança
Pública Cidadã será composto por membros titulares, com
respectivossuplentes,deórgãospúblicoseentidadespúblicase
privadas: I — representantes do Município de Fortaleza,
pertencentes aos seguintes órgãos: a) Secretaria Municipal da
Segurança Cidadã; b) Secretaria Municipal de Governo; c)
Guarda Municipal de Fortaleza; d) Defesa Civil de Fortaleza; e)
Secretaria Municipal da Saúde; f) Secretaria Municipal da
Educação; g) Secretaria Municipal da Cidadania e de Direitos
Humanos; h) Secretaria Municipal do Esportes e Lazer; i)
Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos; j)
Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente; k)
Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas; l)
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude; m)
Câmara Municipal de Fortaleza. II — representantes dos
seguintes órgãos e instituições: a) Secretaria de Segurança
PúblicaeDefesaSocialdoEstadodoCeará;b)PolíciaMilitardo
Ceará; c) Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará; d)
PolíciaCivildoEstadodoCeará;e)PolíciaFederal;f)Secretaria
da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará; g) Defensoria
PúblicadoEstadodoCeará.III—representantesdasociedade
civil eleitos emAssembleia Geral, pertencentes aos respectivos
segmentos. § 1º  O Conselho Municipal de Segurança Pública
Cidadã será presidido pelo Secretário Municipal da Segurança
Cidadã. § 2º  Os membros a que se refere o inciso III deste
artigo serão escolhidos emAssembleia Geral das entidades da
sociedade civil convocadas para esse fim, através de edital
públicodaSecretariaMunicipaldaSegurançaCidadã.§3ºOs
membrosdoConselhoterãomandatode2(dois)anos,permitida
umaúnicareconduçãoconsecutiva.§4ºNocasodosmembros
a que se refere o inciso III deste artigo, deverá ser convocada
Assembleia Geral para decidir sobre a recondução consecutiva
do colegiado ou para a escolha de novos representantes, que
deveráocorreraté30(trinta)diasantesdofinaldomandato.§5º
 As entidades não governamentais poderão substituir seus
representantestitularese/ousuplentesporoutro,comunicandoo
fato,porescrito, à presidência do Conselho. § 6º  Na vacância
do Conselho da entidade representativa titular, por deliberação
própria ouperda demandato, assumirá a vaga osuplente, cuja
vaga será ocupada por indicação da entidade que atue no
mesmosegmentoetenhaparticipadodaAssembleiaGeral.§7º
Os representantes titulares e suplentes do Município de
Fortaleza serão indicados pelo respectivo órgão em até 30
(trinta)diasantesdotérminodosmandatosdosrepresentantese
dossuplentesemexercício.§8ºOsrepresentantesconstantes
noincisoIIdesteartigoserãoindicados,nomesmoprazodeque

> CONSELHOS

sociedadecivil,observadoodispostonoincisoIIdesteartigo.§
3º  A presidência do Conselho Municipal de Promoção dos
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(CMDLGBT) será exercida pela Secretaria Municipal da
Cidadania e Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria
Especial de Políticas para a Diversidade Sexual. § 4º  O Vice
Presidente do Conselho deverá ser eleito pelo colegiado dentre
os representantes da sociedade civil, para um mandato de 2
(dois) anos. § 5º  A função de conselheiro do Conselho
Municipal de Direitos da População de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (CMDLGBT) não será
remunerada, sendo seu exercício considerado relevante serviço
prestadoàcomunidade.



Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação



>



Sistema da política
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política
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comsedeeforonacidadedeFortaleza.Art.2ºEstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.  





Institui o Plano Municipal de
Políticas Públicas para Lésbi
cas, Gays, Bissexuais, Traves
tis e Transexuais a ser imple
mentado pelo poder público
Municipal de Fortaleza e dá
outrasprovidências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
APROVA:Art.1ºFicainstituídooPlanoMunicipaldePolíticas
Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (PMPPLGBT) no Município de Fortaleza, com
vigência de 10 (dez) anos, nos termos doAnexo Único, parte
integrantedestaLei.Art.2ºOplanosobreoqualdispõeesta
Lei deve orientar, direcionar e implementar políticas públicas
municipais, articuladas e integradas nos diferentes níveis e
órgãosdagestãomunicipal,voltadasparaapromoção,defesa
dosdireitoshumanosedacidadaniadapopulaçãodelésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais, a fim de erradicar a
homofobia,alesbofobiaeatransfobianacidadedeFortaleza.
ParágrafoÚnicoDeverãoserconsideradasnaimplementação
das políticas públicas voltadas para população LGBT as
diferentesdimensõesqueincidemsobreascondiçõesdevida,
de acesso às políticas, ao poder político e às instituições, tais
como a realidade econômica, as determinantes de gênero,
étnicas, raciais e de orientação sexual, com vistas a
desenvolver práticas justas e equitativas na distribuição dos
benefícios das políticas e recursos públicos. Art. 3º  As
diretrizes e proposições constantes do Plano Municipal de
PolíticasPúblicasparaLésbicas,Gays,Bissexuais,Travestise
Transexuais (PMPPLGBT) deverão ser consideradas nos
planejamentos e programações de órgãos e entidades da
administraçãopúblicamunicipaldiretaeindireta.Art.4ºSerá
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Direitos
Humanosacoordenação,elaboraçãoeoacompanhamentoda
execuçãodoPlanoMunicipaldePolíticasPúblicasparaLGBT,
assim como o acompanhamento junto aos demais órgãos do
Município, estabelecendo os mecanismos necessários ao
acompanhamento das metas. Art. 5º Acada2 (dois)anos,o
Plano Municipal de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (PMPPLGBT) deverá ser
avaliado, aprimorado e atualizado em conjunto com os
movimentossociais,atravésdeConferênciasMunicipais,afim
deatenderàsnecessidadesdapopulaçãoLGBTdeFortaleza.
Art.6ºNoprazode90(noventa)dias,apartirdapublicação
desta Lei, deverá ser instituído o Conselho Municipal LGBT,
comafinalidadedeacompanhar,monitorar,avaliaredeliberar
sobreaspolíticasvoltadasparaapopulaçãodelésbicas,gays,
bissexuais, travestis e transexuais. Art. 7º  O Município de
Fortaleza incluirá nosplanosplurianuais, nas leisdediretrizes
orçamentárias anuais e orçamentária anual dotações
destinadasaviabilizaraexecuçãodestaLei.ParágrafoÚnico
O Poder Legislativo Municipal acompanhará a execução do
Plano Municipal de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays,
Bissexuais,Travestis eTransexuais (PMPPLGBT). Art. 8º As
despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de
DireitosHumanos,suplementadassenecessário.Art.9ºEsta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PALDEFORTALEZA,em28dedezembrode2012.





Autoriza o chefe do Poder
Executivo a contrair o emprés
timo que indica e dá outras
providências.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaochefedoPoderExecutivoMunicipalautorizadoa
realizar operação de crédito interno, até o limite de
R$ 370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais),
destinado à execução do Programa de Aceleração do
Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC), para a execução
das ações necessárias à melhoria da mobilidade municipal,
observadasasdisposiçõeslegaisemvigorparacontrataçãode
crédito. Parágrafo Único  Os recursos resultantes do
empréstimo autorizado neste artigo serão obrigatoriamente
aplicadosnaexecuçãodoprogramaaquesedestina.Art.2º
A execução do Programa de Aceleração do Crescimento da
Mobilidade Urbana (PAC) será acompanhada pelo Conselho
Municipal de Transportes Urbanos (COMTUR). Art. 3º  O
Poder Executivo Municipal incluirá nas propostas
orçamentáriasanuaisasdotaçõesnecessáriasàcoberturados
encargos financeiros decorrentes da execução desta Lei.
ParágrafoÚnicoOPoderExecutivoficaautorizadoavincular,
como garantia, as cotas de repartição constitucional previstas
nosarts.158e159,complementadaspelasreceitastributárias
estabelecidas no art. 156 da Constituição Federal, conforme
previsãoconstante do § 4° do art. 167 do texto constitucional,
alémdeoutrasgarantiasemdireitoadmitidas.Art.4ºEstaLei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.
       

*********



Estabelece condições para a
concessão e permanência de
benefícios fiscais concedidos
pelo Município de Fortaleza e
dáoutrasprovidências.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Ficam criadas condições para a concessão e
permanência de benefícios fiscais concedidos pelo Município
deFortaleza,alémdeoutraslegalmenteinstituídaseaplicadas
àespécie,sendoestas:I—manteratualizadoocadastrojunto
à Secretaria de Finanças do Município (SEFIN); II — estar
adimplentecom os tributosmunicipais, à época da concessão
de qualquer benefício fiscal concedido pelo Município; III —
manterse adimplente com os tributos municipais, após a
concessão de qualquer benefício fiscal concedido pelo
Município. § 1º As condições estabelecidas neste artigo são
de observância geral e cumulativa, para fins de concessão e
permanênciadosbenefíciosfiscaisconcedidospeloMunicípio.
§ 2º  Desatendidas as condições estabelecidas neste artigo,
acarretará ao beneficiário a perda do benefício concedido, e
para aqueles que ainda não o possuem, impedimento para a
suaconcessão.Art.2ºEstaLeientraemvigornadatadesua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário. PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de
dezembro de 2012.      
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ApresentAção
O Plano Municipal de Políticas para a População LGBT é parte de
um processo que foi sendo construído pela Prefeitura de Fortaleza
e pelos movimentos organizados, no marco da ação pública municipal de enfrentamento às violações de Direitos Humanos.
Entendemos que as violações dos direitos da população LGBT é um
problema historicamente enraizado no cotidiano e nas instituições,
cabendo ao poder público, empreender os esforços necessários
para romper com tais violações e construir um país mais humano
e fraterno. O respeito, a tolerância e a convivência pacífica entre
as diversidades sexuais são, reconhecidamente, condições para a
efetivação dos valores e práticas democráticas.
Reconhecendo as desigualdades existentes a Gestão da Prefeita Luizianne Lins fez uma escolha ética de enfrentar as múltiplas
opressões vivenciadas, não somente pelas pessoas LGBTs, mas por
todos os grupos sociais historicamente discriminados. Assumimos
o desafio de trabalhar para romper com valores e práticas discriminatórias e intolerantes às diferenças.
Demitri Cruz
Secretário de Direitos Humanos de Fortaleza
Orlaneudo Lima
Coordenador Especial da Coordenadoria da Diversidade Sexual
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A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Fortaleza aprova e ela
sanciona a seguinte Lei.

>

“Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais,Travestis e Transexuais a ser implementado pelo poder público municipal de Fortaleza e dá
outras providências.”

Sistema da política

proJeto De LeI nº 0245/2012

Art. 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Políticas Públicas para
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – PMPPLGBT no
Município de Fortaleza, com vigência de dez anos, nos termos Anexo Único, parte constante desta Lei.
Art. 2º. O Plano sobre o qual dispõe esta Lei deve orientar, direcionar e implementar políticas públicas municipais, articuladas e integradas nos diferentes níveis e órgãos da gestão municipal, voltadas para a promoção, defesa dos direitos humanos e da cidadania
da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais,
afim de erradicar a homofobia, a lesbofobia e a transfobia na cidade de Fortaleza.
Parágrafo único. Deverá ser considerado na implementação das
políticas públicas voltadas para população LGBT as diferentes dimensões que incidem sobre as condições de vida, de acesso às políticas,
ao poder político e às instituições, tais como a realidade econômicas,
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as determinantes de gênero, étnicas, raciais e de orientação sexual,
com vistas a desenvolver práticas justas e equitativas na distribuição
dos benefícios das políticas e recursos públicos.
Art. 3º. As diretrizes e proposições constantes do Plano Municipal
de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – PMPPLGBT deverão ser consideradas nos planejamentos
e programações de órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal Direta e Indireta.
Art. 4º. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos a coordenação, elaboração e o acompanhamento da
execução do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT, assim
como o acompanhamento junto aos demais órgãos do Município,
estabelecendo os mecanismos necessários ao acompanhamento
das metas.
Art. 5º. A cada 2 (dois) anos, o Plano Municipal de Políticas Públicas
para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – PMPPLGBT
deverá ser avaliado, aprimorado e atualizado em conjunto com os
movimentos sociais, através de Conferências Municipais, afim de
atender às necessidades da população LGBT de Fortaleza.
Art. 6º. No prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta
Lei, deverá ser instituído o Conselho Municipal LGBT, com a finalidade de acompanhar, monitorar, avaliar e deliberar sobre as políticas
voltadas para a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais.
Art. 7º. O Município de Fortaleza incluirá nos Planos Plurianuais, nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais e Orçamentária Anual dotações destinadas a viabilizar a execução desta Lei.
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Paço da Prefeitura Municipal de Fortaleza, aos dias do mês de 2012.
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Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

>

Art. 8º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza, suplementadas se necessário.

Sistema da política

Parágrafo único. O Poder Legislativo Municipal, acompanhará a
execução do Plano Municipal de Políticas Públicas para Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – PMPPLGBT.

Luizianne de Oliveira Lins
Prefeita de Fortaleza
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O Plano Municipal de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - PMPPLGBT, é fruto de um conjunto de
debates, reflexões e reivindicações entre poder público municipal e
sociedade civil que se inicia em 2005, com a gestão Fortaleza Bela,
através da implementação da Coordenadoria da Diversidade Sexual.
Os debates avaliativos e propositivos durantes os últimos anos, foram reafirmados e reelaborados durante a II Conferência Municipal
LGBT, ocorrida em agosto de 2011.
São muitos os desafios a serem enfrentados pelo poder público e pela
sociedade civil para que se efetive, na vida cotidiana, a cidadania
dos indivíduos e dos coletivos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Dentre esses desafios estão os de fortalecer
a mobilização da participação direta; a integralidade das políticas, a
democratização dos recursos; as capacidades institucionais de implementar e de efetivar o controle coletivo das políticas públicas.
Os processos dialógicos e de mobilização popular, promovidos pelas Conferências, assim como sua capacidade de construção coletiva de entendimentos e proposições, têm colaborado com a visibilidade, no âmbito do poder público, de importantes pautas das lutas
sociais pelos direitos de cidadania.
Apesar das limitações políticas, culturais e econômicas, os avanços no reconhecimento e na construção de esforços institucionais
de participação e efetivação de políticas voltadas para a população
13
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de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais indicam também as possibilidades e a importância da ação do poder público na
construção de valores, princípios e práticas democráticas nas políticas e na sociedade como um todo.
As denúncias, reivindicações e conquistas LGBT convocam a sociedade e o Estado a repensar seus valores e práticas, e interferem
numa das mais significativas estruturas patriarcais que é a heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade como uma obrigação
e como a única possibilidade de realização afetiva - sexual, demarcando o lugar tradicional e normativo dos homens e das mulheres. A
heterossexualidade obrigatória desconsidera, mas principalmente,
hostiliza a diversidade sexual e compromete o direito ao exercício
autônomo da sexualidade e da vivência dos afetos sem prejuízo das
condições sociais, materiais, de acesso – e convivência pacífica - ao
mundo público e às legitimidades institucionais.
As opressões que são geradas e geradoras de estigmatização, discriminação, violência, exclusão e/ou invisibilização nas institucionalidades, de uma parte da população, estabelece, para as pessoas
não heterossexuais, condições e possibilidades sociais, culturais,
políticas e econômicas desiguais e injustas.
Porém, ao tornarem-se pautas políticas que disputam sentidos e
propõem a democratização das relações sociais, incluindo a diversidade sexual como direito humano, as reivindicações e conquistas
LGBT se deparam com uma intensa reação conservadora de base
moralista que incita e acirra a violência da homofobia, da lesbofobia e da transfobia. Situação que se agrava quando os agentes do
conservadorismo e a própria homo/les/transfobia está presente
nas diferentes esferas dos poderes públicos legislativo, judiciário e
executivo, e gozam de maiores forças de incidência nas instituições
14 públicas e privadas.
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Foi nesse contexto, e considerando as urgentes necessidades de se
romper com os ciclos de negações e violações de direitos, e de fortalecer a cidadania e a democracia, que a Prefeitura Municipal de
Fortaleza, através da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza,
com base no Decreto nº 12.841 de 12 de julho de 2011, convocou e
realizou, entre os dias 05 a 07 de agosto de 2011, a II Conferência
Municipal LGBT de Fortaleza, seguindo as diretrizes e recomendações da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação.
O objetivo da Conferência foi promover discussões, avaliações e
proposições de políticas públicas voltadas à efetivação e garantia
de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, com participação da população de Fortaleza. Nos debates
buscou-se tratar as especificidades de gênero, raça/etnia, classe e
geração como dimensões que interferem no cotidiano da sociedade
em geral e da população LGBT em especial.
A realização da Conferência foi coordenada pela Coordenadoria de Diversidade Sexual, órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos de
Fortaleza –SDH, e por uma Comissão Organizadora, da qual participaram representantes de outros órgãos da Prefeitura, da sociedade civil
organizada, do movimento LGBT e outros movimentos sociais.
Tendo como tema “Fortaleza Bela sem Homofobia e sem Pobreza:
promovendo a cidadania LGBT‖, a II Conferência LGBT é parte do processo de discussão e controle democrático das políticas públicas, e
se propõem como instrumento de participação e mobilização popular. Desse modo, está inserida no ciclo nacional de conferências,
composto também pelas Conferencias municipais, regionais e estaduais. Salienta-se que cerca de 417 pessoas se inscreveram para
15
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participar deste momento de avaliação e proposição de políticas
para a população LGBT.
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No que se refere à cidade de Fortaleza, o poder público municipal
institui o compromisso de promover a igualdade e a cidadania LGBT,
implementando e coordenando políticas que enfrentem, de diferentes formas, as injustiças que atingem a população LGBT. Para isso,
as Conferências Municipais, assim como o Orçamento Participativo
têm sido referências para a ação da Secretaria de Direitos Humanos,
via Coordenadoria de Diversidade Sexual, assegurando a construção de diálogos e interações com a sociedade em geral, e com os
movimentos sociais, em especial o movimento LGBT.
Neste sentido, os resultados da II Conferência Municipal LGBT se
constituíram como base para a elaboração do Plano Municipal de
Políticas Públicas para LGBT da cidade de Fortaleza.
O Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT –PMPPLGBT, tem
como finalidade orientar e determinar as ações a serem implementadas pelo poder público municipal, no período de 10 (dez) anos,
permitindo o acompanhamento e o monitoramento da execução
destas políticas, bem como a constante avaliação, aprimoramento e
atualização das propostas, considerando os cenários e, sobretudo,
as necessidades da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de Fortaleza.
Implementar políticas de enfrentamento às discriminações, violências e violações motivadas pela questão da orientação sexual e/ou
identidade de gênero e promover ações voltadas para o reconhecimento, a dignidade e a cidadania ativa de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, se torna possível quando consideradas
as múltiplas dimensões que envolvem a sociedade e as questões
16
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sociais, sendo necessária a integralidade entre as políticas culturais,
econômicas, de segurança pública, previdência, moradia, assistência social, educação e saúde. Salienta-se que, a implementação do
PMPPLGBT pressupõe a inclusão de orçamento nos Planos Plurianuais, na Lei Orçamentária Anual e nos planejamentos estratégicos e
de execução das políticas.

Sistema da política

O PMPPLGBT é composto por um conjunto de diretrizes, objetivos e
57.(cinqüenta e sete) ações que estão vinculadas aos seguintes eixos
estratégicos:
1. Promoção de uma educação não discriminatória em relação às
orientações sexuais e identidades de gênero;
2. Promoção da saúde integral, não discriminatória e adequada ao
atendimento das demandas do público LGBT, considerando suas especificidades de orientação sexual e identidade de gênero;
3. Autonomia econômica e fortalecimento da assistência social direcionada ao enfrentamento da homofobia, lesbofobia e transfobia;
4. Ações afirmativas culturais e desportivas voltadas para o reconhecimento, valorização e respeito às diversidades de orientação sexual
e de identidade de gênero;
5. Promoção, defesa e difusão dos direitos humanos e segurança
pública da população LGBT
Ressalte-se que tais avanços estão fortemente vinculados à capacidade organizativa, propositiva e de incidência que o movimento
LGBT vem construindo nos últimos trinta anos.
Ao emergir na cena pública como sujeito de direito, demandante
e propositora de políticas públicas, a população LGBT tenciona o
mundo público e privado contra as opressões que enfrentam no co17
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tidiano, convocando o poder público municipal a desenvolver políticas afirmativas e específicas para o enfrentamento à homofobia,
lesbofobia e transfobia, e para a garantia e efetivação dos direitos
humanos de todos e todas.
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1. o Contexto da população LGBt eas políticas
públicas na Cidade de Fortaleza
“Apesar da subnotificação, os números apontam para um
aterrador quadro de violências homofóbicas no Brasil: no ano
de 2011, foram reportadas 18,65 violações de direitos humanos de caráter homofóbico por dia. A cada dia, durante o ano
de 2011, 4,69 pessoas foram vítimas de violência homofóbica
reportada no país.” (Relatório Homofobia no Brasil, 2012)

Vários são os elementos que constroem e solidificam os valores
sócio-culturais da população brasileira, elementos esses repletos
de concepções e (des)valores machistas, misóginos, racistas e heterossexistas. É válido ressaltar que estes (des) valores são agravados
quando se trata da região Nordeste, marcada ainda pelo clientelismo, coronelismo, onde o índice de desenvolvimento é baixo, o acesso à informação e à educação ainda são problemas estruturantes,
bem como é forte a presença no entorno social acerca do fundamentalismo religioso.
Esta realidade não é diferente em relação a cidade de Fortaleza,
sendo diagnosticado altos índices de discriminação por conta da
orientação sexual de quem se reconhece como lésbica, gay e bissexual, bem como por quem se reconhece com uma identidade de
gênero travesti ou transexual. Em pesquisa realizada pela UNESCO
e publicada no Livro Juventudes e Sexualidade em 2004, 30,6% dos
jovens do ensino fundamental e médio de Fortaleza não gostariam
18
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de ter homossexuais como colegas de classe e 47,5% dos pais de
alunos não gostariam que homossexuais fossem colegas de classe
dos/as filhos/as, sendo este município apontado como uma das capitais mais preconceituosas do Brasil.

Sistema da política
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Consequentemente, alarmante tem sido os índices de homofobia.
Segundo dados do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB), analisados entre 1996 e 2006, dos 64 assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais ocorridos no Ceará, 55 deles aconteceram só no município de Fortaleza.
Mesmo diante deste cinzento cenário, a luta e a resistência do movimento LGBT de Fortaleza tem sido fundamental para que fosse
possível as discussões e implementações de políticas públicas e legislações que promovessem os direitos humanos. O resultado disso
é que este movimento tem incidido tanto nacionalmente, como no
estado e no município.
Na cidade de Fortaleza, desde a segunda década de 1980, o movimento social de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais,
vinha lutando pela inclusão desta população dentro das políticas públicas do governo municipal. Somente em 2005, com a gestão “Fortaleza Bela”, é que a Prefeitura de Fortaleza passa a assumir posição
contra a lesbofobia, homofobia e transbofobia criando a Assessoria
Especial de Políticas Públicas para Diversidade Sexual, atendendo a
uma demanda da população LGBT da cidade. A partir de 2009, com
o objetivo de fortalecer mais essas políticas, a Assessoria passa a se
chamar Coordenadoria de Diversidade Sexual, e vincula-se por lei,
à então recém criada Secretaria de Direitos Humanos, ampliando as
suas ações e atuando em toda a cidade.
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A Lei Orgânica do Município explicita que ”compete ao Município
criar mecanismos que combatam a discriminação (...),ao homossexual,(...) e promovam a igualdade entre os cidadãos;”. Assim, a
Coordenadoria da Diversidade Sexual da Secretaria de Direitos Humanos tem como missão coordenar, elaborar e implementar políticas públicas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação por
orientação sexual e identidade de gênero no município de Fortaleza,
articulando-se com as demais secretarias e áreas de atuação governamental e sociedade organizada, a fim de garantir os direitos humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).
Atualmente, um dos principais mecanismos, criados no ano de 2010
em Fortaleza, para o combate às violências contra LGBT, é o Centro
de Referência LGBT Janaína Dutra, serviço da Prefeitura Municipal
de Fortaleza, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, que tem
como objetivo realizar o atendimento jurídico e psicosocial às pessoas vítimas de discriminação, violação e/ou omissão de direitos motivados pela questão da orientação sexual e identidade de gênero.
Este serviço, nos últimos 2 (dois) anos tem articulado uma Rede de
defesa e sócioassistencial, na perspectiva de trabalhar a integralidade e intersetorialidade das políticas no enfrentamento às homofobias, bem como reunido dados e informações sobre estas violações
de direitos em Fortaleza.

1.1. Homofobia Como Fenômeno total: os Cenários de Fortaleza
A população LGBT é obrigada a viver de forma clandestina a sua
sexualidade, tendo seus direitos negados e passando por situações
de violência, porque a cultura da sociedade em geral admite apenas
uma única forma legítima e normal de vivenciar a sexualidade que é
a heterossexual (ou seja, mulheres se relacionando com homens e
20
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vice-versa). Assim, os atos homofóbicos/lesbofóbicos tem resquícios
de crueldade e violência refletindo a intolerância e em alguns casos
atentando sobre o direito fundamental a vida.
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“De janeiro a dezembro de 2011, foram denunciadas 6.809
violações de direitos humanos contra LGBTs, envolvendo 1.713
vítimas e 2.275 suspeitos.Tais números trazem algumas revelações importantes: a primeira diz respeito ao padrão de
sobreposição de violências cometidas contra essa população. Os dados revelam uma média de 3,97 violações sofridas por cada uma das vítimas, o que parece indicar como
a homofobia se faz presente no desejo de destruição (física,
moral ou psicológica) não apenas da pessoa específica das
vítimas, mas também do que elas representam - ou seja, da
existência de pessoas LGBT em geral” . (Relatório Homofobia
no Brasil,2012)

Estamos inseridos/as em um contexto caracterizado por uma profunda desigualdade social, em que a maioria da população vive em situação de pobreza e miséria e uma pequena elite vive em situações
privilegiadas. Além da desigualdade social nossa cultura é marcada
por profundos resquícios da ditadura que se manifestam pela intolerância ao “diferente do padrão dominante”. Fogem ao padrão dominante patriarcal, racista, heterossexista, adultocentrista: as mulheres,
a população negra, a população LGBT, crianças e adolescentes.
A Homofobia deve ser entendido enquanto fenômeno social total, ou
seja, ela vai incidir na vida das pessoas e na sociedade em seu aspecto cultural (uma vez que a heterossexualidade é imposta e obrigatória, provocando a negação das liberdades sexuais, causando
um profundo tabu social quanto a esta temática, que muitas vezes é
tratada como doença, crime ou pecado), seu aspecto político, jurídi21
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co e psicológico (tanto em relação a auto aceitação da sexualidade
como o afetar-se por aquele que é diferente da sociedade, portanto,
insultável). Assim, a homofobia não afeta apenas LGBT, mas pessoas heterossexuais em relação às suas sexualidade, a manifestações
dos seus afetos e a internalização/enraizamento do preconceito.
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O pensar, repensar, agir, lutar e implementar políticas de enfrentamento a estas violências, em suas expressões e manifestações materiais e simbólicas, força a sociedade e o poder público a buscar
identificar a teia de complexidades que envolvem a negação social
da cidadania e da vida de LGBT, onde
“Ao buscar circunscrever a homofobia no contexto da vida
social, se faz necessário ir além de uma visão restrita do termo, como “aversão a homossexuais, e consequentemente, a
homossexualidade”. Em uma visão ampliada, a homofobia
constitui um fenômeno psíquico, cultural, político, envolvendo, portanto, uma multiplicidade de aspectos, constituindo,
nesta sua teia de dimensões que se cruzam e intercruzam,
o que se denomina de fenômeno social total. E este fenômeno multidimensional, marca-se pela rejeição ou negação
da coexistência, como iguais, com seres afetivo-sexuais que
diferem do modelo sexual dominante.(...) É uma violência
que, igualmente, se dá de forma física e em discursos, expressões de fala, com formatos e materializações distintas
que não reconhecem o direito de existência e expressão de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.” (Alba Carvalho/2012)

Os dados do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra –CRLGBT, em
um universo de aproximadamente 1.000 atendimentos, revelaram
que 60% são pretos/as e pardos/as; 44% são jovens; 48% são lés22
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bicas; 28% de classe D (renda familiar de R$ 706,00 a R$1.125,00) e
26% de classe E (renda familiar até R$ 705). Convém aqui considerar
que grupos mais gravemente discriminados tem menos condições
de acessar as políticas mínimas e são marcados pelo baixo acesso
à informação. A violência contra as travestis, por exemplo, principalmente as pobres, são quase sempre marcada por requintes de
crueldade como reflexo do ódio e da “sede” de extermínio, porém
poucas vezes essas violências ganham cena pública e mobilização
social contrária, já que a condição das travestis são quase sempre
“acordadas” como aberração, sendo as dores e violações dessa população tratada como castigo, onde as próprias vítimas são vistas
como culpadas.
Importante salientar que, as formas como se manifestaram as homofobias, lesbofobias e transfobias demonstraram que 30% foi violência física, 26% violência moral e que, em 89% dos casos as violências foram psicológicas e simbólicas. Dentre as demandas mais
apresentadas estão: a discriminação nos espaços de trabalho, a
discriminação em lugares públicos, a violência doméstica e familiar,
homicídios, a retificação do nome social e a busca de cirurgias de
readequação sexual por parte de travestis e transexuais.
Um dado que tem chamado atenção do CRLGBT, está relacionado
ao tipo de violência que mais tem se materializado, que é a violência
doméstica e a violência na vizinhança, que juntas representam cerca
de 60% da procura ao Centro. O que demonstra que estas violações
estão inseridas no cotidiano das famílias e de vizinhos, sendo estes
os primeiros, e muitas vezes os principais núcleos de sociabilidade,
tendo a mãe, o pai, irmãos, companheiros/as, ex- namorados e vizinhos/as como principais agressores/as.
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por uma educação sem Homofobia

Sistema da política

>

Uma educação de qualidade numa perspectiva emancipatória e libertária é aquela que, além de oferecer a formação teórica, metodológica, cultural e humanística, valoriza o convívio das pessoas com
respeito às suas singularidades e particularidades. É aquela que reconhece que a sexualidade humana é orientada NÃO apenas para a
heterossexualidade, mas também para a homossexualidade/lesbianidade e bissexualidade. É aquela ainda que reconhece que existem
papéis sociais que se consolidaram como o que “deve ser masculino
e feminino”, mas compreende que se trata de convenções construídas
historicamente por homens e mulheres e, que portanto, podem ser
desconstruídas. E as travestis e as pessoas transexuais nos convidam
a romper com a lógica binária do “OU masculino OU feminino”.
É necessário compreender que existe uma cultura do embranquecimento que, historicamente interditou direitos à população negra e
afrodescendente e portanto, nosso país tem uma dívida histórica. É
necessário compreender que nossa formação sócio-histórica é indígena, amarela etc. E do ponto de vista das religiosidades existe não
apenas as expressões católica e evangélica/protestante, mas também o espiritismo, a umbanda e o candomblé. E ainda os agnósticos, os ateus etc. Aqueles que têm o direito de não crer em nada. Daí
a importância da garantia da laicidade do Estado brasileiro.
Tratamentos preconceituosos e discriminatórios como: insultos,
constrangimentos, humilhações, ameaças e agressões físicas ou
verbais são constantes na vida escolar da população LGBT, quer
crianças, adolescentes, jovens ou adultos/as, produzindo sérios
danos psicosociais que terão negativos desdobramentos na trajetória educacional.
24
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A situação é ainda mais dramática quando se trata de travestis e
transexuais que, ao incorporar uma identidade de gênero diferente
do padrão dominante (OU masculino OU feminino), enfrentam obstáculos profundos para: (1) conseguir matrícula na escola; (2) manter-se na escola ter sua identidade respeitada; (3) concluir os estudos.
Dessa forma, a homofobia/lesbofobia/transfobia no ambiente escolar gera violência, sentimentos de medo, sofrimentos, vulnerabilidade, abandono, evasão e traz enormes prejuízos para a formação
social e educacional.
Além disso, é importante compreender que existem outros determinantes que contribuem e reforçam a lógica discriminatória fazendo-se necessário fomentar, nos espaços escolares, bem como em outras instituições educativas, abordagens que contemplem a relação
entre gênero, livre expressão da identidade de gênero, livre expressão da orientação sexual, raça/etnia, condição sócio-econômica,
idade, condição físico-mental, crença religiosa e respeito àqueles
que não possuem credo algum, dentre outras questões.

saúde integral e qualidade de vida
“Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença.” Tantas vezes citado, o conceito
adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, longe
de ser uma realidade, simboliza um compromisso, um horizonte a
ser perseguido. A partir da Constituição de 1988, a saúde passou a
ser um direito, integrando o Sistema de Seguridade Social enquanto
política pública.
Entre os inúmeros fatores determinantes da condição de saúde, incluem-se os condicionantes biológicos (idade, sexo, características
pessoais eventualmente determinadas pela herança genética), o
25
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meio físico (que abrange condições geográficas, características da
ocupação humana, fontes de água para consumo, disponibilidade
e qualidade dos alimentos, condições de habitação), assim como a
determinação socioeconômica e cultural, que expressa os níveis de
ocupação e renda, o acesso à educação formal e ao lazer, os graus
de liberdade, hábitos e formas de relacionamento interpessoal, a
possibilidade de acesso aos serviços voltados para a promoção e
recuperação da saúde e a qualidade da atenção por eles prestada.
Dessa forma, para se ter saúde, é imprescindível satisfazer outras
necessidades como trabalho, educação, moradia, alimentação, lazer e transporte. Assim, é necessário que todos os setores das políticas sociais se articulem incidindo sobre os determinantes sociais
que influenciam no processo saúde-doença para obter mudanças
efetivas sobre a qualidade de vida da população.
Neste contexto, todas as expressões de homofobia, lesbofobia e
transfobia vivenciadas no cotidiano da população LGBT devem ser
consideradas como situações produtoras de doença e sofrimento
físico, psíquico e moral. É necessário ressaltar que estas violências
não ocorrem de maneira isolada de outras expressões de discriminação e é reforçada por comportamentos e atitudes opressoras
advindas, por exemplo, do machismo, do racismo e da misoginia
(crença na inferioridade da mulher).
A Orientação Sexual diferente da heterosexualidade e a Identidade de Gênero travesti ou transexual que se diferencia dos padrões
estabelecidos socialmente ainda se configuram em nossa sociedade como fatores de vulnerabilidade para a saúde, uma vez que
expõem a população LGBT a agravos decorrentes do estigma, da
humilhação, da perseguição, chacota, violência física e tantos outros
atos discriminatórios que violam os Direitos Humanos, entre os quais
o direito à saúde, à dignidade, à liberdade e à autonomia.
26
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As manifestações de violências contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais podem ser refletidas em diversos espaços de socialização, colocando esta população à margem da participação de
produções artísticas e culturais, dificultando o seu reconhecimento e
a sua valorização. Ações no campo da cultura configuram-se como
importante ferramenta de construção de cidadania, ampliando o
reconhecimento de indivíduos sociais historicamente excluídos afirmando-os como cidadãos/cidadãs de direitos do desenvolvimento
econômico e social.

>

Instrumentos de
gestão estratégica

> PLANO

A cultura, esporte e a população LGBt
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Portanto, essa visão ampliada e integral da saúde tal como vem inscrita na Constituição e na OMS é uma conquista da sociedade civil
organizada, particularmente, do movimento pela reforma sanitária,
porém ainda está longe de ser concretizada na vida da maioria da
população LGBT. Para que isso de fato ocorra, é de fundamental
importância que toda a sociedade e o poder público fomente melhorias necessárias à qualidade de vida e promoção da saúde da
população LGBT.

Assim, desenvolver ações afirmativas culturais para a população
implica implementar ações que envolvem a cultura, o turismo, o
esporte e o lazer. Realizado pelo movimento LGBT de Fortaleza, as
Paradas pela Diversidade Sexual ocorrem anualmente em Fortaleza desde 1999 e vem se consolidando culturalmente, ao longo dos
anos, como uma importante estratégia de empoderamento e mobilização política da comunidade LGBT. As Quartas Culturais LGBT que
acontecem todos os meses nos diversos bairros de Fortaleza, são
políticas culturais realizadas permanentemente pela Prefeitura de
Fortaleza, e que tem contribuído para a discussão do arte e cultura
como ferramentas de combate à opressão e ao preconceito, além
de promover o lazer e a qualidade de vida de LGBT.
27
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No âmbito do esporte, entende-se que toda e qualquer forma de preconceito no esporte gera discriminação, excluindo pessoas do convívio social, negando direitos, incentivando o individualismo, o egoísmo,
a competição, rompendo laços de humanismo e cidadania entre as
pessoas. Ainda existe na nossa sociedade o mito de que a população
LGBT é constituída por pessoas frágeis e menos saudáveis, sendo excluídos de determinadas práticas esportivas. É imprescindível que a
sociedade reconheça que a sexualidade não é determinante da competência e que se busque conseqüentemente políticas que apontem
caminhos para inovar social, cultural e esportivamente e que levantem
a bandeira do respeito pela diversidade sexual.
As práticas esportivas proporcionam e garantem o acesso da população LGBT a momentos de lazer, entretenimento, visibilidade e reflexão acerca da diversidade sexual contribuindo para desconstruir
a imposição da heterossexualidade e da heteronormatividade. Dentro desse contexto, a valorização das atividades locais, o respeito
e preservação ao meio ambiente e a autonomia das comunidades
constituem como uma das alternativas para a socialização cultural
entre diferentes povos.

Autonomia econômica: trabalho, renda e
combate à pobreza
Vivemos em um modelo de sociedade desigual em que prevalece a
concentração de riquezas nas mãos de poucos/as. Estamos falando
da sociedade capitalista que amplia a cada dia a desigualdade social, a pobreza e a miséria. os 10% mais pobres ficam com apenas
1,1% da renda do trabalho enquanto os 10% mais ricos ficam com
44,7%, o que faz com que 1 bilhão e meio de seres humanos vivam
em condição de mera sobrevivência.
28
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Compreender a conquista da autonomia econômica por meio do
trabalho e renda e o combate à pobreza exige explicitar que modelo de sociedade estamos inseridos/as. Ou seja, estamos inseridos/
as na sociedade capitalista que tem como característica inerente a
desigualdade: O Direito ao trabalho e à renda integra os chamados direitos econômicos e sociais. Por ter como base a igualdade, o
direito ao trabalho prevê que todas as pessoas têm direito de criar
condições para atender suas necessidades por meio de um trabalho
livremente escolhido, de possuir condições eqüitativas e satisfatórias
de trabalho e renda e de ser protegida em caso de desemprego.
No entanto, para a população LGBT esta possibilidade, na maioria
das vezes, já é interditada devido ao preconceito e discriminação à
orientação sexual não dominante (homossexualidade/lesbianidade
e bissexualidade) e a identidade de gênero também não dominante
(travestilidade e transexualidade).
No Brasil, a Constituição de 1988, no artigo 6º, reconhece o trabalho
como um direito e do artigo 7º ao 11º estão prescritos os principais
direitos para os/as trabalhadores/as que atuam sob a legislação
brasileira. Além da Constituição, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) regulamenta também as relações de trabalho no Brasil.
Pela Constituição brasileira, não só o direito ao trabalho, mas a um
salário que garanta a subsistência do/a trabalhador/a e de sua família é uma OBRIGAÇÃO que deve ser garantida pelo Estado. Contudo, apesar de ser constitucionalmente garantido, na prática, tanto o
direito ao trabalho como o direito à renda são muitas vezes violados
e não são raros os casos de desemprego, salários injustos, trabalho
sem férias ou repouso, em condições inadequadas etc.
No âmbito das relações de trabalho, os dados explicitados pela Or29
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ganização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que há dificuldades para o respeito às orientações sexuais que não afirmam a
heterossexualidade, pois
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...cotidianamente, os homossexuais são alvo de discriminação e preconceito em locais públicos e instituições. De acordo
com o relato de diversas organizações que atuam pela defesa de gays e lésbicas, são muitas as violações no âmbito
do trabalho: assédio sexual, dificuldade de inserção, exclusão no processo de seleção, bloqueio na ascensão funcional,
piores condições de trabalho e demissão. As conseqüências
deste quadro, sob o ponto de vista psicossocial, têm sido bastante prejudiciais. A discriminação em função da orientação
sexual leva ao isolamento, à clandestinidade e à marginalização de gays e lésbicas, podendo causar desajuste social
(...) a clandestinidade gera permanente estado de angústia,
depressão, desespero e auto-anulação. Grande número de
lésbicas sofre de estresse grave. (OIT, 2002)

A OIT ainda complementa que,
“segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 1993, 19,7% das
lésbicas entrevistadas já tinham sido discriminadas no ambiente de trabalho. Entre os empregadores, por sua vez, 36%
dos pesquisados, deixariam de contratar um homossexual
para um cargo em sua empresa, mesmo que ele fosse mais
qualificado. Na sociedade em geral, 45% trocariam de médico; 50% de dentista e 47% mudariam seu voto. São dados
que indicam a necessidade de amplas campanhas de sensibilização e informação voltadas ao direito à livre expressão
sexual, capazes de mobilizar a revisão de valores e padrões
que determinam a conduta humana” (OIT, 2002).
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Direito Humanos, segurança pública e Assistência social
Segundo dados sistematizados por Luiz Mott do Grupo Gay da Bahia,
em 2010 foram documentados 260 assassinatos de gays, travestis
e lésbicas no Brasil no ano passado, 62 a mais que em 2009 (198
mortes), um aumento 113% nos últimos cinco anos (122 em 2007).
Dentre os mortos, 140 gays (54%), 110 travestis (42%) e 10 lésbicas
(4%). Conforme já apontado anteriormente, em Fortaleza, segundo
dados do Grupo de Resistência Asa Branca no período de 1996 a
2006, 55 homossexuais foram assassinados cuja motivação foi a
orientação sexual.
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O direito ao trabalho e renda geram autonomia econômica o que
possibilita fortalecer a autoestima da população LGBT, contribuindo
para que se reconheça como cidadão/cidadã de direitos. É sabido
que quando se trata de travestis e transexuais as dificuldades de
inserção no mercado de trabalho formal são ainda maiores.

Uma das maiores dificuldades enfrentadas nessa área é diagnosticar e sistematizar dados referentes aos assassinatos praticados
por conta da orientação sexual diferente do padrão e a identidade
de gênero diferente do padrão, onde, muitas vezes, as únicas informações são provenientes dos meios de comunicação de massa
e o que é mais grave, ainda abordada de forma preconceituosa e
sensacionalista.
Vale ressaltar, que a população LGBT é vítima constantemente de
violência e abuso cometidos por policiais. Devido ao grande grau de
preconceito e intolerância deste profissional, este tipo de violência
contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é agravado, principalmente, quando os/as mesmos/as são jovens, pobres e
31
negros/as.
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A defesa da cidadania e dos Direitos Humanos está prevista na
Constituição. A livre expressão da orientação afetivo-sexual e da
identidade de gênero são direitos humanos fundamentais. Compreendemos que, no âmbito da política de assistência social como política pública torna-se
imprescindível sua integração e articulação à seguridade
social e às demais políticas sociais. Por isso, a concepção
de Assistência Social e sua materialização em forma de
proteção social básica e especial (de média e alta complexidades) conforme previsto na PNAS/SUAS, requer situar e
articular estas modalidades de proteção social ao conjunto
das proteções previstas pela Seguridade Social. Dito de outro modo, a Assistência Social não pode ser entendida como
uma política exclusiva de proteção social, mas se deve articular seus serviços e benefícios aos direitos assegurados
pelas demais políticas sociais, a fim de estabelecer, no âmbito da Seguridade Social, um amplo sistema de proteção
social. (CFP/CFESS, 2007, pág. 10)

Nessa perspectiva, compete, à Assistência Social, a articulação com
as políticas de emprego, saúde, previdência, habitação, educação,
no horizonte do artigo 6º da Constituição Federal. Enfim, são inúmeros os desafios para o reconhecimento da população LGBT como
usuárias das políticas sociais. Um fato emblemático é que apesar da
existência do Brasil sem Homofobia - Programa Nacional de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da
Cidadania Homossexual (2004) e do Plano Nacional de Promoção
da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (2009), a população LGBT
não é reconhecida como usuária, dentre outros, no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), disciplinado pelo Decreto nº
32

400

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
Sistema da política

>

6.135/2007, regulamentado pela Portaria nº 376/2008. Ora, se o CadÚnico é um instrumento de coleta de dados e informações com o
objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no
país. Cabe o questionamento: se a população LGBT não é visibilizada neste instrumento como será incluída nos diferentes programas
e políticas sociais?
Compreendemos que a medida que produzirmos dados acerca
das demandas existentes, mas invisibilizadas pela homofobia/lesbofobia/transfobia institucional poderemos contribuir para o reconhecimento da população LGBT como usuária das políticas sociais,
particularmente, aqui a política de assistência social. Partimos do
entendimento de que a intervenção profissional na política de assistência social não deva se limitar somente à
execução de atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à “gestão da pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e
de abordar a questão social a partir de um viés moralizante.
Isso significa que a complexificação e diferenciação das necessidades sociais, conforme apontada no SUAS e na PNAS,
e que atribui à Assistência Social as funções de proteção
básica e especial, com foco de atuação na “matricialidade
sócio-familiar‖, não deve restringir a intervenção profissional,
sobretudo a do/a assistente social, às abordagens que tratam as necessidades sociais como problemas e responsabilidades individuais e grupais. Isso porque todas as situações sociais vividas pelos sujeitos que demandam a política
de Assist6encia Social têm a mesma estrutural e histórica raiz
na desigualdade de classe e suas determinações, que se expressam pela ausência e precariedade de um conjunto de direitos como emprego, saúde, educação, moradia, transporte,
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distribuição de renda, entre outras formas de expressão da
questão social. (CFP/CFESS, pág. 11)

Sistema da política

>

Não é demais realçar ainda que a homofobia/lesbofobia/transfobia
institucionais vivenciada cotidianamente pela população LGBT interdita, na maioria das vezes, o acesso aos serviços sócio-assistenciais.

1.2. políticas públicas para LGBt em Fortaleza
A cidade de Fortaleza destaca-se hoje como uma das principais
metrópoles brasileiras, além de desempenhar importante papel de
metrópole regional e ter grande centralidade no contexto cearense.
Procurada pelos vários serviços, implantados no território municipal,
atendendo a região metropolitana e o interior do estado como referência nas áreas de saúde, assistência social, educação e direitos
humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, demonstrando que princípios como a defesa da dignidade humana,
o incentivo à prática da justiça social, a edificação da cidadania e o
combate à lesbofobia, homofobia e transfobia, constituem objeto de
atenção e atuação do Governo de Fortaleza, em consonância com as
diretrizes firmadas pelo Plano Nacional de Direitos Humanos e o Programa Nacional de Garantia e Promoção dos Direitos Humanos LGBT.
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As ações e os projetos que promovem a difusão, promoção e defesa dos direitos humanos e a qualidade de vida da população LGBT
tem sido implementadas nas diversas áreas das políticas públicas. A
Campanha Fortaleza Sem Homofobia, lançada em 2007 pela Prefeita Luizianne Lins, na Câmara Municipal de Fortaleza, configura-se
como um momento fundamental para a elaboração de um programa
de governo que pudesse enfrentar as alarmantes violências por orientação sexual e identidade de gênero em todos os territórios/bairros da
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No ano de 2008, foi realizada a I Conferencia Municipal LGBT de
Fortaleza, com o envolvimento de diversos setores do poder público
e da sociedade civil, participando aproximadamente 300 pessoas. A
Conferência teve como objetivo promover um espaço de discussão e
proposição de políticas públicas voltadas à efetivação e garantia de
direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais
no município de Fortaleza.
Desta forma, múltiplas ações e projetos que aconteceram e movimentaram a cidade:
•

Projeto “Gênero, Diversidade Sexual e Cidadania: formação
para Educadores da Rede Municipal” – Este projeto começou
a ser implementado em 2007, tendo como objetivo capacitar
professores e diretores das escolas municipais para combater a
violência homofóbica dentro dos espaços escolares.

•

Projeto “Juventude Sem Homofobia”- Desconstruir preconceitos relacionados a homossexualidades e travestilidades entre
a juventude através de debates participativos nos espaços da
juventude, momentos lúdicos e lançamento de uma campanha
de conscientização.

•

Rodas de diálogos: Direitos Sexuais são Direitos Humanos- São
desenvolvidas mensalmente várias ações de educação em direitos sexuais junto às escolas, às comunidades/bairros, equipes que praticam esportes e usuários/as de equipamentos e
serviços da Prefeitura, que consistem em fomentar reflexão sobre os direitos sexuais como fundamental no desenvolvimento
humano de cada pessoa e a importância do enfrentamento às
contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.

•

Jogos da Diversidade Sexual – Os jogos acontecem desde
2007, em uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer (SE35
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•

Quarta Cultural LGBT- Lançada em 2010, numa parceria com a
Secretaria de Cultura de Fortaleza- SECULTFOR, a Quarta Cultural
LGBT acontece sempre na última quarta - feira de cada mês, afim
de promover a cultura do respeito à população LGBT , contribuindo para a visibilidade positiva e a valorização do trabalho de
artistas que, através de suas expressões e linguagens, desconstroem o preconceito contra LGBT. Bem como, instituir o Parque
da Liberdade- Cidade da Criança como um espaço cultural LGBT
formador de platéias, capilarizando as lutas do movimento LGBT;

•

Grupo de Trabalho Institucional sobre Saúde da População
LGBT- Se instituiu, inicialmente, como Grupo de Trabalho Saúde
da Mulher Lésbica desenvolvendo ações em meados de 2008
e durante o ano de 2009. Trata-se de espaço institucional de
diálogo, reflexão e proposição. Surge inicialmente como fruto
da demanda apresentada pelo Movimento de Lésbicas do Ceará no Orçamento Participativo em 2008 para “elaboração de
uma publicação e criação de um kit específico para prevenção
de mulheres lésbicas e bissexuais, que serão distribuídos nos
postos de saúde com equipes devidamente sensibilizadas para
a importância da prevenção desse segmento”. O GT é coordenado pela Coordenadoria da Diversidade Sexual e Coordenação Municipal de DST/AIDS. No início de 2010, considerando a
necessidade de enfrentar a homofobia/lesbofobia/transfobia
institucional o GT se reestrutura, instituindo-se como Grupo de
Trabalho Saúde da População LGBT, objetivando fomentar o
debate nas SER‘s e nas Unidades Básicas de Saúde e contribuir
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CEL), sendo uma ação permanente e anual da Coordenadoria
da Diversidade Sexual que objetiva proporcionar visibilidade e
reflexão acerca da diversidade sexual, associando valores positivos, desmistificando o preconceito, através das práticas esportivas proporcionando e garantindo o acesso da população LGBT
a um momento de lazer, entretenimento.
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Cursos de Qualificação Profissional para LGBT: Os cursos, são
realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)
conjuntamente com a Coordenadoria de Diversidade Sexual, e
têm como objetivo possibilitar a formação profissional e a inserção no mundo do trabalho de lésbicas, gays, travestis e transexuais contribuindo para sua autonomia econômica.

•

Projeto Assistência Social sem Homofobia/Lesbofobia/Transfobia- No âmbito da Assistência Social, em 2010 começa a ser
implementado mais um projeto de enfrentamento à homofobia
institucional em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), com a proposta de contribuir para o enfrentamento da homofobia/lesbofobia/transfobia social e institucional
junto aos os/as profissionais que atuam nos CRAS, CREAS, CAPR,
Espaço de Acolhimento Noturno e Casa de Passagem.

Sistema da política

•

>

para qualificação e humanização dos/as profissionais de saúde.

Nos últimos dois anos, as ações da CDS contribuíram para emancipação política de LGBT, através da fomentação de espaços que
permitissem a participação cidadã nas decisões dos orçamentos e
políticas específicas, bem como o reconhecimento desta população
como usuária das diferentes políticas públicas como assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, dentre outros.
O enfrentamento à violação de direitos da população LGBT também
é feito dentro do serviço público municipal, onde a Coordenadoria
de Diversidade Sexual capacitou vários órgãos/setores da Prefeitura
para um atendimento humanizado e sem discriminações à lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais. Cita-se como exemplos, a
Guarda Municipal de Fortaleza, Ouvidoria, profissionais da saúde,
da educação e da assistência social.
Outro avanço importante dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais, são as diversas leis municipais e portarias
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que tratam do tema, como a Lei Municipal 9.136/2006 que concede
benefícios previdências aos companheiros/as de servidores públicos municipais que são lésbicas, gays ou travestis, transformando a
vida de vários servidores LGBT que antes tinham seus direitos previdenciários negados na Prefeitura de Fortaleza.
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Atualmente, existe a Portaria 01/2010 da Secretaria de Assistência
Social (Semas) e a Portaria nº 03/2010 da Secretaria Municipal de
Educação (SME) que estabelece o direito ao uso e tratamento pelo
nome social às travestis e transexuais, no âmbito dos serviços da
política municipal de assistência social e de educação, respectivamente. As datas históricas e de luta do movimento LGBT, foram incorporadas no calendário oficial do Município de Fortaleza, através das
leis muncipais 8626/2002- institui em Fortaleza o dia 28 de junho
como o Dia Municipal do Orgulho Homossexual; 9.548/2009- Institui
na semana do dia 17 de maio, a Semana Janaína Dutra a ser trabalhada nas escolas municipais; 9.573/2009- Institui no município
de Fortaleza o dia 29 de janeiro como o dia da “Visibilidade Trans”;
9.572/2009- Institui no município de Fortaleza o dia 29 de agosto
como o dia da “Visibilidade Lésbica”.
A lesbofobia, homofobia e transfobia são em si problemas que interpelam o mundo e, cujos efeitos danosos estão amplamente explicitados pelos movimentos LGBT, incluindo os agravos estabelecidos pela
opressão das mulheres, pelo racismo, pelo adultocentrismo e pelas
desigualdades geracionais e de classe social. Tais agravos precisam
ser, pois, considerados e processados na construção das políticas,
para que os problemas sejam tratados na complexidade de suas
múltiplas dimensões, e para que nosso pensamento e prática social
contenham em seu âmago a saudável radicalidade da democracia.
Nessa radicalidade é importante compreender as homofobias como
processo social presentes nas diferentes esferas da vida em socie38
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dade, inclusive nas instituições públicas. Por isso o esforço institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza nesses últimos oito anos tem
buscado incidir, não só na garantia de direitos e em mudanças culturais na sociedade de Fortaleza, mas também sobre si mesmo, reconhecendo a homofobia institucional como fator que agrava as condições de vida dos LGBTs e interdita sua participação política. Desse
modo, a gestão Fortaleza Bela, entende que a ação do poder público
para enfrentar na vida cotidiana as desigualdades, violências e os
diferentes problemas sociais que atingem os indivíduos e os grupos
sociais, passa também pela construção de uma cultura de serviço
público cujos conteúdos e agentes de elaboração e implementação
se baseiem nos princípios democráticos, no reconhecimento da diversidade, no exercício do respeito e da solidariedade.
Nesse processo, necessário também se faz, tratar de forma integrada o problema das violações de direitos humanos de LGBT, compreendendo os entrecruzamentos entre as diferentes dimensões da
vida que incidem sobre as condições desses grupos sociais e seus
fatores de discriminação. Ao poder e ao serviço públicos se impõe
o desafio de reconhecer os seres humanos como entes completos e
indivisíveis tais como devem ser seus direitos, entendendo a felicidade e a qualidade de vida, enquanto expressão de cidadania em seu
sentido pleno. Assim, saúde, educação, trabalho, segurança pública, artes e fortalecimento das culturas emancipatórias, dentre outros elementos que compõem as políticas públicas, são dimensões
que devem ser tratadas de forma conjunta, de modo a aumentar e
qualificar o acesso à participação política, contemplando o direito à
diversidade sexual e às identidades de gênero como fatores de realização das humanidades, dos indivíduos e grupos sociais.
Tal como as políticas voltadas para o fortalecimento das mulheres,
para o combate ao racismo, para o reconhecimento da juventude e
39
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outras, a populações LGBT tem nos últimos anos contado — e precisa continuar contando, nas próximas gestões — com uma política
pública comprometida com a construção de uma cidade bela, livre
de todas as formas opressões, ampliando a democracia, a participação popular e a promoção da igualdade como valores historicamente construídos na sociedade, especialmente mediante às lutas
sociais e os esforços coletivos de múltiplos sujeitos na construção de
uma sociedade mais justa, mas igualitária, onde a felicidade coletiva
seja o principio fundamental. Felicidade como garantia de direitos e
de condições igualitárias para acessar o mundo, decidir sobre as
políticas, de viver as diferenças a partir de uma cultura de paz, valorativa dos indivíduos e dos grupos sociais.
Assim, transformar, tocar, envolver as pessoas de Fortaleza para construção de uma cidade justa, dos direitos humanos, das belezas existentes nas diversidades humanas se torna possível, a partir de ações
sistêmicas, que se intercomuniquem constantemente com todas as
esferas do Estado e da sociedade civil, utilizando múltiplas expressões
culturais e olhares como instrumentos que afetam, mas que também
são afetados pelas comunidades e indivíduos em torno do arco-íris.

2. plano de Ação para a promoção e a
Defesa de Lésbica, Gays, Bissexuais, travestis e transexuais
2.1 Diretrizes Gerais
Reconhecer e enfrentar a homofobia, a lesbofobia e a transfobia como
problema de ordem pública, considerando os fatores históricos de
discriminação e de prejuízos aos direitos individuais e coletivos da po40
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pulação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), as
múltiplas situações de violações e vulnerabilidades vividas.
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Reconhecer o papel e a importância estruturante da ação do poder
público, em suas diversas esferas, no enfrentamento da homofobia,
lesbofobia e transfobia. Tal enfrentamento só se faz possível mediante a implementação de políticas concretas e cotidianas que melhore
as condições de vida da população LGBT, e promova sociabilidades
pautadas na igualdade, na equidade, na justiça e no respeito às
diversidades de orientação sexual e de identidade de gênero.
Inserir, no âmbito das políticas públicas municipais, as demandas
históricas e o acúmulo da sociedade civil organizada comprometida com a construção da justiça e da igualdade, com a cidadania e
direitos da população LGBT e com o fim das opressões de gênero,
de raça, de classe, de orientação sexual e demais valores culturais
discriminatórios e excludentes.
Considerar no fazer das políticas para LGBT, as diferentes dimensões
que incidem sobre as condições de vida, de acesso às políticas, ao
poder político e às instituições, tais como a realidade econômica, as
determinantes de gênero, étnicas e raciais e de orientação sexual,
com vistas a desenvolver práticas justas e equitativas na distribuição
dos benefícios das políticas e recursos públicos.
Direcionar esforços institucionais voltados para efetivar a intersetorialidade e integralidade das políticas, como fator determinante para
a plena efetivação dos direitos da população LGBT.
Construir visibilidade dos direitos, incluindo as conquistas legais, e
das políticas públicas LGBT, assim como as formas de acesso aos
mesmos.
41
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Promover e /ou fortalecer a participação popular organizada, ou
não, nos processos de elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas LGBT.
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Reconhecer, considerar e fortalecer na elaboração e execução das
políticas, programas e projetos voltados para a promoção dos direitos e cidadania LGBT as experiências, acúmulos, metodologias
e responsabilidades institucionais das instâncias, órgãos e equipamentos já consolidados nesse campo da gestão, a saber a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Coordenadoria de Diversidade
Sexual, o Centro de Referência LGBT.
Produzir, organizar e difundir informações e conhecimentos sobre
a realidade da população LGBT, assim como sobre diversidades de
orientação sexual, identidade de gênero e outras questões que incidem sobre esse campo temático, com vistas a incidir sobre a opinião
pública e subsidiar as políticas públicas e os sujeitos nela envolvidos.
Criar e/ou fortalecer processos político-pedagógicos que incidam na
formação dos servidores e servidoras, assim como no desenvolvimento de suas capacidades profissionais e políticas de difundir práticas, pensamentos e metodologias de abordagem não discriminatória direcionando-as para a prevenção e o combate às violências e
violações dos direitos da população LGBT.
Construir diálogos e iniciativas conjuntas com outras esferas do poder público municipal, estadual e federal, no âmbito do executivo, do
legislativo e do judiciário, que visem promover, defender e difundir os
direitos humanos e a cidadania LGBT.
Reconhecer e praticar os princípios do Estado Laico, restabelecendo
sua importância na democratização das políticas e, na garantia das
liberdades de crença e culto, sem prejuízo à convivência pacífica das
42
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diversidades de orientação sexual e identidade de gênero e garantias dos direitos de cidadania da população LGBT em todos os âmbitos das políticas.

Sistema da política

>

Considerar no fazer das políticas que às questões que envolvem a
homofobia, lesbofobia e transfobia atinge a sociedade em geral,
em todas suas fases de vida, reconhecendo que homens, mulheres,
crianças, jovens, adultos/as, idosos/as, pessoas com deficiência,
negros/as, pardos/as, brancos/as, indígenas compõem a diversidade humana.

2.2. objetivo Geral:
Orientar, direcionar e implementar políticas públicas municipais, articuladas e integradas nos diferentes níveis e órgãos da gestão municipal, voltadas para a promoção e defesa dos direitos humanos e
da cidadania da população LGBT; reconhecendo as necessidades
e demandas da sociedade; colaborando para erradicar a homofobia, a lesbofobia e a transfobia e para transformar as situações de
violações, exclusões, violências e interdições enfrentadas por essa
população no cotidiano da cidade de Fortaleza.

2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Melhorar as condições de vida da população LGBT de Fortaleza,
considerando as situações de vulnerabilidades sociais; as dimensões e condições de gênero e raciais, e articulando políticas nas áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública, Autonomia Econômica,
Assistência Social, Cultura, Esporte, Direitos Humanos e Acesso à
Justiça e as Instituições Públicas.
2. Promover mudanças culturais na sociedade de Fortaleza, através
de ações de caráter estruturante que combatam e previnam atitudes
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e comportamentos discriminatórios que causam prejuízos e violem
os direitos humanos da população LGBT.
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3. Enfrentar a homofobia, lesbofobia e transfobia institucional através
da formação e qualificação profissional dos servidores e servidoras
para a implementação da política LGBT, e promoção de mudanças
necessárias na cultura institucional; e do fortalecimento e/ou elaboração de instrumentos, mecanismos, equipamentos e procedimentos institucionais que facilitem a integralidade das políticas, o diálogo
entre os órgãos públicos municipais, e, desses, com outras esferas
do poder público.
4. Promover espaços democráticos de construção e monitoramento
das políticas LGBT, considerando a participação da sociedade civil
organizada; fortalecendo e/ou construindo espaços internos de diálogos e ação conjunta entre os diferentes órgãos públicos responsáveis pela implementação das políticas.

2.3. eixos estratégicos
EIXO ESTRATÉGICO 1. PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO DISCRIMINATÓRIA E DE GARANTIA DAS DIVERSIDADES DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADES DE GÊNERO
AÇÕES
1.1 Criar na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação uma instância permanente
responsável pela implementação e
monitoramento das políticas educacionais voltadas ao enfrentamento à
homofobia, lesbofobia e transfobia.
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2013 – 2014

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS
Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

1.4 Elaborar e difundir materiais didático-pedagógicos direcionados ao
corpo docente e de gestor@s das
escolas públicas municipais,
subsidiando-os na construção de
metodologias e abordagem educativa
não discriminatórias das orientações
sexuais e identidades de gênero.

2013-2015

AÇÃO PERMANENTE

2013-2020

AÇÃO PERMANENTE
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1.3 Elaborar e implementar uma
política de formação, que contenha
ações pontuais e continuadas dos/as
profissionais da educação (professores/as, gestores/as, funcionários,
técnicos/as e apoio) da rede pública
municipal e conselheiros escolares,
acerca da sexualidade, da diversidade de orientação sexual e da identidade de gênero.

>

2013 – 2016

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

Sistema da política

1.2 Elaborar e acompanhar a implementação de diretrizes e orientações
para os sistemas de ensino públicos municipais na implementação e/
ou elaboração de políticas e projetos
voltados para:
•
O reconhecimento positivo e
respeito à diversidade de orientação sexual e identidade de
gênero.
•
Prevenção e a eliminação da
violência sexista e do bulling
homofóbico, lesbofóbico e transfóbico.

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:Secretaria de
Direitos Humanos
– SDH
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1.5 Elaborar e implementar na rede
pública de ensino municipal, programas e projetos socioeducativos (artísticas, culturais e de comunicação
popular, produção de conhecimentos
etc.) direcionados ao reconhecimento e respeito à diversidade sexual
e promoção da cidadania LGBT e
formação da comunidade escolar
nesses temas.

AÇÃO PER-

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2014

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2013 -2016
MANENTE

1.6 Criar um prêmio de reconheci-

mento que valorize e visibilize experiências exitosas de Escolas Municipais de Fortaleza no enfrentamento

à homo/les/transfobia e de promoção
dos direitos da população LGBT.

1.7 Divulgar e fiscalizar a implementação da Portaria nº 03/2010 da Secretaria Municipal de Educação que
reconhece a identidade de gênero
na identidade estudantil, no diário
de classe, assim como o comportamento social (modo de vestir, andar,
falar etc).
1.8 Fomentar a Inclusão na pauta
dos Conselhos Escolares o debate
sobre a necessidade de implementar
políticas internas de enfrentamento
à homo/les/transfobia no ambiental
escolar.
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de Direitos Humanos – SDH

2013

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH
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1.9 Incluir no calendário escolar,
em materiais didáticos completares
e institucionais as datas alusivas à
população LGB, conforme leis municipais 8626/2002 (Dia Municipal
da Consciência LGBT, 28 de junho), 9573/2009 (Dia municipal da
visibilidade trans, 29 de janeiro),
9572/2009 (Dia da visibilidade lésbica, 29 de agosto).

2013 -2016

cujos resultados devem ser divulga-

dos e socializados, especialmente
junto às redes de educação.

>

pal de Educação
– SME

2013

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2013-2014

Secretaria Municipal de Educação
– SME articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

1.10 Realizar pesquisa para avaliar
o grau de homofobia, lesbofobia e

transfobia nas escolas de Fortaleza,

Secretaria Munici-

Sistema da política

Implementar e/ ou estimular junto aos gestores e profissionais da
educação o exercício de intervenção
pedagógica, junto à comunidade escolar, na relação escolas municipais
e famílias, incluindo as reuniões de
pais e mestres, voltada para o trato
das questões sobre gênero e diversidade sexual.
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

EIXO ESTRATÉGICO 2. PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL, NÃO DISCRIMINATÓRIA E ADEQUADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PÚBLICO LGBT, CONSIDERANDO SUAS ESPECIFICIDADES DE ORIENTAÇÃO
SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

>

AÇÕES

Sistema da política

2.1 Instituir Rede Integrada para
atendimento às DST/AIDS e hepatites virais de modo que, qualquer
unidade básica possa atender/acolher/orientar e, se for o caso tratar
das demandas imediatas do público
em geral sem discriminação da população
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PRAZO

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

2013

Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS

2.2 Implementar uma política de
formação imediata e intensiva junto aos profissionais da Saúde para
uma prática não discriminatória,
compreensão, abordagem e encaminhamentos necessários para o
público LGBT, considerando suas
especificidades de orientação sexual e identidade de gênero, desde o
acolhimento ao atendimento médico.

2013 -2016

Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS
articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2.3 Implementar um projeto específico de formação dos profissionais
da Saúde e desenvolver mecanismos que facilitem o atendimento da
população LGBT com deficiências
auditiva ou visual (formação dos
profissionais, acesso à interpretes e
elaboração de folhetos em libras e
em braile, referentes à informações
sobre Saúde).

2014

Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS

2.4 Ampliar os Centros de Testagens- CTA´s.

2014 -2018

Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS

> PLANO
Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS

2.6 Distribuir nos postos de saúde
kit específico para prevenção DST/
AIDS entre mulheres lésbicas e bissexuais, acompanhado de informações e formação junto à população
sobre a importância do uso desses
insumos.

2014 AÇÃO
PERMANENTE

Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS

2013-2015

Secretaria Municipal de Saúde
– SMS articulando
com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2.8 Realizar pesquisas e estudos
para a produção de protocolos e diretrizes a respeito da hormonioterapia, implante de prótese de silicone
e retirada de silicone industrial, para
travestis e transexuais.

2013 -2014

Secretaria Municipal de Saúde
– SMS articulando
com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2.9 Implementar na política de saúde
a oferta qualificada de hormonoterapias; cirurgia de adequação de sexo
e demais cirurgias plástica necessárias ao processo de transexualização
e integradas ao atendimento psicológico para pacientes e família.

2013-2014

Secretaria Municipal de Saúde
– SMS

2.10 Inclusão do nome social de travestis e transexuais em todos nos
bancos de dados dos setores da
saúde.

2013

Secretaria Municipal de Saúde
–SMS

Sistema da política

2.7 Regulamentar, no âmbito municipal o protocolo de processo transexualizador, conforme estabelecido
pelo Sistema Único de Saúde

Instrumentos de
gestão estratégica

2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

>

2.5 Universalizar, sem estabelecimento de limites, a distribuição de
insumos, informações e métodos
preventivos e de tratamento das
DST/AIDS.
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

2.11 Reconhecer e considerar na
assistência em urologia e proctologia para homens gays, bissexuais e
travestis as especificidades de orientação sexual e identidade de gênero.

Sistema da política

>

2.12 Institucionalizar através de
portaria da Secretaria Municipal de
Saúde, o Grupo de Trabalho Saúde
da População LGBT.

2.13 Garantir através do Hospital
da Mulher diretrizes, estruturas e
abordagens específicas de atenção
à saúde integral das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.

2.14 Garantir o acesso universal e
integral as terapias de reprodução
assistida às mulheres lésbicas e bissexuais em idade reprodutiva.

2.15 Qualificar os/as profissionais
dos Centros de Apoio Psicossocial CAPS, mediante formação especializada, com adequação das estruturas
das políticas de saúde mental, a fim
de prevenir e enfrentar os agravos
decorrentes da homofobia, lesbofobia e transfobia.
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2013-2015

Secretaria Municipal de Saúde
–SMS

2013

Secretaria Municipal de Saúde
– SMS articulando
com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2013
-2014
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria Municipal de Saúde
– SMS articulando
com: Coordenadoria Especial
de Políticas para
Mulheres Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

2013-2014
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria Municipal de Saúde
– SMS articulando
com: Coordenadoria Especial
de Políticas para
Mulheres Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

2013-2015
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria
Municipal de Saúde –
SMS
articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

EIXO ESTRATÉGICO 3. AUTONOMIA ECONÔMICA E FORTALECIMENTO
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRECIONADA AO ENFRENTAMENTO DA HOMOFOBIA, LESBOFOBIA E TRANSFOBIA

PRAZO

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

2013-2014

GABINETE DA/O
PREFEITA/O, articulando com: Câmara Municipal de
Fortaleza

3.2 Elaborar e implementar um programa de qualificação profissional e
de incentivo à inclusão no mundo
do trabalho, direcionado à população LGBT em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com especial
atenção às travestis e transexuais.

2013-2014
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria Municipal de Assistência
SocialSEMAS
Secretaria
do
Desenvolvimento
Econômico -SDE

3.3 Criar linha de crédito de empreendimento econômico solidário e
cooperativismo LGBT dentro das políticas de desenvolvimento econômico já existentes, garantindo atenção
específica à população de travestis.

2014 -2016

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico –SDE

2013 -2016

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico – SDE
Secretaria de Turismo de Fortaleza
–SETFOR Secretaria de Direitos Humanos – SDH

3.1 Criar Lei Municipal de incentivo
à contratação de profissionais LGBT
na esfera pública, privada e em autarquias que recebem recursos públicos.

3.4 Implementar uma política de capacitação de profissionais do trade
turístico sobre a questão dos direitos
humanos de LGBT e da inclusão
dessa população no mercado de trabalho do turismo de Fortaleza.

Sistema da política

>

AÇÕES
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política

3.5 Realizar uma pesquisa (diagnóstico da participação e necessidades
da população LGBT) para traçar as
necessidades de qualificação profissional; potencialidades e dificuldades
de inserção no mundo de trabalho,
assim como os níveis de capacitação e aspirações profissionais do
público LGBT, com prioridade para
as travestis.

2014

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico –SDE
articulando
com:
Secretaria de Direitos Humanos –
SDH

3.6 Criar projeto de inclusão produtiva para a população LGBT, acessando as possibilidades do Programa Brasil sem Miséria do Governo
Federal e considerando as desigualdades de gênero e as vulnerabilidades agravadas pela discriminação
das diversidades sexuais e das identidades de gênero.

2013 -2016

Secretaria Municipal de Assistência
Social –SEMAS

3.7 Incluir o quesito orientação sexual e identidade de gênero nos
instrumentos e base de dados da
assistência para orientar a inclusão
da população LGBT nas políticas de
assistência.

2013

Secretaria Municipal de Assistência
Social -SEMAS

2013
-2016
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria Municipal de Assistência
Social
–SEMAS,
articulando
com:
Secretaria de Direitos Humanos

3.8 Inserir no projeto político-pedagógico e nos projetos de intervenção
socioassistenciais das políticas de
Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial, o tema da orientação sexual e identidade de gênero, bem como promover a cidadania
LGBT e o enfrentamento à homofobia, lesbofobia e transfobia.
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>

2013-2018
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria Municipal de Assistência
Social
–SEMAS
articulando com:
Secretaria de Direitos Humanos –
SDH

Instrumentos de
gestão estratégica

> PLANO
3.10 Qualificar, mediante formação
especializada, profissionais das políticas municipais voltadas para os
idosos e idosas, com o objetivo de
compreender, prevenir e enfrentar as
vulnerabilidades decorrentes da homofobia, lesbofobia e transfobia.

2013-2014
AÇÃO PERMANENTE

Sistema da política

3.9 Realizar capacitações e formações permanentes junto aos/as profissionais da política de assistência
social.

Secretaria Municipal de Assistência
Social
–SEMAS,
articulando com:
Secretaria de Direitos Humanos

EIXO ESTRATÉGICO 4. AÇÕES AFIRMATIVAS ARTÍSTICAS, CULTURAIS E
DESPORTISTAS VOLTADAS PARA O RECONHECIMENTO, VALORIZAÇÃO
E RESPEITO ÀS DIVERSIDADES DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADES
DE GÊNERO.

AÇÕES

4.1 Criar um Grupo de Trabalho
Intersetorial de Cultura LGBT com
participação da sociedade civil organizada.

PRAZO

2013

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS
Secretaria de Cultura de Fortaleza –SECULTFOR
articulando com:
Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria de Cultura de Fortaleza –SECULTFOR
articulando
com:
Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH

4.3 Promover reconhecimento e visibilidade das expressões e da história
da população LGBT como patrimônio da cultura material e imaterial da
cidade, através de editais culturais
direcionados para:
•
A produção literária e científica
sobre diversidade sexual, identidade de gênero e cidadania
LGBT;
•
A construção de espaços físicos
e virtuais da Cultura LGBT, com
vistas a resgatar a história e
as expressões artísticas do movimento LGBT.

2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria de Cultura de Fortaleza –SECULTFOR,
articulando
com:
Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH

4.4 Mapear, visibilizar de modo
positivo e afirmativo os espaços e
grupos de interação socioculturais e
produções artísticas LGBT.

2013-2014

Secretaria de Cultura de Fortaleza
–SECULTFOR

2013 -2016

Secretaria de Cultura de Fortaleza
–SECULTFOR

Sistema da política

>

4.2 Criar editais culturais permanentes com periodicidade anual voltados
para a ações de enfrentamento à
homofobia, lesbofobia e transfobia e
promoção dos direitos e da cidadania da população LGBT.

4.5 Realizar formação para grupos
e pessoas LGBT em elaboração e
gestão de projetos culturais, garantindo a comunicação inclusiva de
pessoas com deficiência auditiva.
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> PLANO
4.8 Criar banco de dados da SECEL
de grupos de esportes e espaços
desportivos que envolvem a população LGBT para subsidiar políticas
direcionadas ou que incluam essa
população.

2013-2014

Secretaria de Esporte e Lazer –SECEL

2013-2018
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria de Esporte e Lazer -SECEL Secretaria de
Direitos Humanos
–SDH Articulando
com:
Coordenadoria Especial de Políticas
para Mulheres

2014

Secretaria de Turismo de Fortaleza
– SETFOR, articulando com: Secretaria de Direitos
Humanos -SDH

4.9 Implementar um programa de
esporte e lazer voltado para a promoção da cidadania LGBT e o enfrentamento à homo/les/transfobia,
mantendo os Jogos da Diversidade
Sexual como ação prioritária e permanente de periodicidade anual e
implementar ações de enfrentamento
à lesbofobia e misoginia nas políticas municipais de esporte e lazer,
tais como o acesso das mulheres
aos equipamentos desportivos e aos
recursos públicos de incentivo à prática do esporte.
4.10 Criar e publicar um guia turístico para o público LGBT contendo
informações sobre os serviços públicos, legislação voltadas para a
garantia do direito LGBT, espaços
públicos e privados de sociabilidade,
agenda cultural disponibilizand

Instrumentos de
gestão estratégica

2013

>

4.7 Institucionalizar a Quarta-Cultural
LGBT no calendário cultural da cidade, como atividade permanente da
Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Secretaria de Cultura de Fortaleza -SECULTFOR
Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH

4.6 Disponibilizar os espaços públicos e culturais para manifestações
artísticas – culturais voltados à promoção da cidadania LGBT.

Sistema da política

20132014
AÇÃO PERMANENTE

Secretarias Executivas Regionais
– SER´s Secretaria
de Cultura de Fortaleza
-SECULTFOR
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

EIXO ESTRATÉGICO 5. PROMOÇÃO, DEFESA E DIFUSÃO DOS DIREITOS
HUMANOS E DA SEGURANÇA PÚBLICA DA POPULAÇÃO LGBT
AÇÕES

Sistema da política

>

5.1 Criar o Conselho Municipal
LGBT, de caráter deliberativo e paritário, com a finalidade de propor,
acompanhar e exercer o controle social das políticas públicas municipais
de enfrentamento à homofobia, lesbofobia e transfobia.
5.2 Instituir, via Decreto, um Comitê Técnico Interinstitucional para
realizar, de forma articulada e intersetorial, o acompanhamento e o
monitoramento, das políticas e projetos voltados para o enfrentamento
da homofobia, lesbofobia, transfobia,
das desigualdades de gênero e do
racismo.
5.3 Instituir, via lei complementar, a
obrigatoriedade de anexar uma cópia da lei 8.211/98, na concessão
de alvarás da Prefeitura Municipal
de Fortaleza para estabelecimentos
comerciais e afins.
5.4 Realizar capacitação de direitos
humanos LGBT para todas as ouvidorias da Prefeitura Municipal de
Fortaleza.
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PRAZO

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

2013

Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH

2013

Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH
Gabinete
da/o Prefeita/o, articulando com:

2013-2014

Gabinete
da/o
Prefeita/o, articulando com: Câmara Municipal de
Fortaleza

2013-2014

Secretaria de Administração
do
Município – SAM
Ouvidoria do Município Secretaria
de Direitos Humanos -SDH

> PLANO
2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

Guarda
Municipal de Fortaleza
–GMF, articulando
com:
Secretaria
de Direitos Humanos –SDH

5.7 Realizar atendimento de maneira
integral no Centro de Referência da
Mulher Francisca Clotilde para lésbica, mulheres bissexuais e transexuais femininas.

2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

Coordenadoria Especial de Políticas
para Mulheres

5.8 Realizar capacitação permanente dos Conselheiros Tutelares e
toda rede de garantia de direitos de
crianças e adolescentes para uma
atuação não homofobia, lesbofóbica
e transfóbica e para reconhecimento
dos direitos sexuais.

2013
-2018
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria de Direitos
Humanos
-SDH

5.9 Massificar, por meio da difusão
em todos os espaços e equipamentos públicos a campanha educativa
contra a homofobia, lesbofobia e
transfobia, “Direitos Iguais: Fortaleza
de Todas as Cores”.

2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria de Direitos
Humanos
–SDH

5.10 Assegurar a inclusão e o uso
do nome social de travestis e transexuais em todos os órgãos públicos
municipais que atendem, de diferentes modos essa população.

2013-2014

Gabinete
Prefeita/o

Instrumentos de
gestão estratégica

5.6 Ampliar as formações na Guarda Municipal de Fortaleza, com a
temática de abordagem e cidadania
LGBT.

>

2013

Gabinete
da/o
Prefeita/o, articulando com: Câmara Municipal de
Fortaleza

Sistema da política

5.5 Incluir, via lei complementar, o
Centro de Referencia LGBT, na estrutura organizacional da SDH, consolidando-o como um equipamento
da política municipal de promoção
e defesa dos direitos humanos da
população LGBT.

da/o
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

5.11 Realizar uma pesquisa ampliada sobre a realidade da população
LGBT (saúde, moradia, renda, escolaridade, trabalho, cultura, situação
familiar, violência, condições étnicas/
raciais, convivência com a cidade e
homo/les e transfobia).

Sistema da política

>

5.12 Capacitar os/as servidores/as
públicos e demais trabalhadores/as
da Prefeitura Municipal de Fortaleza,
através da implementação de uma
política de formação permanente e
continuada, sobre direitos humanos
LGBT e o enfrentamento à homofobia, lesbofobia e transfobia.
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2013-2014

Secretaria de Direitos
Humanos
-SDH

2013-2016
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria de Administração
do
Município – SAM,
articulando
com:
Secretaria de Direitos
Humanos
-SDH

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

GLossÁrIo 1

Sistema da política

>

Bissexualidade: orientação sexual de pessoas cujos desejos e práticas sexuais são voltadas para relacionar-se afetivo-sexual com homens e mulheres.
Gay: pessoa que possui identidade de gênero masculino ou feminino e que tem desejos, práticas sexuais e relaciona-se afetivo-sexualmente com homens.
Gênero: o conjunto de normas, valores, costumes e práticas através das quais a diferença entre homens e mulheres é culturalmente
significada e hierarquizada. Envolve todas as formas de construção
social das diferenças entre masculinidade e feminilidade, conferindo
sentido e inteligibilidade social às diferenças anatômicas, comportamentais e estéticas. Contemporaneamente se compreende que não
há linearidade na determinação do sexo sobre o gênero e sobre o
desejo, sendo o gênero uma construção individual, social e cultural
que sustenta a apresentação social da masculinidade e/ou feminilidade por um indivíduo.
Heterossexualidade Obrigatória: imposição da heterossexualidade como única e leghítima expressão da sexualidade humana. Heteronormatividade: refere-se a um conjunto de normas e regras que
afirmam a heterossexualidade como a única possibilidade legítima
e natural de expressão da sexualidade e que se reproduz nas várias
instituições desde a família, passando por religiões, trabalho, mídia
etc., e, sobretudo, sendo reforçada por meio de legislações. A heteronormatividade constitui a normatização ideológica da heterosse1 Fonte: Texto Base Conferência Nacional LGBT
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

xualidade em todos os espaços institucionais, impondo que todas as
outras expressões da sexualidade humana (homossexualidade/lesbianidade/bissexualidade) constituam crime, desvio, anormalidade,
perversão, “pecado”.

Sistema da política

>

Heterossexismo: constitui um sistema ideológico de dominação que
se afirma em todos os espaços da existência humana (família, escola, trabalho, religiões, mídia, lazer, Estado e suas instituições (saúde, segurança pública, educação, por ex.), profissões, impondo a
heterossexualidade como única expressão da sexualidade humana
legitimada e reconhecida socialmente.
Heterossexual: pessoa que tem desejos, práticas sexuais e relaciona-se afetivo-sexual com pessoas do sexo/gênero oposto.
Homofobia: conseqüência direta da hierarquização das sexualidades e do status superior arbitrariamente conferido à heterossexualidade, suposta como natural, em detrimento de outras manifestações e expressões da sexualidade humana, tidas como inferiores ou
mesmo anormais. A homofobia é um fenômeno que costuma produzir ou se vincular a preconceitos e mecanismos de discriminação,
de estigmatização e violência contra pessoas LGBT e, mais genericamente, contra todas as pessoas (inclusive as heterossexuais) cujas
expressões de masculinidade e feminilidade não se enquadrem nas
normas de gênero, culturalmente estabelecidas. A homofobia, portanto, vai além do grave quadro de hostilidade e violência contra
LGBT. Ela desencadeia e realimenta processos discriminatórios, representações estigmatizantes, processos de exclusão, dentre outros,
voltados contra tudo aquilo que remeta, direta ou indiretamente, às
práticas sexuais e identidades de gênero discordantes do padrão
heterossexual e dos papéis estereotipados de gênero.
Homossexual: pessoa que tem desejos e práticas sexuais e relaciona-se afetivo-sexual com pessoas do seu mesmo sexo/gênero.
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> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
Sistema da política

>

Identidade de gênero: é um conceito que nasce do movimento
LGBT, particularmente, do movimento trans a partir da necessidade
de questionamento e desconstrução da lógica binária e dualista homem X mulher; masculino X feminino. E dessa forma, a identidade de gênero pode ser: masculino, feminino, travesti, transexual e
transgênero. Segundo os Princípios de Yogyakarta a identidade de
gênero se refere à “experiência interna, individual e profundamente
sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou
não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí
o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha,
modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo
de vestir-se, o modo de falar e maneirismos” (2006, pág. 9/10). Ou
seja, a identidade de gênero diz respeito à maneira como alguém
se sente e apresenta para si e para os demais como homem ou
mulher, masculino ou feminino ou ainda uma mescla de ambos, independente do sexo biológico.
Lésbica: mulher com identidade de gênero feminina ou masculina
que têm desejos e práticas sexuais e relaciona-se afetivo-sexual
com outras mulheres.
Lesbofobia: é uma expressão específica da homofobia que se refere
à discriminação, estigmatização e violação de direitos de mulheres
que tem uma orientação sexual lesbiana. Articula à inferiorização
das práticas homoeróticas a misoginia e o sexismo, desencadeando
processos extremos de violência, silenciamento e invisibilização. O
não reconhecimento da legitimidade social da vivência e da expressão pública da lesbianidade associa-se até mesmo à privação do
direito de as lésbicas serem vistas ou entendidas como mulheres. A
lesbofobia faz com que as mulheres estejam mais expostas à violência sexual e à violência doméstica do que as mulheres com orientação sexual voltada para heterossexualidade.
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> PLANO
Sistema da política

>

Instrumentos de
gestão estratégica

Orientação sexual: nos Princípios de Yogyakarta está definida como
uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda
atração emocional, afetiva, ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou ambos, assim como ter relações íntimas
e sexuais com essas pessoas. Modernamente, as orientações sexuais são distinguidas em “heterossexualidade”(quando o interesse
afetivo-erótico-sexual da pessoa se dirige em direção a pessoas do
sexo oposto), “homossexualidade” (quando esse interesse se expressa por pessoas do mesmo sexo) e “bissexualidade” (interesse
por pessoas de ambos os sexos).
Sexualidade: dimensão fundamental da experiência humana que
pode ser compreendida à luz de diferentes perspectivas. Considerada a partir de uma perspectiva histórica, significa afirmar que o ser
humano é diverso e possui uma sexualidade diversa. A sexualidade
não é sinônimo de coito, sendo uma disposição à experimentar a si
mesmo e ao outro segundo o registro do prazer e da criação. Sexualidade é disposição que motiva o contato e a intimidade e se expressa na forma de sentir, de ser de se relacionar. Sexualidade, portanto,
refere-se a uma importante dimensão da experiência humana que
está diretamente relacionada ao contexto sociocultural e político.
Transexual: pessoa com identidade de gênero diferente do padrão
dominante que se sente desconfortável com sua genitália biológica
e tem necessidade por uma readequação. Isto pode se refletir na
experiência cotidiana de auto-identificação ao gênero feminino – no
caso das mulheres que vivenciam a transexualidade, que apresentam órgãos genitais classificados como masculinos no momento
em que nascem, e ao gênero masculino - no caso de homens que
vivenciam a transexualidade, que apresentam órgãos genitais classificados como femininos no momento em que nascem. A transexualidade também pode contribuir para o indivíduo que a vivencia
objetivar alterar cirurgicamente seus atributos físicos (inclusive geni62

430

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica

tais) de nascença para que os mesmos possam ter correspondência
estética e funcional vivência psico-emocional da sua identidade de
gênero construída.

Sistema da política

>

Transfobia: é outra expressão específica da homofobia, referente ao
rechaço às pessoas travestis e transexuais. A transfobia se expressa
por meio do não reconhecimento da identidade de gênero travesti e
transexual. A transfobia é um recurso ideológico que afirma a lógica
binária: OU feminino OU masculino. A transfobia exclui travestis e
transexuais de praticamente todos os espaços de convivência social
e, ao mesmo tempo, as coloca entre os principais alvos da violência
letal contra LGBT.
Travesti: pessoa que nasce do sexo macho ou fêmea, mas que tem
sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo
papéis de gênero diferentes daquele imposto pela sociedade. Muitas travestis modificam seus corpos através de hormonioterapias,
aplicações de silicone e ou cirurgias plásticas, porém vale ressaltar
que isso não é regra para todas.
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EIXOS ESTRATÉGICOS DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE FORTALEZA.
EIXO ESTRATÉGICO 1. PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO DISCRIMINATÓRIA E
DE GARANTIA DAS DIVERSIDADES DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADES DE
GÊNERO
AÇÕES

PRAZOS

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

1.1 Criar na estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Educação uma instância permanente
responsável pela implementação e monitoramento
das
políticas
educacionais
voltadas
ao
enfrentamento à homofobia, lesbofobia e
transfobia.

2013 – 2014

Secretaria
Municipal
de
Educação – SME articulando
com: Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

1.2 Elaborar e acompanhar a implementação de
diretrizes e orientações
para os sistemas de ensino públicos municipais na
implementação e/ou elaboração de políticas e
projetos voltados para:
• O reconhecimento positivo e
respeito à
diversidade de orientação sexual e identidade de
gênero.
• Prevenção e a eliminação da violência sexista e
do bulling homofóbico, lesbofóbico e transfóbico.

2013 – 2016

Secretaria
Municipal
de
Educação – SME articulando
com: Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

Secretaria
Municipal
de
2013-2015
1.3 Elaborar e implementar uma política de
AÇÃO
Educação – SME articulando
formação, que contenha
ações pontuais e
continuadas dos/as profissionais da educação PERMANENTE com: Secretaria de Direitos
Humanos – SDH
(professores/as,
gestores/as,
funcionários,
técnicos/as e apoio) da rede pública municipal e
conselheiros escolares,
acerca da sexualidade, da diversidade de
orientação sexual e da identidade de gênero.
2013-2020
Secretaria
Municipal
de
1.4 Elaborar e difundir materiais didáticopedagógicos direcionados ao corpo docente e de
AÇÃO
Educação – SME articulando
Direitos
gestor@s das
escolas públicas municipais, PERMANENTE com: Secretaria de
Humanos – SDH
subsidiando-os na construção de metodologias e
abordagem educativa
não discriminatórias das orientações sexuais e
identidades de gênero.
2013 - 2016 Secretaria
Municipal
de
1.5 Elaborar e implementar na rede pública de
AÇÃO
Educação – SME articulando
ensino municipal, programas e projetos
socioeducativos (artísticas, culturais e de PERMANENTE
com: Secretaria de Direitos
comunicação popular, produção de conhecimentos,
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Municipal
de
Educação – SME articulando
com: Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

1.7 Divulgar e fiscalizar a implementação da
AÇÃO
Secretaria
Municipal
de
Portaria no 03/2010 da Secretaria Municipal de PERMANENTE Educação – SME articulando
Educação que reconhece a identidade de gênero na
com: Secretaria de Direitos
identidade estudantil, no diário de classe, assim
Humanos – SDH
como o comportamento social (modo de vestir,
andar, falar etc).
1.8 Fomentar a Inclusão na pauta dos Conselhos
Escolares o debate
sobre a necessidade de
implementar políticas internas de enfrentamento à
homo/les/transfobia no ambiental escolar.

2013

Secretaria
Municipal
de
Educação – SME articulando
com: Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

1.9 Implementar e/ ou estimular junto aos gestores
e profissionais da educação o exercício de
intervenção pedagógica, junto à comunidade
escolar, na relação escolas municipais e famílias,
incluindo as reuniões de pais e mestres, voltada
para o trato das questões sobre gênero e
diversidade sexual.

2013 -2016

1.10 Incluir no calendário escolar, em materiais
didáticos completares e institucionais as datas
alusivas à população LGB, conforme leis
municipais 8626/2002 (Dia Municipal da
Consciência LGBT, 28 de junho), 9573/2009 (Dia
municipal da
visibilidade trans, 29 de janeiro), 9572/2009 (Dia
da visibilidade lésbica, 29 de agosto)

2013

Secretaria
Municipal
de
Educação – SME articulando
com:
Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

1.11 Realizar pesquisa para avaliar o grau de
homofobia, lesbofobia e transfobia nas escolas de
Fortaleza,cujos resultados devem ser divulgados e
socializados, especialmente junto às redes de
educação.

2013-2014

Secretaria
Municipal
de
Educação – SME articulando
com:
Secretaria de Direitos
Humanos – SDH

Secretaria
Municipal
Educação – SME

Instrumentos de
gestão estratégica

2014

>

1.6 Criar um prêmio de reconhecimento que
valorize e visibilize experiências exitosas de
Escolas Municipais de Fortaleza no enfrentamento
à homo/les/transfobia e de promoção dos direitos
da população LGBT.

Humanos – SDH

Sistema da política

etc.) direcionados ao reconhecimento e respeito à
diversidade sexual e promoção da cidadania LGBT
e
formação da comunidade escolar nesses temas.

de
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EIXO ESTRATÉGICO 2. PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL, NÃO DISCRIMINATÓRIA
E ADEQUADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PÚBLICO LGBT,
CONSIDERANDO SUAS ESPECIFICIDADES DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE
DE GÊNERO.
AÇÕES

PRAZOS

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

2.1 Instituir Rede Integrada para atendimento às
DST/AIDS e hepatites virais de modo que,
qualquer
unidade
básica
possa
atender/acolher/orientar e, se for o caso tratar das
demandas imediatas do público em geral sem
discriminação da população.

2013

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2.2 Implementar uma política de
formação
imediata e intensiva junto aos profissionais da
Saúde para uma prática não discriminatória,
compreensão, abordagem e encaminhamentos
necessários para o
público LGBT,
considerando suas
especificidades de
orientação sexual e identidade de gênero, desde o
acolhimento ao atendimento médico.

2013 -2016

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS articulando com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2.3 Implementar um projeto específico de
formação dos profissionais da Saúde e desenvolver
mecanismos que facilitem o atendimento da
população LGBT com deficiências auditiva ou
visual (formação dos profissionais, acesso à
interpretes e
elaboração de folhetos em
libras e
em braile, referentes à informações
sobre Saúde).

2014

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2014 -2018

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2.5 Universalizar, sem estabelecimento de limites,
a distribuição de insumos, informações e métodos
preventivos e de tratamento das DST/AIDS.

2013-2022
AÇÃO PERMANENTE

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2.6 Distribuir nos postos de saúde kit específico
para prevenção DST/ AIDS entre mulheres
lésbicas
e
bissexuais,
acompanhado
de
informações e formação junto à população sobre a
importância do uso desses insumos.

Secretaria Municipal de Saúde –
2014
AÇÃO
SMS
PERMANENT
E

2.4 Ampliar os Centros de Testagens - CTAs.

2.7 Regulamentar, no âmbito municipal o
protocolo de processo transexualizador, conforme
estabelecido pelo Sistema Único de Saúde

2013-2015

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS articulando com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2.8 Realizar pesquisas e estudos para a produção

2013 -2014

Secretaria Municipal de Saúde –
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SMS articulando com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

2013-2014

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2.10 Inclusão do nome social de travestis e
transexuais em todos nos bancos de dados dos
setores da saúde.

2013

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2.11 Reconhecer e considerar na assistência em
urologia e proctologia para homens gays,
bissexuais e travestis as especificidades de
orientação sexual e identidade de gênero.

2013-2015

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS

2.12 Institucionalizar através de portaria da
Secretaria Municipal de Saúde, o Grupo de
Trabalho Saúde da População LGBT.

2013

Secretaria Municipal de Saúde –
SMS articulando com: Secretaria
de Direitos Humanos – SDH

Sistema da política
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2.9 Implementar na política de saúde a oferta
qualificada de hormonoterapias; cirurgia de
adequação de sexo e demais cirurgias plástica
necessárias ao processo de transexualização e
integradas ao atendimento psicológico para
pacientes e família.

Instrumentos de
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de protocolos e diretrizes a respeito da
hormonioterapia, implante de prótese de silicone e
retirada de silicone industrial, para travestis e
transexuais.

Secretaria Municipal de Saúde –
2013-2014
2.13 Garantir através do Hospital da Mulher
AÇÃO
SMS
articulando
com:
diretrizes, estruturas e abordagens específicas de
atenção à saúde integral das mulheres lésbicas, PERMANENTE Coordenadoria Especial
de Políticas para Mulheres
bissexuais, travestis e transexuais.
Secretaria de Direitos Humanos
– SDH
2.14 Garantir o acesso universal e integral as
2013-2014
Secretaria Municipal de Saúde –
terapias de reprodução assistida às mulheres
AÇÃO
SMS
articulando
com:
lésbicas e bissexuais em idade reprodutiva.
PERMANENTE Coordenadoria Especial
de Políticas para Mulheres
Secretaria de Direitos Humanos
– SDH
2.15 Qualificar os/as profissionais dos Centros de
2013-2015
Secretaria Municipal de Saúde –
AÇÃO
SMS articulando com: Secretaria
Apoio Psicossocial - CAPS, mediante formação
especializada, com adequação das estruturas das PERMANENTE de Direitos Humanos – SDH
políticas de saúde mental, a fim de prevenir e
enfrentar os agravos decorrentes da homofobia,
lesbofobia e transfobia.
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EIXO ESTRATÉGICO 3. AUTONOMIA ECONÔMICA E FORTALECIMENTO
DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRECIONADA AO ENFRENTAMENTO DA HOMOFOBIA,
LESBOFOBIA E TRANSFOBIA.

AÇÕES

PRAZOS

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

3.1 Criar Lei Municipal de incentivo
à contratação de profissionais LGBT
na esfera pública, privada e em autarquias que
recebem recursos públicos.

2013-2014

GABINETE
DA/O
PREFEITA/O, articulando com:
Câmara Municipal de Fortaleza.

3.2 Elaborar e implementar um programa de
2013-2014
Secretaria Municipal de
qualificação profissional e de incentivo à inclusão
AÇÃO
Assistência
no mundo do trabalho, direcionado à população PERMANENTE Social – SEMAS;
LGBT
em
situação
de
vulnerabilidade
Secretaria do Desenvolvimento
socioeconômica, com especial atenção às travestis
Econômico - SDE
e transexuais.
3.3 Criar linha de crédito de empreendimento
econômico solidário e
cooperativismo LGBT
dentro das políticas de desenvolvimento
econômico já existentes, garantindo atenção
específica à população de travestis.

2014 -2016

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico –SDE

3.4 Implementar uma política de capacitação de
profissionais do trade
turístico sobre a questão dos direitos
humanos de LGBT e da inclusão dessa população
no mercado de trabalho do turismo de Fortaleza.

2013 -2016

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico – SDE;
Secretaria de Turismo de
Fortaleza
–SETFOR
Secretaria de Direitos Humanos
– SDH

3.5 Realizar uma pesquisa (diagnóstico da
participação e necessidades da população LGBT)
para traçar as necessidades de qualificação
profissional; potencialidades e dificuldades de
inserção no mundo de trabalho, assim como os
níveis de capacitação e aspirações profissionais do
público LGBT, com prioridade para
as
travestis.

2014

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico –SDE, articulando
com: Secretaria de Direitos
Humanos –SDH

3.6 Criar projeto de inclusão produtiva para a
população LGBT, acessando as possibilidades do
Programa Brasil sem Miséria do Governo Federal
e considerando as desigualdades de gênero e as
vulnerabilidades agravadas pela discriminação das
diversidades sexuais e das identidades de gênero.

2013 -2016

Secretaria Municipal de
Assistência
Social –SEMAS

3.7 Incluir o quesito orientação sexual e identidade

2013

Secretaria Municipal de
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3.9
Realizar
capacitações
e
formações
2013-2014
Secretaria Municipal de
permanentes junto aos/as profissionais da política
AÇÃO
Assistência
de assistência social.
PERMANENTE Social – SEMAS, articulando
com:
Secretaria de Direitos Humanos.
2013-2018
Secretaria Municipal de
3.10 Qualificar, mediante formação especializada,
Assistência
AÇÃO
profissionais das políticas municipais voltadas para
os idosos e idosas, com o objetivo de compreender, PERMANENTE Social – SEMAS, articulando
com:
prevenir e enfrentar as vulnerabilidades
Secretaria de Direitos Humanos
decorrentes da homofobia, lesbofobia e transfobia.
–
SDH

Instrumentos de
gestão estratégica

3.8 Inserir no projeto político-pedagógico e nos
2013 - 2016
Secretaria Municipal de
projetos de intervenção socioassistenciais das
AÇÃO
Assistência
políticas de Proteção Social Básica e Proteção PERMANENTE Social – SEMAS, articulando
Social Especial, o tema da orientação sexual e
com:
identidade de gênero, bem como promover a
Secretaria de Direitos Humanos
cidadania LGBT e o enfrentamento à homofobia,
– SDH
lesbofobia e transfobia.

>

Assistência
Social -SEMAS

Sistema da política

de gênero nos instrumentos e base de dados da
assistência para orientar a inclusão da população
LGBT nas políticas de assistência.
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EIXO ESTRATÉGICO 4. AÇÕES AFIRMATIVAS ARTÍSTICAS, CULTURAIS E
DESPORTISTAS VOLTADAS PARA O RECONHECIMENTO, VALORIZAÇÃO E
RESPEITO ÀS DIVERSIDADES DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADES DE
GÊNERO.

AÇÕES

PRAZOS

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

4.1 Criar um Grupo de Trabalho Intersetorial de
Cultura LGBT com participação da sociedade civil
organizada.

2013

Secretaria
de
Cultura
de
Fortaleza – SECULTFOR
articulando com: Secretaria de
Direitos Humanos – SDH

4.2 Criar editais culturais permanentes com
2013-2022
Secretaria de Cultura de
periodicidade anual voltados para a ações de
AÇÃO
Fortaleza –SECULTFOR,
enfrentamento à
homofobia, lesbofobia e PERMANENTE articulando com: Secretaria de
transfobia e promoção dos direitos e da cidadania
Direitos Humanos – SDH
da população LGBT.
2013-2022
4.3 Promover reconhecimento e visibilidade das
Secretaria de Cultura de
AÇÃO
expressões e da história da população LGBT como
Fortaleza – SECULTFOR,
patrimônio da cultura material e imaterial da PERMANENTE articulando com: Secretaria de
Direitos Humanos – SDH
cidade, através de editais culturais direcionados
para:
• A produção literária e científica sobre
diversidade sexual, identidade de gênero e
cidadania LGBT;
•

A construção de espaços físicos e virtuais
da Cultura LGBT, com vistas a resgatar a
história e as expressões artísticas do
movimento LGBT.

4.4 Mapear, visibilizar de modo positivo e
afirmativo os espaços e grupos de interação
socioculturais e produções artísticas LGBT.

2013-2014

Secretaria de Cultura de
Fortaleza – SECULTFOR

4.5 Realizar formação para grupos e pessoas
LGBT em elaboração e gestão de projetos
culturais, garantindo a comunicação inclusiva de
pessoas com deficiência auditiva.

2013 -2016

Secretaria de Cultura de
Fortaleza – SECULTFOR

4.6 Disponibilizar os espaços públicos e culturais
2013 - 2014
Secretarias Executivas Regionais
para manifestações artísticas – culturais voltados à
AÇÃO
– SER ́s Secretaria
promoção da cidadania LGBT.
PERMANENTE de Cultura de Fortaleza –
SECULTFOR
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4.8 Criar banco de dados da SECEL de grupos de
esportes e espaços desportivos que envolvem a
população LGBT para subsidiar políticas
direcionadas ou que incluam essa
população.

2013-2014

Secretaria de Esporte e Lazer –
SECEL

2013-2018
Secretaria de Esporte e Lazer
4.9 Implementar um programa de esporte e lazer
-SECEL Secretaria de Direitos
voltado para a promoção da cidadania LGBT e o
enfrentamento à homo/les/ transfobia, mantendo
AÇÃO
Humanos – SDH, Articulando
PERMANENTE com: Coordenadoria Especial de
os Jogos da Diversidade
Sexual como ação prioritária e permanente de
Políticas para Mulheres
periodicidade anual e implementar ações de
enfrentamento à lesbofobia e misoginia nas
políticas municipais de esporte e lazer, tais como o
acesso das mulheres aos equipamentos desportivos
e aos recursos públicos de incentivo à prática do
esporte.
4.10 Criar e publicar um guia turístico para o
público LGBT contendo informações sobre os
serviços públicos, legislação voltadas para a
garantia do direito LGBT, espaços públicos e
privados de sociabilidade, agenda cultural
disponibilizando-o nas páginas virtuais da
Prefeitura Municipal de Fortaleza

2014

Instrumentos de
gestão estratégica

Secretaria de Cultura de
Fortaleza - SECULTFOR
Secretaria de Direitos Humanos
– SDH

>

2013

Sistema da política

4.7 Institucionalizar a Quarta-Cultural LGBT no
calendário cultural da cidade, como atividade
permanente da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Secretaria de Turismo de
Fortaleza – SETFOR, articulando
com: Secretaria de Direitos
Humanos -SDH
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EIXO ESTRATÉGICO 5. PROMOÇÃO, DEFESA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E
DA SEGURANÇA PÚBLICA DA POPULAÇÃO LGBT.

AÇÕES

PRAZOS

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

5.1 Criar o Conselho Municipal LGBT, de
caráter deliberativo e paritário, com a
finalidade de propor, acompanhar e exercer
o controle social das políticas públicas
municipais de enfrentamento à homofobia,
lesbofobia e transfobia.

2013

Secretaria de Direitos Humanos –
SDH

5.2 Instituir, via Decreto, um Comitê
Técnico Interinstitucional para realizar, de
forma articulada e intersetorial, o
acompanhamento e o monitoramento, das
políticas e projetos voltados para o
enfrentamento da homofobia, lesbofobia,
transfobia, das desigualdades de gênero e do
racismo.

2013

Secretaria de Direitos Humanos –
SDH
Gabinete da/o Prefeita/o,
articulando com: Coordenadoria
Especial de Políticas para
Mulheres

5.3 Instituir, via lei complementar, a
obrigatoriedade de anexar uma cópia da lei
8.211/98, na concessão de alvarás da
Prefeitura Municipal de Fortaleza para
estabelecimentos comerciais e afins.

2013-2014

Gabinete da/o Prefeita/o,
articulando com: Câmara
Municipal de Fortaleza

5.4 Realizar capacitação de direitos
humanos LGBT para todas as ouvidorias da
Prefeitura Municipal de Fortaleza.

2013-2014

Secretaria de Administração
do Município – SAM;
Ouvidoria do Município;
Secretaria de Direitos Humanos -SDH

5.5 Incluir, via lei complementar, o Centro
de Referencia LGBT, na estrutura
organizacional da SDH, consolidando-o
como um equipamento da política
municipal de promoção e defesa dos direitos
humanos da população LGBT.

2013

Gabinete
da/o
Prefeita/o,
articulando
com:
Câmara
Municipal de Fortaleza.

5.6 Ampliar as formações na Guarda
2013-2022
Guarda Municipal de Fortaleza –
Municipal de Fortaleza, com a temática de
AÇÃO
GMF, articulando
abordagem e cidadania LGBT.
PERMANENTE com: Secretaria de Direitos
Humanos – SDH
2013-2022
Coordenadoria
Especial
5.7 Realizar atendimento de maneira
AÇÃO
Políticas para Mulheres
integral no Centro de Referência da Mulher
Francisca Clotilde para lésbica, mulheres PERMANENTE
bissexuais e transexuais femininas.
Rua Pedro I S/N • Centro • CEP 60.035 -100 Fortaleza, Ceará, Brasil
(85) 3452-2345 – 3452.2349
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5.10 Assegurar a inclusão e o uso do nome
social de travestis e transexuais em todos os
órgãos públicos municipais que atendem, de
diferentes modos essa população.

2013-2014

Gabinete da/o Prefeita/o

5.11 Realizar uma pesquisa ampliada sobre
a realidade da população LGBT (saúde,
moradia, renda, escolaridade, trabalho,
cultura, situação familiar, violência,
condições étnicas/raciais, convivência com
a cidade e homo/les e transfobia).

2013-2014

Secretaria de Direitos
Humanos - SDH

2013-2016
5.12 Capacitar os/as servidores/as públicos
e demais trabalhadores/as da Prefeitura
AÇÃO
Municipal de Fortaleza, através da
implementação de uma política de formação PERMANENTE
permanente e continuada, sobre direitos
humanos LGBT e o enfrentamento à
homofobia, lesbofobia e transfobia.

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>

5.9 Massificar, por meio da difusão
2013-2022
Secretaria de Direitos
em todos os espaços e equipamentos
Humanos – SDH
públicos a campanha educativa contra a
AÇÃO
homofobia, lesbofobia e transfobia, PERMANENTE
“Direitos Iguais: Fortaleza de Todas as
Cores”.

Sistema da política

5.8 Realizar capacitação permanente dos
2013 - 2018
Secretaria de Direitos
Conselheiros Tutelares e toda rede de
AÇÃO
Humanos - SDH
garantia de direitos de crianças e PERMANENTE
adolescentes para uma atuação não
homofobia, lesbofóbica e transfóbica e para
reconhecimento dos direitos sexuais.

Secretaria de Administração
do Município – SAM,
articulando com: Secretaria de
Direitos Humanos - SDH

Rua Pedro I S/N • Centro • CEP 60.035 -100 Fortaleza, Ceará, Brasil
(85) 3452-2345 – 3452.2349
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0061
DE 22 DE JANEIRO DE 2009
Cria a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos (SDH) de
Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE FORTALEZA
Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito, cuja
finalidade é promover e coordenar a Política Municipal de Direitos Humanos, mediante a formulação de diretrizes gerais e a
identificação das prioridades que deverão nortear as ações
para assegurar os direitos, as garantias e liberdades das pessoas enquanto cidadãs, bem como promover seu efetivo reconhecimento e observância no âmbito do Município de Fortaleza. Art. 2º - Considera-se como de direitos humanos, para fins
desta lei, os segmentos relativos ao idoso, à criança e ao adolescente, às pessoas com deficiência, à diversidade sexual e à
igualdade étnica e racial. Art. 3º - A Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza tem as seguintes atribuições: I - definir
políticas e diretrizes de promoção dos direitos humanos da
população de Fortaleza, com especial destaque para as políticas de geração - infância, adolescência e população idosa população negra, diversidade sexual e pessoas com deficiência; II - coordenar e promover a Política Municipal de Direitos
Humanos, através de programas e projetos integrados com os
diferentes setores da administração municipal; III - desenvolver
ações afirmativas com base na prática de programas voltados
aos grupos desfavorecidos por sua condição de classe, sexo,
raça, etnia, origem, promovendo-lhes meios de garantia de
seus direitos; IV - estabelecer normas gerais para a efetivação
das ações de proteção à infância e à adolescência, aos idosos,
às pessoas com deficiência, à garantia da diversidade sexual e
da igualdade racial; V - defender os direitos humanos, através
do atendimento e encaminhamento de denúncias de violações
de direitos, bem como no acompanhamento a processos de
violação dentro da administração municipal; VI - manter a população informada sobre a oferta de serviços disponibilizados
pela Prefeitura Municipal na área de direitos humanos; VII participar da formulação, acompanhamento e avaliação de
projetos de apoio e atendimento aos segmentos atendidos, em
articulação com as Secretarias Executivas Regionais (SER);
VIII - fortalecer e articular as redes de proteção e atendimento à
população, visando à defesa, promoção e garantia dos direitos
humanos; IX - promover a participação ativa da população nas
ações desenvolvidas pela Secretaria de Direitos Humanos
(SDH), através de eventos e campanhas, a fim de informar e
despertar na população a percepção dos direitos que lhe são
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pertinentes; X - manter relação direta com a sociedade civil,
estabelecendo parcerias, redes de ajuda, canais de participação e controle social nas políticas de promoção dos direitos
humanos, implementando ações com a participação dos segmentos que vivenciam diferentes formas de discriminação,
visando formular política de equidade, de forma integrada, em
nível municipal, fixando prioridades para execução das ações,
captação e aplicação de recursos; XI - planejar, coordenar e
avaliar a capacitação continuada dos profissionais que desenvolverem atividades inerentes aos segmentos de direitos humanos definidos nesta lei; XII - desenvolver formas de acompanhamento, supervisão e monitoramento das ações do município voltadas a garantir os direitos humanos para ampliar seu
impacto positivo na qualidade de vida da população envolvida;
XIII - propor, coordenar e executar estudos e pesquisas acerca
de direitos humanos, objetivando subsidiar, através da população sistemática de conhecimento, a formulação e execução da
Política Municipal de Direitos Humanos; XIV - prestar orientação e acompanhamento psico, jurídico e social às pessoas e
familiares vítimas de violência, em especial a violência contra
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, grupos étnico, racial ou sexualmente discriminados e, de modo
geral, às pessoas vítimas de violência, crimes e tortura de
qualquer espécie; XV - implementar políticas públicas transversais que permitam o enfrentamento das diversas formas de
discriminação; XVI - desenvolver atividades voltadas ao resgate
da identidade, dando visibilidade à religiosidade, cultura, memória e cidadania das diversas raças e etnias; XVII - desenvolver a interlocução com os diferentes setores da sociedade, com
o objetivo de apoiar, promover, gerir, estimular e garantir os
diferentes meios de exercício dos direitos humanos às pessoas
com deficiência; XVIII - estabelecer diretrizes visando assegurar o respeito à diversidade sexual, bem como contribuir para a
integração cultural, social e econômica dos segmentos discriminados; XIX - desenvolver ações que visem aprimorar a organização do voluntariado na cidade, integrando os voluntários no
trabalho de construção da cidadania; XX - garantir a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente na cidade, executando e controlando as políticas previstas no Programa Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
ênfase na prevenção e combate ao abuso e a exploração sexual, trabalho infantil, abandono e negligência; XXI - estabelecer contratos, convênios ou termos de cooperação com organismos públicos ou particulares, nacionais e internacionais, em
áreas pertinentes ao seu âmbito de atuação, bem como articular com instituições de âmbito municipal outras diretrizes correlatas, com vistas a ampliar a área de atuação garantida pela
política de direitos humanos; XXII - elaborar, em coordenação
com a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA), a
proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos
inerentes à Secretaria de Direitos Humanos (SDH); XXIII estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na
gestão fiscal; XXIV - subsidiar o Conselho de Orientação Político-Administrativo do Município (COPAM) no desempenho das
atividades cometidas à SDH; XXV - desempenhar outras atividades correlatas. Art. 4º - A organização administrativa da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) será composta da seguinte forma: I - Secretário Municipal de Direitos Humanos; II - Secretário Executivo de Direitos Humanos; III Assessoria Técnica; IV - Assessoria Administrativa; V - Coordenadoria da Igualdade Racial; VI - Coordenadoria da Diversida-
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de Sexual; VII - Coordenadoria de Pessoas com Deficiência.
VIII - Coordenadoria da Criança e do Adolescente - FUNCI; IX Coordenadoria de Idosos; X - Supervisão do Voluntariado; XI Coordenação de Administração e Finanças. § 1º - O Secretário
Municipal de Direitos Humanos é membro nato do Conselho de
Orientação Político-Administrativa (COPAM) e do Conselho de
Planejamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto municipal detalhará a organização administrativa das coordenadorias e assessorias que compõem a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH). Art. 5º - Serão vinculados à
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza constituintes do
Sistema Municipal de Direitos Humanos: I - o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; II - o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; III o Conselho Municipal do Idoso; IV - o Conselho Municipal de
Apoio às Pessoas com Deficiência; V - os Conselhos Tutelares.
§ 1º - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, até então vinculados à Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS), deverão ser vinculados à Secretaria de Direitos Humanos (SDH), e serão reestruturados por
leis específicas, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta lei, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, à luz das diretrizes do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e sob a
orientação do atual colegiado do Conselho Municipal. § 2º - Os
Conselhos Tutelares de Fortaleza, criados pela Lei nº 7.526, de
12 de maio de 1994, com sua organização e funcionamento
definidos pela Lei nº 8.775, de 09 de outubro de 2003, deverão
ser vinculados administrativamente à Secretaria de Direitos
Humanos (SDH), com o apoio das Secretarias Executivas Regionais, e deverão ser reestruturados por lei específica, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação
desta lei, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. § 3º - Cabe à Secretaria de Direitos Humanos o apoio à estruturação do Conselho Municipal do
Idoso, criado pela Lei nº 8.913, de 22 de dezembro de 2004,
vinculado administrativamente ao executivo, o qual deverá ser
reestruturado por lei específica, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura desta lei. Art. 6º - Os cargos
comissionados que passam a integrar a estrutura da Secretaria
de Direitos Humanos são os constantes do Anexo Único, parte
integrante desta lei, com a denominação e quantificação ali
previstas.

FORTALEZA - CEARÁ
CEP: 60.425-680

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - A Fundação da Criança e da Família
Cidadã (FUNCI), até então vinculada à Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS), passa a ser vinculada à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) e deverá ser reestruturada por lei específica. Art. 8º - Ficam criados 6 (seis) Centros Integrados dos Direitos da Pessoa Humana (CIDHPP),
equipamentos sociais do município em que estarão concentrados os serviços e os programas associados à Secretaria de
Direitos Humanos, predominantemente, a partir do reordenamento de 6 (seis) Centros de Cidadania e/ou Complexos de
Cidadania, hoje sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Assistência Social, mediante estudo a ser elaborado pelas
secretarias envolvidas, sob a coordenação do Gabinete do
Prefeito, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
publicação desta lei e publicado na forma de decreto do chefe
do executivo. Art. 9º - Os cargos comissionados utilizados para
o pagamento da gratificação dos Conselhos Tutelares, a título
de pró-labore, passam a compor o quadro da Secretaria de
Direitos Humanos, especificamente junto à Coordenadoria da
Criança e do Adolescente. Parágrafo Único - Lei específica a
ser encaminhada à Câmara Municipal de Fortaleza reordenará
a estrutura e o funcionamento dos Conselhos Tutelares, conforme definição prévia do Governo Municipal e do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ouvidos os conselheiros tutelares. Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais ao orçamento anual, suplementares e
especiais, até o limite dos saldos de dotação orçamentária na
data da publicação desta Lei Complementar, com recursos do
tesouro e de outras fontes, em função da criação da SDH. § 1º
- As fontes a que se refere o caput deste artigo são as oriundas
da Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI), do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das
ações “Manutenção do Conselho Tutelar” e remuneração e
encargos sociais dos conselheiros tutelares das Secretarias
Executivas Regionais I, II, III, IV, V e VI; das ações “Promoção
da Igualdade Racial - OP”, “Atendimento a Pessoas Vítimas de
Discriminação”, “Valorização de Culturas Negras e Indígenas”,
“Assessoramento das Políticas Públicas de Atenção às Pessoas com Deficiência”, “Assessoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial” e “Assessoramento das Políticas
Públicas para a Diversidade Sexual - OP”, do Gabinete do
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Prefeito, todas transferidas para a SDH em função de sua criação. § 2º - Os recursos necessários à abertura dos créditos
adicionais de que trata o caput serão obtidos na forma prevista
no art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art.
11 - O patrimônio, os recursos orçamentários, extraorçamentários e financeiros da Fundação da Criança e da Família Cidadã
(FUNCI) serão relocados para a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), que a sucederá, ainda, nos direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive nas respectivas receitas. Art. 12 - O Poder Executivo,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência
desta lei, adotará as providências necessárias à fiel execução
desse ato. Art. 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
22 de janeiro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
ANEXO ÚNICO
Tabela de Cargos e Funções da Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH)
CARGOS NOVOS
SIMBOLOGIA
Secretário
Secretário Executivo
DG.1
Coordenador Especial
DG.1
Assessor Especial
DG.1
Assessor Técnico I
DNS.1
Assessor Técnico II
DNS.2
Assessor Jurídico
DNS.2
Assessor Técnico III
DNS.3
Conselheiro Tutelar
DNS.1
Assessor Administrativo I
DAS.1
Assistente Técnico I
DAS.1
Assessor Administrativo II
DAS.2
Assistente Técnico II
DAS.2
Assessor Administrativo III
DAS.3
Assistente Técnico III
DAS.3
Apoio Administrativo I
DNI.1
Auxiliar Técnico I
DNI.1
Apoio Administrativo III
DNI.3
*** *** ***

QTDE.
01
01
05
01
18
06
01
03
30
09
24
04
03
01
03
01
08
02

DECRETO Nº 12485 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto - Lei
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de
1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado a Rua B, s/n e nº 10, Bairro Coaçu, do loteamento Esplanada de Messejana, constituído pelos lotes nºs 01,
02, 03 e 04 da quadra 02, perfazendo uma área total de
1.710,00m², composto pelas matrículas nº 46.872 e nº 69.328 CRI - 1ª zona, possuindo as seguintes medidas e confrontações: a Oeste (frente) medindo 54,00m com a Rua B; a Leste
(fundos) medindo 58,00m em três segmentos: o primeiro medindo 18,00m no sentido sul-norte, o segundo medindo 4,00m
no sentido oeste-leste e o terceiro medindo 36,00m no sentido
sul norte com os lotes nºs 33, 34, 35 e 36 da quadra 02; ao
Norte (lateral direita), medindo 33,00m com o lote 02 da quadra
05; ao Sul (lateral esquerda) medindo 29,00m com imóvel de
propriedade de Manoel de Castro Souza. Art. 2º - Os bens
imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e
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servidões nele existentes serão desapropriados pelo Município
de Fortaleza para Implantação de Uma Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral
do Município - P.G.M., a executar judicialmente a desapropriação de que trata o presente decreto, devendo as despesas
correr a conta de recursos específicos a serem transferidos
para a Secretaria Executiva Regional VI - S.E.R. VI, Dotação
Orçamentária:
24.901.12.361.0099.1097.0004,
Elemento
459061.0.104, Fonte 0.104. Art. 4º - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 30 de
dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12486 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto - Lei
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de
1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado a Rua Paulo Morais, nº 95, Bairro Papicu,
Loteamento Moderna Aldeota, perfazendo uma área total de
1.040,00m², composto pela matrícula nº 001.791 - CRI - 5ª
zona, possuindo as seguintes medidas e confrontações: ao Sul
(frente) medindo 26,00m com a Rua Paulo Morais; ao Norte
(fundos) medindo 26,00m com o lote 23 e parte do lote 20; a
Oeste (lateral direita), medindo 40,00m com parte dos lotes 17,
18 e 19 de propriedade de Norma Cordeiro Campos; a Leste
(lateral esquerda) medindo 40,00m com o lote 15 de propriedade de Valdo Vasconcelos Rios. Art. 2º - Os bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões
nele existentes serão desapropriados pelo Município de Fortaleza para Instalação de Uma Escola Municipal. Art. 3º - Fica a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura - SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral do Município - P.G.M., a executar judicialmente a
desapropriação de que trata o presente decreto, devendo as
despesas correr a conta de recursos específicos a serem transferidos para a Secretaria Executiva Regional VI - S.E.R. VI,
Dotação Orçamentária: 24.901.12.361.1099.1097.0001, Elemento 449061, Fonte 101. Art. 4º - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 30 de
dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12487 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o
imóvel que indica, e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 83 da Lei
Orgânica do Município de Fortaleza, e com fundamento no
Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de
setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075 de 21 de janeiro
de 1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.576 DE 25 DE SETEMBRO DE 2009
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Técnica
Municipal para elaboração de
Políticas Públicas para atenção
às Pessoas com Deficiência COMPEDEF, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, instituída pelo Decreto nº
12.166/2007, com alterações posteriores. CONSIDERANDO a
necessidade de prosseguimento das atividades da Comissão
Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipal para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para até 30 de novembro
de 2009 o prazo de funcionamento da Comissão Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para
atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 25 dias do mês de setembro
de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.538 DE 22 DE MAIO DE 2009
Regulamenta a Lei Complementar nº 061 de 22 de janeiro
de 2009, que criou a Secretaria
de Direitos Humanos de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das suas atribuições legais previstas no artigo 83, VI, da
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando
o que dispõe a Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a
implantação definitiva das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras da Secretaria de Direitos Humanos. CONSIDERANDO os trâmites administrativos necessários para a
transição definitiva das competências relacionadas aos Direitos
Humanos para a Secretaria de Direitos Humanos - SDH. DECRETA: Art. 1º - A Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ficam vinculados administrativamente,
orçamentariamente e financeiramente à Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presen-

ARRANJO
INSTITUCIONAL

FORTALEZA
Nº 14.218

te Decreto, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei Complementar
nº 61, de 22 de janeiro de 2009. Art. 2º - O Conselho Municipal
do Idoso o Conselho Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência e os Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
ficam vinculados à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presente Decreto, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. Parágrafo Único - A vinculação administrativa, financeira
e orçamentária das unidades previstas no caput serão implementadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010
e regulamentadas através de legislação específica. Art. 3º - A
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento providenciará, com auxílio da Secretaria de Finanças do Município, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação
deste decreto, a criação da unidade orçamentária da Secretaria
de Direitos Humanos - SDH. Parágrafo Único - As despesas
com o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos - SDH correrão por conta da dotação orçamentária da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a adoção da medida prevista no caput. Art. 4º - Fica atribuída à Secretaria de Direitos
Humanos a competência de ordenar despesas tanto deste
órgão quanto da Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI. Art. 5º - Todos os contratos, convênios e qualquer
outros instrumentos jurídicos que gerem direitos e obrigações
firmados com a Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, pertinentes às atribuições transferidas a Secretaria de
Direitos Humanos - SDH, poderão ser sub rogados para a
Secretaria de Direitos Humanos - SDH, por ato administrativo
discricionário da Secretária Municipal de Direitos Humanos. Art.
6º - O Coordenador Administrativo Financeiro e o Assessor
Jurídico da Secretaria de Direitos Humanos, poderão responder
respectivamente, administrativamente e juridicamente pela
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a reestruturação prevista no art. 7º da Lei Complementar nº 61, de 22
de janeiro de 2009. Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22 de
maio de 2009, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 22 dias do
mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.605 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica
do Município de Fortaleza, e com fundamento no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de setembro
de 1962 e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, todos os
imóveis, benfeitorias e servidões localizados na Av. Sargento
Hermínio, no trecho compreendido entre a Av. José Bastos e a
Av. Perimetral, conforme projeto elaborado pela SEINF - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura. Art. 2º - Os
bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões nele existentes serão desapropriados pelo
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FORTALEZA, 03 DE FEVEREIRO DE 2010

LEI Nº 9599 DE 26 DE JANEIRO DE 2010
Dispõe sobre o direito do idoso
à saúde e à instituição da Política Municipal de Saúde do Idoso.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a efetivar, nos termos
desta Lei, o direito do idoso à saúde, assegurando-lhe com
absoluta prioridade, consoante impõe a este Poder, à família, à
comunidade e à sociedade o art. 3º da Lei Federal nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. § 1º - A garantia de prioridade, segundo depreende-se do
que dispõem os incisos I, II, III, VI e VIII, do parágrafo único do
art. 3º do Estatuto do Idoso, compreende: I - atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos serviços públicos e
privados de saúde; II - preferência na formulação e na execução de políticas de saúde; III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de saúde relacionadas com a proteção
do idoso; IV - capacitação e reciclagem dos recursos humanos
nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços de saúde ao idoso; V - garantia de acesso à rede local de
serviços de saúde. § 2º - Nos termos do art. 15 do Estatuto do
Idoso é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantido-lhe o
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças
que afetam preferencialmente os idosos. § 3º - No tocante à
prevenção e à manutenção da saúde do idoso, constituem
obrigações das entidades governamentais e não governamentais de atendimento, previstas no inciso I, do parágrafo único do
art. 48, e nos incisos VII e XII do art. 50 do Estatuto do Idoso: I
- oferecer instalações físicas em condições adequadas de
higiene e salubridade; II - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; III - comunicar à autoridade
competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de
doenças infecto-contagiosas. Art. 2º - Considera-se idoso, para
os efeitos desta Lei, as pessoas com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos. Art. 3º - Para assegurar à pessoa idosa
todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua
saúde física e mental, fica autorizado o Poder Executivo instituir
a Política Municipal de Saúde do Idoso, em conformidade com
a: I - Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso; II - Lei nº 8.842, de 04 de
janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.948, de 03 de julho
de 1996; III - Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, baixada pelo Ministro de Estado da Saúde, que aprova a Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. § 1º - A finalidade básica
da política a que se refere este artigo é recuperar, manter e
promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde
para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde. § 2º - Constituem diretrizes da
Política Municipal de Saúde do Idoso: I - A promoção do envelhecimento ativo e saudável; II - A atenção integral, integrada à
saúde da pessoa idosa; III - O estímulo às ações intersetoriais,
visando à integralidade da atenção; IV - O provimento de recursos capazes de assegurar qualidade de atenção à saúde da
pessoa idosa; V - O estímulo à participação e ao fortalecimento
do controle social; VI - A formação e educação permanente dos
profissionais de saúde do SUS na área de saúde do idoso; VII A divulgação e informação sobre a Política Municipal de Saúde
da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; VIII - A promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; IX - O apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. §
3º - Para prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do
propósito da política de que trata esta lei, são responsabilidades institucionais da gestão municipal do SUS: I - Elaborar
normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa
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no SUS; II - Definir recursos orçamentários e financeiros para a
implementação desta política, considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é competência das 3 (três) esferas de governo; III - Discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas a serem alcançadas,
a cada ano, por esta política e pela política nacional à qual
corresponde; IV - Promover a articulação intersetorial para a
sua efetivação; V - Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde; VI - Estabelecer instrumento de gestão e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do impacto da implantação/implementação
desta política; VII - Divulgar esta política; VIII - Apresentar e
aprovar proposta da inclusão desta política no Conselho Municipal de Saúde. § 4º - Para a implementação da política instituída por esta lei, são competências relativas à efetivação da
prevenção e da manutenção da saúde do idoso, dentre outras:
I - Cadastrar a pessoa idosa em base territorial; II - Garantir
atendimento geriátrico e gerontológico: a) Em ambulatórios; b)
Em unidades geriátricos de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; III - Reabilitar
o idoso através da orientação da geriatria e gerontologia, para
redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde; IV Realizar atendimento domiciliar, abrangendo a internação, para
a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por
instituições públicas, filantrópicas e sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público; V - Oferecer atendimento especializado, nos termos da lei, a idosos portadores
de deficiência ou com limitação incapacitante; VI - Fornecer aos
idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos
relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação; VII - Assegurar ao idoso internado ou em observação o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito; VIII - Assegurar ao idoso que esteja no domínio de suas
faculdades mentais o direito de optar pelo tratamento de saúde
que lhe for reputado mais favorável, observado o disposto no
parágrafo único do art. 17 do Estatuto do Idoso; IX - Promover,
nas instituições de saúde, o treinamento e a capacitação dos
profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e
grupos de autoajuda, a fim de que elas atendam aos critérios
mínimos para o atendimento às necessidades do idoso; X Recomendar a não discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade;
XI - Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso,
mediante programas e medidas profiláticas; XII - Adotar e aplicar normas de funcionamento para instituições geriátricos e
similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema Único de
Saúde; XIII - Elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares; XIV - Desenvolver formas de cooperação com a Secretaria
Estadual de Saúde e com associações, sociedades, núcleos e
centros de referência na formação de recursos humanos em
geriatria e gerontologia para treinamento de equipes interprofissionais; XV - Incentivar a inclusão da geriatria e da gerontologia como especialidades, para efeitos de concursos públicos
realizados pelo Município; XVI - Realizar estudos para detectar
o caráter epidemiológico de determinados agravos à saúde do
idoso, com vistas à prevenção, ao tratamento e à reabilitação;
XVII - Criar serviços alternativos de saúde e unidades de atendimento domiciliar; XVIII - Assegurar, gratuitamente, tratamento
odontológico; XIX - Estabelecer ação integrada com entidades
governamentais e não governamentais para operacionalização
desta política; XX - Assegurar prioridade de atendimento à
saúde do idoso e disponibilização de locais exclusivos com
acomodações apropriadas; XXI - Estimular a participação do
idoso do controle social dos serviços e recursos do Sistema
Único de Saúde. Art. 4º - Para os efeitos previstos nesta Lei, o
Poder Executivo poderá estabelecer parcerias e manter convênios ou instrumentos congêneres com instituições públicas ou
privadas. Art. 5º - O Poder Executivo está autorizado a regula-

mentar esta Lei, no que couber, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 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 FORTALEZA, em 26 de janeiro de 2010. Agostinho
Frederico Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEITO EM
EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 0568/2010 - O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de
11.08.03 e 12.493, de 30.12.08. RESOLVE conceder a ELMANO FREITAS DA COSTA, Assessor Parlamentar, passagem
aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para tratar de
assuntos de interesse da municipalidade, nos dias 22 a
26.01.2010, devendo as despesas correr por conta da Dotação
Orçamentária 04.122.0003.2003.0001, Elemento de Despesa
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), Fonte 100,
consignadas ao Gabinete da Prefeita, pelo orçamento vigente.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
20 de janeiro de 2010. Agostinho Frederico Carmo Gomes PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO. Vaumik Ribeiro
da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 0819/2010 - O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de
11.08.03 e de 12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a JOÃO
RICARDO FRANCO VIEIRA, Secretário, a importância de
R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente a 02 (duas)
diárias da Região II e conceder passagem aérea no trecho
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar do Mini Curso “Execução de Convênios - PRONASCI”, no dia 26.01.2010, devendo as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária
04.122.0002.2002.0006, Elemento de Despesa 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), 33.90.14 (Diárias), Fonte
100, consignadas a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de janeiro de 2010.
Agostinho Frederico Carmo Gomes - PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 0820/2010 - O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de
11.08.03 e 12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a CARÍCIA
BIANCA CARMO DE MOURA, Assistente Técnico, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais), valor estipulado nos termos parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 11.425, de
03.06.03 e conforme anexo único do retro mencionado decreto,
correspondente a 02 (duas) diárias da Região II, para participar
do Mini Curso “Execução de Convênio - PRONASCI”, no dia
26.01.2010, em Brasília - DF, devendo as despesas correr por
conta da Dotação Orçamentária 04.122.0002.2002.0006, Elemento de Despesa 33.90.14 (Diárias), Fonte 100, consignadas
a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 22 de janeiro de 2010. Agostinho Frederico
Carmo Gomes - PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
AVISO DE NOVO EDITAL
PROCESSO: Tomada de Preço nº 05/2009.
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ORIGEM: Secretaria de Finanças do Município/PNAFM.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços de estruturação, planejamento, coordenação e
realização de capacitação em pós-graduação lato
sensu (MBA) em Gestão Organizacional de Programas e Projetos Governamentais para 30 servidores,
todos gestores de projetos relevantes de diversos
órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, consoante o disposto no projeto ampliado de Fortaleza do
PNAFM, para a Unidade Executora Municipal (UEM)
do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM),
conforme descrito nos anexos que compõe o presente edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e preço.
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A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica
que os envelopes contendo a documentação de habilitação,
propostas técnicas e propostas de preços serão recebidos no
horário compreendido entre 09:30 às 09:40 do dia 08 de março
de 2010 e a sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia
08 de março de 2010, às 09:40, em sua sede situada na Rua
do Rosário, 77 - Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e
Terraço - Fortaleza (CE). O edital em seu texto integral poderá
ser lido e obtido no endereço acima mencionado e através do
site: www.fortaleza.ce.gov.br e demais informações sobre o
novo edital nos telefones (85) 3452.3480 e 3452.3481. Fortaleza, 02 de fevereiro de 2010. Victor Hugo Cabral de Morais PRESIDENTE DA CPEL.
*** *** ***
AVISO DE CONTRA-RECURSO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 02/2009.
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional III - SER III.
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços
de manutenção de limpeza dos canais, riachos e lagoas nos bairros da área de abrangência da SER III,
conforme Anexo I do referido edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica
aos licitantes e demais interessados que a empresa OXXI Serviços Ambientais Ltda apresentou contra-razões ao recurso
administrativo interposto pela empresa LCS Construções e
Serviços de Telemática Ltda, no processo em epígrafe, estando
o documento à disposição na sede da Comissão, na Rua do
Rosário, 77 - Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e
Terraço - Fortaleza - CE, fones: 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02 de fevereiro de 2010. Victor Hugo Cabral de Morais PRESIDENTE DA CPEL.
*** *** ***
AVISO DE EDITAL
PROCESSO: Concorrência nº 01/2010.
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional V - SER V.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de
empresa para execução dos serviços de construção
de módulo jazigo em concreto pré-moldado para o
cemitério municipal, Parque Bom Jardim, localizado
em área sob jurisdição da Secretaria Executiva Regional V - SER V, no Município de Fortaleza, conforme
especificado nos anexos deste edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica
que os envelopes contendo a documentação de habilitação e
propostas de preços serão recebidos no horário compreendido
entre 14:00 às 14:10 do dia 08 de março de 2010 e a sessão
de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 08 de março de
2010, às 14:10, em sua sede situada na Rua do Rosário, 77 Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortale-
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Art. 1º  A Política Municipal do Idoso tem por
objetivo definir não só ações e estratégias, bem como meca
nismos de acompanhamento, controle e avaliação das ações

quegarantamosdireitossociaisdapopulaçãoidosadoMuni

cípiodeFortalezaeasseguremapromoçãodesuaautonomia,
integração e participação efetiva na sociedade, além de: 1 –

Viabilizarformasalternativasdeparticipação,ocupaçãoecon

vívio do idoso, integrandoo nas demais gerações; 2  Promo

ver a participação e a integração do idoso, por intermédio de
Dispõe sobre autorização ao
suas organizações representativas, na formulação, implemen
PoderExecutivoMunicipalpara
taçãoeavaliaçãodaspolíticas,planos,programaseprojetosa
abertura de crédito adicional
seremdesenvolvidos;3–Priorizaroatendimentoaoidoso,por
especial, à vigente Lei Orça
meiodesuasfamílias,emdetrimentoaoatendimentoasilar,à
mentária anual, no valor de
exceçãodaquelesquenãopossuamcondiçõesdegarantirsua
R$350.000,00(trezentosecin
sobrevivência;4–Descentralizarasaçõespolíticoadministra
quenta mil reais), para o fim
tivas;5–Capacitarereciclarosrecursoshumanosnasáreas
queindica.
de geriatria, gerontologia e cuidadores de idosos; 6 – Imple
 sistema de informações que permita a divulgação da
mentar

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
política dos serviços oferecidos, dos planos e programas em
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
cadaníveldegoverno;7–Estabelecermecanismosquefavo
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir, à
reçamadivulgaçãodeinformaçõesdecarátereducativosobre
vigente lei orçamentária anual (Lei nº 10.141/13), crédito
osaspectosbiopsicossociaisdoenvelhecimento;8–Priorizaro
adicional especial no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
atendimentoaoidosoemórgãospúblicoseprivadosprestado
cinquentamilreais),parainclusãodeelementodedespesanão
resdeserviços;9–Apoiarestudosepesquisassobreasques
previsto em programação do Detalhamento da Despesa da
tõesdoenvelhecimento;10–Garantiraacessibilidadeemobi
unidade orçamentária Câmara Municipal de Fortaleza,
lidadedoidosonoâmbitodoMunicípiodeFortaleza.Parágrafo
aprovadopelaPortarianº103,de20dedezembrode2013,da
Único–Naconsecuçãodestapolítica,cumprirseãoasdiretri
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
zes da legislação federal vigente e a pertinente à Política Na
(SEPOG), conforme a seguir especificado: Unidade Orça
cionaldoIdoso,comoestabeleceaLeiFederalnº8.842,de4
mentária:01101CâmaraMunicipaldeFortaleza.Programação:
de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto Federal nº
01.031.0002.2783.0002 Manutenção dos Serviços Admi
1.948,de3dejulhode1996.
nistrativos; Elemento de Despesa: 449052 Equipamentos e

Material Permanente; IU/FT: 0 103; Valor: R$ 350.000,00. Art.
CAPÍTULOII
2ºOsrecursosnecessáriosaoatendimentododispostonoart.
DOSPRINCÍPIOSEDIRETRIZES
1º são as disponibilidadesprevistas no art.43, § 1º, inciso III,

daLeiFederalnº4.320,de17demarçode1964,decorrentes

Art. 2º  Na execução da Política Municipal do
daanulaçãoparcialdadotaçãoaseguirespecificada:Unidade
Idoso observarseão os seguintes princípios: 1 – Dever da
Orçamentária: 01101 Câmara Municipal de Fortaleza; Pro
família,dasociedadeedoEstadodeasseguraraoidosotodos
gramação: 01.031.0002.1583.0001 Modernização da Estrutura
os direitos inerentes à cidadania, garantindo sua participação
Física da Câmara Municipal; Elemento de Despesa: 449051
nacomunidade,defendendosuadignidade,bemestaredireito
ObraseInstalações;IU/FT:0103;Valor:R$350.000,00.Art.3º
àvida;2–Processodeenvelhecimentodizrespeitoàsocieda
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação, revogadas
deemgeral,devendoserobjetodeconhecimentoeinformação
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
para todos; 3 – Idoso não deve sofrer discriminação de qual
CIPAL DE FORTALEZA, em 12 de março de 2014. 
quernatureza;4–Idosodeveseroprincipalagenteeodesti
      
natário das informações a serem efetivadas mediante essa

política;5Diferençaseconômicas,sociaise,particularmente,

as contradições entre o meio rural e o urbano, deverão ser
observadas pelo poder público e pela sociedade em geral, na

aplicação deste Decreto.Art. 3º  Para viabilização dos objeti
vosdaPolíticaMunicipaldoIdoso,combasenaespecificidade
DispõesobreaPolíticaMunici
dapopulaçãoidosadoMunicípiodeFortaleza,serãodisponibi
paldoIdoso,edáoutrasprovi
lizados atendimentos nas seguintes áreas: 1 – Promoção e
dências.
Assistência Social; 2 – Educação, Cultura,Arte, Esporte eLa

zer; 3 – Saúde e Justiça; 4 – Trabalho, Empreendedorismo,

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
Previdência,HabitaçãoeUrbanismo.
usodesuasatribuiçõesconferidaspeloart.83,VIeXIIdaLei

Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a ne
CAPÍTULOIII
cessidadedegarantirosdireitossociaisdosidososeassegu
DASAÇÕESGOVERNAMENTAIS
rarapromoçãodesuaautonomia,integraçãoeparticipaçãona
SEÇÃOI
sociedade. CONSIDERANDO anecessidade da aprovação da
DAPROMOÇÃOEASSISTÊNCIASOCIAL
PolíticaMunicipaldoIdoso.DECRETA:

CAPÍTULOI

Art. 4º  A implantação da Política Municipal do
DAPOLÍTICAMUNICIPAL
Idoso écompetência dos órgãospúblicos e dasociedadecivil
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organizada, cabendo à Coordenadoria do Idoso da Secretaria
da Cidadania e Direitos Humanos não só a coordenação,
acompanhamento e avaliação dessa política, bem como o
monitoramentotécnicodosprofissionaisenvolvidos.§1ºPara
oalcancedafinalidadedestalei,aCoordenadoriadoIdosoda
Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos promoverá as
articulaçõesnecessáriasàimplementaçãodaPolíticaMunicipal
do Idoso junto à SETRA (Secretaria de Trabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateáFome)eàsdemaisunidadesadmi
nistrativasdoMunicípiodeFortaleza.§2ºAsSecretariasdas
áreas de Promoção e Assistência Social, Saúde, Educação,
Trabalho, Previdência Social, Habitação, Urbanismo, Cultura,
Esporte e Lazer devem elaborar proposta orçamentária, no
âmbitodesuascompetências,visandoàexecuçãodeprojetos,
obras e financiamento de programas municipais compatíveis
comaPolíticaMunicipaldoIdoso.Art.5ºAlémdacoordena
dação dessa Política, compete à Coordenadoria do Idoso da
SecretariadaCidadaniaeDireitosHumanos:I–Realizarestu
dos e pesquisas sobre a situação do idoso no Município de
Fortaleza,visandoaoconhecimentobiopsicossocialdoidosoe
criarseisCentrosdeReferênciadoIdoso,modeloqueatenda
opúblicoalvodesteDecreto;II–Assegurarqueasatividades
desenvolvidas pela Política Municipal do Idoso garantam à
pessoa idosa o atendimento priorizado nas redes de serviços
públicos e privados, por meio de articulação e sensibilização
dosórgãosafins;III–Garantiraosidososportadoresdedefici
ência a assistência necessária, por intermédio da estrutura da
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos; IV – Implantar
atividades produtivas, visando aoaumento da renda doidoso,
medianteofortalecimentodasoportunidadesedesenvolvimen
todemeiosprodutivosemsistemadecooperativas;V–Elabo
rareapoiaracapacitaçãodosrecursoshumanosnasáreasde
geriatria,gerontologiaecuidadoresdeidosos,visandoàquali
dade do atendimento ao idoso; VI – Promover campanhas
educativasdevalorizaçãodoidoso,evitandoadiscriminaçãoe
opreconceito;VII–Ampliaroatendimentodomiciliar,visandoa
garantirapermanênciado idoso no grupo familiar e na comu
nidade;VIII–Desenvolverações,deformaapropiciaraoidoso
o conhecimento dos seus direitos, garantindolhe o devido
respeito, sensibilizando os órgãos de segurança pública para
queexecutemaçõesqueevitemabusoselesõesaseusdirei
tos, por meio do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.
ParágrafoÚnico–Asinformaçõeseorientaçõessobreosdirei
tos e serviços prestados à população idosa serão divulgadas
pormeiodoConselhoMunicipaldosDireitosdoIdoso.









RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002
FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS
FONE:(0XX85)3452.1746
FONE/FAX:(0XX85)3101.5320
FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680



SEÇÃOII
DAEDUCAÇÃO,CULTURA,ARTE,ESPORTEELAZER


Art.6ºObjetivandofacilitaraosidososoacesso
aoprocessodeproduçãoefruiçãodebensculturais,eartísti
coscompeteàSecretariaMunicipaldeEducaçãoeàSecreta
ria de Cultura: I – Implantar programas de alfabetização para
idosos; II – Inserir temas transversais no currículo da rede
municipaldeensino;III–Desenvolverprogramaseducativose,
em especial, utilizar os meios de comunicação,a fim de infor
mar a população sobre o processo de envelhecimento; IV –
Sensibilizar as universidades para a inserção das disciplinas
Geriatria, Gerontologia e cuidadores de idosos nos cursos
afins;V–Adequaroscurrículos,asmetodologiaseosmateri
ais didáticos aos programas educacionais destinados aos ido
sos;VI–Gerarprogramasdedifusão,implementaçãoequalifi
cação em arte e cultura; VIII – Promover atividades culturais
paraidosos,nacondiçãodepúblicoe/ouprodutor;IX–Veicular
informaçõesqueestimulemoacessodoidosoaeventoscultu
rais (cinema, teatro, etc.); X – Fomentar a continuidade e a
identidade cultural dos idosos, fortalecendo a relação entre
gerações,medianteavalorizaçãodoregistrodamemóriaeda
transmissãodeinformaçõesdasatividadesdosidososàsocie
dade em geral. Art. 7º  Compete à Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer: 1 – Estimular a participação dos idosos em
caminhadas e outrasatividades físicas, visando àmelhoria de
sua qualidade de vida, resultando no envelhecimento com
saúde;2–Incentivaracriaçãodeprogramasdelazer,esporte,
turismo e atividades físicas que proporcionem a melhoria da
qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na
comunidade;3–DesenvolveroprojetoAcademiasparaaTer
ceiraIdadenasPraçasdeFortaleza.

SEÇÃOIII
DASAÚDE


Art. 8º  Buscando garantir a atenção integral à
saúde do idoso, considerada como o conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços de promoção, prevenção e re
cuperação da saúde, compete à Secretaria Municipal de Saú
de: 1–Ampliar e fortalecer os programasdestinados aos ido
sosnospostosdesaúdequepossuamserviçosbásicoslabora
toriais; 2 – Criar centros de referência em cada regional, com
serviços especializados para todos os idosos; 3 – Cumprir as
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DOTRANSPORTE,ACESSIBILIDADE,MOBILIDADE
normasediretrizesdosserviçosgeriátricosehospitalares;4–
Sensibilizar as unidades hospitalares sobre a prioridade no
EURBANISMO
atendimentoaoidoso,deacordocomagravidadedocaso;5–

Promover e realizar cursos de aperfeiçoamento e especializa

Art. 11º  Compete à Secretaria Municipal de
çãoparaosprofissionaisdegeriatriaegerontologia;6–Apoiar
Infraestrutura a ampliação das condições de acesso do idoso
eincentivarestudosparadetectarocaráterepidemiológicode
àsestruturasarquitetônicaseurbanasdoMunicípiodeFortale
determinadosagravosàsaúdedoidoso,comvistasàpreven
za.Art.12ºCompeteàETUFORasseguraraoidosotranspor
ção, tratamento e reabilização; 7 – Capacitar agentes comuni
teadequadoeseguro:1–Asseguraraprioridadedoidosono
tários para o atendimento ao idoso; 8 – Ampliar serviços de
embarquenosistemadetransportecoletivo,segundopreceitua
reabilitaçãonoMunicípiodeManaus;9–Manteremelhorara
oartigo42doEstatutodoIdoso(Lei10.741/03);2–Reservar
capacidadefuncionalaoidoso;10–Elaborarnormasdeservi
aosidosos10%(dezporcento)dosassentosnosveículosde
çosgeriátricos.
transporte coletivo, devidamente identificados com placa de

reservado preferencialmente para idosos (artigo 39, § 2º).Art.
SEÇÃOIV
13ºCompeteàAMCasseguraraoidosoascondiçõesideais
DOTRABALHO,DESENVOLVIMENTOSOCIALE
demobilidade,bemcomoaimplantação,ocontroleefiscaliza
COMBATEÀFOME
ção das vagas de estacionamento destinada aos idosos. Art.

14ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação.

Art. 9º  Compete à Secretaria de Trabalho, De
Art.15ºRevogamseasdisposiçõesemcontrário. PAÇODA
senvolvimentoSocialeCombateáFome:1–Informarosdirei
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 07 demarço
tos previdenciários e assistenciais dos idosos; 2 – Criar pro
de2014.
gramas municipais de preparação para a aposentadoria, e

apoiarasentidadespúblicaseprivadasquedesenvolvamser

viços dessa natureza, identificandoas e prestandolhes o su

porteeapoionecessário;3–Criarmecanismosqueimpeçama

discriminaçãoaoidosonomercadodetrabalho;4 Desenvol

ver programas de reinserção social e no mercado de trabalho

dapessoaidosa;5–Criarmecanismosquefavoreçamagera

çãodeempregoerenda,destinadosàpopulaçãoidosa.
Declara de utilidade pública as

obras de drenagem da Ponte
SEÇÃOV
da Rua Monte Pascoal inte
DACIDADANIAEDIREITOSHUMANOS
grantes do Projeto de Drena

gem Urbana de Fortaleza –

Art. 10º  Compete à Secretaria de Cidadania e
DRENURB, no Bairro Canin
Direitos Humanos: 1 – Coordenar a implantação da Política
dezinho no Município de Forta
MunicipaldoIdoso;2–Propor,elaborar,implantarecoordenar
lezaCE.
programas de defesa da cidadania do idoso e sua reinserção

na comunidade; 3 – Atuar na articulação das instituições de

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
cidadaniaparapromoçãodoexercíciodeatividadesautônomas
usodesuasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,VI,
departicipaçãosocial;4–Assessorardiretaeimediatamenteo
da Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO a
senhor prefeito na formulação de políticas públicas Municipais
necessidade de solucionar a problemática das condições de
dosdireitosdaPessoaIdosaediretrizesvoltadasàpromoção
drenagem na Ponte da Rua Monte Pascoal, promovendo a
dos direitos da cidadania, e implementação da Convenção
melhoriadaqualidadedevidadasfamíliasresidentesnaárea
sobreaPromoçãoeDefesadosDireitosdaPessoaIdosa;5–
do Bairro Canindezinho,e elevando padrões de habitabilidade
Coordenar a política Municipal de Promoção e Defesa dos
e qualidade de vida. CONSIDERANDO que a execução da
DireitosdaPessoaIdosaemconsonânciacomaLei8.842que
obra trará benefícios para a área e para a comunidade do
dispõemsobreaPolíticaNacionaldaPessoaIdosa;6Articu
entorno.DECRETA:Art.1ºSãodeclaradascomodeutilidade
lariniciativaseapoiarprojetosvoltadasparaaproteçãoepro
públicaasobrasintegrantesdoProjetodedrenagemdaPonte
moção e defesa da pessoa idosa em âmbito Municipal, tanto
da Rua Monte Pascoal, inseridas no Programa de Drenagem
pororganismosgovernamentais,incluindoospoderesExecuti
Urbana de Fortaleza – DRENURB, Bairro Canindezinho no
vo,LegislativoeJudiciário,comopororganizaçõesdasocieda
MunicípiodeFortalezaCE,asquaisserãorealizadasnoimóvel
decivil;7–Exerceracoordenaçãosuperiordosassuntos,das
descritonomemorialemanexo,parteintegrantedesteDecreto:
ações governamentais e das medidas referentes à Pessoa
MEMORIAL DESCRITIVO: Partindo do ponto P1 de
Idosa;8–ParticipareexerceratribuiçõesjuntoaoÓrgãoExe
coordenadas UTM (545022,7197; 9579225,3988), segue com
cutor Federal do Programa Federal de Assistência a Pessoa
azimute 125°10'36'' e distância de 55,1990 m até o ponto P2
Idosa;9–ApoiaraAutoridadeCentralAdministrativaMunicipal,
decoordenadasUTM(545067,8383;9579193,5987);daísegue
EstadualeFederal,aqueserefereaLeinº10.741–Estatuto
comazimute212°32'51''edistânciade14,3371matéoponto
doIdoso,assessorarearticularcomdiferentesórgãosdoMu
P3 de coordenadas UTM (545060,1250;9579181,5133);
nicípio,programasdirigidosaoidosoemassuntosdoseuinte
daí segue com azimute 305°10'52'' e distância de 55,4284 m
resse e que envolvam saúde, segurança, emprego, salário,
até o ponto P4 de coordenadas UTM (545014,8211;
moradia,educação,cultura,esporte,lazer,etnia,comunicação,
9579213,4490); daí segue com azimute e distância de
participação política e outros; 10 – Apoiar, como Autoridade
33°27'50'' m até o ponto P1, marco inicial da descrição
Central Administrativa Municipal, Pacto pela Saúde e Política
dopresenteperímetro,numtotalde139,29m.Parágrafoúnico:
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI; 11 –Apoiar a
A área do imóvel discriminada neste artigo é mostrada no
Autoridade Central a que se refere à Lei 8842/94, que dispõe
croquieplantaconstantedoanexoúnicodesteDecreto.Art.2º
sobreaPolíticaNacionaldoIdoso,tendoporobjetivoassegu
 Este Decreto fundamentase nas disposições constantes do
rar os direitos sociais, criando condições para promover sua
art. 3º, inciso VIII, alínea a, do Código Florestal Brasileiro, Lei
autonomia e participação efetiva na comunidade; 12  Promo
nº12.651/2012.Art.3ºEsteDecretoentraráemvigornadata
verarealizaçãodeestudos,depesquisas,formandoumbanco
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
de dados, ou de debates sobre a situação da pessoa Idosa e
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 07 de março de
sobreaspolíticaspúblicasdogênero;13–Efetuarintercâmbio
2014.
com instituições públicas, privadas, nacionais e estrangeiras

envolvidas com o assunto idoso, visando à busca de informa

ções.

SEÇÃOVI
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seguintes dados referentes àatividade policiale penitenciária,
sem prejuízo de outros dados, discriminados da seguinte ma
neira:I—númerodeocorrênciasregistradaspelaPolíciaCivil

epelaPolíciaMilitar,portipodedelitocometidocontrameninas

e mulheres; II — número de inquéritos policiais instaurados
pela Polícia Civil, por tipo de delito, bem como o número de

termos circunstanciados efetuados por autoridade policial mili
tarecivil,principalmenteosdadosdaDelegaciadaMulher,da

DelegaciadaCriançaedoAdolescente,doCentrodeReferên

Dispõe sobre a reserva decia Francisca Clotilde e da Coordenadoria da Mulher ligada à
vagas
em
apartamentos Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; III —
númerodequeixascrimeerepresentaçõesnosórgãoscompe
térreos, nos conjuntos habita
tentes;IV—númerodemeninasemulheresqueforamviolen
cionais populares, para idosos
tadas, abusadas e estupradas; V — número de prisões em
e deficientes físicos beneficia
flagrante dos agressores efetuadas pela Polícia Civil e pela
dos nos programas habitacio
PolíciaMilitar;VI—númerodemandatosdeprisão,cumpridos
nais,edáoutrasprovidências.
pelaPolíciaCivil;VII—númerodehomicídiosdolososeculpo

sos,inclusivetentativasdehomicídio,lesõescorporais,latrocí

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
nios,estupros,sequestros,atentadosviolentosaopudor,casos
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
de corrupção e abuso de menores, roubos e abusos sexuais;
Art. 1º  Ficam os apartamentos térreos dos conjuntos habita
VIII — número de presos por todos os atos cometidos contra
cionais populares reservados aos idosos e aos portadores de
meninasemulheres;IX—númerodedenúnciaseocorrências
deficiência, contemplados como beneficiários, nos programas
naDelegaciadaMulher,naDelegaciadaCriançaeAdolescen
habitacionais implantados pelo poder público municipal. Pará
te,noCentrodeReferênciaFranciscaClotildeenaSecretaria
grafo único. A reserva de que trata o caput estendese aos
MunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos;X—númerodos
beneficiáriosdosreferidosprogramascujosdependentesinclu
inquéritosabertoseemandamento.Art.4ºOsdadosreferen
am pessoas nessascondições. Art. 2º A garantia da reserva
tesaotérminodoanodeverãoserpublicadosnoDiárioOficial
dos andares térreos para os casos cujo beneficiário ou seu
do Municípioe nos órgãos de imprensapertinente. Art. 5º  O
dependente legal seja portador de deficiência darseá obser
Municípiomanteráatualizadoumbancodedadossobregraves
vadasasseguintescondições:I—deficiênciairreversível,em
violações de direitos de meninas e mulheres, e a atualização
qualquergrau,queimpossibilite,dificulteoudiminuaacapaci
dosdelitoseassoluçõestomadas.Art.6ºAsdespesasdecor
dade de locomoção do indivíduo ou crie nele dependência de
rentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
seus familiares exigindo cuidados especiais; II — atestado
orçamentáriasprópriasconstantesdaleiorçamentáriaanualdo
médicoreconhecendoascondiçõesindicadasnoincisoanteri
MunicípiodeFortaleza.Art.7ºOPoderExecutivoficaautori
or. Art. 3º  Na inexistência de beneficiários contemplados a
zadoacelebrarconvênios,acordos,ajustesoutermosdepar
presentando as características referidas nesta Lei, os imóveis
ceriasentresi,comoGovernodoEstadodoCeará,Delegacia
poderãoserocupadospelosdemaispretendentes,respeitadas
da Mulher ou com entidadesnão governamentais, objetivando
ascondiçõesgeraisestabelecidas.Art.4ºAsdespesasdecor
arealizaçãodosobjetivosconstantesnestaLei.Art.8ºCabe
rentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
ráaoPoderExecutivoaregulamentaçãodestaLeinoprazode
própriasdoorçamento.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
de junho de 2015.     
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015.

      







Dispõe sobre registro estatísti

co dos índices municipais de

violência e abuso contra meni
Dispõe sobre a divulgação da
nas e mulheres, na forma que
frase Combate ao Desperdício
indica, e dá outras providên
de Água Potável no âmbito do
cias.
Município de Fortaleza, na

formaqueindica.

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE

FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
Art.1ºOPoderExecutivocriarábancodedadosdestinadoa
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
atualizarregistroseadarpublicidadeaosíndicesmunicipaisde
Art. 1º  É obrigatória a divulgação da frase Combate aoDes
violênciaeabusocontrameninasemulheresemFortaleza.Art.
perdício de Água Potável nas escolas públicas, postos de
2º  Os dados estatísticos considerarão as especificidades de
saúde, terminais de ônibuseórgãos públicos do Município de
gênero,cor,raça,rendaefaixaetáriadessasmeninasemulhe
Fortaleza. § 1º  A divulgação da frase referida neste artigo
res.Art.3ºOPoderExecutivopublicaráanualmente,noDiário
deveráserfeitapormeiodeplacasindicativas,faixasoucarta
Oficial do Município, ou no órgão de imprensa pertinente, os
zes em locais visíveis e nos sites da Prefeitura Municipal de

461

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
>
Sistema da política

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVIII

FORTALEZA, 26 DE MAIO DE 2011

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.819 DE 23 DE MAIO DE 2011
Convoca a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa de Fortaleza - CMDPI, e considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para implantação da Política da Pessoa Idosa no Município. DECRETA: Art. 1º - Fica
convocada a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, a ser realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2011, tendo
como tema central “O compromisso de todos por um envelhecimento digno no Brasil”. Art. 2º - As despesas decorrentes da
aplicação desse Decreto, correrão por conta de dotação do
orçamento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de
Fortaleza - SDH. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA aos 23
dias do mês maio de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 5838/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
considerar vago o cargo de Encarregado de Atividades Técnicas, simbologia DNI.1, integrante da estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Saúde, em virtude do falecimento da
titular do referido cargo, MARIA LUCILENE MAIA, ocorrido no
dia 10/02/2011. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 16 de maio de 2011. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

462

Nº 14.555

BINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 de
maio de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 5841/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
dispensar, VALÉRIA MARIA MACHADO BORGES, como Assistente Técnico, remuneração equivalente ao símbolo DAS.2, da
Comissão de Suporte Técnico, vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir de 01/05/2011. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 de maio de 2011. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da
Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 5842/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
dispensar, LUCAS ARAGÃO XIMENES DE SOUZA, como
Membro, remuneração equivalente ao símbolo DAS.3, da Comissão de Suporte Técnico ao Programa de Saúde do Escolar PSE, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a
partir de 16/05/2011. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 16 de maio de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 5843/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
dispensar, LEONARDO AUGUSTO SOARES LIMA PASSOS,
como Apoio, remuneração equivalente ao símbolo DAS.3, da
Comissão de Prevenção e Controle de Endemias, vinculada a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a partir de 30/05/2011.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
16 de maio de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

ATO Nº 5839/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
dispensar, LANNA CARINNE MELO DE SÁ RORIZ, como Coordenadora, remuneração equivalente ao símbolo DNS.1, da
Comissão de Estudos para a Implantação da Televisão Educativa Municipal, vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir de
30/05/2011. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 de maio de 2011. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

ATO Nº 5844/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, a pedido nos termos do art. 41, item II da Lei nº
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES, do cargo em
comissão de Assessor Especial, simbologia DG.1, integrante da
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres
vinculada ao Gabinete da Prefeita, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de
11/05/2011. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 de maio de 2011. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

ATO Nº 5840/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
dispensar, ANTONIO ELIZEU DE SOUSA, como Membro,
remuneração equivalente ao símbolo DNS.2, da Comissão de
Estudos para a Implantação da Televisão Educativa Municipal,
vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir de 11/05/2011. GA-

ATO Nº 5845/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, nos termos do art. 41. Item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
NÁGILA MARIA MACHADO BORGES, do cargo em comissão
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AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 494.5886
(0XX85) 452.1746
Fax: (0XX85) 494.0116
www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp
CEP: 60.425-680 FORTALEZA - CEARÁ

sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2004. 
       



    


Declara de utilidade pública o
CENTRO CEARÁ VOLUNTÁRIO.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Centro Ceará
Voluntário, pessoa jurídica de direito privado, filantrópico, sem
fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2004.  



   


Dispõe sobre criação do Conselho Municipal do Idoso de Fortaleza e dá outras providências.



FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal do Idoso de Fortaleza, como órgão colegiado permanente, paritário, deliberativo e
responsável pela garantia dos direitos fundamentais do idoso
assegurados na Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.842,
de 04 de janeiro de 1994, no Decreto nº 1.948, de 03 de julho
de 1995, na Lei nº 10.048, ficando vinculado administrativamente ao Poder Executivo, no âmbito do Município de Fortaleza. § 1º - O Conselho Municipal do Idoso de Fortaleza será
composto por igual número de representantes da administração
municipal e de entidades representativas da sociedade civil
ligadas à área, para um mandato de 2 (dois) anos, e o processo de escolha de seus membros, bem como de seus respectivos suplentes, será regulado e aprovados na forma desta Lei e
de sua regulamentação. § 2º - Caberá ao Gabinete do Prefeito
garantir as condições necessárias ao adequado funcionamento
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do Conselho Municipal do Idoso, incluindo o local de trabalho
que possibilite o atendimento seguro e privativo, bem como os
equipamentos, material e pessoal, indispensáveis ao apoio
administrativo. § 3º - Caberá ao Município de Fortaleza, por
intermédio das secretarias responsáveis pela assistência e
promoção social: a) coordenar as ações relativas à política
municipal do idoso; b) participar na formulação, acompanhamento e avaliação da política municipal do idoso; c) promover
as articulações necessárias à implementação da política municipal do idoso; d) elaborar propostas orçamentárias no âmbito
da promoção e assistência social do idoso. Art. 2º - O trabalho
do Conselheiro não será remunerado, constituindo-se serviço
público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade
moral. Art. 3º - O Conselho Municipal do Idoso funcionará em 2
(dois) turnos, em uma jornada de 8 (oito) horas diárias e em
regime de plantão. Art. 4º - São requisitos para candidatar-se a
um mandato de membro do Conselho Municipal do Idoso: I reconhecida idoneidade moral; II - idade superior a 21 (vinte e
um) anos; III - residir e ser eleitor no município pelo período de,
no mínimo, 1 (um) ano; IV - efetivo trabalho por, no mínimo, 2
(dois) anos, em entidades governamentais e/ou nãogovernamentais, que desenvolvam serviços, programas, atividades e projetos com idosos; V - participação e aprovação em
curso ou em outro evento formativo, cujo objetivo seja a legislação de proteção integral ao idoso, especialmente o Estatuto
do Idoso, e a política de promoção e proteção dos direitos dos
idosos. Art. 5º - O procedimento, para apuração das situações
de ameaça e/ou violação de direitos dos idosos, observará as
normas desta Lei e o disposto no Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso. Art. 6º - O Conselho Municipal do Idoso
deverá tomar ciência da prática de fatos que resultem em
ameaças ou violações de direitos dos idosos, ou na prática de
ato infracional por idosos, por qualquer meio não proibido por
lei, reduzindo a termo a notificação, iniciando-se assim o procedimento administrativo de apuração das situações de ameaça ou violação dos direitos dos idosos. § 1º - Durante o procedimento de que trata o caput deste artigo, o Conselho Municipal
do Idoso deverá representar ao Ministério Público para efeito
das ações judiciais de suspensão ou destituição do poder familiar ou de afastamento do agressor da morada comum, quando
reconhecida a necessidade de proteger o idoso em relação a
abusos, maus-tratos, explorações ou qualquer outra violação
de direitos praticadas por familiares ou qualquer outra pessoa
da sociedade. § 2º - Quando o fato notificado se constituir em
ato infração administrativa ou crime, tendo como vítimas idosos, o Conselho Municipal do Idoso suspenderá sua apuração
e encaminhará relatório ao representante do Ministério Público,
para as providências que aquela autoridade julgar cabíveis. §

 


 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n° 9077, de 13.05.1993, e de
acordo com o Processo n° 8814/2004. RESOLVE, nomear em
substituição de acordo com o artigo 43, parágrafo único, da Lei
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza, publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, RAIMUNDO GOMES CAMILO FILHO, matrícula n°
08761.1, Encarregado de Atividades Técnicas, símbolo DNI-1,
para responder, cumulativamente, pelo cargo em comissão de
Diretor do Centro da Cidadania Governador César Cals, símbolo DAS-2, integrante da estrutura administrativa da Secretaria
Executiva Regional III, no impedimento temporário de seu titular DENYS AFONSO LOPES PINHO, matrícula nº 17728.1, que

se encontrava de férias regulamentares no período de 11.10. a
09.11.2004. GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 27 de dezembro de 2004. 
  



 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n° 9077, de 13.05.1993, e de
acordo com o Processo n° 9092/2004. RESOLVE, nomear em
substituição de acordo com o artigo 43, parágrafo único, da Lei
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza, publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, SILVANA SILVA DE FREITAS, matrícula n°
22745.1, Auxiliar de Enfermagem, para responder, pelo cargo
em comissão de Chefe do Serviço de Apoio Técnico Administrativo, símbolo DNI-1, integrante da estrutura administrativa da
Secretaria Executiva Regional IV, no impedimento temporário
do titular ADEMIRES MORAIS DOS REIS FREITAS, matrícula
nº 15638.1, que se encontra de férias regulamentares no período de 01 a 30.12.2004. GABINETE DA SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 27 de dezembro de
2004.        




 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n° 9077, de 13.05.1993, e de
acordo com o Processo n° 8936/2004. RESOLVE, nomear em
substituição de acordo com o artigo 43, parágrafo único, da Lei
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza, publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, SANDRA MARIA MENDES FERREIRA, matrícula
n° 15930.1, Agente Administrativo, para responder, pelo cargo
em comissão de Secretário da Junta da Parangaba, símbolo
DNI-2, integrante da estrutura administrativa da Secretaria
Executiva Regional IV, no impedimento temporário do titular
JOSÉ PONTES FERNANDES VIEIRA JÚNIOR, matrícula nº
01036.1, que se encontrava de férias regulamentares no período de 01 a 30.11.2004. GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 27 de dezembro de 2004.
       




 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n° 9077, de 13.05.1993, e de
acordo com o Processo n° 10113/2004. RESOLVE, nomear em
substituição de acordo com o artigo 43, parágrafo único, da Lei
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza, publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, MARIA JOSÉ DE ANDRADE, matrícula n°
12317.1, Auxiliar de Enfermagem, para responder, pelo cargo
em comissão de Chefe do Serviço de Pessoal, símbolo DNI-1,
integrante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva
Regional VI - HD Edmilson Barros de Oliveira, no impedimento
temporário da titular VERÔNICA COSTA MAIA, matrícula nº
08625.1, que se encontra de férias regulamentares no período
de 01 a 30.12.2004. GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 27 de dezembro de 2004.
       




 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n° 9077, de 13.05.1993, e de
acordo com o Processo n° 9049/2004. RESOLVE, nomear em
substituição de acordo com o artigo 43, parágrafo único, da Lei
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza, publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, HAROLDO ALVES PONTE, matrícula n° 06834.1,

> CONSELHOS

3º - Quando o fato se constituir em ato infracional atribuído ao
idoso, o Conselho Municipal do Idoso também suspenderá
suas apurações e encaminhará relatório à autoridade policial
civil local competente, para as devidas apurações na forma da
Lei nº 10.741/2003, com cópia para o Ministério Público. § 4º Na hipótese de o Conselho Municipal do Idoso constatar que a
análise da matéria denunciada não é da sua atribuição, mas da
competência do Poder Judiciário, deverá suspender suas apurações e encaminhar relatório ao Juízo competente, para que
sejam tomadas as providências cabíveis. § 5º - Reconhecendo
que se trata de situação prevista como de sua atribuição, o
Conselho Municipal do Idoso decidirá pela aplicação das medidas necessárias previstas em lei, sendo: I - expedir notificações
para responsável legal ou quaisquer outras pessoas envolvidas
no fato em apuração, para sua ouvida; II - requisitar quaisquer
documentos, que sejam necessários, para instruir os seus
procedimentos de apuração do delito contra o idoso; III - proceder a visitas domiciliares para observação dos fatos, in loco;
IV - requisitar estudos ou laudos periciais que dependam de
categoria profissional regulamentada por lei, como áreas médica, psicológica, jurídica ou do serviço social, ao serviço municipal competente, quando julgar necessário, evitando-se a prática direta e ilegal desses atos técnicos; V - praticar todos os
atos procedimentais administrativos necessários à apuração
dos fatos e que não lhes sejam vedados por lei. Art. 7º - De
cada procedimento de comprovação de situação de ameaça ou
violação de direitos, o Conselho Municipal do Idoso elaborará
relatório circunstanciado, que integrará sua decisão. § 1º - O
Conselho Municipal do Idoso, para a execução de suas decisões, poderá: I - requisitar serviços dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública, nas áreas da saúde, educação,
assistência social, trabalho, previdência e segurança, quando
aplicar medida de proteção especial a idosos ou medidas pertinentes ao responsável legal; II - representar formalmente junto
ao juiz, quando houver descumprimento injustificado de suas
decisões, para responsabilização dos agentes públicos faltosos
e para garantia da efetividade dessas decisões. § 2º - Das
decisões do Conselho Municipal do Idoso não cabe nenhum
recurso administrativo para qualquer autoridade, só podendo
ser revista por sentença judicial, a requerimento de quem tenha
legítimo interesse. Art. 8º - Perderá o mandato o Conselheiro
que: I - for condenado em sentença penal transitada em julgado; II - infringir qualquer das condições do art. 6º, desta Lei,
bem como ter conduta incompatível com as funções do Conselho. Art. 9º - Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão
dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho ora
criado. Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
criar Conselhos Curatelares ou redefinir a área de atuação do
Conselho Municipal do Idoso. Art. 11 - Caberá ao Executivo a
regulamentação desta Lei após sua vigência. Art. 12 -Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2004.  
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FORTALEZA, 01 DE MARÇO DE 2010

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.644 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010
Modifica o Decreto nº 11.887,
de 16 de setembro de 2005,
que instituiu a Comissão Municipal de Controle Social do
Programa Bolsa Família de
Fortaleza, nos termos que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais previstas no artigo 83, inciso VI
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDERANDO a Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família. CONSIDERANDO o artigo 8º, da Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, que estabelece que a execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio
da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle
social. CONSIDERANDO o artigo 14, do Decreto nº 5.209, de
17 de setembro de 2004, do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), que estabelece a competência dos municípios para a constituição de órgão de controle
social do Programa Bolsa Família. CONSIDERANDO que a
instituição da instância de controle social, assim como a designação do gestor municipal responsável pelo Programa Bolsa
Família, são requisitos mínimos à adesão do Município ao
Programa Bolsa Família. CONSIDERANDO que o controle e a
participação social do Programa Bolsa Família, serão realizados, em âmbito municipal, por instância, instalada pelo respectivo Poder Público, respeitada a intersetorialidade e a paridade
entre governo e sociedade. CONSIDERANDO que as instâncias de controle social devem ser compostas, sem prejuízo de
outras áreas que o Poder Público julgar convenientes, por
integrantes das áreas das Políticas de Assistência Social, Saúde e Educação. CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 39
de 13 de julho de 2007, que cindiu a Secretaria Municipal de
Educação e Assistência Social - SEDAS e criou a Secretaria
Municipal de Assistência Social, que passou a ser o órgão
gestor da Política Municipal de Assistência Social. DECRETA:
Art. 1º - A Comissão Municipal de Controle Social do Programa
Bolsa Família de Fortaleza, vinculada ao Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS Fortaleza, criada e com competências definidas pelo Decreto nº 11.887, de 16 de setembro de
2005, passa a ser regida pelo presente Decreto. Art. 2º - A
Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família de
Fortaleza tem caráter permanente, consultivo, fiscalizador e
propositivo, não podendo seus membros serem remunerados a
qualquer titulo. Art. 3º - A Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família de Fortaleza será composta por 03 (três)
organizações governantais e 03 (três) representantes da sociedade civil, titulares membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS Fortaleza, e seus respectivos suplentes.
Art. 4º - A instância de controle social deve ter acesso a instrumentos e informações do Programa Bolsa Família disponibili-

Nº 14.253

zadas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, de forma
a permitir a consecução de suas atribuições, a aumentar a
transparência das ações sociais e a possibilitar maior participação da sociedade. Art. 5º - A instância de controle social reunirse-á, ordinariamente, uma vez a cada 02 (dois) meses, extraordinariamente, na forma de seu regimento interno. Art. 6º - A
instância de controle social deverá elaborar o seu regimento
interno em até 90 (noventa) dias, a contar da data de sua instalação. Art. 7º - Cabe à Secretaria Municipal de Assistência
Social - SEMAS, órgão gestor e coordenador do Programa
Bolsa Família no Município de Fortaleza, o apoio logístico necessário ao funcionamento da Comissão de que trata este
Decreto. Art. 8º - As despesas que decorrem da aplicação deste decreto correrão à conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Art. 9º - Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA aos 12 dias do mês de fevereiro 2010.
Agostinho Frederico Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.645 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010
Nomeia os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 83, III, da Lei Orgânica do Município, com base nas disposições da Lei Municipal nº 9.402, de 03.07.2008, publicada no Diário Oficial do
Município de 08.07.2008, que institui o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa. DECRETA: Art. 1º - Ficam nomeados, conforme relação constante do Anexo Único deste Decreto, os conselheiros efetivos e seus respectivos suplentes, representantes da sociedade civil organizada, dos usuários e do
Poder Público Municipal, para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para o mandato de 02 (dois) anos consecutivos. Art. 2º - Os Conselheiros nomeados deverão aprovar o
regimento interno que disciplinará a organização e o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da posse. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2008. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA aos 12 dias do
mês de fevereiro de 2010. Agostinho Frederico Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO.
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ANEXO ÚNICO
AO QUAL SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº 12.645
ÓRGÃO/ENTIDADE

TITULAR

Secretaria Municipal de Assistên-

SUPLENTE

André de Menezes Ana Paula Reges

cia Social

Gonçalves

Secretaria Municipal de Saúde

Virna Maria Aguiar Luciana
Frota

de Albuquerque
Passos

Aragão

Secretaria Municipal de Desen- Nilza Maria Fiqueira Maria da Conceivolvimento Econômico
Instituto
Município

de

Previdência

de Castro

ção Girão Santiago

Mário Mamede Filho

Izabela Cavalcante

do
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
Prefeita de Fortaleza
AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES
Vice-Prefeito
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MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Secretaria de Cultura de Fortaleza

GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DIÓGENES
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY
Controladoria Geral do Município

MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Planejamento e
Orçamento

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano e
Infra-Estrutura

JOÃO RICARDO FRANCO VIEIRA
Secretaria de Defesa do Consumidor
PROCON - FORTALEZA

VAUMIK RIBEIRO DA SILVA
Secretaria de Administração do Município
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do Município

ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA
Secretaria Municipal de Saúde
ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação

DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano
PATRÍCIA PEQUENO C. G. DE AGUIAR
Secretaria de Turismo de Fortaleza

JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico

FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA
Secretaria de Esporte e Lazer
LUIZA DE MARILAC MARTINS E S. PERDIGÃO
Secretaria Executiva Regional
do Centro

Secretaria de Esporte e Lazer
de Fortaleza

Antonio
Bráulio
Leal de Carvalho

Andreyson Calixto
de Brito

Autarquia Municipal de Transportes, Serviços Públicos e de
Cidadania

Ivan Cabral
Costa

da

Carlos Henrique
Pires Leandro

Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos

Gerúsia Maria de
Almeida Campos

Jacqueline
Modesto de Souza
Brito

Secretaria Municipal de Educação

Francisco
de Araújo

Francisco Antonio
Alves Rodrigues

Fundação
Fortaleza

Adriana
Borges

Habitacional

de

Arlindo
da

Silva

FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional II

ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY
Secretaria Executiva Regional IV
RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V

trativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão. GABINETE
DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de janeiro
de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNCIIPAL.
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO).
ANEXO
ÓRGÃO

SER IV Roberta

Renata
da Silva

SER V

Romênia Rafaela
Ponte Alves

SER V

Acácia Maria Figueiredo Torres de
Melo Moura

Maria de Fátima
Ponte Idelfonso

SER V

Serviço Social do Comércio

Vejuse de Alencar
Oliveira

Ingrid
Rochelle
Rego Nogueira

Cooperativa de Gerontologia

Aletéia
Patrícia
Pessoa Lopes

Débora
Mara
Sampaio
Albuquerque Porto

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

Silvana Maria Moura e Sucupira

Lucila
Bonfim
Lopes Pinto

Associação
Idoso

Ana Lúcia Gondim

Enoe Araripe Autran

Usuários

Darcy Barros Conde

Maria Nazaré de
Oliveira Santos

Usuários

Maria Aldeni
Sousa

José Jucá de
Mesquita Paiva

*** *** ***

de

ATO Nº 0308/2010 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
os servidores relacionados em anexo, para exercer os cargos
em comissão discriminados, integrantes da estrutura adminis-

CENTROS DE

FUNÇÃO

SIMB.

Gutemberg Braun

Alda

Costa

Silva Leal

Ar-geu Herbster

Ju-randir Picanço

SER VI Adla Nemia Sal- CIES

19.01.10

de de Saúde

Roberta de Araú- Centro de Saúde Chefe do Centro DAS.3
jo e Silva

02.11.09

de Saúde

e UBASF Abner Ca- Chefe da Unida- DAS.3
valcante Brasil

19.01.10

de Saúde

Aline Maria Frei- Centro de Saúde Chefe do Centro DAS.3
tas de Souza

A
PARTIR

de Centro de Saúde Chefe do Centro DAS.3

Paiva Medeiros

Lúcia Helena Carvalho Furtado Leite

Pró-

NOME

SAÚDE

Ordem dos Advogados
Brasil - Seção Ceará

Cearense

FORTALEZA - CEARÁ
CEP: 60.425-680

AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES
Secretaria Executiva Regional VI

Sâmia
Moreira
Mesquita Alves
Moreira

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
(0XX85) 3101.5324
Fax: (0XX85) 3101.5320

OLINDA MARIA DOS SANTOS
Secretaria Executiva Regional III

Regina Maria
Silva Severino

do

da

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FÁBIO SANTIAGO BRAGA
Secretaria Executiva Regional I

Federação de Entidades de
Bairros e Favelas de For-taleza

Lar Torres de Melo
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19.01.10

de Saúde

Terezinha Chefe do Serviço

DNI.1

04.01.10

SER VI Iclejane de Sena Centro de Saúde Chefe do Centro DAS.3

04.01.10

danha de Almei- Ferreira Parente

de Apoio Admi-

da

nistrativo

Rabelo

Evandro Aires de de Saúde
Moura

*** *** ***

ATO N° 1525/2010 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por IRIS MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, de
reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é
promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Município a
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as
cláusulas e condições adiante estipuladas:
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LEI Nº 9055 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a contratação de
30% (trinta por cento) da mãode-obra local por parte da Prefeitura Municipal ou de empresas contratadas pela Administração Pública Municipal, no
âmbito do Município de Fortaleza, e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Ficam autorizados o Poder Executivo
Municipal e as empresas contratadas pela Administração Pública Municipal a contratarem 30% (trinta por cento) da mãode-obra local nas construções de prédios públicos ou similares.
Art. 2º - A contratação da mão-de-obra local realizar-se-á
dentro dos critérios profissionais de cada morador que reside no bairro onde a obra será construída. Parágrafo Único.
Os critérios profissionais serão fornecidos pelo SINE/IDT da
região onde será construída a obra. Art. 3º - Esta lei entra
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9056 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a denominação
de hospitais, centros de saúde,
maternidades e outros estabelecimentos de saúde, na forma
que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - São adotados critérios, no âmbito do
município de Fortaleza, para a denominação de hospitais, centros de saúde, maternidades e outros estabelecimentos de

LEI Nº 9057 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a divulgação da
demanda atendida e a reprimida, e os índices de evasão, repetência e aprovação dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o órgão gestor da educação do
Município de Fortaleza obrigado a divulgar a demanda atendida, a demanda reprimida, e os índices de evasão, repetência e
aprovação dos alunos matriculados na rede pública municipal
de ensino. Art. 2º - A divulgação de que trata o caput do art. 1º
desta lei deverá ser feita através do Diário Oficial do Município,
em prazo nunca superior a 3 (três) meses após o início do ano
letivo, para as informações sobre demanda atendida e demanda reprimida; e de 3 (três) meses após o início do ano letivo
subseqüente, para os índices de evasão, repetência e aprovação. Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas,
se necessário. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ
BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
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saúde. Art. 2º - Somente poderão ser denominados os estabelecimentos referidos no art. 1º desta lei, com o nome de pessoas ligadas à área de saúde, mediante projeto de lei ordinária. §
1º - A ligação a que se refere este artigo pode ter sido através
de colaboração cientifica, profissional ou como servidor. § 2º - A
exigência de que trata este artigo deverá ser comprovada com
a anexação do currículo do homenageado, comprovando os
seus serviços prestados à área de saúde. Art. 3º - Esta lei entra
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro
de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

>

Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, a ser constituída por portaria editada pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS) e a Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano (ETTUSA), tendo por atribuição o acompanhamento e a avaliação do programa. Art 9º - Os pais ou responsáveis deverão autorizar, por escrito, a adesão do aluno ao
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, e estar
presentes com o mesmo nos horários e local estabelecidos
para sua entrega ao monitor e recepção no retorno da escola.
Art. 10 - Toda falta do aluno deverá ser comunicada pelos pais
ou responsáveis, por escrito, ao monitor, com a devida justificativa, dando este ciência do ocorrido à diretoria da escola. Parágrafo Único. A ocorrência de 5 (cinco) faltas consideradas injustificadas pela diretoria da escola implicará a exclusão do aluno
do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, sendo
sua vaga preenchida nos termos estabelecidos pelo ato administrativo a que se refere o art. 7º desta lei, observando o disposto no art. 9º desta lei. Art. 11 - As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS); suplementadas, se necessário. Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrario. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em
05 de dezembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***
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LEI Nº 9058 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005
Cria o Programa Lazer na Terceira Idade para atendimento à
população idosa e dá outras
providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica criado o Programa Lazer na Terceira Idade, com o objetivo de oferecer aos cidadãos de terceira idade a oportunidade de convívio social e atividades de lazer
permanentes, garantindo-lhes seus direitos à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à
convivência familiar e comunitária, respeitando as condições
peculiares em razão da idade. Art. 2º - Com vistas ao cumprimento de seus objetivos, o Programa Lazer na Terceira Idade
deverá ser organizado de modo que contemple: I - atividades
físicas e de fisioterapia; II - atividades artísticas e culturais; III atividades artesanais passiveis de geração de renda; IV - atividades de lazer e recreação; V - apoio psicológico e assistência
social. Art. 3º - As atividades do Programa Lazer na Terceira
Idade referidas no art. 2º desta lei deverão ser realizadas em
pelo menos um local na jurisdição de cada uma das Secretarias
Executivas Regionais (SER), nas dependências de prédios
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públicos de escolas ou outros equipamentos públicos já existentes, em horários vagos ou concomitantemente às suas atividades normais, desde que não lhes cause prejuízo. Art. 4º - O
Programa Lazer na Terceira Idade contará com equipes multidisciplinares, compostas de médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, educadores sociais, profissionais de
Educação Física, Auxiliares de Enfermagem, Nutricionistas e
Voluntários. Art. 5º - Para as famílias dos idosos que participarem de atividades do Programa Lazer na Terceira Idade, caso
necessário, haverá acompanhamento social e psicológico, com
visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos. Art. 6º - O
Programa Lazer na Terceira Idade contará com serviços de
transporte para o atendimento àqueles que apresentarem dificuldades de locomoção. Art. 7º - Os serviços prestados pelo
Programa Lazer na Terceira Idade ficam caracterizados, para
todos os efeitos, como assistência social. Art. 8º - O Poder
Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, contado a partir de sua publicação. Art. 9º - As despesas
decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas, se necessário.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de setembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9059 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005
Estabelece a emissão única de
carteiras de estudante para
educandos de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e dá outras
providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica estabelecido que a carteira de
estudante será de tiragem única e definitiva para educandos
que se encontrarem na faixa constitucional obrigatória dos 6
(seis) aos 14 (quatorze) anos, sendo eles dispensados do processo anual de renovação da carteira. Parágrafo Único - A
tiragem única e exclusiva a que se refere o caput deste artigo
ocorrerá no primeiro momento em que o educando, compreendido na faixa etária acima aludida, ingressar no ensino fundamental. Art. 2º - A validade da carteira de estudante de que
trata esta lei, independentemente do momento de sua solicitação, perdurará enquanto estiverem os educandos compreendidos na faixa etária mencionada no caput do art. 1º desta lei.
Art. 3º - Caberão às entidades estudantis legalmente autorizadas, assim como a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
S.A. (ETTUSA), a operacionalização, otimização e compatibilização tecnológica necessárias para pôr em prática o que reza
este diploma legal. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro de 2005. Agostinho
Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9060 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005
Institui o tombamento de bens
pelo Município de Fortaleza e
dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - O Município de Fortaleza procederá,
nos termos desta lei e de legislação federal específica, ao tom-

560

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 34

bamento total ou parcial de bens móveis ou imóveis, públicos
ou particulares, existentes em seu território e que, por seu valor
arqueológico, etnográfico, histórico, artístico, fotográfico, bibliográfico, folclórico ou paisagístico, devam ficar sob a proteção
do Poder Público, nos termos do disposto no art. 216, § 1º, da
Constituição Federal, e no art. 240 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 2º - Efetua-se o tombamento, mediante
Decreto Municipal, discriminando as características do bem, ou
de parte ou partes deste, objetivo do tombamento. § 1º - O
Decreto será publicado no Diário Oficial do Município, e só
então o tombamento será inscrito no livro próprio, mantido pela
Fundação de Cultura e Turismo de Fortaleza (FUNCET) para
esse fim. § 2º - As propostas de tombamento, que podem ser
feitas por qualquer pessoa, devem ser encaminhadas, por
escrito, ao Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de
Fortaleza, para que este, deferindo-as, inicie o processo de
tombamento, encaminhando-as, para exame técnico, à delegacia local do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN). § 3º - Serão liminarmente indeferidas pela FUNCET
as propostas que não estejam devidamente justificadas ou
tenham por objetivos bens insuscetíveis de tombamento, nos
termos da legislação federal. § 4º - Se a iniciativa do tombamento não partir do próprio dono do bem objeto da proposta,
notificá-lo-á a FUNCET, para, no prazo de 30 (trinta) dias, anuir
à medida ou impugná-la. § 5º - A abertura do processo de tombamento, por despacho do Presidente da FUNCET, deferindo a
proposta, agindo de ofício, assegura ao bem em exame, até à
resolução final, o mesmo regime de preservação dos bens
tombados. § 6º - Depois de publicado no Diário Oficial o Decreto de tombamento do bem, a FUNCET providenciará para que
o mesmo seja transcrito para os devidos efeitos em livro a
cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da
transcrição do domínio. Art. 3º - As propostas de tombamento
deverão ser formuladas e fundamentadas, por escrito, delas
constando, obrigatoriamente: I - descrição e exata caracterização do bem respectivo; II - endereço do bem, se imóvel, ou do
local onde se encontra, se móvel; III - delimitação da área objeto da proposta, quando conjunto urbano, sítio ou paisagem
natural; IV - nome e endereço do proprietário do bem respectivo, salvo quando se tratar de conjunto urbano, cidade, vila ou
povoado; V - nome completo e endereço do proponente e
menção de ser ou não proprietário do bem. § 1º - Sendo o
proponente proprietário do bem objeto da proposta, deverá o
mesmo ser instruído com documento hábil de comprovação de
propriedade. § 2º - Nos casos de emergência, caracterizada
por iminente perigo de destruição, demolição, mutilação ou
alteração, assim como transferência do bem para fora do Estado, a proposta de tombamento poderá ser acolhida sem os
requisitos constantes dos incisos I a V deste artigo. Art. 4º Após a abertura do processo de tombamento, a FUNCET fará
publicar, no Diário Oficial, e em pelo menos um jornal diário de
grande circulação, edital sucinto da medida. Art. 5º - Se a proposta de tombamento não for do proprietário ou de todos os
condôminos do respectivo bem, a FUNCET notificá-lo-á através
do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da capital,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, sustentá-la. Art. 6º - Concluído o exame e instruído o processo com todos os elementos
necessários à decisão, inclusive registro gráfico e fotográfico do
bem, a FUNCET, diante do parecer conclusivo do IPHAN, decidirá ou não ao tombamento. Parágrafo Único - Da sugestão de
tombamento, emitida pelo IPHAN, constará, de logo, a indicação das medidas acessórias de preservação legal do bem e do
seu entorno, se for o caso, as quais integrarão, oportunamente,
a inscrição do tombamento. Art. 7º - Consideram-se tombados
pelo Município, sendo automaticamente levados a registro,
todos os bens que, situados no seu território, sejam tombados
pela União. Art. 8º - As restrições à livre disposição, uso e gozo
dos bens tombados, bem como as sanções ao seu desrespeito,
são estabelecidas na legislação federal, cabendo à FUNCET
providenciar a sua aplicação, em cada caso. Art. 9º - O proprietário do bem tombado, que não dispuser de recursos para
obras de conservação e reparação, levará ao conhecimento da
FUNCET a necessidade das mencionadas obras. § 1º - Recebida a comunicação, a FUNCET remetê-la-á à Secretaria de



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaoficialmentedenominadadePONTEFRANCISCO
CARVALHOCITÓumapontesobreoRioCocó,localizadana
RuaFranciscoVilela,BairroBoaVista,áreadaSecretariaRe
gionalVI,interligandooBairroCajazeirasaoBairroBoaVista,
iniciando na rua conhecida como Rua Escrivão Azevedo e
terminandonaruaconhecidacomoRuaFranciscoVilela,con
formecroquioficialdelocalizaçãoemanexo.Art.2ºEstaLei
entraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdispo
siçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURA MUNICIPALDE
FORTALEZA, em 06 de julho de 2015.   





Denomina de Dr. Silas de
Aguiar Munguba a unidade de
acolhimento para dependentes
químicos do Conjunto José
Walter,naformaqueindica.



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaoficialmenteatribuídaadenominaçãodeUNIDA
DE DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS
DR.SILASDEAGUIARMUNGUBAaoequipamentopúblicodo
Município de Fortaleza, localizado no Conjunto José Walter,
áreadaSecretariaRegionalV.Art.2ºEstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em06dejulhode2015.





Institui o Programa de Enve
lhecimentoAtivo(PEA),noâm
bito do Município de Fortaleza,
edáoutrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o PRO
GRAMA DE ENVELHECIMENTO ATIVO (PEA), no âmbito do
MunicípiodeFortaleza,observadasasdiretrizeseosprincípios
estabelecidos nas Políticas Nacional e Estadual do Idoso.Art.
2º  O Programa de Envelhecimento Ativo, de caráter perma
nente,temporobjetoacriação,odesenvolvimentoeaexecu
ção de políticas públicas dirigidas principalmente à população
idosa,comofimdegarantiraocidadãode60(sessenta)anos
ou mais as condições necessárias para continuar no pleno
exercício da cidadania. Parágrafo Único  Para os fins desta
Lei, entendese o conceito de envelhecimento ativo como o
processodeotimizaçãodasoportunidadesparasaúde,partici
pação – social, cultural, cívica – e seguridade, com vistas a
promover qualidade de vida no processo de envelhecimento.
Art. 3º  O Programa de Envelhecimento Ativo, sendo uma
política de Direitos Humanos voltada para a terceira idade,
buscagarantiraosidosos:I—autonomia;II—independência;
III—participação;IV—dignidade;V—acessoacuidados;VI
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Denomina de Francisco Carva
lhoCitóumapontesobreoRio
Cocó,naformaqueindica.

—igualdadedeoportunidades;VII—igualdadedetratamento.
Art.4ºOProgramadeEnvelhecimentoAtivodeveráserregu
lamentadoedesenvolvidopelaSecretariaMunicipaldeSaúde.
Parágrafo Único  Fica garantida a participação de entidades
representativas dos idosos e de institutos públicos que traba
lhemcomotemadoenvelhecimento.Art.5ºSãoobjetivosdo
ProgramadeEnvelhecimentoAtivo:I—estimularummodode
viver saudável em todas as etapas da vida, especialmente na
terceiraidade;II—favorecerapráticaeodesenvolvimentode
atividades que contribuam com a melhoria da qualidade de
vida;III—difundiraimportânciadaprevençãoedoautocuida
doparaumenvelhecimentosaudável;IV—contemplaraassis
tência ao idoso, considerando as necessidades específicas
relativasàfaixaetária.Art.6ºOProgramadeEnvelhecimento
Ativooferecerá,dentreoutras,asseguintesmedidas:I—reali
zação de campanhas de orientação junto aos idosos, estimu
landooautocuidadoedifundindoaimportânciadaprevenção;
II — promoção de eventos educativos eculturais paraconsci
entização da comunidade sobre o envelhecimento humano,
enfatizando a prevenção de doenças e a busca de melhor
qualidadedevidaparaaterceiraidade;III—criaçãodepolíti
cas de apoio aos cuidadores de idosos, estimulando a sua
educaçãocontinuada,paraassistirapopulaçãoidosatantoem
seu domicílio como na realização de atividades cotidianas; IV
— facilitação do acesso a tecnologias auditivas, visual e loco
motora; V — oferecimento de oficinas culturais e cursos de
inclusãodigital,comoobjetivodecapacitarosidososparaum
efetivo convívio em sua comunidade, possibilitando sua rein
serção social; VI — combate ao sedentarismo, tabagismo,
alcoolismoeoutroshábitosnocivosàsaúdepormeiodecam
panhasinformativasnosveículosdecomunicação,estimulando
apráticadeatividadesfísicaseanutriçãoadequada,deforma
a incentivar a adoção de um estilo de vida saudável; VII —
estímulo à criação de espaços públicos que possibilitem o
desenvolvimento de atividades físicas e de lazer; VIII — reali
zação de programas públicos de práticas esportivas voltadas
para condicionamento, equilíbrio, reabilitação ou manutenção
doestadodesaúdefísicoemental.Art.7ºParaaimplantação
do Programa de Envelhecimento Ativo, o Poder Executivo
poderá firmar convênios ou parcerias com universidades, em
presas, Organizações não Governamentais (ONGs) e outras
esferasdegoverno,visandoobtersuportetécnico,financeiroe
operacional para a execução das ações previstas nesta Lei.
Art.8ºApresenteLeideveráserregulamentada,porDecreto,
pelo Poder Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias após
suapublicação.Art.9ºEstaLeientraemvigornadatadesua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário. PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de julho
de 2015.      



>

vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 06 de julho de 2015.   
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Institui o ano de 2015 como o
AnodoCentenáriodeHumber
toTeixeira.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiodeFortaleza,o
anode2015,asercelebradoem5dejaneiro,comooANODO
CENTENÁRIO DE HUMBERTO TEIXEIRA. Art. 2º  Nas co
memorações alusivas ao Centenário de Humberto Teixeira
haveráumavastaprogramaçãodeeventosrealçandoapassa
gemdoreferidocentenário.Art.3ºEstaLeientraemvigorna
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em
de julho de 2015.     



DeclaraoSumovAtléticoClube
patrimônio cultural e esportivo
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Regulamenta o Fundo Munici
paldosDireitosdaPessoaIdo
sadoMunicípiodeFortaleza.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,incisos
III e VI, da Lei Orgânica doMunicípio de Fortaleza, e CONSI
DERANDOodispostonoartigo5ºdaLeinº10.106,de17de
outubro de 2013, que instituiu o Fundo Municipal dos Direitos
daPessoaIdosadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDO
que a aludida regulamentação proporcionará o imprescindível
suporteoperacionalàsaçõesqueserãodesenvolvidascomos
recursosalocadosnoFundoMunicipaldosDireitosdaPessoa
IdosadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOaimperio
sanecessidadededisciplinaraorganização,ofuncionamento,
a fiscalização e a execução financeiraorçamentária do Fundo
MunicipaldosDireitosdaPessoaIdosadoMunicípiodeForta
leza.CONSIDERANDO,ainda,asalteraçõesintroduzidaspela
Lei Complementar nº 0176, de 19 de dezembro de 2014.DE
CRETA: Art. 1º  O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa,criadopelaLeinº10.106,de17deoutubrode2013,tem
a sua regulamentação, estrutura e funcionamento estabeleci
dosporesteDecreto.
CAPÍTULOI
DOFUNDOMUNICIPALDOSDIREITOSDAPESSOAIDOSA
Art.2ºOFundoMunicipaldosDireitosdaPessoa Idosatem
por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de
recursosdestinadosaodesenvolvimentodasaçõesdeatendi
mento à pessoa idosa no Município de Fortaleza. § 1º  As
açõesdequetrataocaputdesteartigotêmporobjetivoasse
gurarosdireitossociaisdoidoso,criandocondiçõesparapro
mover sua autonomia, integração e participação efetiva na
sociedade, observado os preceitos contidos na Lei nº 10.741,
de01deoutubrode2003(EstatutodoIdoso)enaLei12.213,
de 20 de janeiro de 2010, que instituiu o Fundo Nacional do
Idosoeautorizouadeduçãodoimpostoderendadevidopelas
pessoasfísicasejurídicas,dasdoaçõesefetuadasaosFundos
Municipais,EstaduaiseNacionaldoIdoso.§2ºOsrecursos
do Fundo poderão se destinar à pesquisa e aos estudos da
situaçãodapessoaidosanoMunicípio,bemcomoàcapacita
ção da rede de atendimento ao idoso, no âmbito da proteção
social.§3ºOsrecursosdoFundoserãogeridospelaSecreta
riaMunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos,nostermosda
LeiComplementarnº0176/2014,observadoasdiretrizesFede
raiseEstaduaissobreosDireitosdaPessoaIdosa,bemcomo
aPolíticaMunicipaldoIdoso.
CAPÍTULOII
DAADMINISTRAÇÃOECONTROLE
Art.3ºFicaoFundoMunicipaldosDireitosdaPessoaIdosa
vinculado à Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Hu
manos,observadaaspolíticasdepromoção,proteçãoedefesa
dosdireitosdapessoaidosadefinidaspeloConselhoMunicipal
dosDireitosdaPessoaIdosadeFortaleza(CMDPI).
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SEÇÃOI
DOCONSELHOMUNICIPALDOSDIREITOSDAPESSOA
IDOSADEFORTALEZA(CMDPI)
Art.4ºSãoatribuiçõesdoConselhoMunicipaldosDireitosda
Pessoa Idosa de Fortaleza (CMDPI), em relação ao Fundo: I.
colaborarparaelaboraçãodosprogramas,projetoseaçõesde
defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa e do plano de
aplicaçãodosrecursos;II.estabelecerosparâmetrostécnicos
e as diretrizespara aplicação dos recursos; III. acompanhar e
avaliaraexecução,odesempenhoeosresultadosfinanceiros;
IV.deliberarsobreaaplicaçãodosrecursosdoFundo;V.ava
liar e aprovar os relatórios financeiros mensais e o balanço
anual;VI.solicitarasinformaçõesnecessáriasaoacompanha
mento, ao controle e à avaliação das atividades a cargo do
Fundo; VII. mobilizar os diversos segmentos da sociedade no
planejamento,execuçãoecontroledasações;VIII.fiscalizaros
programasdesenvolvidos;IX.daramplapublicidade,nomuni
cípio,detodasasresoluçõesdoCMDPIrelativasaoFundo.
SEÇÃOII
DASECRETARIAMUNICIPALDACIDADANIAEDIREITOS
HUMANOS(SCDH)
Art.5ºSãoatribuiçõesdaSecretariaMunicipaldaCidadaniae
DireitosHumanosemrelaçãoaoFundo:I.coordenaraexecu
ção dos recursos do Fundo, de acordo com os programas,
projetoseaçõesreferidosnoartigo4º,incisoI,desteDecreto;
II.apresentaraoCMDPIpropostaparaosprogramas,projetos
eaçõesondedeverãoseraplicadososrecursos;III.apresentar
aoCMDPI,paraaprovação,balançoanualerelatóriosmensais
das receitas e despesas realizadas; IV. ordenar a despesa,
emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pa
gamentoreferentesàsdespesasdoFundo;V.manteroscon
trolesnecessáriosàexecuçãodasreceitasedasdespesas;VI.
manter, em articulação com a Coordenadoria de Gestão do
PatrimôniodaSecretariaMunicipaldoPlanejamento,Orçamen
to e Gestão (SEPOG), o controle dos bens patrimoniais que
pertencemaoFundo;VII.encaminhardemonstrativosdasitua
çãoeconômicofinanceiradoFundoàSecretariaMunicipaldas
Finançase,quandosolicitado,aoComitêMunicipaldeGestão
por Resultados e Gestão Fiscal de Fortaleza (COGERFFOR):
a) mensalmente, a prestação de contas das despesas efetua
das pelo Fundo; b) anualmente, inventário dos bens móveis,
almoxarifado e, caso existente, imóveis, do Fundo; VIII. provi
denciar,juntoaSecretariaMunicipaldasFinanças,aobtenção
de demonstrativos que indiquem a situação econômico
financeiradoFundo;IX.apresentaraoCMDPIaanáliseeava
liação da situação econômicofinanceira do Fundo; X. manter
controle dos contratos e convênios firmados com instituições
governamentais enão governamentais financiados com recur
sosdoFundo;XI.encaminharaoCMDPIrelatóriodeacompa
nhamentoeavaliaçãodoplanodeaplicaçãodosrecursos;XII.
realizar os procedimentos necessários à aquisição de bens e
contratação de serviços necessários ao bom funcionamento
das atividades executadas pelo Fundo; XIII. disponibilizar o
pessoal necessário para dar suporte ao desenvolvimento das
atividadesrelativasaosprogramas,projetoseaçõesdesenvol
vidascomosrecursosdoFundo.
CAPÍTULOIII
DOSRECURSOSDOFUNDO
Art. 6º  Constituem receitas do Fundo Municipal dos Direitos
daPessoaIdosa,alémdeoutrasquevenhamaserinstituídas:
I. transferências e repasses da União ou do Estado, por seus

           




































 

























































órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem
comodeseusfundos;II.transferênciaserepassesdoMunicí
pio; III. auxílios, legados, valores, as contribuiçõese doações,
inclusive debensmóveis eimóveis, que lhe forem destinados
porpessoasfísicasoujurídicaspúblicasouprivadas,nacionais
ou internacionais; IV. produtos de aplicações financeiras dos
recursosdisponíveis;V.valoresdasmultasprevistasnaLeinº
10.741/2003(EstatutodoIdoso);VI.doaçõesfeitasporpesso
as físicas ou jurídicas deduzidas no Imposto sobre a Renda,
conforme a Lei Federal nº 12.213/2010; VII. outras receitas
destinadas ao referido fundo, e; VIII. receitas estipuladas em
Lei.§1ºOsrecursosaqueserefereesteartigoserãotransfe
ridos,depositadosourecolhidosemcontaespecífica,emnome
doFundoMunicipaldeDefesadosDireitosdaPessoaIdosado
Município de Fortaleza, em instituição bancária indicada pela
SecretariaMunicipaldeFinanças.§2ºOsrecursosdoFundo
serão destinados à programas, projetos, ações e atividades
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa de Fortaleza (CMDPI). Art. 7º  Constituem ativos do
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa a
disponibilidade monetária em banco, oriunda das receitas es
pecificadas no art. 6º deste Decreto. § 1º  Anualmente, pro
cessarseá o inventário dos bens e direitos, vinculados ao
Fundo,quepertençamàPrefeituraMunicipaldeFortaleza.§2º
Apósarealizaçãodoinventáriodequetrataoparágrafoante
rior,asinformaçõesdeverãoserremetidasàCoordenadoriade
GestãodoPatrimônioedeRecursosLogísticos,daSecretaria
MunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão.









RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002
FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS
FONE:(0XX85)3452.1746
FONE/FAX:(0XX85)3101.5320
FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680

Municipal das Finanças, que, por sua vez, encaminhará ao
Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará: I.mensalmente,
demonstrativo de receitas e despesas (balancete); II. anual
mente,relatóriodeatividadeseprestaçãodecontas,comBa
lançoGeral,observadasalegislaçãoeasnormaspertinentes.
§3ºParaaSecretariaMunicipaldasFinanças,odocumento
mensal a que se refere o item I, do parágrafo 2º deste artigo
deverá ser acompanhado de cópias dos respectivos compro
vantesdas receitase despesas, o mesmo ocorrendo em rela
ção à apresentação das contas ao Conselho Municipal dos
DireitosdaPessoaIdosa.
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CAPÍTULOV
DAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
Art. 10  Nenhuma despesa será realizada sem a necessária
previsão orçamentária. Parágrafo Único  Para os casos de
insuficiênciaouinexistênciaderecursos,poderãoserutilizados
créditos adicionais, autorizados por Lei e abertos por Decreto
doPoderExecutivo.Art.11AsdespesasdoFundoconstituir
seão de: I. financiamento total ou parcial dos programas de
proteção especial, constantes do plano de aplicação; II. aten
dimentodedespesasdiversas,decaráterurgentee inadiável,
observadoo§1ºdoart.2ºdesteDecreto.Art.12Aexecução
orçamentáriadareceitaprocessarseáatravésdaobtençãodo
seuprodutonosrecursosdofundodeterminadasnesteDecre
to, a qual será depositada e movimentada através da rede
bancária indicada pela Secretaria Municipal das Finanças, em
contaespecialabertaparaessefim.

CAPÍTULOIV
DACONTABILIZAÇÃODOFUNDO

CAPÍTULOVI
DAMOVIMENTAÇÃOEAPLICAÇÃO

Art.8ºAcontabilidadetemporobjetivoevidenciarasituação
financeira e patrimonial do próprio Fundo, observados os pa
drõesenormasestabelecidasnalegislaçãopertinente.Art.9º
A gestão contábil dos recursos do Fundo será realizada pela
SecretariaMunicipaldaCidadaniaeDireitosHumanos.§1ºA
execução financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Pes
soa Idosa observará as normas regulares da Contabilidade
Pública,bemcomoalegislaçãorelativaalicitaçõesecontratos
e estará sujeita ao efetivo controle dos órgãos próprios de
controle interno do Poder Executivo, sendo que a receita e
aplicação dos respectivos recursos serão, periodicamente,
objetodeinformaçãoeprestaçãodecontas.§2º Paraaten
dimentoaodispostonoparágrafoanterior,aSecretariaMunici
paldaCidadaniaeDireitosHumanosencaminharáàSecretaria

Art. 13. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pes
soaIdosaserãodepositadosemcontabancáriaespecífica,sob
a denominação “Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Ido
sa”. Parágrafo Único  Aconta bancária específica referida no
caputdesteartigoserámovimentadapeloSecretárioMunicipal
de Cidadania e Direitos Humanos, na qualidadede ordenador
dedespesasdoFundo,ouaquemestedelegartalcompetên
cia. Art. 14  Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa somente serão aplicados e movimentados por
deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
IdosadeFortaleza(CMDPI),deacordocomoprograma,proje
to,açãoouatividadeaprovadapeloreferidoConselho.Art.15
O exercício financeiro do Fundo Municipal de dos Direitos da
PessoaIdosacoincidirácomoanocivil.Art.16Osaldoposi
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tivodoFundoMunicipaldosDireitosdaPessoaIdosa,apurado
embalanço,emcadaexercíciofinanceiro,serátransferidopara
oexercícioseguinte,acréditodomesmoFundo.
CAPÍTULOVII
DAPRESTAÇÃODECONTAS
Art.17TodadespesarealizadacomrecursosdoFundodeve
ráserobjetodeprestaçãodecontasaoPoderExecutivoeao
CMDPI, não excluindo a apresentação a outros órgãos públi
cos,noscasosassimdeterminados.Art.18Asentidadesde
direitopúblicoouprivadoquereceberemrecursostransferidos
doFundoatítulodesubvençõessociais,auxílios,convêniosou
transferênciasaqualquertítulo,serãoobrigadasacomprovara
aplicação dos recursos recebidos, segundo os fins a que se
destinarem, sob pena de suspensão de novos recebimentos,
além de responsabilização civil, criminal e administrativa. Art.
19Aprestaçãodecontasdequetrataoartigo17desteDe
creto será feita em estrita observância à legislação federal e
municipal que regulam a tomada de prestações de contas no
âmbitodoMunicípio.
CAPÍTULOVIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS
Art.20ASecretariaMunicipaldaCidadaniaeDireitosHuma
nos (SCDH) deverá proporcionar a infraestrutura necessária
para a administração dos recursos financeiros do Fundo. Art.
21  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.22Revogamseasdisposiçõesemcontrário,emespecial
o Decreto nº 13.304, de 21 de fevereiro de 2014. PAÇO DA
PREFEITURAMUNICIPAL,em17demarçode2015.
      
     



Declara de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação o
bemimóvelqueindicaedáou
trasprovidências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,daLeiOrgânica
doMunicípiodeFortalezade05deabrilde1990,ecomapoio
no Decreto – Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941,
alteradopela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº
4.132de10desetembrode1962enoDecreto–Leinº1.075,
de 21 de janeiro de1970. DECRETA: Art. 1º  Fica declarado
de Utilidade Pública, para fins de desapropriação pelo Municí
piodeFortaleza,oterrenosituadoàRuaOsórioCorreia,s/nº,
distandoanoroeste68,53mparaaRuaPedroAlvaresCabral,
BairroParquePresidenteVargas,dispostonaseguintepoligo
nal:PartindodopontoPT00,decoordenadasX=545131.57e
Y=9577088.61comumazimutede122º45’21’’,ecomdistância
80,00m encontrase o ponto PT01; Partindo do ponto PT01
com um ângulo interno 90,00º, seguindo em direção ao sul,
numadistânciade60,00mencontraseopontoPT02;Partindo
do ponto PT02 com um ângulo interno 90,00º, seguindo em
direção ao oeste, numa distância de 80,00m, encontrase o
ponto PT03; Partindo do ponto PT03 comumângulo interno
90,00º, seguindo em direção ao norte, numa distância de
60,00m, encontrase o ponto PT00; onde iniciou a poligonal,
com área total de 4.800,00m² e perímetro de 280,00m; em
conformidade com oprojetoelaboradopela Secretaria Munici
paldeEducação–SME.Art.2ºFicamexcluídosdapresente
declaração de Utilidade Pública, para fins de desapropriação
quaisquer imóveis, prédios e benfeitorias pertencentes ao Es
tado e União situadosna área discriminada noartigo anterior.
Art.3ºObemimóveldescritonoartigoanterior,comtodasas
edificações e benfeitorias nele existentes será desapropriado
pelo município de Fortaleza para fins de construção de uma
EscoladeTempoIntegral.Art.4ºFicaaSecretariaMunicipal
daEducação–SME,autorizadaapromoveramigáveleaPro
curadoriaGeraldoMunicípio–P.G.M.,aexecutarjudicialmen
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teadesapropriaçãodequetrataopresenteDecreto,devendo
as despesas correr a conta de recursos específicos a serem
transferidosparaaSecretariaMunicipaldeEducação,Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.1130.
0001, Elemento de Despesa 44.90.61, Fonte 0.101 e 0.105.
Art.5ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublica
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE
FEITURA MUNICIPAL, em 17 de março de 2015. 




Declara de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá
outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,daLeiOrgânica
doMunicípiodeFortalezade05deabrilde1990,ecomapoio
no Decreto – Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941,
alteradopela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº
4.132de10desetembrode1962enoDecreto–Leinº1.075,
de 21 de janeiro de1970. DECRETA: Art. 1º  Fica declarado
de Utilidade Pública, para fins de desapropriação pelo Municí
piodeFortaleza,oterrenosituadoàRuaProfessorVirgíliode
Morais,distando42,39maonortedaRuaCuritiba,esquinacom
Rua Barão de Cotegipe, s/nº, oriundo do Loteamento Parque
Genibaú–BairroAutranNunes,dispostonaseguintepoligonal:
PartindodopontoPT00,confluênciadaRuaBarãodeCotegi
pe com a Rua Professor Virgílio de Moraes, de coordenadas
UTM: Datum SIRGAS 2000, Zona 24M X=544740.69 e
Y=9585161.18comumazimutede280°30’41”,ecomdistância
68,54m encontrase o ponto PT01; Partindo do ponto PT01
com um ângulo interno 90,00º, seguindo em direção ao sul,
numadistânciade82,78mencontraseopontoPT02;Partindo
do ponto PT02 com um ângulo interno 90,00º, seguindo em
direção ao leste, numa distância de 68,54m, encontrase o
ponto PT03; Partindo do ponto PT03 comumângulo interno
90,00º, seguindo em direção ao norte, numa distância de
82,78m, encontrase o ponto PT00; onde iniciou a poligonal,
com área total de 5.673,74m² e perímetro de 302,64m; em
conformidade com oprojetoelaboradopela Secretaria Munici
paldeEducação–SME.
























Art. 2º  Ficam excluídos da presente declaração de Utilidade
Pública, para fins de desapropriação quaisquer imóveis, pré
diosebenfeitoriaspertencentesaoEstadoeUniãosituadosna
área discriminada no artigo anterior. Art. 3º  O bem imóvel
descritonoartigoanterior,comtodasasedificaçõesebenfeito
riasneleexistentesserádesapropriadopelomunicípiodeFor

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVI

FORTALEZA, 06 DE FEVEREIRO DE 2009

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0061
DE 22 DE JANEIRO DE 2009
Cria a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos (SDH) de
Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE FORTALEZA
Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito, cuja
finalidade é promover e coordenar a Política Municipal de Direitos Humanos, mediante a formulação de diretrizes gerais e a
identificação das prioridades que deverão nortear as ações
para assegurar os direitos, as garantias e liberdades das pessoas enquanto cidadãs, bem como promover seu efetivo reconhecimento e observância no âmbito do Município de Fortaleza. Art. 2º - Considera-se como de direitos humanos, para fins
desta lei, os segmentos relativos ao idoso, à criança e ao adolescente, às pessoas com deficiência, à diversidade sexual e à
igualdade étnica e racial. Art. 3º - A Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza tem as seguintes atribuições: I - definir
políticas e diretrizes de promoção dos direitos humanos da
população de Fortaleza, com especial destaque para as políticas de geração - infância, adolescência e população idosa população negra, diversidade sexual e pessoas com deficiência; II - coordenar e promover a Política Municipal de Direitos
Humanos, através de programas e projetos integrados com os
diferentes setores da administração municipal; III - desenvolver
ações afirmativas com base na prática de programas voltados
aos grupos desfavorecidos por sua condição de classe, sexo,
raça, etnia, origem, promovendo-lhes meios de garantia de
seus direitos; IV - estabelecer normas gerais para a efetivação
das ações de proteção à infância e à adolescência, aos idosos,
às pessoas com deficiência, à garantia da diversidade sexual e
da igualdade racial; V - defender os direitos humanos, através
do atendimento e encaminhamento de denúncias de violações
de direitos, bem como no acompanhamento a processos de
violação dentro da administração municipal; VI - manter a população informada sobre a oferta de serviços disponibilizados
pela Prefeitura Municipal na área de direitos humanos; VII participar da formulação, acompanhamento e avaliação de
projetos de apoio e atendimento aos segmentos atendidos, em
articulação com as Secretarias Executivas Regionais (SER);
VIII - fortalecer e articular as redes de proteção e atendimento à
população, visando à defesa, promoção e garantia dos direitos
humanos; IX - promover a participação ativa da população nas
ações desenvolvidas pela Secretaria de Direitos Humanos
(SDH), através de eventos e campanhas, a fim de informar e
despertar na população a percepção dos direitos que lhe são
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pertinentes; X - manter relação direta com a sociedade civil,
estabelecendo parcerias, redes de ajuda, canais de participação e controle social nas políticas de promoção dos direitos
humanos, implementando ações com a participação dos segmentos que vivenciam diferentes formas de discriminação,
visando formular política de equidade, de forma integrada, em
nível municipal, fixando prioridades para execução das ações,
captação e aplicação de recursos; XI - planejar, coordenar e
avaliar a capacitação continuada dos profissionais que desenvolverem atividades inerentes aos segmentos de direitos humanos definidos nesta lei; XII - desenvolver formas de acompanhamento, supervisão e monitoramento das ações do município voltadas a garantir os direitos humanos para ampliar seu
impacto positivo na qualidade de vida da população envolvida;
XIII - propor, coordenar e executar estudos e pesquisas acerca
de direitos humanos, objetivando subsidiar, através da população sistemática de conhecimento, a formulação e execução da
Política Municipal de Direitos Humanos; XIV - prestar orientação e acompanhamento psico, jurídico e social às pessoas e
familiares vítimas de violência, em especial a violência contra
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, grupos étnico, racial ou sexualmente discriminados e, de modo
geral, às pessoas vítimas de violência, crimes e tortura de
qualquer espécie; XV - implementar políticas públicas transversais que permitam o enfrentamento das diversas formas de
discriminação; XVI - desenvolver atividades voltadas ao resgate
da identidade, dando visibilidade à religiosidade, cultura, memória e cidadania das diversas raças e etnias; XVII - desenvolver a interlocução com os diferentes setores da sociedade, com
o objetivo de apoiar, promover, gerir, estimular e garantir os
diferentes meios de exercício dos direitos humanos às pessoas
com deficiência; XVIII - estabelecer diretrizes visando assegurar o respeito à diversidade sexual, bem como contribuir para a
integração cultural, social e econômica dos segmentos discriminados; XIX - desenvolver ações que visem aprimorar a organização do voluntariado na cidade, integrando os voluntários no
trabalho de construção da cidadania; XX - garantir a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente na cidade, executando e controlando as políticas previstas no Programa Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
ênfase na prevenção e combate ao abuso e a exploração sexual, trabalho infantil, abandono e negligência; XXI - estabelecer contratos, convênios ou termos de cooperação com organismos públicos ou particulares, nacionais e internacionais, em
áreas pertinentes ao seu âmbito de atuação, bem como articular com instituições de âmbito municipal outras diretrizes correlatas, com vistas a ampliar a área de atuação garantida pela
política de direitos humanos; XXII - elaborar, em coordenação
com a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA), a
proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos
inerentes à Secretaria de Direitos Humanos (SDH); XXIII estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na
gestão fiscal; XXIV - subsidiar o Conselho de Orientação Político-Administrativo do Município (COPAM) no desempenho das
atividades cometidas à SDH; XXV - desempenhar outras atividades correlatas. Art. 4º - A organização administrativa da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) será composta da seguinte forma: I - Secretário Municipal de Direitos Humanos; II - Secretário Executivo de Direitos Humanos; III Assessoria Técnica; IV - Assessoria Administrativa; V - Coordenadoria da Igualdade Racial; VI - Coordenadoria da Diversida-
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de Sexual; VII - Coordenadoria de Pessoas com Deficiência.
VIII - Coordenadoria da Criança e do Adolescente - FUNCI; IX Coordenadoria de Idosos; X - Supervisão do Voluntariado; XI Coordenação de Administração e Finanças. § 1º - O Secretário
Municipal de Direitos Humanos é membro nato do Conselho de
Orientação Político-Administrativa (COPAM) e do Conselho de
Planejamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto municipal detalhará a organização administrativa das coordenadorias e assessorias que compõem a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH). Art. 5º - Serão vinculados à
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza constituintes do
Sistema Municipal de Direitos Humanos: I - o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; II - o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; III o Conselho Municipal do Idoso; IV - o Conselho Municipal de
Apoio às Pessoas com Deficiência; V - os Conselhos Tutelares.
§ 1º - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, até então vinculados à Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS), deverão ser vinculados à Secretaria de Direitos Humanos (SDH), e serão reestruturados por
leis específicas, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta lei, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, à luz das diretrizes do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e sob a
orientação do atual colegiado do Conselho Municipal. § 2º - Os
Conselhos Tutelares de Fortaleza, criados pela Lei nº 7.526, de
12 de maio de 1994, com sua organização e funcionamento
definidos pela Lei nº 8.775, de 09 de outubro de 2003, deverão
ser vinculados administrativamente à Secretaria de Direitos
Humanos (SDH), com o apoio das Secretarias Executivas Regionais, e deverão ser reestruturados por lei específica, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação
desta lei, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. § 3º - Cabe à Secretaria de Direitos Humanos o apoio à estruturação do Conselho Municipal do
Idoso, criado pela Lei nº 8.913, de 22 de dezembro de 2004,
vinculado administrativamente ao executivo, o qual deverá ser
reestruturado por lei específica, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura desta lei. Art. 6º - Os cargos
comissionados que passam a integrar a estrutura da Secretaria
de Direitos Humanos são os constantes do Anexo Único, parte
integrante desta lei, com a denominação e quantificação ali
previstas.
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CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - A Fundação da Criança e da Família
Cidadã (FUNCI), até então vinculada à Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS), passa a ser vinculada à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) e deverá ser reestruturada por lei específica. Art. 8º - Ficam criados 6 (seis) Centros Integrados dos Direitos da Pessoa Humana (CIDHPP),
equipamentos sociais do município em que estarão concentrados os serviços e os programas associados à Secretaria de
Direitos Humanos, predominantemente, a partir do reordenamento de 6 (seis) Centros de Cidadania e/ou Complexos de
Cidadania, hoje sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Assistência Social, mediante estudo a ser elaborado pelas
secretarias envolvidas, sob a coordenação do Gabinete do
Prefeito, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
publicação desta lei e publicado na forma de decreto do chefe
do executivo. Art. 9º - Os cargos comissionados utilizados para
o pagamento da gratificação dos Conselhos Tutelares, a título
de pró-labore, passam a compor o quadro da Secretaria de
Direitos Humanos, especificamente junto à Coordenadoria da
Criança e do Adolescente. Parágrafo Único - Lei específica a
ser encaminhada à Câmara Municipal de Fortaleza reordenará
a estrutura e o funcionamento dos Conselhos Tutelares, conforme definição prévia do Governo Municipal e do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ouvidos os conselheiros tutelares. Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais ao orçamento anual, suplementares e
especiais, até o limite dos saldos de dotação orçamentária na
data da publicação desta Lei Complementar, com recursos do
tesouro e de outras fontes, em função da criação da SDH. § 1º
- As fontes a que se refere o caput deste artigo são as oriundas
da Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI), do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das
ações “Manutenção do Conselho Tutelar” e remuneração e
encargos sociais dos conselheiros tutelares das Secretarias
Executivas Regionais I, II, III, IV, V e VI; das ações “Promoção
da Igualdade Racial - OP”, “Atendimento a Pessoas Vítimas de
Discriminação”, “Valorização de Culturas Negras e Indígenas”,
“Assessoramento das Políticas Públicas de Atenção às Pessoas com Deficiência”, “Assessoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial” e “Assessoramento das Políticas
Públicas para a Diversidade Sexual - OP”, do Gabinete do

Prefeito, todas transferidas para a SDH em função de sua criação. § 2º - Os recursos necessários à abertura dos créditos
adicionais de que trata o caput serão obtidos na forma prevista
no art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art.
11 - O patrimônio, os recursos orçamentários, extraorçamentários e financeiros da Fundação da Criança e da Família Cidadã
(FUNCI) serão relocados para a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), que a sucederá, ainda, nos direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive nas respectivas receitas. Art. 12 - O Poder Executivo,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência
desta lei, adotará as providências necessárias à fiel execução
desse ato. Art. 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
22 de janeiro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
ANEXO ÚNICO
Tabela de Cargos e Funções da Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH)
CARGOS NOVOS
SIMBOLOGIA
Secretário
Secretário Executivo
DG.1
Coordenador Especial
DG.1
Assessor Especial
DG.1
Assessor Técnico I
DNS.1
Assessor Técnico II
DNS.2
Assessor Jurídico
DNS.2
Assessor Técnico III
DNS.3
Conselheiro Tutelar
DNS.1
Assessor Administrativo I
DAS.1
Assistente Técnico I
DAS.1
Assessor Administrativo II
DAS.2
Assistente Técnico II
DAS.2
Assessor Administrativo III
DAS.3
Assistente Técnico III
DAS.3
Apoio Administrativo I
DNI.1
Auxiliar Técnico I
DNI.1
Apoio Administrativo III
DNI.3
*** *** ***

QTDE.
01
01
05
01
18
06
01
03
30
09
24
04
03
01
03
01
08
02

DECRETO Nº 12485 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto - Lei
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de
1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado a Rua B, s/n e nº 10, Bairro Coaçu, do loteamento Esplanada de Messejana, constituído pelos lotes nºs 01,
02, 03 e 04 da quadra 02, perfazendo uma área total de
1.710,00m², composto pelas matrículas nº 46.872 e nº 69.328 CRI - 1ª zona, possuindo as seguintes medidas e confrontações: a Oeste (frente) medindo 54,00m com a Rua B; a Leste
(fundos) medindo 58,00m em três segmentos: o primeiro medindo 18,00m no sentido sul-norte, o segundo medindo 4,00m
no sentido oeste-leste e o terceiro medindo 36,00m no sentido
sul norte com os lotes nºs 33, 34, 35 e 36 da quadra 02; ao
Norte (lateral direita), medindo 33,00m com o lote 02 da quadra
05; ao Sul (lateral esquerda) medindo 29,00m com imóvel de
propriedade de Manoel de Castro Souza. Art. 2º - Os bens
imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e
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servidões nele existentes serão desapropriados pelo Município
de Fortaleza para Implantação de Uma Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral
do Município - P.G.M., a executar judicialmente a desapropriação de que trata o presente decreto, devendo as despesas
correr a conta de recursos específicos a serem transferidos
para a Secretaria Executiva Regional VI - S.E.R. VI, Dotação
Orçamentária:
24.901.12.361.0099.1097.0004,
Elemento
459061.0.104, Fonte 0.104. Art. 4º - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 30 de
dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
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DECRETO Nº 12486 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto - Lei
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de
1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado a Rua Paulo Morais, nº 95, Bairro Papicu,
Loteamento Moderna Aldeota, perfazendo uma área total de
1.040,00m², composto pela matrícula nº 001.791 - CRI - 5ª
zona, possuindo as seguintes medidas e confrontações: ao Sul
(frente) medindo 26,00m com a Rua Paulo Morais; ao Norte
(fundos) medindo 26,00m com o lote 23 e parte do lote 20; a
Oeste (lateral direita), medindo 40,00m com parte dos lotes 17,
18 e 19 de propriedade de Norma Cordeiro Campos; a Leste
(lateral esquerda) medindo 40,00m com o lote 15 de propriedade de Valdo Vasconcelos Rios. Art. 2º - Os bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões
nele existentes serão desapropriados pelo Município de Fortaleza para Instalação de Uma Escola Municipal. Art. 3º - Fica a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura - SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral do Município - P.G.M., a executar judicialmente a
desapropriação de que trata o presente decreto, devendo as
despesas correr a conta de recursos específicos a serem transferidos para a Secretaria Executiva Regional VI - S.E.R. VI,
Dotação Orçamentária: 24.901.12.361.1099.1097.0001, Elemento 449061, Fonte 101. Art. 4º - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 30 de
dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12487 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o
imóvel que indica, e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 83 da Lei
Orgânica do Município de Fortaleza, e com fundamento no
Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de
setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075 de 21 de janeiro
de 1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.576 DE 25 DE SETEMBRO DE 2009
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Técnica
Municipal para elaboração de
Políticas Públicas para atenção
às Pessoas com Deficiência COMPEDEF, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, instituída pelo Decreto nº
12.166/2007, com alterações posteriores. CONSIDERANDO a
necessidade de prosseguimento das atividades da Comissão
Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipal para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para até 30 de novembro
de 2009 o prazo de funcionamento da Comissão Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para
atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 25 dias do mês de setembro
de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.538 DE 22 DE MAIO DE 2009
Regulamenta a Lei Complementar nº 061 de 22 de janeiro
de 2009, que criou a Secretaria
de Direitos Humanos de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das suas atribuições legais previstas no artigo 83, VI, da
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando
o que dispõe a Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a
implantação definitiva das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras da Secretaria de Direitos Humanos. CONSIDERANDO os trâmites administrativos necessários para a
transição definitiva das competências relacionadas aos Direitos
Humanos para a Secretaria de Direitos Humanos - SDH. DECRETA: Art. 1º - A Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ficam vinculados administrativamente,
orçamentariamente e financeiramente à Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presen-
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te Decreto, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei Complementar
nº 61, de 22 de janeiro de 2009. Art. 2º - O Conselho Municipal
do Idoso o Conselho Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência e os Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
ficam vinculados à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presente Decreto, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. Parágrafo Único - A vinculação administrativa, financeira
e orçamentária das unidades previstas no caput serão implementadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010
e regulamentadas através de legislação específica. Art. 3º - A
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento providenciará, com auxílio da Secretaria de Finanças do Município, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação
deste decreto, a criação da unidade orçamentária da Secretaria
de Direitos Humanos - SDH. Parágrafo Único - As despesas
com o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos - SDH correrão por conta da dotação orçamentária da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a adoção da medida prevista no caput. Art. 4º - Fica atribuída à Secretaria de Direitos
Humanos a competência de ordenar despesas tanto deste
órgão quanto da Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI. Art. 5º - Todos os contratos, convênios e qualquer
outros instrumentos jurídicos que gerem direitos e obrigações
firmados com a Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, pertinentes às atribuições transferidas a Secretaria de
Direitos Humanos - SDH, poderão ser sub rogados para a
Secretaria de Direitos Humanos - SDH, por ato administrativo
discricionário da Secretária Municipal de Direitos Humanos. Art.
6º - O Coordenador Administrativo Financeiro e o Assessor
Jurídico da Secretaria de Direitos Humanos, poderão responder
respectivamente, administrativamente e juridicamente pela
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a reestruturação prevista no art. 7º da Lei Complementar nº 61, de 22
de janeiro de 2009. Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22 de
maio de 2009, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 22 dias do
mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.605 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica
do Município de Fortaleza, e com fundamento no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de setembro
de 1962 e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, todos os
imóveis, benfeitorias e servidões localizados na Av. Sargento
Hermínio, no trecho compreendido entre a Av. José Bastos e a
Av. Perimetral, conforme projeto elaborado pela SEINF - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura. Art. 2º - Os
bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões nele existentes serão desapropriados pelo
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ANO LV

FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2008

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12364 DE 27 DE MARÇO DE 2008
Dispõe acerca da composição
do Conselho de Planejamento
Estratégico - CPE, criado pela
Lei nº 8.608/2001, e modificado
pela Lei nº 9.332/2007 e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, constantes no inciso VI do art.
83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar a composição do Conselho
de Planejamento Estratégico - CPE, criado pela Lei nº
8.608/2001, e modificado pela Lei nº 9.332/2007. CONSIDERANDO, ainda a alteração da estrutura administrativa pelas
Leis nºs 8.608, de 26.12.2001; 8.740, de 10.07.2003; e 8.810,
de 30.12.2003; Lei nº 8.869, de 19 de julho de 2004; Leis Complementares nºs 039, de 10.07.2007; 040, de 22.08.2007; 046,
de 05.12.2007; 047, de 05.12.2007; 053, de 25.12.2007; 054,
de 28.12.2007. DECRETA: Art. 1º - O Conselho de Planejamento Estratégico - CPE é composto pelos integrantes dos
seguintes órgãos municipais: I - Chefe do Gabinete do Prefeito
de Fortaleza; II - Secretaria Municipal de Saúde - SMS; III Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN; IV - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Município - SDE; V - Secretaria Municipal de Educação - SME; VI - Secretaria de Administração do Município - SAM; VII - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS; VIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF; IX - Secretaria de
Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município - SEMAM; X Procuradoria Geral do Município - PGM; XI - Controladoria
Geral do Município de Fortaleza - CGM; XII - Secretaria de
Planejamento e Orçamento do Município - SEPLA; XIII - Coordenadoria de Articulação Política do Gabinete da Prefeita; XIV Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres.
XV - Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude; XVI - Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Fortaleza. XVII - Secretaria de Cultura de Fortaleza; XVIII - Secretários das Secretarias Regionais, Assessorias Parlamentar e
institucional; XIX - Instituto de Previdência do Município - IPM;
XX - Instituto Dr. José Frota - IJF; XXI - Empresa Municipal de
Limpeza e Urbanização - EMLURB; XXII - Autarquia Municipal
de Trânsito e Cidadania - AMC; XXIII - Secretaria de Turismo
de Fortaleza - SETFOR; XXIV - Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos - ÍMPARH; XXV Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI; XXVI Instituto de Pesos e Medidas do Município - IPEM; XXVII Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR; XXVIII - Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor de Fortaleza - SMDC/PROCON; XXIX - Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza - GMF. Art. 2º - Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, aos 27 dias do mês de março de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
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SUPLEMENTO AO Nº 13.784

DECRETO Nº 12366 DE 27 DE MARÇO DE 2008
Cria a Comissão Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas de Promoção de
Igualdade Racial - COPPIR.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 83, incisos
VI e XII, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar um núcleo formulador de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade
racial na Prefeitura de Fortaleza, que organize a transversalidade de ações e programas para atender as necessidades e
garantir os direitos das diversas populações étnico-raciais ca
cidade; e CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer
instância de articulação com os movimentos sociais, especialmente com o movimento negro, entidades privadas, organizações não governamentais - ONG’s que lidam direta ou indiretamente com a política de promoção da igualdade racial. DECRETA: Art. 1º - Fica criada a Comissão Técnica Municipal
para elaboração de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
- COPPIR, vinculada ao Gabinete da Prefeita, responsável por
coordenar e desenvolver políticas voltadas para a questão
racial e étnica, como forma de garantir direitos e construir a
cidadania a justiça para negros e outros grupos étnico-raciais
historicamente discriminados. Art. 2º - A Comissão será composta por 06 (seis) membros, distribuídos de acordo com as
funções e cargos a seguir: I - 01 (um) Assessor Especial, com
equivalência DG.1; II - 02 (dois) Assessores Técnicos I, com
equivalência DNS.1; III - 01 (um) Assessor Técnico II, com
equivalência DNS.2; IV - 01 (um) Assistente Técnico I, com
equivalência DAS.3; V - 01 (um) Auxiliar Técnico I, com equivalência DNI.1. Parágrafo Único - Os membros da Comissão
serão designados pela Prefeita Municipal através de ato administrativo. Art. 3º - A Comissão encerrará seus trabalhos em 31
de dezembro de 2008, podendo este prazo ser prorrogado por
necessidade de serviço e interesse público, a critério do chefe
do Poder Executivo. Art. 4º - As despesas para a execução
deste decreto deverão correr por conta de dotação orçamentária do Gabinete da Prefeita, suplementada se necessário. Art.
5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto 12.256, de 17 de setembro de 2007 e demais as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 27 dias do mês de março de
2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2382/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto nº 11459, de 11.08.03. RESOLVE
conceder a HELENA RODRIGUES BARROSO, Chefe de Gabinete, passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Rio
de Janeiro/Fortaleza, para acompanhar a Senhora Prefeita, na
52ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, nos dias 03
e 04.04.2008, devendo as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2003.0001, Elemento de Despesa, 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção),
Fonte 100, consignadas ao Gabinete da Prefeita, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 27 de março de 2009. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12160 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2007
Cria o Grupo de Trabalho da
Prefeitura Municipal de Fortaleza para planejamento e realização de ações que visem a
implementação de políticas públicas voltadas à promoção da
igualdade racial.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI da
Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO ser dever do
Estado promover a justiça social e a igualdade étnico-racial,
sendo as políticas públicas universais, devendo ser concebidas
e implementadas de forma integral e intersetorial. CONSIDERANDO os direitos da população negra à educação, à saúde, à
integridade física, a uma vida sem violência, discriminação ou
preconceito, à propriedade e à possibilidade de participação
política. CONSIDERANDO que a defesa e promoção dos direitos humanos e o incentivo á prática da cidadania constituem
prioridades de atuação por parte desta administração. DECRETA: Art. 1º - Fica criado o Grupo de Trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza para planejamento e realização de ações
que visem à promoção da igualdade étnico-racial. Art. 2º - O
Grupo de Trabalho será composto por representantes do movimento negro, de entidades que trabalham para a promoção
da igualdade étnico-racial e dos seguintes órgãos municipais: I
- Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; II - Gabinete da Vice-Prefeitura; III - Coordenadoria de Políticas para a
Mulher; IV - Secretaria Municipal de Saúde - SMS; V - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE; VI - Secretaria de
Planejamento - SEPLA; VII - Secretaria de Meio Ambiente SEMAM; VIII - Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza - HABITAFOR; IX - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano S/A - ETTUSA; X - Secretarias Regionais I, II, III, IV, V,
VI; XI - Empresa de Limpeza e Urbanização - EMLURB; XII Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI; XII - Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET; XIII - Instituto
Dr. José Frota; XIV - Assessoria de Políticas para a Juventude;
XV - Secretaria de Turismo - SETFOR. § 1º - Caberá aos representantes do Gabinete do Chefe do Poder Executivo, do
Gabinete da Vice-Prefeitura e do Movimento Negro a coordenação do Grupo de Trabalho e o provimento dos meios para a
realização de suas atividades. § 2º - Os membros do Grupo de
Trabalho serão indicados pelos titulares dos órgãos representados, no prazo de vinte dias da publicação deste decreto. Art.
3º - São competências e atribuições dos membros integrantes
do Grupo de Trabalho: I - sugerir, propor e planejar ações visando à garantia das políticas públicas voltadas às mulheres; II
- sugerir e promover ações de prevenção, articulação e mobilização em torno da cidadania das mulheres; III - fortalecer as
ações do movimento negro no enfrentamento a toda forma de
discriminação e preconceito em relação à população étnicoracial; IV - estimular e fortalecer ações de participação da população negra na defesa de seus direitos; V - realizar estudos
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científicos visando à compreensão, análise e monitoramente do
planejamento e execução das políticas públicas de promoção
da igualdade étnico-racial; VI - promover a integração dos órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza no processo de elaboração, planejamento e execução das políticas públicas de
promoção de igualdade étnico-racial. Art. 4º - Caberá ao Grupo
de Trabalho deliberar sobre a forma de condução de seus trabalhos. Art. 5º - É facultado ao Grupo de Trabalho convidar, em
caráter eventual e permanente, técnicos, especialistas e representantes de outros órgãos governamentais ou de entidades da
sociedade civil para o acompanhamento e execução dos seus
trabalhos. Art. 6º - A participação no Grupo de Trabalho é considerada serviço público relevante, não sendo remunerada. Art.
7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de fevereiro de 2007.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12161 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2007
Autoriza a Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza - HABITAFOR a outorgar, em caráter provisório,
Termo de Permissão de Uso às
famílias beneficiadas com imóveis nas Vilas Vanda Sidou I, II
e III.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art.
83, item VI, e art. 237, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o disposto no art. 157, da Lei Orgânica do Município e a impossibilidade imediata de outorga da Concessão de
Direito Real de Uso aos beneficiários das Vilas Vanda Sidou I,
II e III. DECRETA: Art. 1º - Os beneficiários de moradias das
Vilas Vanda Sidou I, II e III, construído pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza, através da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, receberão termo de Permissão de Uso dos imóveis a título precário, na forma do art.
157, da Lei Orgânica do Município. Art. 2º - As Vilas Vanda
Sidou I, II e III localizam-se à Rua Miraselva no Bairro Jardim
Jatobá, sendo que a Vila Vanda Sidou I é formada pelo imóveis
de nºs 1482, 1486, 1474 e 1478; a Vila Vanda Sidou II pelo
imóvel de nº 1498 e a Vila Vanda Sidou III pelo de nº 1513. Art.
3º - A Permissão de Uso terá validade até a conclusão das
medidas administrativas e legais necessárias para a regularização fundiária das Vilas Vanda Sidou I, II e III e respectiva outorga de Concessão de Direito Real de Uso, na forma da lei,
que substituirá o Termo de Permissão de Uso. Parágrafo Único
- A Permissão de Uso terá prazo máximo de 02 (dois) anos. Art.
4º - A Permissão de Uso será revogada nos seguintes casos: I nos casos de desvio de finalidade; II - por transferência da
posse de imóvel para terceiros; III - quando em tempo obrigatoriamente fixado no termo, o permissionário não houver dado à
área a destinação prevista; IV - quando ocorrer inadimplência
de cláusula prevista no Termo de Permissão. § 1º - Em caso de
revogação da Permissão de Uso por descumprimento dos
requisitos previstos no presente artigo, o beneficiário deverá
desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, independente de
notificação judicial, após o qual será ajuizada ação de reintegração de posse. § 2º - Em caso de imóvel abandonado
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A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 76, VI e
IX, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, de 05 de abril de
1990. DECRETA: Art. 1º - A partir da publicação deste Decreto,
os documentos oficiais deverão conter em seu cabeçalho, no
canto superior esquerdo, o brasão da Prefeitura Municipal de
Fortaleza, e no canto superior direito a logomarca da campanha “Fortaleza Bela”. § 1º - No rodapé da página deverá constar o nome e o endereço do órgão emissor. § 2º - O órgão municipal que possuir logomarca própria deverá abster-se de usála, passando a utilizar em seus documentos a logomarca padronizada e criada pelo Gabinete da Prefeita. Art. 2º - A grafia
do nome da Prefeita Municipal de Fortaleza que deverá constar
nos documentos oficiais é Luizianne de Oliveira Lins. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 08 de março de 2005.  
         




   
Convoca a 1ª Conferência Municipal de Promoção da igualdade Racial (CMPRI) e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso XXI, da
Lei Orgânica Municipal (LOM), decreta: Art. 1º - Fica convocada
a 1ª Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Fortaleza, a se realizar em 01 e 02 de abril de
2005, sob a coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito, com o
objetivo de propor diretrizes ao Plano Municipal de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial. Art. 2º - A 1ª Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial terá como
tema central “Estado e Sociedade Construindo a Igualdade
Racial”, com os eixos temáticos: a) Desigualdades raciais e
mecanismos de reprodução da discriminação na realidade,
considerando a estrutura do Município; b) Ações e políticas
desenvolvidas para a promoção da igualdade racial na instância do governo municipal, em face dos compromissos internacionais pertinentes ao tema formalmente assumidos pela República Federativa do Brasil; c) Diretrizes da Política Nacional e
Municipal para a Promoção da Igualdade Racial considerando
as perspectivas de gênero, raça/etnia, cultura e religião, apontando prioridades para os próximos anos. Art. 3º - A 1ª Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
será presidida pelo Vice-Prefeito de Fortaleza ou, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo representante indicado
pelo Gabinete do Vice-Prefeito de Fortaleza. Art. 4º - O Gabinete do Vice-Prefeito e a Secretaria de Governo expedirão, mediante portaria, o regimento da 1ª Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo Único - O
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regimento disporá sobre a organização e funcionamento da 1ª
Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, inclusive sobre o processo democrático de escolha de
seus/suas delegados/as. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Revogadas disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 15
de março de 2005.        



     

Localiza a Rua Yeda de Mello
Nunes.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76,
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua Yeda de Mello Nunes, assim
denominada oficialmente pela Lei nº 8336, de 26 de outubro de
1999, é localizada no Bairro Papicu, na Rua “Y” do Loteamento
Vereda Atlântica, de sentido Norte/Sul, com início na Rua Professor Euclides César e com término no limite norte do Lote 9
da Quadra A do Loteamento Vereda Atlântica. Art. 2º - Este
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 15 de março de 2005.  
 



     A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE
atribuir a HELENA RODRIGUES BARROSO, Chefe de Gabinete da Prefeita, a importância de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), correspondente a 05 (cinco) diárias da Região I,
para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, na
cidade de Aquiraz, estado do Ceará, no período de 05 a
09.03.05, devendo as despesas correr por conta da Dotação
Orçamentária: 3390.14.100 Diárias Civil, 3390.33.100 - Passagens e Despesas com Locomoção, consignadas ao Gabinete
da Prefeita, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de março de 2005.  
         
  
 



     A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE
atribuir a NÁGELA RAPOSO ALVES, Assessora Institucional a
importância de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), correspondente a 05 (cinco) diárias da Região I, para tratar de
assuntos de interesse da municipalidade, na cidade de Aquiraz,
estado do Ceará, no período de 05 a 09.03.05, devendo as
despesas correr por conta da Dotação Orçamentária:
3390.14.100 Diárias Civil, 3390.33.100 - Passagens e Despesas com Locomoção, consignadas ao Gabinete da Prefeita,
pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 04 de março de 2005.   
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVI

FORTALEZA, 06 DE FEVEREIRO DE 2009

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0061
DE 22 DE JANEIRO DE 2009
Cria a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos (SDH) de
Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE FORTALEZA
Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito, cuja
finalidade é promover e coordenar a Política Municipal de Direitos Humanos, mediante a formulação de diretrizes gerais e a
identificação das prioridades que deverão nortear as ações
para assegurar os direitos, as garantias e liberdades das pessoas enquanto cidadãs, bem como promover seu efetivo reconhecimento e observância no âmbito do Município de Fortaleza. Art. 2º - Considera-se como de direitos humanos, para fins
desta lei, os segmentos relativos ao idoso, à criança e ao adolescente, às pessoas com deficiência, à diversidade sexual e à
igualdade étnica e racial. Art. 3º - A Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza tem as seguintes atribuições: I - definir
políticas e diretrizes de promoção dos direitos humanos da
população de Fortaleza, com especial destaque para as políticas de geração - infância, adolescência e população idosa população negra, diversidade sexual e pessoas com deficiência; II - coordenar e promover a Política Municipal de Direitos
Humanos, através de programas e projetos integrados com os
diferentes setores da administração municipal; III - desenvolver
ações afirmativas com base na prática de programas voltados
aos grupos desfavorecidos por sua condição de classe, sexo,
raça, etnia, origem, promovendo-lhes meios de garantia de
seus direitos; IV - estabelecer normas gerais para a efetivação
das ações de proteção à infância e à adolescência, aos idosos,
às pessoas com deficiência, à garantia da diversidade sexual e
da igualdade racial; V - defender os direitos humanos, através
do atendimento e encaminhamento de denúncias de violações
de direitos, bem como no acompanhamento a processos de
violação dentro da administração municipal; VI - manter a população informada sobre a oferta de serviços disponibilizados
pela Prefeitura Municipal na área de direitos humanos; VII participar da formulação, acompanhamento e avaliação de
projetos de apoio e atendimento aos segmentos atendidos, em
articulação com as Secretarias Executivas Regionais (SER);
VIII - fortalecer e articular as redes de proteção e atendimento à
população, visando à defesa, promoção e garantia dos direitos
humanos; IX - promover a participação ativa da população nas
ações desenvolvidas pela Secretaria de Direitos Humanos
(SDH), através de eventos e campanhas, a fim de informar e
despertar na população a percepção dos direitos que lhe são

Nº 13.998

pertinentes; X - manter relação direta com a sociedade civil,
estabelecendo parcerias, redes de ajuda, canais de participação e controle social nas políticas de promoção dos direitos
humanos, implementando ações com a participação dos segmentos que vivenciam diferentes formas de discriminação,
visando formular política de equidade, de forma integrada, em
nível municipal, fixando prioridades para execução das ações,
captação e aplicação de recursos; XI - planejar, coordenar e
avaliar a capacitação continuada dos profissionais que desenvolverem atividades inerentes aos segmentos de direitos humanos definidos nesta lei; XII - desenvolver formas de acompanhamento, supervisão e monitoramento das ações do município voltadas a garantir os direitos humanos para ampliar seu
impacto positivo na qualidade de vida da população envolvida;
XIII - propor, coordenar e executar estudos e pesquisas acerca
de direitos humanos, objetivando subsidiar, através da população sistemática de conhecimento, a formulação e execução da
Política Municipal de Direitos Humanos; XIV - prestar orientação e acompanhamento psico, jurídico e social às pessoas e
familiares vítimas de violência, em especial a violência contra
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, grupos étnico, racial ou sexualmente discriminados e, de modo
geral, às pessoas vítimas de violência, crimes e tortura de
qualquer espécie; XV - implementar políticas públicas transversais que permitam o enfrentamento das diversas formas de
discriminação; XVI - desenvolver atividades voltadas ao resgate
da identidade, dando visibilidade à religiosidade, cultura, memória e cidadania das diversas raças e etnias; XVII - desenvolver a interlocução com os diferentes setores da sociedade, com
o objetivo de apoiar, promover, gerir, estimular e garantir os
diferentes meios de exercício dos direitos humanos às pessoas
com deficiência; XVIII - estabelecer diretrizes visando assegurar o respeito à diversidade sexual, bem como contribuir para a
integração cultural, social e econômica dos segmentos discriminados; XIX - desenvolver ações que visem aprimorar a organização do voluntariado na cidade, integrando os voluntários no
trabalho de construção da cidadania; XX - garantir a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente na cidade, executando e controlando as políticas previstas no Programa Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
ênfase na prevenção e combate ao abuso e a exploração sexual, trabalho infantil, abandono e negligência; XXI - estabelecer contratos, convênios ou termos de cooperação com organismos públicos ou particulares, nacionais e internacionais, em
áreas pertinentes ao seu âmbito de atuação, bem como articular com instituições de âmbito municipal outras diretrizes correlatas, com vistas a ampliar a área de atuação garantida pela
política de direitos humanos; XXII - elaborar, em coordenação
com a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA), a
proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos
inerentes à Secretaria de Direitos Humanos (SDH); XXIII estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na
gestão fiscal; XXIV - subsidiar o Conselho de Orientação Político-Administrativo do Município (COPAM) no desempenho das
atividades cometidas à SDH; XXV - desempenhar outras atividades correlatas. Art. 4º - A organização administrativa da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) será composta da seguinte forma: I - Secretário Municipal de Direitos Humanos; II - Secretário Executivo de Direitos Humanos; III Assessoria Técnica; IV - Assessoria Administrativa; V - Coordenadoria da Igualdade Racial; VI - Coordenadoria da Diversida-
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Vice-Prefeito
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S E C R E TA R I A D O
MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY
Controladoria Geral do Município

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Secretaria de Cultura de Fortaleza
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MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor PROCON - FORTALEZA
ANA LÚCIA OLIVEIRA VIANA
Secretaria Executiva Regional I

JOSÉ MENELEU NETO
Secretaria Municipal de Planejamento
e Orçamento

MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria de Administração do
Município

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano
e Infra-Estrutura

ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY
Secretaria Executiva Regional III

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do
Município

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano

ROBERTO RODRIGUES COSTA
Secretaria Executiva Regional IV
(INTERINO)

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Secretaria de Turismo de Fortaleza
(INTERINO)

RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V

JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA
Secretaria Municipal de Saúde
(INTERINO)

ROBERTO MÁRCIO DUTRA GOMES
Secretaria de Esporte e Lazer

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

JOACY DA SILVA LEITE
Secretaria Executiva Regional II

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
(0XX85) 3101.5324
Fax: (0XX85) 3101.5320

JOÃO JOSÉ MENESCAL DE O. SALDANHA
Secretaria Executiva Regional VI
(INTERINO)

de Sexual; VII - Coordenadoria de Pessoas com Deficiência.
VIII - Coordenadoria da Criança e do Adolescente - FUNCI; IX Coordenadoria de Idosos; X - Supervisão do Voluntariado; XI Coordenação de Administração e Finanças. § 1º - O Secretário
Municipal de Direitos Humanos é membro nato do Conselho de
Orientação Político-Administrativa (COPAM) e do Conselho de
Planejamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto municipal detalhará a organização administrativa das coordenadorias e assessorias que compõem a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH). Art. 5º - Serão vinculados à
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza constituintes do
Sistema Municipal de Direitos Humanos: I - o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; II - o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; III o Conselho Municipal do Idoso; IV - o Conselho Municipal de
Apoio às Pessoas com Deficiência; V - os Conselhos Tutelares.
§ 1º - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, até então vinculados à Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS), deverão ser vinculados à Secretaria de Direitos Humanos (SDH), e serão reestruturados por
leis específicas, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta lei, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, à luz das diretrizes do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e sob a
orientação do atual colegiado do Conselho Municipal. § 2º - Os
Conselhos Tutelares de Fortaleza, criados pela Lei nº 7.526, de
12 de maio de 1994, com sua organização e funcionamento
definidos pela Lei nº 8.775, de 09 de outubro de 2003, deverão
ser vinculados administrativamente à Secretaria de Direitos
Humanos (SDH), com o apoio das Secretarias Executivas Regionais, e deverão ser reestruturados por lei específica, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação
desta lei, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. § 3º - Cabe à Secretaria de Direitos Humanos o apoio à estruturação do Conselho Municipal do
Idoso, criado pela Lei nº 8.913, de 22 de dezembro de 2004,
vinculado administrativamente ao executivo, o qual deverá ser
reestruturado por lei específica, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura desta lei. Art. 6º - Os cargos
comissionados que passam a integrar a estrutura da Secretaria
de Direitos Humanos são os constantes do Anexo Único, parte
integrante desta lei, com a denominação e quantificação ali
previstas.
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CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - A Fundação da Criança e da Família
Cidadã (FUNCI), até então vinculada à Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS), passa a ser vinculada à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH) e deverá ser reestruturada por lei específica. Art. 8º - Ficam criados 6 (seis) Centros Integrados dos Direitos da Pessoa Humana (CIDHPP),
equipamentos sociais do município em que estarão concentrados os serviços e os programas associados à Secretaria de
Direitos Humanos, predominantemente, a partir do reordenamento de 6 (seis) Centros de Cidadania e/ou Complexos de
Cidadania, hoje sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Assistência Social, mediante estudo a ser elaborado pelas
secretarias envolvidas, sob a coordenação do Gabinete do
Prefeito, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
publicação desta lei e publicado na forma de decreto do chefe
do executivo. Art. 9º - Os cargos comissionados utilizados para
o pagamento da gratificação dos Conselhos Tutelares, a título
de pró-labore, passam a compor o quadro da Secretaria de
Direitos Humanos, especificamente junto à Coordenadoria da
Criança e do Adolescente. Parágrafo Único - Lei específica a
ser encaminhada à Câmara Municipal de Fortaleza reordenará
a estrutura e o funcionamento dos Conselhos Tutelares, conforme definição prévia do Governo Municipal e do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ouvidos os conselheiros tutelares. Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais ao orçamento anual, suplementares e
especiais, até o limite dos saldos de dotação orçamentária na
data da publicação desta Lei Complementar, com recursos do
tesouro e de outras fontes, em função da criação da SDH. § 1º
- As fontes a que se refere o caput deste artigo são as oriundas
da Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI), do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das
ações “Manutenção do Conselho Tutelar” e remuneração e
encargos sociais dos conselheiros tutelares das Secretarias
Executivas Regionais I, II, III, IV, V e VI; das ações “Promoção
da Igualdade Racial - OP”, “Atendimento a Pessoas Vítimas de
Discriminação”, “Valorização de Culturas Negras e Indígenas”,
“Assessoramento das Políticas Públicas de Atenção às Pessoas com Deficiência”, “Assessoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial” e “Assessoramento das Políticas
Públicas para a Diversidade Sexual - OP”, do Gabinete do

Prefeito, todas transferidas para a SDH em função de sua criação. § 2º - Os recursos necessários à abertura dos créditos
adicionais de que trata o caput serão obtidos na forma prevista
no art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art.
11 - O patrimônio, os recursos orçamentários, extraorçamentários e financeiros da Fundação da Criança e da Família Cidadã
(FUNCI) serão relocados para a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), que a sucederá, ainda, nos direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive nas respectivas receitas. Art. 12 - O Poder Executivo,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência
desta lei, adotará as providências necessárias à fiel execução
desse ato. Art. 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
22 de janeiro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
ANEXO ÚNICO
Tabela de Cargos e Funções da Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH)
CARGOS NOVOS
SIMBOLOGIA
Secretário
Secretário Executivo
DG.1
Coordenador Especial
DG.1
Assessor Especial
DG.1
Assessor Técnico I
DNS.1
Assessor Técnico II
DNS.2
Assessor Jurídico
DNS.2
Assessor Técnico III
DNS.3
Conselheiro Tutelar
DNS.1
Assessor Administrativo I
DAS.1
Assistente Técnico I
DAS.1
Assessor Administrativo II
DAS.2
Assistente Técnico II
DAS.2
Assessor Administrativo III
DAS.3
Assistente Técnico III
DAS.3
Apoio Administrativo I
DNI.1
Auxiliar Técnico I
DNI.1
Apoio Administrativo III
DNI.3
*** *** ***

QTDE.
01
01
05
01
18
06
01
03
30
09
24
04
03
01
03
01
08
02

DECRETO Nº 12485 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto - Lei
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de
1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado a Rua B, s/n e nº 10, Bairro Coaçu, do loteamento Esplanada de Messejana, constituído pelos lotes nºs 01,
02, 03 e 04 da quadra 02, perfazendo uma área total de
1.710,00m², composto pelas matrículas nº 46.872 e nº 69.328 CRI - 1ª zona, possuindo as seguintes medidas e confrontações: a Oeste (frente) medindo 54,00m com a Rua B; a Leste
(fundos) medindo 58,00m em três segmentos: o primeiro medindo 18,00m no sentido sul-norte, o segundo medindo 4,00m
no sentido oeste-leste e o terceiro medindo 36,00m no sentido
sul norte com os lotes nºs 33, 34, 35 e 36 da quadra 02; ao
Norte (lateral direita), medindo 33,00m com o lote 02 da quadra
05; ao Sul (lateral esquerda) medindo 29,00m com imóvel de
propriedade de Manoel de Castro Souza. Art. 2º - Os bens
imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e
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servidões nele existentes serão desapropriados pelo Município
de Fortaleza para Implantação de Uma Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral
do Município - P.G.M., a executar judicialmente a desapropriação de que trata o presente decreto, devendo as despesas
correr a conta de recursos específicos a serem transferidos
para a Secretaria Executiva Regional VI - S.E.R. VI, Dotação
Orçamentária:
24.901.12.361.0099.1097.0004,
Elemento
459061.0.104, Fonte 0.104. Art. 4º - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 30 de
dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
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DECRETO Nº 12486 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto - Lei
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de
1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública,
para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado a Rua Paulo Morais, nº 95, Bairro Papicu,
Loteamento Moderna Aldeota, perfazendo uma área total de
1.040,00m², composto pela matrícula nº 001.791 - CRI - 5ª
zona, possuindo as seguintes medidas e confrontações: ao Sul
(frente) medindo 26,00m com a Rua Paulo Morais; ao Norte
(fundos) medindo 26,00m com o lote 23 e parte do lote 20; a
Oeste (lateral direita), medindo 40,00m com parte dos lotes 17,
18 e 19 de propriedade de Norma Cordeiro Campos; a Leste
(lateral esquerda) medindo 40,00m com o lote 15 de propriedade de Valdo Vasconcelos Rios. Art. 2º - Os bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões
nele existentes serão desapropriados pelo Município de Fortaleza para Instalação de Uma Escola Municipal. Art. 3º - Fica a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura - SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral do Município - P.G.M., a executar judicialmente a
desapropriação de que trata o presente decreto, devendo as
despesas correr a conta de recursos específicos a serem transferidos para a Secretaria Executiva Regional VI - S.E.R. VI,
Dotação Orçamentária: 24.901.12.361.1099.1097.0001, Elemento 449061, Fonte 101. Art. 4º - Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 30 de
dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12487 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o
imóvel que indica, e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 83 da Lei
Orgânica do Município de Fortaleza, e com fundamento no
Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de
setembro de 1962 e no Decreto - Lei nº 1.075 de 21 de janeiro
de 1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o

587

ARRANJO INSTITUCIONAL

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVII

FORTALEZA, 06 DE JANEIRO DE 2010
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GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.576 DE 25 DE SETEMBRO DE 2009
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Técnica
Municipal para elaboração de
Políticas Públicas para atenção
às Pessoas com Deficiência COMPEDEF, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Técnica Municipal para elaboração de
Políticas Públicas Municipais para atenção às Pessoas com
Deficiência - COMPEDEF, instituída pelo Decreto nº
12.166/2007, com alterações posteriores. CONSIDERANDO a
necessidade de prosseguimento das atividades da Comissão
Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipal para atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF.
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para até 30 de novembro
de 2009 o prazo de funcionamento da Comissão Técnica Municipal para elaboração de Políticas Públicas Municipais para
atenção às Pessoas com Deficiência - COMPEDEF. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 25 dias do mês de setembro
de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.538 DE 22 DE MAIO DE 2009
Regulamenta a Lei Complementar nº 061 de 22 de janeiro
de 2009, que criou a Secretaria
de Direitos Humanos de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das suas atribuições legais previstas no artigo 83, VI, da
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando
o que dispõe a Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a
implantação definitiva das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras da Secretaria de Direitos Humanos. CONSIDERANDO os trâmites administrativos necessários para a
transição definitiva das competências relacionadas aos Direitos
Humanos para a Secretaria de Direitos Humanos - SDH. DECRETA: Art. 1º - A Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ficam vinculados administrativamente,
orçamentariamente e financeiramente à Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presen-
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te Decreto, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei Complementar
nº 61, de 22 de janeiro de 2009. Art. 2º - O Conselho Municipal
do Idoso o Conselho Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência e os Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
ficam vinculados à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH, a partir da publicação do presente Decreto, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 22 de janeiro de
2009. Parágrafo Único - A vinculação administrativa, financeira
e orçamentária das unidades previstas no caput serão implementadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010
e regulamentadas através de legislação específica. Art. 3º - A
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento providenciará, com auxílio da Secretaria de Finanças do Município, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação
deste decreto, a criação da unidade orçamentária da Secretaria
de Direitos Humanos - SDH. Parágrafo Único - As despesas
com o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos - SDH correrão por conta da dotação orçamentária da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a adoção da medida prevista no caput. Art. 4º - Fica atribuída à Secretaria de Direitos
Humanos a competência de ordenar despesas tanto deste
órgão quanto da Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI. Art. 5º - Todos os contratos, convênios e qualquer
outros instrumentos jurídicos que gerem direitos e obrigações
firmados com a Fundação da Criança e da Família Cidadã FUNCI, pertinentes às atribuições transferidas a Secretaria de
Direitos Humanos - SDH, poderão ser sub rogados para a
Secretaria de Direitos Humanos - SDH, por ato administrativo
discricionário da Secretária Municipal de Direitos Humanos. Art.
6º - O Coordenador Administrativo Financeiro e o Assessor
Jurídico da Secretaria de Direitos Humanos, poderão responder
respectivamente, administrativamente e juridicamente pela
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI até a reestruturação prevista no art. 7º da Lei Complementar nº 61, de 22
de janeiro de 2009. Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22 de
maio de 2009, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 22 dias do
mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.605 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação o
bem imóvel que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica
do Município de Fortaleza, e com fundamento no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956 e Lei nº 4.132 de 10 de setembro
de 1962 e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, todos os
imóveis, benfeitorias e servidões localizados na Av. Sargento
Hermínio, no trecho compreendido entre a Av. José Bastos e a
Av. Perimetral, conforme projeto elaborado pela SEINF - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura. Art. 2º - Os
bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões nele existentes serão desapropriados pelo
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LIII

FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2005

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 9037 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Obriga os estabelecimentos de
ensino a afixarem cartazes motivando o respeito, a atenção e
a valorização do idoso.

disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 21 de novembro de 2005. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9040 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a obrigatoriedade
de um momento cívico nos estabelecimentos da rede municipal de ensino.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Todos os estabelecimentos de ensino localizados no
município de Fortaleza ficam obrigados a afixarem nas salas de
aula e nas áreas de lazer, em local visível e em destaque, cartazes motivando o respeito, a atenção e a valorização das
pessoas idosas. Art. 2º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir
de sua publicação. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21
de novembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica instituído, nas Escolas Municipais de Fortaleza,
um momento cívico, quando se fará o hasteamento das bandeiras nacional, do Ceará, e de Fortaleza, ocasião em que serão
cantados seus hinos. Parágrafo Único - O instante cívico ocorrerá pelo menos 1 (uma) vez por semana, alternando-se a
canção dos hinos referidos no caput deste artigo, sem prejuízo
das atividades e horários regulares da escola. Art. 2º - O disposto no art. 1º desta lei também deverá ocorrer em todas as
solenidades dos estabelecimentos da rede municipal de ensino.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de novembro
de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***

LEI Nº 9038 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

LEI Nº 9041 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

Acrescenta parágrafo único ao
art. 1º da Lei nº 5.539, de 28 de
dezembro de 1981, que denomina de Bairro Parque Genibaú
a área de terra que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - É acrescentado ao art. 1º da Lei nº 5.539, de 28 de
dezembro de 1981, o seguinte parágrafo único: “Parágrafo
Único - O aniversário do Bairro Parque Genibaú será comemorado, anualmente, no dia 25 de setembro.” Art. 2º - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 21 de novembro de 2005. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9039 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Oficializa a data de aniversário
do Bairro Vila União, na forma
que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica estabelecida, no âmbito do Município de Fortaleza, a data oficial de aniversário do Bairro Vila União. Parágrafo
Único - O aniversário do Bairro Vila União constará do calendário oficial de eventos do Município de Fortaleza. Art. 2º - Fica
determinado o dia 23 de agosto de cada ano à comemoração
da data instituída no caput do art. 1º desta lei. Art. 3º - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as
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Institui a Semana Municipal da
Capoeira 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 Municipal da Capoeira. Parágrafo Único - A Semana
Municipal da Capoeira será comemorada na semana em que
incidir o dia 20 de novembro, data em que se comemora o Dia
da Consciência Negra. Art. 2º - Na Semana Municipal da Capoeira, além das apresentações de grupos de capoeira, serão
realizadas palestras, mostras de vídeos, exposições e debates
com temas relacionados à capoeira. Art. 3º - O Poder Executivo
contará com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS) e da Fundação de Cultura,
Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET) para a realização da
Semana Municipal da Capoeira. Art. 4º - Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de novembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9042 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a inclusão na
grade escolar municipal do Estudo do Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras
providências
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

SEXTA-FEIRA - PÁGINA 2

“Bem aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
Prefeita de Fortaleza

POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2005

JOSÉ CARLOS VENERANDA
Vice-Prefeito
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

S E C R E TA R I A D O
DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR
Procuradoria Geral do Município
ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento
ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria de Administração do
Município
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do Município
JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
LUIZ ODORICO M. DE ANDRADE
Secretaria Municipal de Saúde

CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor .

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação e
Assistência Social

MARIANO ARAÚJO FREITAS
Secretaria Executiva Regional I

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv.
Urbano e Infra-Estrutura

ROGÉRIO DE ALENCAR A. PINHEIRO
Secretaria Executiva Regional II

DANIELA VALENTE MARTINS
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional III
FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
Secretaria Executiva Regional IV

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU
Secretaria de Turismo de Fortaleza
- SETFOR
FRANCISCO JOSÉ CAMINHA ALMEIDA
Secretaria Extraordinária do Centro
- SECE

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

LUIZ ANTÔNIO ORIÁ FERNANDES
Secretaria Executiva Regional V
PAULO BARRETO RIBEIRO MINDÊLLO
Secretaria Executiva Regional VI

Art. 1º - Fica incluso na grade escolar municipal o Estudo do
Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivando estimular o
conhecimento das crianças sobre as medidas que garantem os
direitos de cidadania à população infanto-juvenil. Art. 2º - O
Poder Executivo Municipal envidará todos os esforços no sentido de promover atividades relacionadas ao Estudo do Estatuto
da Criança e do Adolescente, e que deverão ser realizadas
durante o ano letivo, obedecendo aos seguintes itens: I - as
atividades contarão com a participação dos educandos, seus
familiares, diretores, professores e os demais funcionários,
para mais perfeita integração, e para que tomem conhecimento
do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - as atividades
serão realizadas somente nas dependências das escolas. Art.
3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas,
se necessário. Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de
sua publicação. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21
de novembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9043 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Dispõe sobre o aniversário do
Bairro Álvaro Weyne.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Município de Fortaleza, o aniversário do Bairro Álvaro Weyne. Art. 2º
- É determinado o dia 28 de agosto de cada ano à comemoração do aniversário referido no caput do art. 1º desta lei. Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de novembro de 2005.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 11907 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a finalidade, estrutura organizacional e distri-

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
(0XX85) 3494.5886
Fax: (0XX85) 3494.0116
CEP: 60.425-680 FORTALEZA - CEARÁ

buição dos cargos comissionados da Secretaria de Turismo
de Fortaleza - SETFOR, e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 76, VI e
XII, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o que
dispõe a Lei Complementar nº 0024, de 14 de outubro de 2005,
publicada no D.O.M. nº 13.189, de 21 de outubro de 2005, que
criou a Secretaria de Turismo de Fortaleza - SETFOR. DECRETA: Art. 1º - A Secretaria de Turismo de Fortaleza SETFOR, órgão da Administração Direta Municipal, tem por
finalidade ser um instrumento de transformação do turismo
local, contribuindo para a melhoria da qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos e da oferta de produtos,
de forma a impulsionar a sustentabilidade da atividade turística
do Município. Art. 2º - A Secretaria de Turismo de Fortaleza SETFOR tem as seguintes competências: I - Pesquisar e promover avaliações, através de estudos com o intuito de planejar
a atividade turística no Município de Fortaleza; II - Articular
ações ligadas ao turismo e ao meio ambiente, visando à sustentabilidade do ambiente urbano; III - Contribuir para despertar
na sociedade a valorização da cultura, do patrimônio histórico e
da memória da cidade de Fortaleza; IV - Promover o entretenimento e o lazer; V - Fomentar políticas de negócios turísticos,
especialmente por meio de cadeias produtivas; VI - Propor,
desenvolver e implementar políticas de inclusão social pelo
turismo; VII - Definir políticas de promoção e aumento do fluxo
turístico, mediante uma gestão participativa, dinâmica, ética e
responsável; VIII - Desenvolver todas as atividades afins determinadas pela Prefeita Municipal; IX - Firmar convênios com
instituições privadas, ONGs ou quaisquer entidades que promovam a capacitação de estudantes do ensino público, para a
divulgação da história e da cultura do Município. Art. 3º - A
estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de
Turismo de Fortaleza - SETFOR é a seguinte: I - ÓRGÃO DE
DELIBERAÇÃO SUPERIOR - Conselho Municipal de Turismo.
II - DIREÇÃO SUPERIOR - Secretário. III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 1. Coordenador de Assessoria Técnica.
1.2. Assessoria do Titular. 1.3. Assessoria Técnica. 1.4. Assessoria Jurídica. 2. Ouvidoria. IV - ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA: 3. Coordenadoria de Desenvolvimento Turístico.
3.1. Gerência da Célula de Desenvolvimento Institucional. 3.2.
Gerência da Célula de Atendimento ao Turista. 3.3. Gerência
da Célula de Captação Turística. 4. Coordenadoria de Promo-
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intelectuais. Art. 3º  As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias,suplementadassenecessário.Art.4ºEstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN
CAR, em 28 de dezembro de 2012.     





Estabelece diretrizes para a
Política Municipal de Preven
ção e Erradicação do Trabalho
Infantil no âmbito do Município
de Fortaleza, na forma que
indica, e dá outras providên
cias.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36,
INCISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1ºOpoderpúblicomunicipal,quandoda
formulação e realização da Política Municipal de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil, se pautará pelas seguintes
diretrizes, como objetivos ou ações, entre outras possíveis e
necessáriasàprevençãodotrabalhoinfantileparaaproteção
de crianças e de adolescentes inseridas em situação de
trabalhoinfantil,especialmentenasformasconsideradascomo
penosas, insalubrese perigosas: I — garantiadeatendimento
integral e integrado às crianças, aos adolescentes e às suas
famílias; II — promoção de transformações culturais na
proteçãoacriançaseaadolescentescomfoconoEstatutoda
CriançaedoAdolescente(ECA); III—construçãodealianças
e parcerias entre o poder público e os diversos setores da
sociedade para garantia efetiva dos direitos da criança e do
adolescente; IV — sensibilização da sociedade sobre a
importânciadedoaçõesparaoFundoMunicipaldosDireitosda
Criança e do Adolescente (FMDCA), para aplicação em
políticas públicas para a infância e adolescência; V —
atendimento por equipe especializada de forma integrada e
intersetorial, que garanta a retirada efetiva de crianças e de
adolescentes do trabalho infantil, por meio das seguintes
medidas: a) desenvolvimento de ações no âmbito da saúde
físicaepsicológicadeatençãoàscriançaseaosadolescentes
afetadospordoençaseacidentesdetrabalhoenotificaçãoaos
órgãos competentes; b) inclusão e acompanhamento de
crianças e de adolescentes na rede de ensino regular; c)
implementação de ações articuladas entre as esferas
governamentais e não governamentais que possibilitem a
inserção de crianças nas escolas e em atividades
extracurriculares, tais como atividades esportivas, lúdicas,
culturais, educativas em complementação ao ensino
fundamental obrigatório; d) implementação de ações de
promoção e fortalecimento da família na perspectiva de sua
emancipação e inclusão social, com o objetivo de proteger e
fortalecerosvínculosfamiliaresecomunitários;e)inclusãoem
programas de transferência de renda; VI — capacitação de
profissionais da rede de proteção às crianças e aos
adolescentes,atravésdarealizaçãodeoficinas,cursos,aulase
atividades nas escolas do Município e nos serviços da rede
socioassistencial, para difundir os direitos da criança e do
adolescenteaosalunos,familiares,profissionaisemembrosda
comunidade; VII — realização de campanhas para esclarecer
sobreosdanoscausadospelaviolaçãodosdireitosdacriança
edoadolescente,sendoqueessascampanhasdeverãoseguir
osseguintesparâmetros:a)divulgaçãodosdireitosdacriança
e do adolescente para o público em geral; b) informação dos
mecanismos e instrumentos de denúncia das violações dos
direitos da criança e do adolescente, tais como disque
denúncia, conselhos tutelares, Ministério Público, delegacias
de polícia, centros de defesa da criança e do adolescente,
Defensoria Pública, Varas da Infância e Juventude; c)
informaçãosobreosriscosedanosqueotrabalhoprovocano

processo de desenvolvimento integral da criança e do
adolescente; d) esclarecimento dos motivos para não se dar
esmolas e a comprar produtos de crianças e de adolescentes
em ruas, bares, restaurantes e semáforos, informando a
população sobre os riscos e danos causados pela exploração
do trabalho infantil e sobre sua permanência nas ruas; e)
esclarecimento às empresas sobre a legislação federal que
permite a formação técnicoprofissional de jovens de 14
(quatorze)a24(vinteequatro)anos,atravésdeorganizações
governamentais e não governamentais e dos programas de
aprendizagem registrados no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (COMDICA), incentivandoas a
adotarasmedidasaliautorizadas;f)esclarecimentoaopúblico
emgeral,pessoasfísicasejurídicas,sobreasformasdeapoio
aos programas e projetos definidos pelos planos de aplicação
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente por meio de doações ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, informando,
principalmente, sobre a permissão de dedução do imposto de
rendadevido,ouseja,de1%(umporcento)parapessoafísica
ede6%(seisporcento)parapessoajurídica;g)utilizaçãodos
modernos meios de comunicação, públicos ou privados, tais
como folders, cartilhas educativas, mídia digital, mídia
eletrônica, rádio, televisão e outras mídias, inclusive
alternativas,observadaalegislaçãopertinentesobreamatéria;
VIII — construção de um sistema de monitoramento e
avaliação que permita acompanhar e fiscalizar a situação do
trabalho infantil no município de Fortaleza, acompanhando os
resultadosdascampanhasdequetrataapresenteLei.Art.2º
Ofocodetodasasiniciativastomadascombasenasdiretrizes
estabelecidas nesta Lei deverá ser a ação preventiva e o
combate às seguintes violações de direitos: I — crianças e
adolescentesemsituaçãodetrabalhoinfantil,comdesrespeito
à proibiçãode trabalhoatéos 16 (dezesseis)anos, exceto na
condição de aprendiz, conforme disposto pela Constituição
Federal; II — crianças e adolescentes engajados nas piores
formas de trabalho infantil, especialmente nas atividades
vedadas pela Constituição Federal ou em situação de rua, de
inserçãonotráficodedrogasedeexploraçãosexualou,ainda,
em outras descritas na legislação pertinente. Art. 3º  As
instituições da sociedade civil organizada e as entidades
públicas de todas as esferas de governo poderão contribuir
com sugestões, informações e recursos humanos e materiais
para a plena consecução dos objetivos visados nesta Lei,
atravésdacelebraçãodeconvênios,acordoseparceriascomo
poder público municipal. Art. 4º As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentáriaspróprias,suplementadassenecessário.Art.5º
O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que
couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
datadesuapublicação.Art.6ºEstaLeientraemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 28 de
dezembrode2012.





Autoriza o Poder Executivo a
realizarcampanhaparapreven
ção da AIDS, destinada às
mulherescommaisde50anos,
edáoutrasprovidências.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36,
INCISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTE LEI:Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar campanha publicitária para prevenção da AIDS, com
mensagem específica destinada às mulheres com mais de 50
(cinquenta) anos de idade. Art. 2º  A campanha publicitária
referida no art. 1º será vinculada de forma permanente nos
meios de comunicação impressos e eletrônicos, por 2 (duas)
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 11814 DE 16 DE MAIO DE 2005
Cria Grupo de Trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza
para planejamento e promoção
de ações que visem o enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes
e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI da
Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO ser dever da
família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à dignidade e ao respeito, além de coloca-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão; CONSIDERANDO a necessidade urgente de se fortalecer as ações de enfrentamento à violência, com
ênfase no abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; CONSIDERANDO que a defesa e promoção dos direitos
humanos, o incentivo à prática da justiça e a edificação da
cidadania, principalmente no que diz respeito à criança e adolescente, constituem prioridades básicas de atuação por parte
desta administração. DECRETA: Art. 1º - Fica criado o Grupo
de Trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza para planejamento e promoção de ações que visem o enfrentamento da
violência sexual. Art. 2º - O Grupo de Trabalho será composto
pelo titular, ou um representante indicado por este, com o seu
respectivo suplente de cada órgão a seguir indicado: I - Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; II - Fundação da
Criança e da Família Cidadã - FUNCI; III - Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET; IV - Secretaria Municipal de
Educação e Assistência Social - SEDAS; V - Secretaria Municipal de Saúde - SMS; VI - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE; VII - Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR; VIII - Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano S/A - ETTUSA; IX - Secretarias Regionais I,
II, III, IV, V, VI; X - Procuradoria Geral do Município - PGM; XI Guarda Municipal de Fortaleza. § 1º - Caberá aos titulares ou
representantes do Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal e da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI
a coordenação do Grupo de Trabalho e o provimento dos meios para a realização de suas atividades. § 2º - Os membros do
Grupo de Trabalho serão indicados pelos titulares dos órgãos
representados no prazo de vinte dias da publicação deste Decreto. Art. 3º - São competências e atribuições dos membros
integrantes do Grupo de Trabalho: I - sugerir, propor e planejar
ações de enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes; II - sugerir e promover ações de prevenção,
articulação e mobilização em torno da violência sexual; III fortalecer as ações da sociedade civil no enfrentamento da
violência sexual de crianças e adolescentes; IV - estimular e
fortalecer ações de participação de crianças e adolescentes na
defesa de seus direitos; V - realizar estudos científicos visando
à compreensão, análise e monitoramento do planejamento e
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execução das ações de enfrentamento da violência sexual; VI promover a integração dos órgãos da Prefeitura Municipal de
Fortaleza no processo de elaboração, planejamento e execução de ações de enfrentamento da violência sexual contra
criança e adolescentes. Art. 4º - Caberá ao Grupo de Trabalho
deliberar sobre a forma de condução de seus trabalhos. Art. 5º
- É facultado ao Grupo de Trabalho convidar, em caráter eventual permanente, técnicos, especialistas e representantes de
outros órgãos governamentais ou de entidades da sociedade
civil para o acompanhamento e execução dos seus trabalhos.
Art. 6º - A participação no Grupo de Trabalho é considerado
serviço público relevante, não remunerada. Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Fortaleza, 16 de
maio de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2274/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
exonerar, nos termos do artigo 41, item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, GERMANA MOREIRA RIBEIRO, do cargo de Chefe do Centro de Saúde (Tipo II) Lineu Juca, simbologia DAS.3,
integrante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva
Regional I - SER I, constante do Quadro Permanente - Parte I Cargos em Comissão, a partir de 11.05.2005. GABINETE DA
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de maio de
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 2275/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
exonerar, nos termos do artigo 41, item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
NEISSE AIRAM ROMCY, do cargo de Diretor do Centro de
Saúde Floresta, simbologia DAS.2, integrante da estrutura
administrativa da Secretaria Executiva Regional I - SER I, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão,
a partir de 11.05.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 18 de maio de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho
Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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ATO Nº 2276/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
exonerar, nos termos do artigo 41, item I da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
CYNTIA LIMA NOGUEIRA, do cargo de Diretor do Centro de
Saúde Carlos Ribeiro (Jacarecanga), simbologia DAS.2, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva
Regional I - SER I, constante do Quadro Permanente - Parte I Cargos em Comissão, a partir de 11.05.2005. GABINETE DA
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de maio de
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LIII

FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2005

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 11864 DE 28 DE JULHO DE 2005
Revoga o Decreto nº 11.412, de
20 de maio de 2003, que institui
a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil
(CMPETI) de Fortaleza, nos
termos que indica e dá outras
providências.
A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, IX e XII do
artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERANDO que se constitui dever do Estado em garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, nos termos
do Artigo 227 da Constituição Federal em vigor; CONSIDERANDO a necessidade de erradicar a exploração do trabalho
infantil, observando a idade mínima de admissão no emprego,
aprovada nos textos da Convenção 138 e da Recomendação
146, ambas da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
bem como de promover a imediata eliminação das piores formas de trabalho infantil, que compõem a Convenção 182 e a
Recomendação 190, ambas também da OIT, ratificadas pelo
Governo Brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA); CONSIDERANDO a importância do Programa desenvolvido pelo Governo Federal voltado à erradicação do trabalho
infantil, denominado Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), por intermédio da Coordenação do PETI; CONSIDERANDO a implantação do PETI no âmbito municipal e a exigência da criação de uma Comissão de
acompanhamento à execução do PETI; CONSIDERANDO que
o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Fortaleza, aprovou, por unanimidade, a criação da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. DECRETA: Artigo 1º Fica instituída a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (CMPETI), vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS), com garantia de sua autonomia e com a finalidade de contribuir para a implantação e
implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no Município de Fortaleza. Artigo 2º - Ficam definidas
como competências da CMPETI: I. Contribuir para a sensibilização e mobilização dos setores do governo e da sociedade
em torno da problemática do trabalho infantil; II. Denunciar aos
órgãos competentes a ocorrência do trabalho infantil; III. Estimular e incentivar a capacitação e atualização de profissionais
e representantes de instituições prestadoras de serviços junto
ao público-alvo; IV. Contribuir no levantamento e consolidação
das informações, subsidiando o órgão gestor municipal da
assistência social na operacionalização e avaliação das ações
implantadas; V. Articular-se com organizações governamentais
e organizações não-governamentais, agências de fomento e
instituições de defesa da criança e do adolescente, para apoio
logístico, atendimento às demandas de justiça e assistência advocatícia e jurídica; VI. Interagir com os diversos programas
setoriais de órgãos ou instituições executoras de políticas públicas que tratem das questões das famílias, das crianças e
dos adolescentes, visando otimizar os resultados do PETI; VII.
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Participar, juntamente com o órgão gestor municipal da assistência social, na definição das atividades laborais priorizadas e
no número de crianças e adolescentes a serem atendidos pelo
Município; VIII. Recomendar a adoção de meios e instrumentos
que assegurem o acompanhamento e a sustentabilidade das
ações desenvolvidas no âmbito do PETI; IX. Acompanhar o
cadastramento das famílias, sugerindo critérios complementares para a sua seleção em conjunto com o órgão gestor municipal da assistência social; Artigo 3º - Cabe à SEDAS, órgão
gestor e coordenador do PETI no Município de Fortaleza, através de sua Coordenadoria de Políticas Públicas de Assistência
Social (CASSI), o apoio logístico necessário ao funcionamento
da Comissão de que trata este Decreto. Artigo 4º - A CMPETI
será composta por organizações governamentais, não-governamentais e outras entidades conforme as normativas e
orientações de funcionamento do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de caráter permanente. Artigo
5º - São as entidades representantes do Poder Executivo Municipal: a) Coordenadoria de Políticas Públicas de Assistência
Social da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (CASSI/SEDAS); b) Coordenadoria de Políticas Públicas
de Educação da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (COEDUC/SEDAS); c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE); d) Secretaria Municipal de
Saúde (SMS); e) Fundação de Cultura, Esporte e Turismo
(FUNCET); f) Fundação da Criança e da Família Cidadã
(FUNCI); g) Representação das Secretarias Executivas Regionais. Artigo 6º - São em número de 7 (sete) as vagas destinadas às entidades da sociedade civil, eleitas entre seus pares
em fórum convocado especialmente para este fim. § 1º - Só
poderão participar da CMPETI Fortaleza as entidades que têm
como foco de ação a defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS Fortaleza) e no Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
(COMDICA Fortaleza). Artigo 7º - Participarão, ainda, da
CMPETI as seguintes entidades: a) Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA).
b) Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); c) Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza (CMS); d) Delegacia Regional do Trabalho; e) 3 representantes dos Conselhos Tutelares. Parágrafo Único - Fica garantida a autonomia das entidades previstas nos artigos 6º e 7º em indicar seus representantes. Artigo 8º - A CMPETI tem caráter consultivo e propositivo,
não podendo seus membros serem remunerados a qualquer
título, e será formalizada mediante convocação do órgão gestor
municipal da assistência social, que deverão se representar
com indicação formal da entidade que representa. Artigo 9º Todos os atos praticados pela CMPETI, criada pelo Decreto nº
11.412, de 20 de maio de 2003, ficam convalidados por este
Decreto, em todos os seus efeitos jurídicos e administrativos.
Artigo 10 - As despesas que decorrerem da aplicação deste
Decreto correrá à conta da Dotação Orçamentária
08.122.0016.2032.0001 da SEDAS. Artigo 11 - Este Decreto
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA, em 28 de
julho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
CONVÊNIO, que entre si celebram a Prefeitura
Municipal de Fortaleza e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ES-
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FORTALEZA, 20 DE ABRIL DE 2007

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 9204 DE 19 DE ABRIL DE 2007
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Juventude de Fortaleza.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DO CONSELHO
Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de
Fortaleza, o Conselho Municipal de Juventude, vinculado ao
Gabinete do Prefeito do Município de Fortaleza. Art. 2º - O
Conselho Municipal de Juventude é um órgão colegiado, de
caratér permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador, de
representação da população jovem e de assessoramento da
Prefeitura Municipal nas questões relativas às políticas públicas
voltadas para os jovens na cidade de Fortaleza. Parágrafo
Único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se jovem a
parcela da população entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove)
anos de idade.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de
Juventude: I - encaminhar aos poderes constituídos propostas
de ações de defesa e promoção dos direitos dos jovens; II acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações governamentais e
não governamentais, financiadas com recursos públicos, que
causem impacto na juventude Fortalezense; III - participar da
elaboração e definição das políticas públicas municipais de
juventude; IV - apreciar e aprovar programas anuais de políticas públicas de juventude da Prefeitura Municipal; V - encaminhar sugestões para elaboração do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o orçamento por programa, que
deverão obedecer a critérios participativos, no que concerne à
alocação de recursos destinados à juventude no Município de
Fortaleza; VI - fiscalizar e avaliar os governos na gestão de
recursos destinados à juventude do Município de Fortaleza; VII
- acompanhar as ações desenvolvidas pela Coordenadoria de
Juventude e pelas Assessorias de Juventude das Secretarias
Temáticas e Secretarias Regionais; VIII - incentivar e apoiar a
realização de eventos, seminários, pesquisas e campanhas
direcionadas aos jovens; IX - fiscalizar e exigir o cumprimento
da legislação que assegure os direitos dos jovens; X - propor a
criação de canais de participação dos jovens junto aos órgãos
municipais; XI - fomentar o associativismo juvenil, além de
estimular sua participação nos organismos públicos e movimentos sociais; XII - elaborar seu regimento interno; XIII - criar
o cadastro das entidades que desenvolvam programas, projetos e pesquisas na área da juventude; XIV - realizar juntamente
com o Poder Executivo o Congresso Municipal de Juventude,
cuja pauta principal será o Plano Municipal de Juventude; XV estudar, analisar, discutir, propor e aprovar planos, programas e

Nº 13.556

projetos relativos à juventude no âmbito do Município; XVI desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das ações públicas para este
segmento no Município; XVII - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de convênios e contratos com outros organismos públicos e privados, visando à elaboração de
programas e projetos voltados para a juventude; XVIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos
correlatos para a discussão de temas relativos à juventude e
que contribuam para o conhecimento da realidade do jovem na
sociedade. Parágrafo Único - As deliberações do Conselho
Municipal de Juventude serão encaminhadas ao Executivo
Municipal em tempo hábil para a elaboração da proposta de
orçamento de governo.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º - O Conselho Municipal de Juventude será
integrado por representantes do Poder Público e da sociedade
civil, com reconhecida atuação na defesa e promoção dos
direitos da juventude e será constituído por 30 (trinta) membros
efetivos e respectivos suplentes, residentes em Fortaleza, com
idade entre 16 (dezesseis) e 29 (vinte e nove) anos, exceto
quanto aos representantes da Câmara Municipal de Fortaleza,
sendo composto da seguinte forma: I - 10 (dez) representantes
do Poder Público Municipal: a) 08 (oito) representantes da
Prefeitura Municipal, sendo estes do Gabinete do Prefeito, das
Secretarias Temáticas e/ou Secretarias Regionais; b) 02 (dois)
representantes da Câmara Municipal de Fortaleza; II - 20 (vinte) representantes da sociedade civil, sendo estes: a) 02 (dois)
jovens escolhidos no processo do Orçamento Participativo; b)
18 (dezoito) representantes das organizações de juventude de
Fortaleza que tenham projetos coordenados por jovens e direcionados para o público jovem. § 1º - Entende-se como organização de juventude, para fim desta lei, todo e qualquer grupo
de jovens que se organize em torno de temáticas políticas,
sociais, culturais, religiosas e esportivas, voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos jovens. § 2º - Os representantes da sociedade civil organizada serão eleitos no Encontro
Municipal de Organizações e Movimentos de Juventude, a ser
regulamentado por decreto do Chefe do Poder Executivo. § 3º O 1º Encontro Municipal de Organizações e Movimentos de
Juventude será convocado pelo Chefe do Poder Executivo, em
até 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei. § 4º - O
mandato dos conselheiros representantes da sociedade civil e
de seus respectivos suplentes, será de 02 (dois) anos, sendo
possível a reeleição da organização com a substituição do
conselheiro. § 5º - Na composição do Conselho Municipal de
Juventude deverá ser respeitada a cota de, no mínimo, 30%
(trinta por cento) de mulheres. § 6º - A função de membro do
Conselho Municipal de Juventude é considerada de relevante
interesse público e não será remunerada. § 7º - Os conselheiros poderão perder o mandato, antes do prazo de 02 (dois)
anos, nos seguintes casos: I - por renúncia; II - pela ausência
imotivada em 02 (duas) reuniões consecutivas do Conselho
Municipal de Juventude; III - pela prática de ato incompatível
com a função de conselheiro, por decisão da maioria qualificada dos membros do Conselho Municipal de Juventude; IV - por
requerimento da entidade da sociedade civil representada. § 8º
- Os representantes da sociedade civil, candidatos ao Conselho
Municipal de Juventude, deverão preencher os seguintes requisitos: I - ser portador de Título de Eleitor; II - residir no Município de Fortaleza; III - ter idade igual ou inferior a 29 (vinte e
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FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007

co - Pastoral do Menor, conforme deliberação do colegiado,
disponibilizar vagas no referido projeto para atender as demandas oriundas dos Conselhos Tutelares dentro do perfil da instituição, num percentual de 10% (dez por cento). Art. 8º - O
COMDICA no âmbito de sua competência adotará as providências cabíveis ao regular o acompanhamento e fiscalização de
sua execução. Art. 9º - A presente resolução entrará em vigor
na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumprase. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- COMDICA, em 13 de novembro de 2007. Thiago de Holanda
Altamirano - PRESIDENTE DO COMDICA.

PODER LEGISLATIVO
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA”

LEI Nº 9315 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007
Dá nova redação ao § 4º do art.
10 da Lei nº 8.775/03, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente e altera os arts. 1º, e 3º,
4º e 5º da Lei nº 7.526/94, na
forma que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - O § 4º do art. 10 da Lei nº 8.775, de
09 de outubro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 10 - Fica acrescido, no art. 1º da Lei nº 7.526, de 12
de maio de 1994, o § 4º, com a seguinte redação: § 4º - Em
cada processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar,
como de seus respectivos suplentes, cada eleitor poderá votar
uma única vez em apenas 1 (um) candidato.” Art. 2º - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 06 de dezembro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPÉCIE: Convite nº 005/2007. CONTRATANTES: Câmara
Municipal de Fortaleza - CMF e a empresa CONSTRUTORA
TERRA LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente contrato
consiste na contratação de empresa para reforma das guaritas
dos estacionamentos, construção do alojamento dos Guardas
Municipais e reforma dos banheiros situados nas dependências
da Câmara Municipal de Fortaleza. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Projeto/Atividade 01.031.0001.1225.0001, Elemento de Despesa 449051, Fonte de Recurso 103 do orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza. DA VIGÊNCIA: O
prazo de duração do presente contrato é de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data da assinatura do contrato administrativo.
SIGNATÁRIOS: Rômulo Guilherme Leitão - DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA e Francisco
Gleidson Avelino Saraiva - CONSTRUTORA TERRA LTDA.

*** *** ***

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2007 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
Presidência do Sr. José do Carmo, Secretariada pelo Sr. Luciram Girão.
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois
mil e sete às 9 horas e 35 minutos, reuniu-se em sua sede própria
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à Rua Thompson Bulcão, 830, em Sessão Ordinária a Câmara
Municipal de Fortaleza. PRESENTES OS SENHORES VEREADORES: Adelmo Martins, Ageu Costa, Alípio Rodrigues, Carlos
Mesquita, Carlos Santana, Carlos Sidou, Casimiro Neto, Chico
Rodrigues, Eliana Gomes, Eliezer Moreira, Elson Damasceno,
Francisco Mangueira, Fátima Leite, Gelson Ferraz, Glauber Lacerda, Helder Couto, Idalmir Feitosa, Iraguassu Teixeira, Jorge Vieira,
João da Cruz, Magaly Marques, Marcus Teixeira, Martins Nogueira,
Márcio Lopes, Mário Hélio, Nelba Fortaleza, Paulo Mindêllo, Salmito Filho, Sérgio Novais, Terezinha de Jesus, Tin Gomes e Willame
Correia, ao todo trinta e quatro. Ausentes os Senhores: Alri Nogueira, José Maria Pontes, João Batista, Machadinho Neto, Tomaz
Holanda e Walter Cavalcante; Justificada a ausência do Sr. Guilherme Sampaio, ao todo sete. Havendo número legal e invocando
a proteção de Deus, o Sr. Presidente declara aberta a Sessão.
ATA: É lida pelo Sr. Secretário e aprovada sem Emendas. EXPEDIENTE - O Sr. Secretário lê: Projetos de Lei N°s: 0231/07 - Mensagem Prefeitoral N° 0023/07, que: "Dispõe sobre a compensação
de Créditos Tributários com Precatórios e com créditos líquidos e
certos contra a Fazenda Pública e dá outras providências;"
0235/07, Mensagem Prefeitoral N° 0027/07, que: "Institui o Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Municipal (CADIM), e dá
outras providências;" 0261/07, da Sra. Eliana Gomes, que: "Autoriza o Município de Fortaleza a Implantar o Programa de Locação
Social, destinado a Prover Moradias para Famílias de Baixa Renda
e dá outras providências;" Veto ao Projeto de Lei N° 0223/04, que:
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de exemplares da
Bíblia Sagrada nos Acervos das Bibliotecas e das Unidades Escolares Municipais;" Projetos de Lei Complementares N°s: 0014/07,
Mensagem Prefeitoral N° 0026/07, que: "Institui a obrigatoriedade
da Prestação de Informações sobre o uso de cartões de crédito em
Fortaleza, modifica a Legislação Tributária e dá outras providências" e 0015/07, do Sr. José Maria Pontes, que: "Dá nova Redação
ao Art. 112 da Lei N° 6.794, de 27 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município." "À
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,
RESPECTIVAMENTE, PARA OFERECER PARECER." Projetos
de Lei Nºs: 0073/07, da Sra. Fátima Leite; 0186/07 - Mensagem
Prefeitoral N° 0018/07; 0396/06, do Sr. Machadinho Neto e de
Decreto Legislativo N° 0032/07, do Sr. Alípio Rodrigues, acompanhados dos respectivos Pareceres. "À ORDEM DO DIA." Ofícios
Diversos do Ministério da Saúde, conforme Protocolos N°s: 1415 e
1441/07, comunicando a liberação de Recursos Financeiros para
os fins indicados. "CIENTE E ARQUIVE-SE." REQUERIMENTOS
N°s: 1586, 1587, 1588, 1589, 1591 E 1593/07. "À ORDEM DO
DIA." O Sr. Idalmir Feitosa, Pela Ordem, solicita seja retificada na
Ata Resumida, folha 01, substituindo a palavra DESASTRE por
ATENTADO, justificando os motivos sua solicitação. O Sr. Luciram
Girão passa a Secretaria ao Sr. Helder Couto. O Sr. Marcus Teixeira faz a leitura do teor da Mensagem Prefeitoral N° 0024/07 encaminhada a esta Casa, registrando que o artigo 76 da Lei Orgânica
do Município, citado na mesma, não corresponde ao texto real do
citado artigo, chamando a atenção dos Senhores Vereadores em
relação a questão exposta, ressaltando ainda, esperar do Relator
da Comissão Competente que atente para tão grave problemática.
Ato continuo, o orador reporta-se sobre o demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, de Janeiro à Junho de
2006 e Janeiro à Junho de 2007 para as áreas de: Educação,
Transporte e Habitação, dizendo das suas razões para fazê-lo. O
Sr. Helder Couto passa a Secretaria ao Sr. Adelmo Martins. O Sr.
Márcio Lopes tece críticas ao teor da matéria publicada em Jornal
O POVO, na Coluna do Jornalista Fábio Campos, intitulada: "PDT
É OBSTÁCULO, HEITOR FÉRRER TAMBÉM," formulando apelo a
referido Jornalista no sentido de corrigir as distorções contidas na
citada Nota. O orador afirma que o PDT lançará candidatura própria à sucessão na Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2008 e
que o Partido tem propostas claras para a Cidade de Fortaleza.
Concluindo, o orador esclarece não haver divergências internas
nos Partidos e que seus membros continuarão unidos, contraditando mais uma vez o que está sendo veiculado na Imprensa local,
sendo aparteado pelos Senhores: Adelmo Martins, Iraguassu Teixeira e Idalmir Feitosa. A Sra. Nelba Fortaleza expressa sua satisfação em retornar a esta Casa após quatro meses, salientando que
no referido período, realizou visitas e ouviu vários segmentos da
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riasneleexistentesserádesapropriadopelomunicípiodeFor
taleza para FINS DE REASSENTAMENTO DAS FAMÍLIAS
AFETADASPELAIMPLANTAÇÃODOPROJETODEEXECU
ÇÃODOSCORREDORESDETRANSPORTES.Art.4ºFicaa
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF, autorizada a
promover amigável e a Procuradoria Geral do Município –
P.G.M, a executar judicialmente a desapropriação de que trata
o presente Decreto, devendo as despesas correr a conta de
recursos específicos a serem transferidos para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura  SEINF, Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade 2701.15.453.0102.1674.0001, Elemento de
Despesa4.4.90.61,Fonte0.100.Art.5ºEsteDecretoentrará
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 17 de
agostode2015.





sem gás, acondicionada em garrafões plásticos de
20(vinte)litros,transparentes,higienizadosnaparte
internaeexternadosgarrafões,comprotetornapar
tesuperiorelacredesegurança,fornecidomediante
a troca de vasilhames (reposição), disponibilizados
pela empresa contratada, que atendam as normas
daABNTedevidamenteaprovadapeloórgãodefis
calização e controle, de acordo com as especifica
ções e quantitativos previstos no Anexo A – Termo
deReferênciadesteedital.
DOTIPO:Menorpreço.
DAMODALIDADE:Pregãoeletrônicopararegistrodepreços.
DAFORMADEFORNECIMENTO:Pordemanda.


O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA  CLFOR,torna
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa
dos, que do dia20 de agosto de 2015a03 de setembro de

2015 até às 09h00min. (horário de Brasília),estará rece

bendo asPropostas de Preçosreferentes a este Pregão, no
Dispõe sobre a criação de 02
Endereço Eletrônicowww.licitacoese.com.br.AAbertura das
Conselhos Tutelares no âmbito
Propostasacontecerá no dia03 de setembro de 2015,
doMunicípiodeFortaleza,edá
às09h00min.(horário de Brasília)e o início daSessão de
outrasprovidências.
Disputa de Lancesocorrerá a partir das14h00min. do 03 de

setembro de 2015 (horário de Brasília). O editalna ínte

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
graencontraseàdisposiçãodosinteressadosparaconsultae
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
aquisiçãonaCentraldeLicitações|RuadoRosário,77,Centro
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CON
–Ed.Comte.VitalRolim–SobrelojaeTerraço–FortalezaCE,
SIDERANDOodispostono§1°doart.2°daLein°9.843,de
no ecompras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.
11denovembrode2011,queautorizaoChefedoPoderExe
asp, assim como no Portal de Licitações do TCMCE:
cutivo criar 02 novos Conselhos Tutelares a cada mandato.
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informações pelo
CONSIDERANDO que no atual mandato não foram criados
telefone:(85)3452.3477|CLFOR.FortalezaCE,19deagosto
nenhumConselhoTutelar.CONSIDERANDOadeliberaçãodo
de 2015.        
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente (COMDICA), consubstanciada na Resolução n°

10/2015.CONSIDERANDO,ainda,odispostonaResoluçãon°

139,de17demarçode2010,doConselhoNacionaldosDirei

tosdaCriançaedoAdolescente(CONANDA).DECRETA:Art.

1°  Ficam criados, no âmbito do Município de Fortaleza, 02
PROCESSO:RDCPresencialnº013/2015.
Conselhos Tutelares, composto cada um de 05 (cinco) mem
ORIGEM:SecretariaMunicipaldeSaúde–SMS.
bros titulares, e os respectivos suplentes, e denominados,
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação
respectivamente, de Conselho Tutelar VII e Conselho Tutelar
deempresaparaaconstruçãode03(três)Unidades
VIII.§1°OConselhoTutelarVIIterácompetênciadeatuação
Básicas de Saúde – UBS, localizadas nos Bairros
na circunscrição territorial da Secretaria Regional I, devendo
Mondubim,JardimFluminenseeSiqueiranoMunicí
atuardeformaconcomitantecomoConselhoTutelarI.§2°O
pio de Fortaleza, de acordo com as especificações
ConselhoTutelarVIIIterácompetênciadeatuaçãonacircuns
contidasnesteeditaleseusanexos.
crição territorial da Secretaria Regional VI, devendo atuar de
CRITÉRIODEJULGAMENTO:Maiordesconto(porlote).
forma concomitante com o Conselho Tutelar VI. Art. 2°  Os
MODODEDISPUTA:Aberto
Conselhos Tutelares criados pelo presente decreto, e seus
REGIMEDEEXECUÇÃO:Empreitadaporpreçounitário.
respectivos membros, submetemse aos ditames da Lei n°
INFORMAÇÕESIMPORTANTES:
9.843, de 11 de novembro de 2011.Art. 3° As despesasde

correntes da criação dos Conselhos Tutelares de que trata o
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de setembro de
presente decreto correrão por conta da dotação orçamentária
2015às09h15min.
da Fundaçãoda Criança eda Família Cidadã, suplementadas
ABERTURADASPROPOSTAS:15desetembrode2015às
senecessário.Art.4°Estedecretoentraemvigornadatade
09h30min.
sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
 INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 15 de setembro de
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 17 de agosto de
2015às09h45min.
2015.       
 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o nº. da

licitação):Até05(cinco)diasúteisanterioresàdatafixadapara
     
aberturadaspropostas.

Email:licitação@fortaleza.ce.gov.br

Fax:(085)3252.1630
Fone:(085)3452.3477

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de

temposeráobservadoohoráriolocal(Fortaleza/CE).
 ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCU

MENTOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortale
za/CLFOR–RuadoRosário,77,TerraçoeSobreloja,Centro,

FortalezaCECEP60.055090.
 HOME PAGE: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico
PROCESSO:PregãoEletrôniconº189/2015.
/index.asp.
ORIGEM:SecretariaMunicipaldePlanejamento,Orçamentoe

Gestão–SEPOG.

O editalna íntegraencontrase à disposiçãodos
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços,
interessadosparaconsultaeaquisiçãonaCentraldeLicitações
parafuturaseeventuaisaquisiçõesdeáguamineral
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Rua Frederico Borges, entre a Rua José Justa e a
RuaJúlioAbreu;
 RuaFreiMansueto,entreaRuaJúlioAbreueaAv.da
Abolição;
 AvenidaProfessorGomesdeMatos.
2. ÁREAS COM RESTRIÇÃO DE HORÁRIO PARA
CIRCULAÇÃODECAMINHÕES:
Quadriláteroslimitadospeloslogradourosabaixo:
Área1Centro:
AoNorte:RuaCastroeSilva(inclusive)entreAv.do
Imperador(exclusive)eRuaCondeD’eu(exclusive);
AoNorte:RuaCastroeSilva(inclusive)entreRua24
deMaioeRuaCondeD’eu(exclusive);
AoLeste:RuaCondeD’eu/Av.ViscondedoRioBran
co (exclusive), entre Rua Castro e Silva (inclusive) e
Av.DomingosOlímpio(exclusive);
Ao Sul: Av. Domingos Olímpio (exclusive), entre Av.
doImperador(exclusive)eAv.ViscondedoRioBran
co(exclusive);
Ao Oeste: Av. do Imperador (exclusive), entre a Rua
CastroeSilva(inclusive)eAv.DomingosOlímpio(ex
clusive).
Área2GrandeAldeota:
 Ao Norte: Av. Antonio Justa (exclusive), entre a Av.
Barão de Studart (inclusive) e a Av. Desembargador
Moreira (inclusive) e Av. da Abolição, entre a Av.
Desembargador Moreira (inclusive) e a Av Senador
VirgílioTávora(inclusive);
 AoLeste:Av.SenadorVirgílioTávora(inclusive)eAv.
da Abolição (exclusive) e Av. Padre Antonio Tomáz
(exclusive);
 Ao Sul: Rua João Carvalhos/Rua Padre Antonio
Tomáz (exclusives), entre a Av. Barão de Studart
(inclusive)eAv.SenadorVirgílioTávora(inclusive);
 AoOeste:A.BarãodeStudart(inclusive),entreaRua
João Carvalho (exclusive) e Av. Monsenhor Tabosa
(exclusive).
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vel, destinados abastecimento de estabelecimentos hospitala
res.§1ºParaaconcessãodaAutorizaçãoEspecialdeTrân
sito, para os casos I e II, é obrigatório o comparecimento do
solicitante na sede da AMC, com a documentação abaixo; I –
Cópia legível dos documentos de identidade do solicitante e
CNPJ,nocasodepessoajurídica;IICópialegíveldoCertifi
cadodeRegistroeLicenciamentodoVeículo–CRLVoucom
binação de Veículos; IV – Itinerário proposto; V  Período ne
cessário. § 2º  Somente após aprovação das informações e
documentospelosetorcompetentedaAMC,poderáserconce
didaaAET.§3ºOprazodevalidadedaAETserádefinidono
próprio documento. Art. 14  Nas situações previstas nesta
Portaria, os veículos cadastrados ficam sujeitos à convocação
pararealizaçãodeinspeçãoveicular,aserrealizadapelosetor
da AMC responsável pela concessão de Autorização Especial
deTrânsito,comocondiçãoparaaprovaçãooumanutençãoda
autorização de circulação. Art. 15  Os casos não previstos
nesta Portaria serão decididos pelo Superintendente da AMC.
Dafiscalização:Art.16Afiscalizaçãodarestriçãodecircula
ção,definidaconformesinalizaçãoviáriaeregulamentadanos
termos desta Portaria, será efetuada por meio de fiscalização
eletrônicaespecífica,conformedispostonalegislaçãodetrân
sito, bem como pelos agentes da autoridade de trânsito em
campo.Disposiçõesfinais:Art.17Seráde90(noventa)diaso
prazoparaadequaçãoapresentePortaria,contadoapartirda
suapublicaçãonoDiárioOficialdoMunicípio–DOM.Art.18
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, fi
cando revogada a Portaria nº 173, de 04 de julho de 2013 e
Portarianº218de09denovembrode2012.Registrese,publi
quese, cumprase. GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE CIDADANIA
DE FORTALEZA – AMC, 29 de junho de 2015. 


ANEXOIDAPORTARIA83/2015

1. CORREDORES COM RESTRIÇÃO DE HORÁRIOS
PARACIRCULAÇÃOCAMINHÕES:
 Av. 13 de Maio, entre a Rua Senador Pompeu e Av.
ViscondedoRioBranco;
 Av.PontesVieira,entreaAv.ViscondedoRioBranco
eAv.SenadorVirgílioTávora;
 Av.SenadorVirgílioTávora,entreaAv.PontesVieira
eAv.daAbolição;
 Av.DesembargadorMoreira,entreAv.PontesVieirae
Av.AntônioJusta;
 Av.BarãodeStudart,entreaAv.PontesVieiraeaAv.
PresidenteJonhKennedy(BeiraMar);
 Av. Rui Barbosa entre Rua Deputado Moreira da
RochaeAv.AntônioSales;
 Rua Deputado Moreira da Rocha, entre a Rua
TenenteBenévoloeaAv.BarãodeStudart;
 RuaTenenteBenévolo,entreaAv.BarãodeStudarte
aAv.DomManuel;
 Rua Costa Barros, entre a Av. Barão de Studart e a
Av.DomManuel;
 Av.SantosDumont,entreaAv.Dom ManueleaAv.
Jangadeiro;
 Rua Pinto Madeira, entre a Av. Dom Manuel e a Av.
BarãodeStudart;
 Rua Eduardo Garcia, entre a Av. Senador Virgílio
TávoraeaRuaMarechalRondon;
 Rua Padre Valdevino, entre a Av. Desembargador
MoreiraeAv.ViscondedoRioBranco;
 Av.HeráclitoGraça,entreAv.ViscondedoRioBranco
eAv.BarãodeStudart;
 RuaBenideCarvalho,entreaAv.JangadeiroeaAv.
DesembargadorMoreira;
 Av.AntonioSales,entreaAvViscondedoRioBranco
eaRuaprof.AderbalN.Freire;
 Av. Dom Luis, entre a Rua Tibúrcio Cavalcante e a
RuaFredericoBorges;
 Rua Júlio Abreu, entre a Rua Frederico Borges e a
RuaAntonioJusta;
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Dispõe sobre o afastamento e
convocação de Conselheiro do
ConselhoTutelarI.


A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
CENTE  COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526de12
demaiode1995eLei9.843/11.CONSIDERANDOoresultado
final do processo de escolha dos Conselhos Tutelares. CON
SIDERANDO as disposições da Resolução n° 37 de 30 de
março de 2012. CONSIDERANDO o requisito essencial de
aprovação em prova, conforme edital de convocação. CONSI
DERANDO a ordem de votação dos candidatos. CONSIDE
RANDOaliminardeferidanaAçãoCivildeImprobidadeAdmi
nistrativa, Processo nº 084321208.2014.8.06.0001, que de
terminou o afastamento do Sr. MARCOS PAULO LOPES DE
SOUSACAVALCANTEdasfunçõesdeConselheiroTutelardo
MunicípiodeFortalezaeapreensãodesuaCarteiraFuncional,
até que seja concluído o processo por improbidade, ocasião
emque,nasentença,serámantidaounãoapresenteliminar.
CONSIDERANDO a vacância do cargo de conselheiro tutelar
juntoaoConselhoTutelarI.CONSIDERANDOoParecerJurí
dico nº 46/2015 – COMDICA. CONSIDERANDO a Decisão
Administrativa (Proc. nº 121/2015 – COMDICA). CONSIDE
RANDOfinalmenteocompromissodesteÓrgãoColegiadocom
obomfuncionamentodoConselhoTutelar.RESOLVE:Art.1°
Afastar o Sr. MARCOS PAULO LOPES DE SOUSA CAVAL
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de maio de 1995, e a Lei nº 9.843/11. CONSIDERANDO o
CANTE do quadro de Conselheiros do Conselho Tutelar I e
resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela
convocálo para entregar sua Carteira Funcional na sede do
res.CONSIDERANDOasdisposiçõesdaResoluçãon°37,de
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
30 de março de 2012. CONSIDERANDO a ordem de votação
Adolescente  COMDICA, até que seja concluído o processo
doscandidatos.CONSIDERANDOavagade30diaspormoti
porimprobidade,emvirtudedaliminarconcedidanosautosda
vodefériasdoConselheiroCELIOFELIXFERREIRA.CONSI
Ação Civil de Improbidade Administrativa, Processo nº
DERANDO o disposto na Resolução nº 49/2015 (férias do
084321208.2014.8.06.0001.ParágrafoÚnico–Oafastamento
Conselheiro CELIO FELIX FERREIRA e convocação do Su
serásemprejuízodesuaremuneração,conformeprevêoart.
plente Sr.LUIZ SERGIO DOS SANTOS). CONSIDERANDO a
20daLeinº8.429/92.Art.2ºConvocar,paraassumir,como
convocaçãodoSr.LUIZSERGIODOSSANTOSparaassumir
ConselheiroPermanente,oSextoSuplente,Sr.LUIZ SERGIO
oConselhoTutelarI,naqualidadedeconselheirotitular(Reso
DOS SANTOS, em razão de o Primeiro Suplente, Sr. Valdeci
lução nº 52/2015). CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº
PaivaRosa,jáestarempossadonocargo,oSegundoSuplen
47/2015–COMDICA.CONSIDERANDOaDecisãoAdministra
te,Sr.FranciscoArquimedesRodriguesPinheiro,encontrarse
tiva (Proc. nº 123/2015 – COMDICA). CONSIDERANDO final
impedidodeexercerafunção,aTerceiraSuplente,Sra.Maria
menteocompromissodesteÓrgãoColegiadocomobomfun
Alannett da Costa Venâncio, já estar empossada no cargo, o
cionamentodoConselhoTutelar.RESOLVE:Art.1°Convocar
QuartoSuplente,Sr.AntonioJoceliodaSilva,jáestarempos
peloprazode21dias,de09/07/2015a30/07/2015,oSr.RAI
sado no cargo e o Quinto Suplente, Sr. Jefferson Machado
MUNDO LUCIANO CAVALCANTE PINTO JUNIOR, para ser
Alves,faleceu.Registrese,publiqueseecumprase.SALADE
empossadocomoConselheiroTutelardoMunicípiodeFortale
SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS
za, no dia 09 de julho de 2015, às 9:00 horas, na sede do
DIREITOSDACRIANÇAEDOADOLESCENTE–COMDICA–
COMDICA, na Rua Guilherme Rocha, 1469, Centro. Registre
FORTALEZA,em09deJulhode2015.
se, publiquese e cumprase. SALA DE SESSÕES DO CON

SELHOMUNICIPALDEDEFESADOSDIREITOSDACRIAN

ÇAEDOADOLESCENTE–COMDICA–FORTALEZA,em09

de julho de 2015.       




Dispõe sobre a posse de con

selheiro para o Conselho Tute

larI.


Dispõe sobre a posse de Su

A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL
plente parao Conselho Tutelar
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
III.
CENTE – COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.

CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12

A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL
demaiode1995,eLeinº9.843/11.CONSIDERANDOoresul
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
tado final do processo de escolha dos Conselhos Tutelares.
CENTE – COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
CONSIDERANDO as disposições da Resolução n° 37, de 30
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12
de março de 2012. CONSIDERANDO o requisito essencial de
de maio de 1995, e a Lei nº 9.843/11. CONSIDERANDO o
aprovação em prova, conforme edital de convocação. CONSI
resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela
DERANDO a ordem de votação dos candidatos. CONSIDE
res.CONSIDERANDOasdisposiçõesdaResoluçãon°37,de
RANDOaliminardeferidanaAçãoCivildeImprobidadeAdmi
30 de março de 2012. CONSIDERANDO a ordem de votação
nistrativa, Processo nº 084321208.2014.8.06.0001, que de
doscandidatos.CONSIDERANDOavagade30diaspormoti
terminou o afastamento do Sr. MARCOS PAULO LOPES DE
vodefériasdoConselheiroCELIOFELIXFERREIRA.CONSI
SOUSACAVALCANTEdasfunçõesdeConselheiroTutelardo
DERANDOodispostonasResoluçõesnº49e50/2015(férias
MunicípiodeFortalezaeapreensãodesuaCarteiraFuncional,
doConselheiroCELIOFELIXFERREIRA,convocaçãoeposse
até que seja concluído o processo por improbidade, ocasião
do Suplente Sr. LUIZ SERGIO DOS SANTOS). CONSIDE
emque,nasentença,serámantidaounãoapresenteliminar.
RANDO a convocação e posse do Sr. LUIZ SERGIO DOS
CONSIDERANDO a vacância do cargo de conselheiro tutelar
SANTOS para assumir o Conselho Tutelar I, na qualidade de
juntoaoConselhoTutelarI.CONSIDERANDOoParecerJurí
conselheiro titular (Resolução nº 52 e 53/2015). CONSIDE
dico nº 46/2015 – COMDICA. CONSIDERANDO a Decisão
RANDO o Parecer Jurídico nº 47/2015 – COMDICA. CONSI
Administrativa (Proc. nº 122/2015 – COMDICA). CONSIDE
DERANDO a Decisão Administrativa (Proc. nº 124/2015 –
RANDOfinalmenteocompromissodesteÓrgãoColegiadocom
COMDICA). CONSIDERANDO finalmente o compromisso
o bom funcionamento do Conselho Tutelar. RESOLVE:
desteÓrgãoColegiadocomobomfuncionamentodoConselho
Art. 1°  Empossar o Sr. LUIZ SERGIO DOS SANTOS, como
Tutelar. RESOLVE: Art. 1° Empossar pelo prazo de 21 dias,
Conselheiro Tutelar do Município de Fortaleza, no dia 09 de
de09/07/2015a30/07/2015,oSr.RAIMUNDOLUCIANO CA
julhode2015,às09:00horas,nasededoCOMDICA,naRua
VALCANTE PINTO JUNIOR, como Conselheiro Tutelar do
Guilherme Rocha, 1469, Centro. Registrese, publiquese e
Município de Fortaleza, no dia 09 de julho de 2015, às 9:00
cumprase.SALADESESSÕESDOCONSELHOMUNICIPAL
horas,nasededoCOMDICA,naRuaGuilhermeRocha,1469,
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
CENTE – COMDICA – FORTALEZA, em 09 de julho deCentro. Registrese,publiquese e cumprase. SALA DE SES
SÕESDOCONSELHOMUNICIPALDEDEFESADOSDIREI
2015.        
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA –

FORTALEZA, em 09 de julho de 2015.   








DispõesobreaConvocaçãode

Suplente Para o Conselho Tu
Dispõe sobre a convocação
telarIII.
dos précandidatos a Conse

lheiros Tutelares de Fortaleza

A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL
paraverificaçãodeinformações
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
a serem remetidas ao Tribunal
CENTE – COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
RegionalEleitoraldoCeará.
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12


    O PRESIDENTE DA CÂ

OCOLEGIADODOCONSELHOMUNICIPALDE
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
DEFESADOSDIREITOSDACRIANÇAEDOADOLESCENTE
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, com fun
Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar a servidora
damentonasdisposiçõescontidasnaLeiFederalnº8.069,de
HELENA PEREIRA DAMASCENO, ocupante do cargo de pro
13 de julho de 1990, na Lei Municipal nº 9.843, de 11 de no
vimento em comissão de Assessor Técnico, símbolo AT1.
vembro de 2011, na Resolução n° 170/2014  CONANDA, de
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 31 de
10 de dezembro de 2014, e nas Resoluções n° 92/2012,
março de 2015.      
10/2015, 11/2015, 32/2015, 33/2015, 40/2015, 41/2015,

46/2015e56/2015,todasdoCOMDICA:CONSIDERANDOas

disposiçõescontidasnoEditaldeConvocaçãoparaoProcesso

de Escolha dos Conselhos Tutelares de Fortaleza, publicado

    O PRESIDENTE DA CÂ
pormeiodaResoluçãonº32/2015ealteradoatravésdasRe
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
soluções n° 33/2015 e 40/2015, todas do COMDICA. CONSI
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
DERANDOoscandidatosaprovadosnaprovadeconhecimen
Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar o servidor JOSÉ
tosespecíficosrealizadanodia14dejunhode2015,conforme
RICARDO DE OLIVEIRA TOMÉ, ocupante do cargo de provi
Resolução n° 56/2015 do COMDICA. CONSIDERANDO a
mento em comissão de Assistente da Presidência, símbolo
necessidadederemessadoscadastrosdospossíveiscandida
AT1.PAÇOMUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCAR,em31
tosàEleiçãodeConselheirosTutelaresdeFortalezaaoTribu
de março de 2015.     
nalRegionalEleitoraldoCeará.RESOLVE:Art.1ºConvocar

os précandidatos aprovados na prova de conhecimentos es

pecíficos,nostermosdaResoluçãon°56/2015doCOMDICA,

para se fazerem presentes na sede do COMDICA, situada na

    O PRESIDENTE DA CÂ
Rua Guilherme Rocha, n° 1469, Centro, FortalezaCE, em
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
23/07/2015, no horário compreendido entre 08:00 às 12:00
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
horas e 13:00 às 17:00 horas,  no intuito de verificar as infor
Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar a servidora
mações individuais que serão remetidas ao Tribunal Regional
SANDRA MARCIA MAIA GIRÃO, ocupante do cargo de provi
Eleitoral do Ceará. § 1° As informações a serem verificadas
mentoemcomissãodeMembrodeComissão,símboloDAL1.
serãoasfotosenomesdecadaprécandidato.§2ºAsinfor
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 31 de
mações remetidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
março de 2015.      
constarão na urna de votação. § 3°  Somente serão aceitas

solicitaçõesdealteraçãodasinformaçõescontidas noscadas

tros apresentados, na hipótese de existência de erro ou ocor

rênciadeproblemasquegeremdificuldadenavisualizaçãoda

    O PRESIDENTE DA CÂ
imagemounaidentificaçãodoprécandidato.§4°Assolicita
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
ções de alteração de informações deverão ser efetuadas por
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
escrito, na sede do COMDICA, até 24/07/2015, no horário
Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar a servidora
estabelecido nocaput desteartigo. § 5º  No caso de solicita
çãodealteraçãodafotoporumadashipóteseselencadasno§
ELENITACOUTINHOMOTA,ocupantedocargodeprovimento
3°desteartigo,asolicitaçãodeveráseracompanhadadafoto
em comissão de Membro de Comissão da Coordenadoria de
grafiaaserutilizada.Art.2°ApresenteResoluçãoentraráem
Informação de Dados, símbolo DAL1. PAÇO MUNICIPAL
vigor na data de sua publicação. Publiquese, registrese e
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 31 de março de 2015.
cumprase.SALADEREUNIÕESDOCONSELHOMUNICIPAL

DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

CENTEDOMUNICÍPIODEFORTALEZA,22dejulhode2015.

       



    O PRESIDENTE DA CÂ

MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar a servidora
MARIA ELIZETEALVES DE FREITAS, ocupante do cargo de

provimento em comissão de Assessor Técnico Legislativo,

símbolo AT4. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN

CAR, em 31 de março de 2015.    

    O PRESIDENTE DA CÂ

MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui

ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do

Município de Fortaleza. RESOLVE: Nomear nesta data,

    O PRESIDENTE DA CÂ
DIONÉIASOARESBARBOSA,paraexercerocargodeprovi
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
mentoemcomissãodeAssessorTécnico,símboloAT1.PAÇO
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DEALENCAR, em 02 de janeiro
Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar o servidor
de2015. 
FRANCISCO RUBENS DOS SANTOS, ocupante do cargo de

provimentoemcomissãodeMembrodaComissãoPermanente

de Licitação, símbolo DAL1. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BAR

ROS DE ALENCAR, em 31 de março de 2015. 

    O PRESIDENTE DA CÂ
       
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui

ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do

Município de Fortaleza. RESOLVE: Exonerar a servidora

DIONÉIA SOARES BARBOSA, ocupante do cargo de provi

    O PRESIDENTE DA CÂ
mentoemcomissãodeAssessorTécnico,símboloAT1.PAÇO
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DEALENCAR, em 12 de janeiro
ções legais e de acordo com o art. 36II da Lei Orgânica do
de2015. 
Município de Fortaleza. RESOLVE: Nomear nesta data, nos

termosdaLeiComplementarn°0143de21demarçode2013,

MARIA DALVA NOGUEIRA LIMA, para exercer o cargo de
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Fortaleza, 19 de junho de 2015. VISTO:   



expressõesdaquestãosocial;b)OConselhoTutelarnoSiste
ma de Garantia de Direitos: Instalação do Conselho Tutelar:
funcionamento, composição, regimento,autonomia, organiza
ção administrativa; c) A função de Conselheiro: remuneração,
direitos,recondução,capacitação,perdadomandato;VRoti
nas de Intervenção dos Conselheiros Tutelares (Módulo V), o
qual abordará: a) Habilidades: escuta, orientação, mediação,

articulação com os serviços, trabalho em equipe; b) Ética e

postura profissional dos conselheiros tutelares: nas entrevis

tas(abordagens), o sigilo, a abordagem com outros atores do
SGD,aabordagemnacomunidade;c)Registrodeatividadese

padronização de procedimentos de comunicação institucional:

elaboração de relatórios, cuidados com a documentação e
Dispõe sobre o curso preparatório
precisãodasinformações;manualderedaçãooficialecorres
de habilitação para candidatos à
pondênciasformais.VIOSIPIAeaDefesadosDireitosFun
função de Conselheiros Tutelares
damentais(MóduloVI),oqualabordará:a)OSIPIAeossiste
deFortaleza.
mas de informação de outras políticas setoriais; Operacionali

zaçãodoSIPIA;b)Ainterpretaçãodasviolaçõesdedireitos;c)

O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
O SIPIA e a produção de informações sobre a realidade da
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
infânciaeadolescênciaemâmbitolocal.Art.3°OCursoPre
CENTE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais,
paratóriodeHabilitaçãoParaCandidatosàFunçãodeConse
com fundamento nas disposições contidas na Lei Federal nº
lheirosTutelaresdeFortalezatemcarátereliminatório,sendoa
8.069,de13dejulhode1990,naLeiMunicipalnº9.843,de11
presençamínimade75%dototaldacargahoráriaministradae
de novembro de 2011, na Resolução n° 170/2014 –
aobtençãodenotamínimaiguala7,0(sete)obrigatóriaspara
CONANDA,de10dedezembrode2014,enasResoluçõesn°
aprovação no Curso. Art. 4°  A avaliação de aproveitamento
92/2012, 10/2015, 11/2015, 32/2015, 33/2015, 40/2015,
no Curso Preparatório consistirá na análise conjunta da fre
41/2015, 46/2015 e 56/2015, todas do COMDICA: CONSIDE
quênciaapresentadapeloprécandidatoedaaferiçãodanota
RANDOasdisposiçõescontidasnoEditaldeConvocaçãopara
obtida em prova objetiva a ser aplicada em 31 de Agosto de
oProcessodeEscolhadosConselhosTutelaresdeFortaleza,
2015,nacidadedeFortalezaCE,comduraçãomáximade04
publicadopormeiodaResoluçãonº32/2015ealteradoatravés
(quatro) horas, das 18h às 22h, sendo observado o horário
das Resoluções n° 33/2015 e 40/2015, todas do COMDICA.
local de FortalezaCE. § 1°  As questões da prova objetiva
CONSIDERANDO os candidatos aprovados na prova de co
versarão sobre assuntos repassados durante o Curso, confor
nhecimentosespecíficosrealizadanodia14dejunhode2015,
meprogramaçãoestabelecidanoart.2ºdestaResolução;§2°
conforme Resolução n° 56/2015 do COMDICA. CONSIDE
 As questões serão do tipomúltipla escolha, com 04 (quatro)
RANDO as previsões contidas nos itens 3.16 a 3.18 e 11 a
opções(A,B,C,D)eumaúnicarespostacorreta.§3ºFicará
11.3daResoluçãon°32/2015COMDICA.RESOLVE:Art.1º
sob a responsabilidade da empresa/instituição regularmente
OCursoPreparatóriodeHabilitaçãoParaCandidatosàFunção
contratada,opreparodocadernodequestões,acoordenação
deConselheirosTutelaresdeFortalezaterácargahoráriatotal
e execução da fiscalização de provas, bem como a correção
de80horas/aula.§1°Asaulasserãoministradasdesegunda
das provas; § 4°  Os gabaritos oficiais preliminares da prova
asexta,noperíodonoturno(18hàs22h),sendoqueaprimeira
objetivaserãodivulgadosnadatade01desetembrode2015,
aula ocorrerá no dia 01 de agosto de 2015 (sábado), período
noendereçoeletrônicowww.fortaleza.ce.gov.br;§5ºOresul
diurno.Art.2°OCursodeFormaçãoserácompostoporseis
tado preliminar de précandidatos aprovados serão divulgados
módulos, os quais abordarão os seguintes conteúdos: I  Os
na data de 02 de setembro de 2015, no endereço eletrônico
marcos regulatórios da Proteção Integral à Infância e do Ado
www.fortaleza.ce.gov.br;§6°Admitirseárecursoadministra
lescente(MóduloI),oqualabordará:a)ConvençãoInternacio
tivo, contestando o gabarito preliminar da prova objetiva e re
nal de 1989 e Constituição Federal de 1988; b) Direitos Fun
sultado preliminar; § 7º  Os recursos deverão ser interpostos
damentais estabelecidos no Estatuto da Criança e
noprazodeaté24horas,contadosapartirdadatadedivulga
doAdolescente.c)PolíticadeAtendimentoàcriançaeaoado
ção do gabarito preliminar. Art. 5º  Em 04 de setembro de
lescente estabelecida noEstatuto da Criança e do Adolescen
2015,serádivulgado,pormeiodoDiárioOficialdoMunicípio,o
te:participaçãopopular,descentralização,trabalhoemredede
resultadofinalcontendoosnomesdosprécandidatosaprova
serviços; II  O ECA e o Sistema de Garantia dos Direitos da
dos no Curso Preparatório de Habilitação. Art. 6°  Os pré
CriançaedoAdolescente(MóduloII),oqualabordará:a)Prin
candidatos reprovados no Curso Preparatório de Habilitação
cípios que fundamentam o Estatuto da Criança e do Adoles
ParaCandidatosàFunçãodeConselheirosTutelaresdeForta
cente: proteção integral, direitos fundamentais, criança como
leza estarão excluídos do presente pleito. Art. 7°  Os pré
sujeito de direitos; b) Características, competências, composi
candidatos aprovados no Curso Preparatório de Habilitação
ção, responsabilidade, desafios e atribuições dos Atores dos
ParaCandidatosàFunçãodeConselheirosTutelaresdeForta
sistemas de garantia dos direitos, nos respectivos eixos: pro
leza terão suas candidaturas homologadas pelo COMDICA e
moção,proteçãoedefesa;c)Atuaçãointerdisciplinar,interseto
estarãoaptosaconcorrernaEleiçãoparaConselheiroTutelar
rial e em redes para a proteção dos direitos fundamentais da
do Município de Fortaleza/CE, que ocorrerá no dia 04 de
criança e do adolescente. III  Políticas Públicas e a Proteção
outubro de 2015. Art. 8°  A presente Resolução entrará em
IntegralparaaInfânciaeaadolescentenoBrasil,(MóduloIII),
vigor na data de sua publicação. Publiquese, registrese e
oqualabordará:a)Asdiferentesperspectivasteóricasdecon
cumprase.
ceituação das políticas públicas; b) Participação popular e

controlesocialnaformulaçãoeexecuçãodepolíticaspúblicas;

c) A construção histórica da política pública de atendimento à

SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO
criança e ao adolescente; d) A complexidade da política de
MUNICIPALDEDEFESADOSDIREITOSDACRIANÇAEDO
garantia de direitos para a criança e ao adolescente: políticas
ADOLESCENTEDOMUNICÍPIODEFORTALEZA,15dejulho
básicas e políticas especiais, em relação às violações dos
de2015.
Direitos Fundamentais. IV  Desafios para a Intervenção inter

disciplinar e intersetorial dos Conselhos Tutelares na Garantia
dos Direitos (Módulo IV), o qual abordará: a) Papel e compe

tências do Conselho Tutelar: Atuação dos conselheiros diante

dosdesafioscontemporâneosnaáreadainfânciaejuventude:



     
CelebradoentreoInstitutodePesoseMedidasdeFor
talezaeoSr.ABINOANRODRIGUESDELIMAporinstrumen
tofirmadoem01.08.77.OINSTITUTODEPESOSEMEDIDAS
DE FORTALEZA, com sede à Avenida Luciano Carneiro, n°
1320, Vila União, neste ato representado por seu Superinten
dente,Dr.LuisAlbertoParente,doravantedenominadoPrimei
roContratante,eoSr.ABINOANRODRIGUESDELIMA,brasi
leiro, casado, maior, residente e domiciliado nesta capital, à
Rua Capitão Vasconcelos n° 480  Aerolândia, portador da
CarteiradeTrabalhoePrevidênciaSocialn°98427,Série482,
doravantedenominadoSegundoContratante,convencionaram,
entre si, o presente Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho
firmado em 01.08.77, mediante as cláusulas e condições
seguintes. CLÁUSULA PRIMEIRA: O Segundo Contratante,
passaráa exercer apartir de 03.04.89, ocargo de Auxiliar de
Metrologista A14, integrante da estrutura administrativa deste
Instituto,obrigandoseaprestartodososserviçoscompatíveis
comobomdesempenhodesuasfunções,assimcomoacatare
obedeceràsordensemanadasdaSuperintendência,dosseus
chefesesuperioreshierárquicos.CLÁUSULASEGUNDA:Pela
prestaçãodeserviçosdentrodohoráriodetrabalho,oPrimeiro
Contratante se obriga a pagar ao Segundo Contratante uma
remuneração mensal Cz$ 151,09 (cento e cinquenta e um
cruzados novos e nove centavos). CLÁUSULA TERCEIRA:
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original,
desde que não conflitem o presente Termo Aditivo. E, assim,
porestaremjustosecontratados,firmamopresenteinstrumen
to,em02(duas)viasdeigualteoreparaumsóefeito,napre
sença de 02 (duas) testemunhas, também abaixo assinadas.
Fortaleza, 03 de abril de 1989.     
      
TESTEMUNHAS.




denominadaEmpregada,ficacertoeajustadooquesesegue
estipuladonascláusulasabaixo,comfundamentonoart.1°,§
único,itemII,doDecreton°5292,de22demarçode1979,e
deconformidadecomaautorizaçãodoExcelentíssimoSenhor
Prefeito MunicipaldeFortaleza, constante do presente contra
to:CLÁUSULA1ªAEmpregadaseobrigaaprestarcomzêlo,
eficiência elealdade, ao Empregador, a que cujos regulamen
tos, se subordinará a execução do presente contrato serviços
profissionais da função de Ag. Adm. Aux., Ref. 04.Cl.A, com
lotaçãonoDepartamentodeServiçoSocialdaestruturaadmi
nistrativa desta Repartição. CLÁUSULA 2ª  O Empregador
pagará a Empregada o salário mensal de Cr$ 333.120
(_____________________), no qual já vai incluído o repouso
semanalremunerado.CLÁUSULA3ªAcargahoráriamensal
de trabalho, será de 180hs, podendo estenderse a horas
suplementaresquandoascircunstânciasoexigiremnohorário
queforestipuladoporquemdedireito.CLÁUSULA4ªOpre
sentecontratoseráporprazoindeterminadoevigoraráapartir
da data de sua assinatura. E por haver assim ajustado, as
partes contratantes firmam o presente instrumento, em 04
(quatro)viasdeigualteor,napresençadeduastestemunhas,
oqualserápublicadonoDiárioOficialdoMunicípio.Fortaleza,
20 de junho de 1985.    

 1ª TESTEMUNHA: Assinatura Ilegível. 2ª TESTE
MUNHA: Assinatura Ilegível. AUTORIZO:  



     
Pelopresentecontratoindividualdetrabalhoqueentresicele
bram,comopartes,aFundaçãodoServiçoSocialdeFortaleza,
neste ato, denominada Empregadora, representada por sua
Superintendente Dra. Francisca Firmo Cavalcante Fontoura e
LUIZAHELENAALVES,brasileira,maior,residenteedomicili
adanestaCapital,portadoradaCTPSn°_____,Série_____,
denominadaEmpregada,ficacertoeajustadooquesesegue
estipuladonascláusulasabaixo,comfundamentonoart.1°,§
único,itemII,doDecreton°5292,de22demarçode1979,e
deconformidadecomaautorizaçãodoExcelentíssimoSenhor
Prefeito MunicipaldeFortaleza, constante do presente contra
to:CLÁUSULA1ªAEmpregadaseobrigaaprestarcomzêlo,
eficiência elealdade, ao Empregador, a que cujos regulamen
tos, se subordinará aexecução contratoserviços profissionais
da função de Ag. Adm. Aux., Ref. 04.01.A, com lotação no
Departamento de Administração da estrutura administrativa
desta Repartição. CLÁUSULA 2ª  O Empregador pagará a
EmpregadaosaláriomensaldeCr$333.120,(trezentosetrinta
e três mil, cento e vinte cruzeiros), no qual já vai incluído o
repousosemanalremunerado.CLÁUSULA3ªAcargahorária
mensaldetrabalho,seráde___,podendoestenderseahoras
suplementaresquandoascircunstânciasoexigiremnohorário
queforestipuladoporquemdedireito.CLÁUSULA4ªOpre
sentecontratoseráporprazoindeterminadoevigoraráapartir
da data de sua assinatura. E por haver assim ajustado, as
partes contratantes firmam o presente instrumento, em 04
(quatro)viasdeigualteor,napresençadeduastestemunhas,
oqualserápublicadonoDiárioOficialdoMunicípio.Fortaleza,
25 de junho de 1985.    
       
 1ª TESTEMUNHA: Assinatura Ilegível. 2ª TESTEMU
NHA: Assinatura Ilegível. AUTORIZO:  









Pelo
presentecontratoindividualdetrabalhoqueentresicelebram,
comopartes,aFundaçãodoServiçoSocialdeFortaleza,neste
ato,denominadaEmpregadora,representadaporsuaSuperin
tendente Dra. Francisca Firmo Cavalcante Fontoura e MARIA
RODRIGUESPEREIRA,brasileira,maior,residenteedomicili
adanestaCapital,portadoradaCTPSn°034933,Série00011,

> CONSELHOS

CEIRA: A duração diária do trabalho será de 08 (oito) horas,
com intervalos de duas horas para refeições e descanso, jor
nada essa que obedecerá horário estabelecido pelo primeiro
contratante, fixadas as horas semanais em 40 (quarenta) ho
ras. QUARTA: O segundo contratante,se obrigaa indenizaro
primeirocontratantedeprejuízosquevieracausalhe,sejapor
culpa,dolo,negligênciaouinexperiência,paraoqueficaauto
rizado, desde já, o desconto de seus salários da importância
correspondenteaosprejuízos.QUINTA:Oregimentointernodo
IPEMFortaleza,ficafazendoparteintegrantedopresenteCon
tratodeTrabalho. SEXTA: Constituem justascausas para res
cisãodestecontrato,alémdasprevistasnosarts.482e483,da
ConsolidaçãodasLeisdoTrabalho,asconstantesdoparágrafo
2º,doart.1º,daLeinº1890,de13.07.53eafaltadecumpri
mentodequalquerdascláusulasecondiçõesaquiestipuladas.
SÉTIMA:ExpiradooprazodesteContrato,seráomesmopror
rogadoportempoindeterminado,independentementedeaviso
ou notificação. OITAVA:As despesas decorrentes do presente
Contrato, ocorrerão à conta do Orçamento vigente do IPEM
Fortaleza,CategoriaEconômica:3.0.0.0DespesasCorrentes:
3.1.0.0  Despesas de Custeio: 3.1.1.0  Pessoal Civil 3.1.1.1
01  Despesas Fixas. E, assim, por estarem justos e contrata
dos,firmamopresenteContrato,em2(duas)viasdeigualteor,
napresençadeduasTestemunhas,tambémabaixoassinadas.
Fortaleza,01deagostode1977.
    
TESTEMUNHAS.




Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação



>



Sistema da política







DispõesobreaConvocaçãode
Suplente para o Conselho Tu
telarII.

669

> CONSELHOS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
>
Sistema da política










de maio de 1995, e a Lei nº 9.843/11. CONSIDERANDO o

A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL
resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
res.CONSIDERANDOasdisposiçõesdaResoluçãonº37,de
CENTE  COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
30 de março de 2012. CONSIDERANDO a ordem de votação
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12
doscandidatos.CONSIDERANDOavagade30diaspormoti
de maio de 1995, e  a Lei nº 9.843/11. CONSIDERANDO o
vodefériasdoConselheiroEMANUELACRÍZIODEFREITAS.
resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 50/2015  COMDICA.
res.CONSIDERANDOasdisposiçõesdaResoluçãonº37,de
CONSIDERANDOaDecisãoAdministrativa(Proc.nº131/2015
30 de março de 2012. CONSIDERANDO a ordem de votação
 COMDICA). CONSIDERANDO finalmente o compromisso
dos candidatos. CONSIDERANDO a vaga de 30 dias por
desteÓrgãoColegiadocomobomfuncionamentodoConselho
motivo de férias do Conselheiro FRANCISCO HENRIQUE
Tutelar.RESOLVE:Art.1ºDeferiropedidodefériasdoCon
FERREIRA LIMA. CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº
selheiro Tutelar EMANUEL ACRÍZIO DE FREITAS. Art. 2º 
49/2015COMDICA.CONSIDERANDOaDecisãoAdministra
Convocarpeloprazode30dias,de01.08.2015a30.08.2015,o
tiva (Proc. nº 129/2015  COMDICA). CONSIDERANDO final
Sr. ARCHIMEDES FAÇANHA PEREIRA, para ser empossado
menteocompromissodesteÓrgãoColegiadocomobomfun
comoConselheiroTutelardoMunicípiodeFortaleza,nodia01
cionamentodoConselhoTutelar.RESOLVE:Art.1ºDeferiro
de agosto de 2015, às 9:00 horas, na sede do COMDICA, na
pedido de férias do Conselheiro Tutelar FRANCISCO
Rua Guilherme Rocha, 1469, Centro. Registrese, publiquese
HENRIQUEFERREIRALIMA.Art.2ºConvocarpeloprazode
e cumprase. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICI
30 dias, de 01.08.2015 a 30.08.2015, o Sr. RAIMUNDO
PAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO
LUCIANO CAVALCANTE PINTO JUNIOR, para ser empossa
LESCENTE  COMDICA  FORTALEZA, em 17 de julho de
docomoConselheiroTutelardoMunicípiodeFortaleza,nodia
2015.        
01 de agosto de 2015, às 9:00 horas, na sede do COMDICA,

naRuaGuilhermeRocha,1469,Centro.Registrese,publique

seecumprase.SALADESESSÕESDO CONSELHO MUNI

CIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTECOMDICAFORTALEZA,em17dejulhode

2015.        
Dispõe sobre a Posse de Su

plente parao Conselho Tutelar

III.



A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL

DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
Dispõe sobre a Posse de Su
CENTE  COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
plente parao Conselho Tutelar
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12
II.
de maio de 1995, e a Lei nº 9.843/11. CONSIDERANDO o

resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela

A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL
res.CONSIDERANDOasdisposiçõesdaResoluçãonº37,de
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
30 de março de 2012. CONSIDERANDO a ordem de votação
CENTE  COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
doscandidatos.CONSIDERANDOavagade30diaspormoti
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12
vodefériasdoConselheiroEMANUELACRÍZIODEFREITAS.
de maio de 1995, e a Lei nº 9.843/11. CONSIDERANDO o
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 50/2015  COMDICA.
resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela
CONSIDERANDOaDecisãoAdministrativa(Proc.nº132/2015
res.CONSIDERANDOasdisposiçõesdaResoluçãonº37,de
 COMDICA). CONSIDERANDO finalmente o compromisso
30 de março de 2012. CONSIDERANDO a ordem de votação
dos candidatos. CONSIDERANDO a vaga de 30 dias por desteÓrgãoColegiadocomobomfuncionamentodoConselho
Tutelar. RESOLVE: Art. 1º  Empossar pelo prazo de 30 dias,
motivo de férias do Conselheiro FRANCISCO HENRIQUE
de 01.08.2015 a 30.08.2015, o Sr. ARCHIMEDES FAÇANHA
FERREIRA LIMA. CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº
PEREIRA, como Conselheiro Tutelar do Município de Fortale
49/2015COMDICA.CONSIDERANDOaDecisãoAdministra
za, no dia 01 de agosto de 2015, às 9:00 horas, na sede do
tiva(Proc.nº130/2015COMDICA). CONSIDERANDOfinal
COMDICA, na Rua Guilherme Rocha, 1469, Centro. Registre
menteocompromissodesteÓrgãoColegiadocomobomfun
se, publiquese e cumprase. SALA DE SESSÕES DO CON
cionamento do Conselho Tutelar. RESOLVE: Art. 1º  Empos
SELHOMUNICIPALDEDEFESADOSDIREITOSDACRIAN
sar pelo prazo de 30 dias, de 01.08.2015 a 30.08.2015, o Sr.
ÇAEDOADOLESCENTECOMDICAFORTALEZA,em17
RAIMUNDO LUCIANO CAVALCANTE PINTO JUNIOR, como
de julho de 2015.       
Conselheiro Tutelar do Município de Fortaleza, no dia 01 de

agostode2015,às9:00horas,nasededoCOMDICA,naRua

Guilherme Rocha, 1469, Centro.  Registrese, publiquese e

cumprase.SALADESESSÕESDOCONSELHOMUNICIPAL

DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

CENTE  COMDICA  FORTALEZA, em 17 de julho de

2015.        





Institui a Comissão Organiza

dora das Pré Conferências
DispõesobreaConvocaçãode
Regionais e da XI Conferência
Suplente para o Conselho Tu
MunicipaldeAssistênciaSocial
telarIII.
de2015.



A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
SOCIAL–CMASFORTALEZA(Gestão20152017),nousode
CENTE  COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais.
suas competências legais, atribuídas pela Lei Municipal nº
CONSIDERANDOoquedispõeaLeiMunicipalnº7.526,de12
8.404, de 24 de dezembro de 1999. CONSIDERANDO que a
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O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E CIDADANIA  AMC, no uso de suas atribuições
legais. RESOLVE, designar ao servidor MARCELO CAVAL
CANTIROLIM,matrículanº12.335.1,parageriroContratode
TerceirizaçãodeServiçosnº03/2015entreaAMCaEmpresa
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES
LTDA, conforme especificações técnicas contidas no Edital e
anexos, em substituição a servidora VERONICA OLIVEIRA
RODRIGUES, matrícula nº 7828.1. Cientifiquese, publiquese
e cumprase. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA 
AMC, em 22 de julho de 2015.   





     CONTRATANTE: Autarquia
Municipal de Trânsito e Cidadania  AMC. CONTRATADA:
ATLANTATecnologiadeInformaçãoLtda.OBJETO:Opresen
te aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº
07/2013 pelo período de12 (doze) meses. FUNDAMENTO: O
presente aditivo fundamentase no Processo Administrativo nº
P686459/2015advindadoDITRANDiretoriadeTrânsitoeno
artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações
posteriores.DOSRECURSOSORÇAMENTÁRIOS:Responde
rá pela presente prorrogação as dotações consignadas ao
Projeto/Atividade06.181.0053.2940.0001;ElementodeDespe
sa:3.3.90.39eFontesdeRecursos100e280,todosdoorça
mento da AMC. VIGÊNCIA: Este aditivo passará a vigorará a
partirdadatadesuaassinaturaepublicação.DATADAASSI
NATURA: 27 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: Pela CON
TRATANTE:PelaCON
TRATADA:







   CONTRATANTE: Em
presa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A  ETUFOR.
CONTRATADA: PROT SERVIS Indústria Comércio e Presta
ção de Serviços Ltda. FONTE ORÇAMENTÁRIA: 3.01.01.07.
05.00116(FardamentoAdministração)e3.01.01.03.06.0057
8 (Fardamento  Custo). FUNDAMENTO LEGAL: O presente
contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial
nº108/2014,eseusanexos,ospreceitosdodireitopúblico,ea
Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda,
outrasleisespeciaisnecessáriasaocumprimentodeseuobje
to. DO OBJETO: Contratação de empresa para confecção de
fardamentos para os empregado da Divisão de Fiscalização
(DIFIS), Divisão de Operações (DIOPE) e Divisão de Serviço
(DISERV) da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza 
ETUFOR, conforme especificações e quantidades contidas na
CláusulaTerceiradoContrato(Lotes1,2,3e4).DOVALOR:
OvalorcontratualglobalimportanaquantiadeR$114.135,08
(centoequatorzemil,centoetrintaecincoreaiseoitocenta
vos), sujeito a reajustes desde que observado o interregno
mínimode01(um)ano,acontardaapresentaçãodaproposta.
Casooprazoexcedaa12(doze)meses,ospreçoscontratuais
serão reajustados utilizando a variação do Índice Econômico
INPCÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidordoIBGE,ou
outro índice em vigor, caso esse seja extinto. DO PRAZO DE
VIGÊNCIAEDEEXECUÇÃO:Oprazodevigênciadocontrato
seráde12(doze)meses,contadosapartirdasuapublicação,
devendoserpublicadonaformadoparágrafoúnico,doart.61,
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daLeiFederalnº8.666/1993.Oprazodeexecuçãodoobjeto
destecontratoestávinculadoaosubitem5.1eitem6doTermo
deReferência,contadoapartirdasolicitaçãodoórgãoerigo
rosamente de acordocom as especificações estabelecidas na
propostavencedoraenesteedital.Osprazosdevigênciaede
execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos
do que dispõe o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993. DO
FORO:FicaeleitooforodoMunicípiodeFortaleza,doEstado
doCeará,paradirimirquaisquerquestõesdecorrentesdaexe
cuçãodestecontrato,quenãopuderemserresolvidasnaesfe
ra administrativa. DATA DA ASSINATURA: 24 de julho de
2015. ASSINATURAS:     
      
 VISTO:      









Dispõe sobre a convocação
dos précandidatos a Conse
lheiros Tutelares de Fortaleza
para verificação perante o Tri
bunal Regional Eleitoral do
Ceará das fotos a serem utili
zadasnasurnasdevotação.



O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
CENTE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento nas disposições contidas na Lei Federal
nº8.069,de13dejulhode1990,naLeiMunicipalnº9.843,de
11 de novembro de 2011, na Resolução n° 170/2014 –
CONANDA,de10dedezembrode2014,enasResoluçõesn°s
92/2012, 10/2015, 11/2015, 32/2015, 33/2015, 40/2015,
41/2015, 46/2015 e 56/2015, todas do COMDICA. CONSIDE
RANDOasdisposiçõescontidasnoEditaldeConvocaçãopara
o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares, publicado
pormeiodaResoluçãonº32/2015ealteradoatravésdasRe
soluçõesn°s33/2015e40/2015,todasdoCOMDICA.CONSI
DERANDO a necessidade de verificação das fotos dos pré
candidatos aserem utilizadas nas urnas de votação, nas elei
ções para Conselheiros Tutelares de 4 de outubro de 2015,
peranteoTribunalRegionalEleitoraldoEstadodoCeará.RE
SOLVE: Art. 1º  Convocar os précandidatos participantes do
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Fortale
za/CE,paracomparecimentonoDepósitodeUrnasdoTribunal
Regional Eleitoral do Ceará, situado na Rua Salgado Filho,
300, Antônio Bezerra, Fortaleza/CE, no dia 4 de setembro de
2015, no horário compreendido entre 8h às 17h, para fins de
verificação das respectivas fotos que constarão nas urnas de
votação no dia das eleições para Conselheiros Tutelares de
Fortaleza/CE,aserrealizadaem04deoutubrode2015.§1°
Somente será feita verificação sobre a foto do(a) pré
candidato(a) que constará nas urnas de votação. § 2°  As
solicitações de alteração das fotos apresentadas somente
serão permitidas na hipótese de não haver identidade entre a
fotoconstantedaurnaeo(a)précandidato(a)respectivo.§3°
Afaltadecorrespondênciaentreafotoapresentadaeo(a)pré
candidato(a)deveráserarguidapelo(a)précandidato(a)nodia
daverificaçãoconstantenocaputdesteartigoperanteoTribu
nalRegionalEleitoraldoCeará.Art.2°ApresenteResolução
entraráemvigornadatadesuapublicação.Publiquese,regis
trase e cumprase. SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO
MUNICIPALDEDEFESADOSDIREITOSDACRIANÇAEDO
ADOLESCENTE,em18deagostode2015. 
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chaves e nos autos do Processo Administrativo nº 83854/10 
HABITAFOR. Fortaleza, 25 de agosto de 2015. 
       





decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação,
bem como resolver os casos omissos. CONSIDERANDO a
deliberaçãodoColegiadodoCOMDICAnareuniãoordináriado
dia01/09/2015.RESOLVE:Art.1ºApropagandaeleitoraldos
candidatossomenteserápermitidanoperíodorestritode07de
setembroa27desetembrodoanode2015.§1ºParaopleito
emapreçoserápermitidaapenasaveiculaçãodepropaganda

eleitoralindividual.§2ºOscandidatossãoresponsáveispelo
seu material de divulgação, bem como pela limpeza das vias

públicas da cidade que contiverem qualquer parcela do mes

mo.§3ºTodapropagandaserádainteiraeexclusivarespon


sabilidade dos candidatos, imputandolhes solidariedade nos
IÓRGÃOGESTORDOSISTEMADEREGIS
excessospraticadosporseusfiscaisesimpatizantes.Art.2ºA
TRODEPREÇOS:CentraldeLicitaçõesdaPrefeituradeFor
propagandadevetercomoobjetivoúnicoopapeldoConselho
taleza  CLFOR. II  DETENTORAS DO REGISTRO DE PRE
Tutelar, a experiência do candidato no trato das questões en
ÇOS: Empresa SPECIALAB Produtos de Laboratórios Ltda 
volvendo crianças e adolescentes, bem como informes gerais
EPP, inscrita no CNPJ nº 09.258.809/000192. III  DO OBJE
sobre o processo de escolha. Art. 3º  Serão consideradas
TO: O presenteAta tem por objeto o registro de preços, para
condutas vedadas aos(às) candidatos(as) devidamente habili
futuras e eventuais aquisições de testes rapidos de gravidez
tados ao Processo de Escolha dos membros do Conselho
(HCG)paraatenderademandadosnovosexamesdocompo
Tutelar para o mandato 2016/2020 e aos(às) respectivos(as)
nenteprénatalda Rede Cegonha,da Secretaria Municipal de
fiscais: I  Da Propaganda: a) Oferecer, prometer ou solicitar
Saúde De Fortaleza, pelo período de 12 (doze) meses, de
dinheiro,dádiva,rifa,sorteioouvantagemdequalquernature
acordo com as especificações e quantitativos previstos no
za; b) Perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos
AnexoI–TermodeReferênciadesteEditaldoPregãoEletrôni
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; c) Fazer propa
co nº 115/2015 quepassaa fazer parte destaAta, juntamente
gandapormeiodeimpressosoudeobjetoquepessoainexpe
comaspropostasdepreçosapresentadaspelosfornecedores
riente ou rústica possa confundir com moeda; d) Prejudicar a
classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva
ata,oregistrodoslicitantesqueaceitaremcotaroprodutocom
higiene e a estética urbana ou assumir condutas que desres
preçosiguaisaodolicitantevencedornasequênciadaclassifi
peitem posturas municipais ou impliquem quaisquer restrições
cação do certame conforme consta nos autos do Processo nº
dedireitos;e)Caluniar,difamarouinjuriarquaisquerpessoas,
P558244/2015. IV  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Mu
bemcomoórgãosouentidadesqueexerçamautoridadepúbli
nicipal nº 13.090 de 08.03.2013, Decreto Federal nº 7.892 de
ca;f)Fazerpropagandadequalquernatureza,queforveicula
23.01.2013, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002 e Lei nº
da por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas,
8.666 de 21.06.1993 e suas alterações. V – MODALIDADE:
estandartes,faixaseassemelhados,nosbenscujousodepen
Pregão Eletrônico nº 115/2015. VI – VALIDADE DA ATA: 12
da de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele
(doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo ve
pertençam,enosdeusocomum(cinemas,clubes,lojas,cen
dada a sua prorrogação. VII – DATA DAASSINATURA: 18 de
troscomerciais,templos,ginásios,estádios,aindaquedepro
agosto de 2015. VIII – ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria
priedade privada), inclusive postes de iluminação pública e
MunicipaldeSaúde–SMS.Publiqueseecumprase.Fortale
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas
za (CE), 31 de agosto de 2015.    
de ônibus e outros equipamentos urbanos; g) Colocar Propa

gandadequalquernaturezaemárvoresenosjardinslocaliza

dos em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapu

mes divisórios, mesmo que não lhes causem danos; h) Fazer

propaganda mediante outdoors, sujeitandose a empresa res
ponsávelecandidatosàimediataretiradadapropagandairre

gular;i)Propagandacomapoioinstitucionaldeentidadesoude

pessoa no exercício de cargo/função/emprego público,inclusi

ve pessoa em exercício de mandato eletivo; j) Propaganda
enganosa, sendo esta considerada a promessa de resolver

eventuaisdemandasquenãosejamdeatribuiçãodoConselho

Tutelar, a criação de expectativas na população que sabida

mente não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar,
Regulamenta a propaganda
bem como qualquer outra prática que induza dolosamente o
eleitoral do processo de esco
eleitoraerro,pretendendoobter,comisso,vantagemàdeter
lha dos membros do Conselho
minada candidatura. II  Da Campanha para escolha: a) Con
Tutelar de Fortaleza para o
feccionar,utilizaroudistribuirporcomitê,candidato(a)oucom
mandato2016/2020.
asuaautorização,camisetas,chaveiros,bonés,canetas,brin

des,cestasbásicasouquaisqueroutrosbensoumateriaisque

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS
possam proporcionar vantagem ao(à) eleitor(a); b) Realizar
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FORTA
showmício e eventoassemelhado para promoção de candida
LEZA  COMDICA, no uso de suas atribuições legais e em
tos(as),bemcomoapresentação,remuneradaounão,deartis
conformidadecomasResoluçõesnºs107e108/11eCONSI
tascomafinalidadedeanimarcomíciooureuniãodecampa
DERANDO a necessidade de estabelecer critérios para apro
nha; c) Utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a
paganda eleitoral dos Candidatos à Conselheiro Tutelar de
sonorizaçãodeanúnciodecomícios;d)Usarsímbolos,frases
Fortaleza para o mandato 2016/2020, bem como as condutas
ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por
vedadasaoscandidatos.CONSIDERANDOqueoart.7º,§1º,
órgãodegoverno,empresapúblicaousociedadedeeconomia
letra “C”, da Resolução CONANDA n° 170/14, dispõe que à
mista; e) Efetuar qualquertipo depagamentoem troca de es
ComissãoEleitoraldoCMDCAcabedefinirascondutaspermi
paço para veiculação de propaganda em bens particulares,
tidasevedadasaos(às)candidatos(as)amembrosdo(s)Con
cuja cessão deve ser espontânea e gratuita. III – No dia do
selho(s)Tutelar(es).CONSIDERANDOqueoart.30,IVdaLei
processo de escolha: a) Usar altofalante e amplificadores de
Municipaln°9.843/2011,emconjuntocomoart.11,§6°,inciso
som ou promover comício ou carreata; b) Arregimentar eleitor
IIIeIX,daResoluçãodoCONANDAn°170/14,apontatambém
ou fazer propaganda de boca de urna; c) Até o término do
ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar e












Revoga o Decreto Legislativo
nº 632/14, que modifica a de
nominaçãodeRuaGuaranipa
ra Rua Elisbão Batista de Oli
veira.


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA,nousodesuasatribuições,quelhesãoconferi
daspeloart.36,incisoIVeparágrafoúnicodaLeiOrgânicado
Município. PROMULGA:Art. 1º  Fica revogado o Decreto Le
gislativo nº 632, de 10 de março de 2014, que denomina de
RuaElisbãoBatistadeOliveiraumaruaanteriormentedenomi
nadaGuarani(DOM15.245/14),localizadaentreaRuaTupia
Rua Brigadeiro Torres, no Bairro Henrique Jorge, doravante
retornando a denominação anterior de Rua Guarani. Art. 2º 
EsteDecretoLegislativoentraemvigornadatadesuapublica
ção,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODACÂMA
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE ALEN
CAR, em 26 de agosto de 2015.    






Concede o Título de Cidadão
de Fortaleza ao senhor João
CarlosPaesMendonça.


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA,nousodesuasatribuições,quelhesãoconferi
daspeloart.36,incisoIVeparágrafoúnicodaLeiOrgânicado
Município. PROMULGA: Art. 1º  Fica concedido o Título de
CidadãodeFortalezaaosenhorJoãoCarlosPaesMendonça.
Art.2ºEsteDecretoLegislativoentraemvigornadatadesua
publicação. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 26 de agosto de 2015.







Concede o Título de Cidadão
de Fortaleza ao senhor Fer
nandoAntunesCoimbra.


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA,nousodesuasatribuições,quelhesãoconferi
daspeloart.36,incisoIVeparágrafoúnicodaLeiOrgânicado
Município. PROMULGA: Art. 1º  Fica concedido ao senhor
FernandoAntunesCoimbra(Nando),Professoreexjogadorde
futebol,oTítulodeCidadãodeFortaleza.Art.2ºEsteDecreto
Legislativoentraemvigornadatadesuapublicação.PAÇODA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE
ALENCAR,em26deagostode2015.





Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

horáriodevotação,contribuir,dequalquerforma,paraaglome
ração de pessoas portando vestuário padronizado, demodoa
caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de
veículos; d) Fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refei
ções; e) Doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a),
com o fim de obterlhe o voto, bem ou vantagem pessoal de
qualquernatureza,inclusiveempregooufunçãopública,desde
o registro de candidatura até o dia da eleição (captação de
sufrágio); f) Padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário
dos(as) seus(suas) respectivos(as)fiscais; Parágrafo Único 
Aplicamse ao inciso III as condutas vedadas contidas nos
incisosIeIIdesteartigo,noquecouber.Art.4°Paradivulga
çãodascandidaturasserãopermitidasaconfecçãodepanfle
tos, folderes, santinhos e cartazes, contendo exclusivamente
informaçõessobreocandidato,opapeldoConselhoTutelare
sobreoprocessodeescolha.Art.5°Nãoserápermitidocons
tar nas propagandas nenhum tipo de apoio políticopartidário.
Art. 6°  Qualquer cidadão, de forma escrita e fundamentada,
poderáapresentardenúnciaàComissãoEspecialOrganizado
radoProcessodeEscolhadeConselheirosTutelaressobrea
existência de irregularidade ou descumprimento desta resolu
çãonapropagandadoscandidatos.Art.7ºCompeteàComis
são Especial Organizadora do Processo de Escolha dos Con
selheiros Tutelares de Fortaleza processar as denúncias refe
rentesàpropagandaeleitoral,podendo,inclusive,determinara
retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do
material e indicar, em parecer, a cassação de candidaturas,
esta última devendo ser aprovada pelo Colegiado do COMDI
CA. § 1°  O Candidato que tiver seu registro de candidatura
cassadopeloColegiadoserádeclaradoinelegível.§2°Todos
osvotosrecebidosporcandidatosinelegíveisserãoconsidera
dosnulos.Art.8ºNoprazode01(um)diacontadodorecebi
mento da notícia de infração às condutas vedadas previstas
nesta Resolução, a Comissão Especial Organizadora do Pro
cesso de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Fortaleza
deverá instaurar procedimento administrativo para a devida
apuração de sua ocorrência, expedindose notificação ao(à)
infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo
de 03 (três) dias contados do recebimento da notificação. Art.
9°Apresentadaounãoadefesado(a)infrator(a),aComissão
Especial Organizadora, com base nos itens 5.2.11, 5.2.13 e
5.2.14daResoluçãon°32doCOMDICA,decidirá,nomáximo,
em03(três)dias,notificandoseo(a)infrator(a)dadecisão.Art.
10°O(A)infrator(a)teráoprazode03(três)dias,contadosda
notificação da decisão, para interpor recurso ao Colegiado do
COMDICA. Art. 11°  O recurso apresentado pelo(a) candida
to(a) infrator(a) deverá ser julgado em 3(três) dias e dessa
decisãofinalnãomaiscaberámedidasadministrativas.Art.12°
 O representante do Ministério Público, tal qual determina o
art. 44 da Lei Municipal n°9.843/2011, deverá ser cientificado
dasdecisõesdaComissãoEspecialOrganizadoraedoColegi
ado do COMDICA, no prazo máximo de 02(dois) dias de sua
prolação.Art.13°OsatosprevistosnestaResolução,concer
nentesaooferecimentodedenúncia,bemcomoapresentação
dedefesaeinterposiçãoderecursos,realizarseãonasededo
COMDICA,situadanaRuaGuilhermeRocha,n°1469,Centro,
FortalezaCE, em dias úteis, no horário de funcionamento do
referido órgão, das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das
13:00(treze)às17:00(dezessete)horas.Art.14°Afimdeque
os(as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor
desta Resolução, o COMDICA realizará reuniãocom todos os
précandidatos no dia 04/09/2015, às 09:00 (nove) horas, no
auditóriodaAssociaçãoCearensedoMinistérioPúblico,situa
do na rua Dr. Giberto Studart, n° 1700, Papicu, FortalezaCE.
Art. 15°  Os casos omissos ou controversos serão decididos
pelaComissãoEspecialOrganizadoradoProcessodeEscolha
dos Conselheiros Tutelares de Fortaleza, que encaminhará
parecer ao representante do Ministério Público. Registrese,
publiquese e cumprase. SALA DE REUNIÕES DO CONSE
LHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
EDOADOLESCENTE,em01desetembrode2015.
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participantesdoProcessodeEscolhadosConselheirosTutela
emcontacorrenteemnomedaContratada,exclusivamenteno
res de Fortaleza/CE, para comparecimento no Depósito de
Banco do Brasil. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A
UrnasdoTribunalRegionalEleitoraldoCeará,situadonaRua
despesaocorreráàcontaderecursoconsignadosProjeto/Ativi
SalgadoFilho,300,AntônioBezerra,Fortaleza/CE,nodia9de
dade: Dotação Orçamentária: Projeto/Atividades Código
setembro de 2015, no horário compreendido entre 8h às 17h,
19.202.18.451.0015.2274.0001, Elemento de Despesa:
para fins de verificação das respectivas fotos que constarão
33.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Empresa
nas urnas de votação no dia das eleições para Conselheiros
Municipal de Limpeza e Urbanização  EMLURB. DO PRAZO
TutelaresdeFortaleza/CE,aserrealizadaem04deoutubrode
DEVIGÊNCIAEEXECUÇÃO:Oprazodeexecuçãodoobjeto
2015.” Art. 2º  As demais disposições da Resolução n°
contratualéde12(doze)meses,contadosapartir dadatade
70/2015–COMDICAficammantidas.Art.3°ApresenteRe
publicação deste termo, podendo ser prorrogado por igual
soluçãoentraráemvigornadatadesuapublicação.Publique
período.DAFISCALIZAÇÃO:Aexecuçãocontratualserácom
panhada e fiscalizada por uma comissão composta por:se, registrase e cumprase. SALA DE REUNIÕES DO CON
SELHOMUNICIPALDEDEFESADOSDIREITOSDACRIAN
Rafaele de Sousa Dantas, CPF: 622.455.03368, Iara Biasia,
CPF: 095.003.18873, José Raphael Martins Cardoso, CPF:
ÇA E DO ADOLESCENTE, em 03 de setembro de 2015.
034.437.65327 e Margarita Augusto do N. e Silva, CPF:
        
050.447.99386, especialmente designada para este fim pela

Contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei

Federal n° 8.666/93, doravante denominado simplesmente de
Gestor.FORO:Fortaleza.DATADEASSINATURA:14deagos
to de 2015. SIGNATÁRIOS:     
     e 





 Fortaleza, 14 de agosto de 2015. VISTO: 
      




Dispõe sobre a abertura de



Crédito Suplementar no valor
de R$ 6.118.000,00 (seis mi
lhões e cento e dezoito mil
reais)naformaqueindica.








Dispõe sobre a alteração da
dataparaverificaçãoperanteo
Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará das fotos de précan
didatos a Conselheiros Tutela
res de Fortaleza a serem utili
zadasnasurnasdevotação.



O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
CENTE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento nas disposições contidas na Lei Federal nº
8.069,de13dejulhode1990,naLeiMunicipalnº9.843,de11
de novembro de 2011, na Resolução n° 170/2014 – CONAN
DA, de 10 de dezembro de 2014, e nas Resoluções n°
92/2012, 10/2015, 11/2015, 32/2015, 33/2015, 40/2015,
41/2015, 46/2015 e 56/2015, todas do COMDICA: CONSIDE
RANDOasdisposiçõescontidasnoEditaldeConvocaçãopara
o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares, publicado
pormeiodaResoluçãonº32/2015ealteradoatravésdasRe
soluções n° 33/2015 e 40/2015, todas do COMDICA. CONSI
DERANDO a necessidade de verificação das fotos dos pré
candidatos aserem utilizadas nas urnas de votação, nas elei
ções para Conselheiros Tutelares de 4 de outubro de 2015,
perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará.
CONSIDERANDOanecessidadedealteraçãodadatadeveri
ficação das fotos dos précandidatos a serem utilizadas nas
urnas de votação, constante da Resolução n° 70/2015 –
COMDICA. RESOLVE: Art. 1º  Alterar oart.1º da Resolução
n° 70/2015, para que ONDE SE LÊ: “Convocar os pré
candidatos participantes do Processo de Escolha dos Conse
lheiros Tutelares de Fortaleza/CE, para comparecimento no
Depósito de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
situado na Rua Salgado Filho, 300, Antônio Bezerra, Fortale
za/CE,nodia4desetembrode2015,nohoráriocompreendido
entre8hàs17h,parafinsdeverificaçãodasrespectivasfotos
queconstarão nasurnas devotação nodia das eleiçõespara
ConselheirosTutelaresdeFortaleza/CE,aserrealizadaem04
de outubro de 2015.” LEIASE: “Convocar os précandidatos



A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DEFORTALEZA,nostermosdoincisoIdoart.32doRegimen
toInternodaCâmaraMunicipaldeFortalezaenousodesuas
atribuiçõeslegaisquelheoutorgamtodaalegislaçãoemvigor,
DECRETA:Art. 1º  Fica autorizada a aberturade CréditoSu
plementarnovalordeR$6.118.000,00(seismilhõesecentoe
dezoito mil reais), para reforço de dotação orçamentária no
vigenteorçamento:

01101

CÂMARA

MUNICIPAL

DE 

FORTALEZA
01031000223150001

REMUN. PESSOAL ATIVO E ENC. 
SOCIAIS

319011103

VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS

319092103

DESPESAS


3.500.000,00

DE

EXERCÍCIOS



ANTERIORES
319096103

20.000,00

RESSARCIMENTO DESPESAS DE



PESSOAL
01031000227830001

MANUTENÇÃO

80.000,00
ATIVIDADES

LEGISLATIVAS


2.518.000,00


Art. 2º  Os recursos necessários à cobertura do Crédito
Suplementar a que se refere o art. 1º deste, decorrerão de
anulaçãototalouparcialdedotaçãoconsignadanoorçamento
vigente,asaber:

01101

CÂMARAMUNICIPALDEFORTALEZA



01031000215830001 MODERNIZAÇÃOESTRUTURAFÍSICA



449051103

OBRASEINSTALAÇÕES

800.000,00

449061103

AQUISIÇÃODEIMÓVEIS

100.000,00

459061103

AQUISIÇÃODEIMÓVEIS

100.000,00

> CONSELHOS
Marcos Paulo Lopes de Sousa Cavalcante
Geraldo Magela de Oliveira
Felipe Roger Cunha de Castro
Antonia Gilvanda Moreira Barreto
CONSELHO TUTELAR II

CONSELHEIRO(A) TUTELAR

Rua Tereza Cristina, 112 - Bairro Centro - 60015-140
Telefones:
FAX: 3452.3462
3452.6933/ 3452.3488
3452.6608

Maria da Conceição Moreira e Silva
Francisco Henrique Ferreira Lima
Auvelice Veras Alves
José Iran da Silva
Auricelio Sampaio Pereira

CONSELHO TUTELAR III

CONSELHEIRO(A) TUTELAR

Rua Silveira Filho, 935 - Bairro João XXIII - 60520-050
Telefones:
3131.1958
FAX: 3488.1280
0800.280.2572

Emanuel Acrizio de Freitas
Germana Silva dos Santos Vasconcelos
Maria de Fátima da Silva
Izaira Maria Cabral Moreira
Célio Félix Ferreira

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

CONSELHEIRO(A) TUTELAR
Washington Saboia Vitorino

>

CONSELHEIROS TUTELARES ( MANDATO 2012 – 2015)
CONSELHO TUTELAR I
Av. Bezerra de Menezes, 480 - Otávio Bonfim – 60325-005
Telefones:
0800-858069 (GRATUITO)
3281.2086 – 3281.4096
Fax: 3452.9169

Sistema da política

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH
Coordenadoria da Criança e do Adolescente – FUNCI
Supervisão dos Conselhos Tutelares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH
Coordenadoria da Criança e do Adolescente – FUNCI
Supervisão dos Conselhos Tutelares
CONSELHO TUTELAR IV

CONSELHEIRO(A) TUTELAR

Rua Peru, 1957 - Bairro Vila Betânia - 60420-830
Telefones:
0800-280014
3469.6662 - 3292.4379
3469.6663 - 3292.4955
FAX: 3131.7813

Maria Leila Aragão X.de Sousa
Fernanda Maria da Silva Paula
Marcos Aurélio Martins de Araújo
Magda Maria Silva Costa
Márcia Regina Souza Lopes

CONSELHO TUTELAR V

CONSELHEIRO(A) TUTELAR

Av. B S/N – 1ª Etapa - Bairro Conjunto Ceará -60533-640
Telefones:
0800-855400 (GRATUITO)
3452.2482-3452.2483
3452.2479
FAX: 3452.2484

Erilane de Oliveira Paulino
Kátia Maria Rodrigues de Sousa
Silvia Helena Araújo Sales
Valdecir Paiva Rosa
Estefânio de Melo e Silva

CONSELHO TUTELAR VI

CONSELHEIRO(A) TUTELAR

Rua Pedro Dantas, 334 - Dias Macedo - 60860-150
Telefones:
3295.5784 - 3295.5781
3295.5794 - 3295.5709
3487.8626

Maria do Socorro Portela Reinaldo
Francisca Leidemarcia Frota da Costa
Océlia Sousa de Araújo
Antonia Aureni de Carvalho Albuquerque
Maria Elizabeth França Oliveira

videnciário a cargo do Instituto de Previdência do Município
(IPM);III—pagamentodeamortizaçãoeencargodadívida;IV
— pagamento de despesas obrigatórias. Art. 39  A lei orça
mentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a
serem desenvolvidos pormeio de consórcios públicos, regula
dospelaLeiFederalnº11.107/2005.Art.40Aleiorçamentá
ria anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem
desenvolvidos por meio de parcerias públicoprivadas regula
daspelaLeiFederalnº11.079,de30dedezembrode2004,e
pelaLeiMunicipalnº9.783,de13dejunhode2011.Art.41
Asfontesderecursos,asmodalidadesdeaplicaçãoeosidenti
ficadores de uso aprovados na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais poderão ser modificados para atender às
necessidadesdaexecução,desdequejustificadaspelaunida
deorçamentáriadetentoradocrédito,pormeiodoSistemade
ContabilidadedoMunicípio,àSecretariaMunicipaldePlaneja
mento,OrçamentoeGestão.Art.42OchefedoPoderExecu
tivo publicará, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publica
çãodaleiorçamentária,osquadrosdeDetalhamentodaDes
pesa, por unidade orçamentária dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, especificando, para cada categoria de pro
gramação,anaturezadadespesa,oindicadordeusoeafonte
de recursos. Art. 43  Durante a execução orçamentária, o
chefe do Poder Executivo poderá alterar o Detalhamento da
Despesa das unidades orçamentárias de que trata o artigo
anterior, observados os grupos de despesa fixados na lei or
çamentária através de decreto. Art. 44  O Poder Executivo
publicará e disponibilizará síntese da Lei Orçamentária Anual
(LOA) em linguagem clara e acessível ao cidadão em geral,
autorizando sua reprodução. Parágrafo Único. A divulgação a
queserefereocaputseráfeitatambémpelainternet,noprazo
máximode60(sessenta)diasapósapublicaçãodareferidalei.
Art. 45  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de junho de 2014.
      






Denomina de Pescador Oscar
Verçosa o comércio conhecido
como Mercado dos Peixes, no
Mucuripe.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica oficialmente denominado de Mercado Pescador
Oscar Verçosa o comércio popularmente conhecido como
Mercado dos Peixes, localizado no Bairro Mucuripe, área de
abrangência da Secretaria Regional II. Art. 2º  Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 13 de junho de 2014.  






Dispõe sobre a criação do
Plano Municipal pela Primeira
Infância de Fortaleza (PMPIF)
edáoutrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicacriadooPlanoMunicipalpelaPrimeiraInfânciade
Fortaleza(PMPIF),deacordocomaResoluçãonº21/2014do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente(COMDICA),comafinalidadedegarantiraprote
çãointegral,apromoçãoeadefesadacriançadezeroaseis
anos enquanto sujeito de direito, de acordo com os princípios

> PLANO

dispensadadoencaminhamentodeprojetodeleiaconcessão
de vantagens já previstas na legislação. § 2º  A criação ou
ampliaçãodecargosdeveráserprecedidadademonstraçãodo
atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº
101,de04demaiode2000.

CAPÍTULOVI

DASDISPOSIÇÕESSOBREALTERAÇÕESNALEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA


Art. 32  O Poder Executivo poderá encaminhar
ao Poder Legislativo projetos de lei propondo alterações na
legislação,inclusivenaquedispõesobretributosmunicipais,se
necessáriasàpreservaçãodoequilíbriodascontaspúblicas,à
consecução da justiça fiscal, à eficiência e modernização da
máquinaarrecadadora,àalteraçãodasregrasdeusodeocu
pação do solo, subsoloe espaçoaéreo, bemcomo ao cance
lamentodedébitoscujomontantesejainferioraosrespectivos
custosdecobrança. Parágrafo Único  Na elaboração da esti
mativadasreceitasdoprojetodeleiorçamentáriaanual,serão
considerados os efeitos de alterações na legislação tributária
quevenhamaserrealizadasaté30desetembrode2014.Art.
33Osprojetosdeleideconcessãodeanistia,remissão,sub
sídio, crédito, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base decálculosque
impliquemreduçãodiscriminadadetributosoucontribuições,e
outrosbenefíciosquecorrespondamatratamentodiferenciado,
atenderãoaodispostonoart.14daLeiComplementarFederal
nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo ser instruído com
demonstrativo evidenciando que nãoserãoafetadas asmetas
deresultadosnominaleprimário.ParágrafoÚnicoArenúncia
dereceitadecorrentedeincentivosfiscaisemtodasasregiões
da cidade de Fortaleza será considerada na estimativa de re
ceitadaleiorçamentária.

CAPÍTULOVII

DASDISPOSIÇÕESGERAIS


Art.34Aelaboraçãodoprojetodeleiorçamen
tária para o exercício financeiro de 2015, com fundamento no
incisoIII,doart.165,daConstituiçãoFederal,enoincisoV,do
art.6º,daLeiOrgânicadoMunicípio,serárealizadacomparti
cipação da sociedade, segundo os princípios da democracia
direta, da justiça social e da transparência. Parágrafo Único 
Sãoinstrumentosdetransparênciadagestãofiscal,aosquais
serádadaampladivulgação,inclusiveemmeioseletrônicosde
acessopúblico:I—osplanos,orçamentoseleisdediretrizes
orçamentárias;II—asprestaçõesdecontaserespectivopare
cerprévio;III—orelatórioresumidodaexecução orçamentá
ria;IV—orelatóriodegestãofiscal;V—easversõessimplifi
cadasdosinstrumentosprevistosnosincisosanteriores.Art.35
 Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as
metas fiscais previstas no art. 13 desta Lei, estas serão feitas
deformaproporcionalaomontantedosrecursosalocadospara
oatendimentode“outrasdespesascorrentes”,“investimentos”
e “inversões financeiras”. Parágrafo Único  Ochefe do Poder
Executivopublicaráatoestabelecendoosmontantesquecada
órgão,entidadeoufundo,terácomolimitedemovimentaçãoe
empenho.Art.36Todasasreceitasrealizadaspelosórgãos,
fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da
seguridadesocial,inclusiveasdiretamentearrecadadas,serão
devidamenteclassificadasecontabilizadasnoSistemaIntegra
do de Contabilidade do Município, no mês em que ocorrer o
respectivo ingresso. Art. 37  São vedados quaisquer procedi
mentospelosordenadoresdedespesaqueviabilizemaexecu
ção de despesa, sem comprovada e suficiente disponibilidade
dedotaçãoorçamentária.Art.38Seoprojetodeleiorçamen
tária não for sancionado pelo prefeito de Fortaleza até 31 de
dezembrode 2014, a programação dele constantepoderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas: I —
pessoaleencargossociais;II—pagamentodebenefíciopre
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da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, do Fundo
dasNaçõesUnidasparaaInfância.§1ºODocumentoSínte
se constante do Anexo Único desta Lei, destinase a orientar
osprogramas,projetoseaçõesvoltadosparacriançasdezero
a seis anos, em cada Secretaria responsável pelos pilares do
Cuidar (Saúde), Educar (Educação), Promover a Assistência
Social (Assistência Social) e o Direito à Cidadania (Direitos
Humanos).§2ºOsprogramas,projetoseaçõesdasSecreta
rias afins e transversais, a saber: Cultura; Esporte e Lazer;
MeioAmbiente; Segurança Cidadã; Coordenadorias Especiais
daJuventude;PolíticassobreDrogas;ParticipaçãoPopular;da
Mulher; Infraestrutura e Habitação Popular se integrarão de
forma Intersetorial nas ações finalísticas. § 3º  São Ações
Finalísticas:a)criançacomsaúde;b)educação;c)assistência
socialascriançasesuasfamílias;d)afamíliaeacomunidade
da criança; e)convivência familiar e comunitáriaemsituações
especiais; f) do direito de brincar ao brinquedo de todas as
crianças;g)acriançaeoespaço–acidadeeomeioambiente;
h) atendendo à diversidade; i) assegurando o documento de
cidadania a todas as crianças; j) enfrentando as violências
sobre as crianças; k) protegendo ascrianças da pressãocon
sumista; l) controlando a exposição precoce aos meios de
comunicação; m) evitando acidentes na primeira infância. Art.
2º  O Plano Municipal Pela Primeira Infância de Fortaleza
(PMPIF) será implementado num horizonte de curto, médio e
longoprazo,tendocomovisãodefuturo,oAnodoBicentenário
doBrasilem2022.Art.3ºAPrefeituraMunicipaldeFortaleza
deveráacadaano,noperíododeelaboraçãodaleiorçamentá
riaanual,apresentarsuasmotasderesultadoseseurespecti
voplanodeaçãoparaaefetivaçãodasdiretrizesedosobjeti
vos/proposituras do PMPIF. § 1º  Será criada uma Comissão
Municipal de Implementação do PMPIF, por ato do Prefeito
Municipal,compostapor11membros:a)01(um)coordenador
executivo;b)01(um)secretáriooutécnicodaSecretariaMuni
cipaldeSaúde;c)01(um)secretariooutécnicodaSecretaria
Municipal de Educação; d) 01 (um) secretario ou técnico da
Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e
CombateàFome;e)01(um)secretáriodaSecretariadeCida
daniaeDireitosHumanosouPresidentedaFundaçãodaFamí
lia e Criança Cidadã; f) 01 (um) conselheiro do COMDICA; g)
01 (um) representante do Ministério Público ou Defensoria
Pública;h)01(um)ConselheiroTutelar;i)01(um)representan
te de organização comunitária ou não governamental com
atuaçãonaáreadaprimeirainfância;j)01(um)representante
deInstituiçãodeNívelSuperior/Universidadequeatuenaárea
daprimeirainfância;k)01(um)paioumãedecriançadezero
a 6 anos. § 2º  O monitoramento das ações do PMPIF será
semestral,emreuniõesordináriasdoCOMDICA,comapartici
pação da Comissão Municipal de Implementação do PMPIF,
para avaliar os avanços e dificuldades enfrentadas na execu
ção do Plano. § 3º  A avaliação do PMPIF para revisão ou
atualização das ações será de dois em dois anos, realizada
pela Comissão Municipal de Implementação do PMPIF em
consonância com o COMDICA, pautada nos indicadores esta
belecidos.Art.4ºOCoordenadordoPMPIFaserindicadoe
nomeadopeloPrefeitoMunicipaldeveráterumperfiltécnicoe
desenvolverá as funções executivas e de articulação entre as
váriasáreasgovernamentais,oCOMDICAeasociedadecivil.
Art. 5º  Criase a partir desse Plano, a Semana Municipal da
Primeira Infância de Fortaleza, a ser comemorada no mês de
outubro,articuladacomasatividadesdodiadacriança.Pará
grafo Único  As atividades alusivas à Semana da Primeira
Infância e a Semana do Bebê, correrão à conta de despesas
decorrentes das dotações orçamentárias específicas, bem
comoatravésdedoaçõesdeterceiroserepassesadvindosdo
EstadoedaUnião,epoderãosernormatizadasporcronogra
maaserelaboradopeloExecutivoMunicipalemparceriacom
as instituições que fizerem parte desuaorganização. Art.6º 
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 13 de junho de 2014. 
      










Institui,noâmbitodoMunicípio
de Fortaleza, a Comissão Es
pecial de Acompanhamento
dasAçõesdePolíticadeAssis
tênciaSocial.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituída,noâmbitodoMunicípiodeFortaleza,a
ComissãoEspecialdeAcompanhamentodasAçõesdePolítica
de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal de
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(SETRA). Art. 2º  À Comissão Especial de Acompanhamento
dasAçõesdePolíticadeAssistênciaSocialcompete:I—arti
cular o processo de implantação, execução, monitoramento,
registroeavaliaçãodasações,usuárioseserviços;II—coor
denaraexecuçãodasaçõesassistenciais,mantendoodiálogo
e a participação dosprofissionais edas famíliasinseridasnos
serviçosofertadosnosequipamentossocioassistenciaisepela
rede prestadora de serviços no território; III — definir, com os
profissionais que integram os equipamentos, o fluxo de entra
da,acompanhamento,monitoramento,avaliaçãoedesligamen
todasfamílias;IV—definir,comaequipetécnicaqueintegra
cada equipamento, os meios e as ferramentas teórico
metodológicasdetrabalhocomasfamílias,gruposdefamílias
ecomunidade,buscandooaprimoramentodasações,oalcan
cederesultadospositivosparaasfamíliasatendidaseoforta
lecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; V
— coordenar as equipes de referências, através da atuação
direta de cada assistente técnico, dosequipamentos queexe
cutamaPolíticadaAssistênciaSocial,visandoao efetivofun
cionamentodoequipamento,planejando,coordenandoeavali
andoaexecuçãodeatividadesadministrativasdecadaunida
de; VI — monitorar regularmente as ações de acordo com as
diretrizes do programa, instrumentos e indicadores pactuados;
VII — realizar reuniões periódicas com os profissionais que
integram os equipamentos, com vistas à discussão de casos,
avaliaçãodasatividadesdesenvolvidas,dosserviçosofertados
e dos encaminhamentos realizados, dentre outras atividades;
VIII—promovereparticipardereuniõesperiódicascomrepre
sentantes da rede prestadora de serviços, visando contribuir
com a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento
SocialeCombateàFome(SETRA)naarticulaçãoeavaliação
relativaàcoberturadademandaexistentenoterritórioeacom
panhar os encaminhamentos realizados; IX — promover e
participardereuniõesperiódicascomrepresentantesdeoutras
políticas públicas, visando àarticulação intersetorial no territó
rio; X — prestar assessoramento à Coordenadoria de Gestão
Integrada de Assistência Social e suas gerências em matéria
relativa à sua área de competência; XI — contribuir com o
órgão gestor municipal na avaliação relativa à cobertura dos
serviços no território, no estabelecimento de fluxos entre os
serviços da Proteção Social Básica e Especial de Assistência
Social,ealcancedocomandoúnicodefinidopelogestormuni
cipal da Política de Assistência Social. Art. 3º  A Comissão
EspecialdeAcompanhamentodasAçõesdePolíticadaAssis
tênciaSocialserácompostapor4(quatro)assistentestécnicos
Ie37(trintaesete)assistentestécnicosII,cujaremuneraçãoé
fixadanoAnexoÚnicodestaLeiComplementar,submetidosa
regimedetrabalhodededicaçãoexclusiva.§1ºACoordena
çãoGeral da Comissão Especial de Acompanhamento das
Ações de Política de Assistência Social será exercida pela
CoordenadoriadeGestãoIntegradadeAssistênciaSocial.§2º
 Ficam criados 4 (quatro) cargos em comissão de assistente
técnico I, simbologia DNS1, e 37 (trinta e sete) cargos em
comissãodeassistentetécnicoII,simbologiaDNS2,naforma
doAnexoÚnicodestaLei.Art.4ºOsmembrosdaComissão
EspecialdeAcompanhamentodasAçõesdePolíticadeAssis
tênciaSocialserãodesignadosporatodochefedoPoderExe
cutivo Municipal, atendendo ao disposto na Resolução nº 17,
de20dejunhode2011,doConselhoNacionaldeAssistência
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programa Locação Social, por órgão executor do programa,

estipuladodeacordocomacapacidadeorçamentáriadoMuni

cípio, fica assim estabelecido: I  Secretaria Municipal do De
Regulamenta o Programa Lo
senvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR): Até
caçãoSocialnoâmbitodoMu
700benefíciosmensais;IISecretariaMunicipaldaSegurança
nicípio de Fortaleza, na forma
Cidadã (SESEC): Até 550 benefícios mensais. Art. 8º  Este
queindica.
Decretoentraemvigornadatadasuapublicação,revogando

seasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURA MU

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
NICIPAL, em 12 de maio de 2015.   
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,inciso
      
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDE
     
RANDO que o Programa Locação Social foi redefinido, nos

termos da Lei Municipal nº 10.328, de 12 de março de 2015.

CONSIDERANDOodispostonos§§1ºe2ºdoart.3ºdaLeinº

10.328/2015.DECRETA:Art.1ºOProgramaLocaçãoSocial,

de responsabilidade da Secretaria Municipal do Desenvolvi

mentoHabitacionaldeFortaleza(HABITAFOR)edaSecretaria
Dispõe sobre o serviço a ser
MunicipaldaSegurançaCidadã(SESEC),deveráserexecuta
prestado voluntariamente pela
dodeformaintegradacomasáreasdasaúde,daAssistência
PrimeiraDamadoMunicípiode
SocialedaCidadaniaeDireitosHumanos.Art.2ºParaalcan
Fortaleza.
çaroobjetivodispostonoartigoanterior,aSecretariaMunicipal

doDesenvolvimentoHabitacionaldeFortaleza(HABITAFOR)e

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
aSecretariaMunicipaldaSegurançaCidadã(SESEC)deverão
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
articularsecomosseguinteórgãos:ISecretariaMunicipaldo
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º  O
serviço prestado pela PrimeiraDama do Município de Fortale
(SETRA); II  Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos
za, vinculado à Fundação da Criança e da Família Cidadã,
Humanos(SCDH);IIIOutrosórgãoseentidadesque,porsua
integrante da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvi
finalidade,possamcontribuirnoauxílioàsfamíliasbeneficiadas
mentoSocialeCombateàFome,éatividadenãoremunerada,
peloprograma.ParágrafoÚnico.Aarticulaçãodequetrataeste
não gerando vinculo funcional ou empregatício, nem qualquer
artigo visa, principalmente, inserir os membros das famílias
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Art.
beneficiáriaspeloProgramaLocaçãoSocialemoutrosprogra
2ºOserviçodequetrataesteDecretoseráexercidomediante
mas destinados à concessão de benefícios sociais, inserção
a celebração de termo de adesão firmado entre a Primeira
emprogramasdequalificaçãoprofissionalepreparaçãoparao
Dama e a Presidente da Fundação da Criança e da Família
mercado de trabalho, proteção à mulher, ao idoso e a outros
Cidadã, denunciável unilateralmente a qualquer tempo. Pará
em situação de vulnerabilidade social, dentre outras situações
grafoÚnico–Oserviçoteráporobjetoapromoçãodeprojetos
queexijamaarticulaçãoentreórgãosparamelhoratendimento
e atividades da Prefeitura do Município de Fortaleza, de rele
dasfamíliasbeneficiáriasdoProgramadequetrataaLeiMuni
vanteinteressepúblico,pormeiodarepresentatividade,visibili
cipal nº 10.328/2015. Art. 3º  As atividadesa serem executa
dade sociale política da PrimeiraDama. Art.3º  A Fundação
daspelaSecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacional
daCriançaedaFamíliaCidadãdisponibilizaráosmeiosmate
de Fortaleza (HABITAFOR) em relação ao Programa Locação
riaisepessoaisnecessáriosaocumprimentododispostoneste
Social cingemse ao atendimento de famílias nas seguintes
Decreto. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em Fortaleza,
situações:IFamíliasemsituaçãodedesalojamentotemporá
aos13demaiode2015.
rio,quejáseencontremcadastradasemprogramashabitacio

nais, e estejam em processo de reassentamento para novas

unidades habitacionais; II  Mulheresemsituaçãode violência

doméstica e/ou sexual, pessoas com deficiência, enfermos

graves ou arrimos de família; III  Famílias ou pessoas em

situação de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade
Regulamenta a Lei nº 10.221,
social e que se encontrem em situação demoradia de rua ou
de13dejunhode2014einsti
em condições subumanas; IV  Famílias removidas em decor
tui a Comissão Municipal de
rênciadevulnerabilidadesocial.Art.4ºAsatividadesaserem
Implementação do Plano Muni
executadas pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã
cipal pela Primeira Infância de
(SESEC) em relação ao Programa Locação Social cingemse
Fortaleza (PMPIF), o Grupo
ao atendimento de famílias nas seguintes situações: I  Famí
Técnico de Trabalho e dá ou
lias que habitem em áreas de risco iminente ou que tenham
trasprovidências.
sido atingidas por qualquer espécie de desastre; II  Famílias

vitimas de infortúnio público (enchentes, conflagrações, desa

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
bamentoseoutros)quetenhamsidoremovidasdeáreassem
usodesuasatribuiçõeslegaisquelhesãoconferidaspeloart.
condiçõesderetornoimediato,comprovadasporlaudotécnico
76,incisosIIIeVI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza,
do órgão municipal competente. Parágrafo Único. As ações
eCONSIDERANDOodispostonoart.1ºdaLeinº10.221,de
relacionadas à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã
13dejunhode2014,quecriaoPlanoMunicipalpelaPrimeira
(SESEC) serão executadas por meio de sua Coordenadoria
Infância de Fortaleza (PMPIF), aprovado pela Resolução nº
EspecialdeProteçãoeDefesaCivil.Art.5ºOsórgãoseenti
21/2014, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
dades temáticas do Poder Executivo Municipal deverão enca
Criança e do Adolescente (COMDICA), com a finalidade de
minhar para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habi
garantiraproteçãointegral,apromoçãoeadefesadacriança
tacionaldeFortaleza(HABITAFOR)ouparaaSecretariaMuni
de zero a seis anos enquanto sujeito de direitos. CONSIDE
cipal da Segurança Cidadã (SESEC), conforme as competên
RANDOqueaaludidarecomendaçãoproporcionaráoimpres
ciasdefinidasnosartigos3ºe4ºdesteDecreto,asfamíliasque
cindível suporte técnico para acompanhar, monitorar e avaliar
se insiram nos critérios estabelecidos para participação do
as proposituras de ações voltadas para as dimensões de cui
Programa Locação Social, para que possa ser analisado a
dar,educar,promoveraassistênciasocialeodireitoàcidada
possibilidadedesuainclusãonoreferidoprograma.Art.6ºO
nia. CONSIDERANDO ainda, a imperiosa necessidade de
valordobenefíciomensalaserconcedidoasfamíliasbenefici
adas pelo Programa Locação Social fica estabelecido em disciplinaraorganizaçãoeofuncionamentodaoperacionaliza
ção do PMPIF. DECRETA: Art. 1º  Fica instituída, no âmbito
R$420,00(quatrocentosevintereais).Art.7ºOlimitemáxi
do Poder Executivo do Município de Fortaleza, a Comissão
mo de benefícios a serem concedidos aos beneficiários do
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Municipal de Implementação do PMPFI, deste Decreto, de
acordocomoart.2º,§1º,daLeinº10.221,de13dejunhode
2014. Art. 2º  A Comissão terá sua composição conforme
definidopeloart.3º,§1º,daLeinº10.221,de13dejunhode
2014eterácomoPresidentedeHonraaCoordenadoraGerala
PrimeiraDamadoMunicípio.Art.3ºParaapoiaresubsidiara
Comissão,serácriadoumGrupoTécnicodeTrabalhoInterse
torial, tendo como função acompanhar o desenvolvimentodas
ações indicadas no Documento Síntese, em suas respectivas
áreas (fim, transversal e meio) sendo seus representantes
servidoresdoPoderExecutivoMunicipal.ParágrafoÚnico–As
funçõesdosrepresentantesnoGrupoTécnicoserãoexercidas
sem prejuízo de suas atividades normais exercidas no âmbito
de seus órgãos de origem e não serão remuneradas, sendo
seu exercício considerado serviço público relevante. Art. 4º 
Para o acompanhamento executivo e operacional do PMPIF




será nomeado um Coordenador Executivo com perfil técnico
que desenvolverá as ações executivas e de articulação entre
asdiversasáreasgovernamentais,oCOMDICAeasociedade
civil, conforme determina a Lei, paraalcançar asmetas traça
dasnoPMPIF.Art.5ºORegimentoInternodaComissãoedo
Grupo Técnico a ser elaborado pelos seus membros indicará
as rotinas e procedimentos de cada um, sendo aprovada por
meio de Resolução da própria Comissão. Art. 6º  O Grupo
Técnico apresentará os estudos e relatórios de acompanha
mentodoPMPIFàComissãodeImplementaçãoquevalidaráe
revisaráoPMPIFconformeindicadonaLei.Art.7º EsteDe
cretoentraemvigornadatadesuapublicação,revogadasas
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PAL, em 13 de maio de 2015.   






Abre aos Orçamentos do Município, em favor da
SecretariaMunicipaldoPlanejamento,Orçamentoe
Gestão e da Secretaria Municipal do Desenvolvi
mento Econômico, crédito especial no valor de
R$1.184.000.00,paraofimqueindica.



OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,incisoVI,daLei
OrgânicadoMunicípiodeFortalezaedaautorizaçãocontidanoart.1ºdaLeinº10.342,de06demaio2015e, CONSIDERANDO a
necessidadedeimplementaroProgramadeTrabalhodaSecretariaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestãoedaSecretaria
MunicipaldoDesenvolvimentoEconômico.DECRETA: Art. 1º  Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, o crédito especial no
valor de R$ 1.184.000,00 (um milhão,cento e oitenta e quatro mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
Decreto. Art. 2º  Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações
orçamentáriaindicadanoAnexoIIdesteDecreto.Art.3ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasas
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 14 de maio de 2015.     
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EXTRATO DE CONVÊNIO - FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 6.494/97, Decreto nº 87.497/82 e Resolução do
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica
nº 1, de 21 de janeiro de 2004. CONVENENTE: Instituto Dr.
José Frota - IJF. CONVENIADA: Associação de Cegos do Estado do Ceará. OBJETO: Convênio objetiva estabelecer as
condições para a realização de estágios não remunerado, com
os estudantes do Curso de Operador de Câmara Escura (auxiliar de radiologia), da Associação de Cegos do Estado do Ceará, nas instalações do Instituto Doutor José Frota. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses. FORO: Fortaleza. DATA DA ASSINATURA:
05.02.2007. CONVENIADOS: Dr. Francisco Wandemberg
Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. Antonio da Mota Teixeira - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE
CEGOS DO ESTADO DO CEARÁ. VISTO: Marta Batista
Landim - COORDENADORA DA PROJUR - IJF.

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2007 - NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no
Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2006, que fazem entre si a
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI, e a empresa RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA, vencedora dos lotes 02 e 05 da Licitação (Processo nº
2184/2006). OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
compra de material para as oficinas do projeto Liberdade Assistida da FUNCI. DATA: 13 de fevereiro de 2007. VALOR TOTAL:
R$ 7.498,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste
contrato correrão à conta de dotação consignada ao Projeto/Atividade: Código 08.243.0071.2108.001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 3281, do orçamento vigente da FUNCI.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de vigência de seis
meses contados a partir de sua assinatura e publicação e está
vinculada a entrega definida de seu objeto. FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se o presente contrato na Lei 8.666/93 com
as modificações posteriores, nas normas e condições estabelecidas na Lei nº 10.520/02, no Decreto Municipal nº 11.251/02,
assim como nos termos determinados no Pregão Eletrônico nº
14/2006 oriundo desta Fundação. ASSINATURAS: Glória
Maria dos Santos Diógenes - PRESIDENTE DA FUNCI.
Luis Carlos de Sousa Leite - REPRESENTANTE DA EMPRESA RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
*** *** ***

PODER LEGISLATIVO
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA”

LEI Nº 9151 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
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EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO - CONTRATO Nº 022/2007. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 e Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão
Presencial nº 004/2007. Processo de Licitação nº 11128/2006IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa FARMACE - Indústria Químico Farmacêutica
Cearense Ltda. OBJETO: Fornecimento de Material Médico
Hospitalar. VALOR GLOBAL: R$ 7.695,00 (sete mil, seiscentos
e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto/Atividade nº
10.302.0031.2058.0001, Elemento de Despesa nº 33.90.30,
Fonte de Recurso 0212, NAD nº 026/00 do orçamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. DATA DA ASSINATURA: 14.02.2007. SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco Wandemberg Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE DO
IJF. José Lívio Luna Callou - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - COORDENADORA DA PROJUR - IJF.
*** *** ***

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2007 - NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato de compra discriminado no
Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2006, que fazem entre si a
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI, e a empresa UNIVERSAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, vencedora do lote 03 da Licitação (Processo nº
2184/2006). OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
compra de material para as oficinas do projeto Liberdade Assistida da FUNCI. DATA: 14 de fevereiro de 2007. VALOR TOTAL:
R$ 4.479,94 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
noventa e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As
despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação consignada ao Projeto/Atividade: Código 08.243.0071.
2108.001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 3281, do
orçamento vigente da FUNCI. VIGÊNCIA: O presente contrato
terá prazo de vigência de seis meses contados a partir de sua
assinatura e publicação e está vinculada a entrega definida de
seu objeto. FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se o presente
contrato na Lei 8.666/93 com as modificações posteriores, nas
normas e condições estabelecidas na Lei nº 10.520/02, no
Decreto Municipal nº 11.251/02, assim como nos termos determinados no Pregão Eletrônico nº 14/2006 oriundo desta Fundação. ASSINATURAS: Glória Maria dos Santos Diógenes PRESIDENTE DA FUNCI. Luiz Lincoln de Souza Nascimento - REPRESENTANTE DA EMPRESA UNIVERSAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2007

Dispõe sobre a obrigatoriedade
da afixação de horários nos
terminais de ônibus.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da
afixação, nos terminais rodoviários, de quadro contendo horários de saída dos ônibus de cada uma das linhas que circulam
em suas dependências. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22
de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9152 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Dispõe sobre o programa Educacional de Incentivo ao desarmamento Infanto-Juvenil e
dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica criado o Programa Educacional
de Incentivo ao Desarmamento Infanto-Juvenil nas escolas da
rede pública municipal de ensino. Art. 2º - O programa a que se
refere o art. 1º desta Lei constará de palestras, seminários e
campanhas nas escolas públicas sobre os riscos de porte de
arma em domicilio, bem como a conscientização para o incentivo ao desarmamento. Art. 3º - O Programa Educacional de
Incentivo ao Desarmamento Infanto-Juvenil ficará sobre a supervisão da Secretaria Municipal de Educação e Assistência
Social (SEDAS), que firmará convênio com a Policia Militar do
Ceará. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2007

ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 de fevereiro de
2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9153, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Dispõe sobre a inexigibilidade
por parte dos órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do
Município de Fortaleza de requerer cópias autenticadas, em
cartório, na forma que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Ficam os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Município de
Fortaleza desobrigados de exigir cópias autenticadas, em cartório, de quaisquer documentos que componham processos de
requerimento que exijam cópias reprográficas. Parágrafo Único:
A autenticidade das cópias dos documentos citados no caput
deste artigo far-se-á por qualquer órgão da administração pública municipal, desde que sejam apresentados os documentos
originais. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 de fevereiro
de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9154, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Dispõe sobre a introdução da
leitura de jornais e revistas como atividade curricular no ensino fundamental da Secretaria
Municipal de Educação e Assistência Social.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir, como atividade curricular na rede municipal
de ensino público fundamental, a leitura de jornais e revistas.
Art. 2º - A inclusão referida no art. 1º desta Lei dar-se-à de
acordo com os procedimentos estabelecidos pela legislação
pertinente à matéria, ficando condicionada à disponibilidade de
carga horária, sem prejuízo das demais atividades curriculares
normais. Art. 3º - O Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social
(SEDAS), fornecerá jornais e revistas às escolas, caso haja
disponibilidade financeira no orçamento, ou mediante doações
por parte da comunidade. Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação. Art. 5º - As despesas com a execução
desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias; suplementadas, se necessário. Art. 6º - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico
Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9155 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Cria o Programa de Humanização Hospitalar da rede pública
municipal de saúde e dá outras
providências.
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FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de
Fortaleza, o Programa de Humanização Hospitalar em todos os
hospitais da rede pública municipal de saúde. Art. 2º - O programa de que trata esta lei tem como objetivos: I - divulgar e
proteger os direitos e garantias individuais do cidadão, constantes do art. 5º, caput, da Constituição Federal; II - receber denúncias de maus-tratos a pacientes dentro dos hospitais e
orientar os familiares e pacientes sobre as providências cabíveis; III - prestar atendimento de orientação aos familiares dos
pacientes dos hospitais; IV - zelar pelo cumprimento do Estatuto do Idoso no que pertine ao tratamento preferencial aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade; V - promover ações de
conscientização nos hospitais, a fim de minimizar as deficiências no atendimento médico; VI - executar atividades pertinentes. Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9156 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Obriga a inclusão da disciplina
História de Fortaleza na grade
curricular de ensino do Município.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - É obrigatória a inclusão na grade curricular do ensino fundamental das escolas públicas municipais
da disciplina História de Fortaleza. Parágrafo Único - A obrigatoriedade de que trata o caput é incluir, nos conteúdos programáticos da 4ª e 5ª séries do ensino fundamental, a História de
Fortaleza. Art. 2º - O Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS),
regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir de sua publicação. Art. 3º - Esta lei entra em
vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico
Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9157 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Dispõe sobre a inclusão da Arte Cênica nas atividades de
Educação Artística.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - A Arte Cênica, uma das manifestações artísticas mais completas e que mais contribuem para o
processo educativo, deverá constituir-se em um dos temas da
Educação Artística. Parágrafo Único - Para os fins desta lei,
considera-se Arte Cênica as atividades cuja finalidade é capacitar o educando a representar e interpretar oralmente um texto,
preferencialmente literário. Art. 2º - Nos cursos pré-escolares, a
Arte Cênica deverá ser instituída como mecanismo de auxílio
ao processo de aprendizagem e, ainda, como forma de inserir a
criança nas diversas manifestações culturais. Art. 3º - A Secre-
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CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

www.fortaleza.ce.gov.br

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Secretaria de Cultura de Fortaleza

GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DIÓGENES
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza

FRANCISCO WANDEMBERG R. DOS SANTOS
Controladoria Geral do Município

MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Planejamento e
Orçamento

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano
e Infra-Estrutura

JOÃO RICARDO FRANCO VIEIRA
Secretaria de Defesa do Consumidor
PROCON - FORTALEZA

VAUMIK RIBEIRO DA SILVA
Secretaria de Administração do Município
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do Município
JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA
Secretaria Municipal de Saúde
ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação

DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano
MOACIR DE SOUSA SOARES
Secretaria de Turismo de Fortaleza
FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA
Secretaria de Esporte e Lazer
LUIZA DE MARILAC M. E S. PERDIGÃO
Secretaria Executiva Regional
do Centro

compreendido entre 11 a 18 de julho. Parágrafo Único - A semana a que se refere o caput constará do calendário oficial de
eventos do Município de Fortaleza. Art. 2º - O poder público
municipal promoverá iniciativas de apoio à referida semana,
auxiliando na divulgação e na conscientização da população,
fornecendo informações básicas sobre como combater o referido mal através da distribuição de folders, palestras em unidades de saúde e nas escolas da rede pública municipal de ensino. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de agosto de 2010.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9.685 DE 26 DE AGOSTO DE 2010
Cria o Festival de Cultura Regional de Férias no bairro Olavo Oliveira e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O Festival de Cultura Regional de Férias do bairro
Olavo Oliveira passa a integrar o calendário oficial de eventos
do Município de Fortaleza. Parágrafo Único - O Festival de
Cultura Regional de Férias a que se refere o caput deste artigo
será realizado durante todo o mês de julho. Art. 2º - O poder
público municipal fica autorizado a promover iniciativas de
apoio ao evento objeto desta Lei, auxiliando na divulgação
como forma de valorizá-lo, enquanto manifestação da cultura
popular. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de agosto
de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.691 DE 26 DE AGOSTO DE 2010
Altera dispositivos do Decreto
nº 12.538, de 22 de maio de
2009, e dá outras providências.

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FÁBIO SANTIAGO BRAGA
Secretaria Executiva Regional I
FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional II
OLINDA MARIA DOS SANTOS
Secretaria Executiva Regional III
ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY
Secretaria Executiva Regional IV
RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V
RÉGIS RAFAEL TAVARES DA SILVA
Secretaria Executiva Regional VI

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
(0XX85) 3101.5324
Fax: (0XX85) 3101.5320

FORTALEZA - CEARÁ
CEP: 60.425-680

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando o que dispõe a Lei Complementar nº 0061, de
22 de janeiro de 2009. CONSIDERANDO a necessidade de
regulamentar a gestão do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. CONSIDERANDO a vinculação administrativa do FMDCA à Secretaria de Direitos Humanos, criada pela Lei Complementar nº 0061, de 22 de janeiro de
2009. DECRETA: Art. 1º - Ficam acrescidos os §§ 1º e 2º, ao
art. 1º, do Decreto nº 12.538, de 22 de maio de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - ... § 1º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA é gerido pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, cabendo ao
Secretário de Direitos Humanos de Fortaleza ordenar as despesas relativas a este Fundo. § 2º - Os recursos financeiros do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA serão movimentados pelo Coordenador AdministrativoFinanceiro da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza SDH”. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 9.098, de 28 de maio de 1993. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 26 do mês de
agosto de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE
FORTALEZA.
*** *** ***
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Prefeita de Fortaleza

QUARTA-FEIRA - PÁGINA 2
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2010

ATO Nº 5982/2010 - A PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e 12.493, de
30.12.08. RESOLVE atribuir a LUCIANO LINHARES FEIJÃO,
Secretário, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais),
correspondente a 02 (duas) diárias da Região II (acrescido de
mais uma diária de deslocamento consoante o que estabelece
o § 3º do art. 2º do Decreto nº 11.459 de 11.08.03) e conceder
passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para
participar de reunião emergencial junto ao Ministério das Cidades e Casa Civil - PAC 2 - Programa de Aceleração do Crescimento 2, no dia 05.08.2010, devendo as despesas correr por
conta da Dotação Orçamentária: 27.101.04.122.0002.2002.
0025, Elemento de Despesa 3390.33 (Passagem), 3390.14
(Diárias) Fonte 0100, consignadas a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura, pelo orçamento
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seguintesdadosreferentesàatividadepolicialepenitenciária,
sem prejuízo de outros dados, discriminados da seguinte ma
neira:I—númerodeocorrênciasregistradaspelaPolíciaCivil

epelaPolíciaMilitar,portipodedelitocometidocontrameninas

e mulheres; II — número de inquéritos policiais instaurados
pela Polícia Civil, por tipo de delito, bem como o número de

termos circunstanciados efetuadospor autoridadepolicialmili
tarecivil,principalmenteosdadosdaDelegaciadaMulher,da

DelegaciadaCriançaedoAdolescente,doCentrodeReferên

Dispõe sobre a reserva decia Francisca Clotilde e da Coordenadoria da Mulher ligada à
vagas
em
apartamentos Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; III —
númerodequeixascrimeerepresentaçõesnosórgãoscompe
térreos, nos conjuntos habita
tentes;IV—númerodemeninasemulheresqueforamviolen
cionais populares, para idosos
tadas, abusadas e estupradas; V — número de prisões em
e deficientes físicos beneficia
flagrante dos agressores efetuadas pela Polícia Civil e pela
dos nos programas habitacio
PolíciaMilitar;VI—númerodemandatosdeprisão,cumpridos
nais,edáoutrasprovidências.
pelaPolíciaCivil;VII—númerodehomicídiosdolososeculpo

sos,inclusivetentativasdehomicídio,lesõescorporais,latrocí

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
nios,estupros,sequestros,atentadosviolentosaopudor,casos
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
de corrupção e abuso de menores, roubos e abusos sexuais;
Art. 1º  Ficam os apartamentos térreos dos conjuntos habita
VIII — número de presos por todos os atos cometidos contra
cionais populares reservados aos idosos e aos portadores de
meninasemulheres;IX—númerodedenúnciaseocorrências
deficiência, contemplados como beneficiários, nos programas
naDelegaciadaMulher,naDelegaciadaCriançaeAdolescen
habitacionais implantados pelo poder público municipal. Pará
te,noCentrodeReferênciaFranciscaClotildeenaSecretaria
grafo único. A reserva de que trata o caput estendese aos
MunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos;X—númerodos
beneficiáriosdosreferidosprogramascujosdependentesinclu
inquéritosabertoseemandamento.Art.4ºOsdadosreferen
ampessoasnessascondições.Art.2ºAgarantiadareserva
tesaotérminodoanodeverãoserpublicadosnoDiárioOficial
dos andares térreos para os casos cujo beneficiário ou seu
doMunicípioenosórgãosdeimprensapertinente.Art.5ºO
dependente legal seja portador de deficiência darseá obser
Municípiomanteráatualizadoumbancodedadossobregraves
vadasasseguintescondições:I—deficiênciairreversível,em
violações de direitos de meninas e mulheres, e a atualização
qualquergrau,queimpossibilite,dificulteoudiminuaacapaci
dosdelitoseassoluçõestomadas.Art.6ºAsdespesasdecor
dade de locomoção doindivíduo oucrie nele dependência de
rentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
seus familiares exigindo cuidados especiais; II — atestado
orçamentáriasprópriasconstantesdaleiorçamentáriaanualdo
médicoreconhecendoascondiçõesindicadasnoincisoanteri
MunicípiodeFortaleza.Art.7ºOPoderExecutivoficaautori
or. Art. 3º  Na inexistência de beneficiários contemplados a
zadoacelebrarconvênios,acordos,ajustesoutermosdepar
presentando as características referidas nesta Lei, os imóveis
ceriasentresi,comoGovernodoEstadodoCeará,Delegacia
poderãoserocupadospelosdemaispretendentes,respeitadas
daMulheroucomentidadesnãogovernamentais,objetivando
ascondiçõesgeraisestabelecidas.Art.4ºAsdespesasdecor
arealizaçãodosobjetivosconstantesnestaLei.Art.8ºCabe
rentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
ráaoPoderExecutivoaregulamentaçãodestaLeinoprazode
própriasdoorçamento.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
PAÇODAPREFEITURA MUNICIPALDEFORTALEZA,em17
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
de junho de 2015.     
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015.

      







Dispõe sobre registro estatísti

co dos índices municipais de

violência e abuso contra meni
Dispõe sobre a divulgação da
nas e mulheres, na forma que
frase Combate ao Desperdício
indica, e dá outras providên
de Água Potável no âmbito do
cias.
Município de Fortaleza, na

formaqueindica.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE

FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
Art.1ºOPoderExecutivocriarábancodedadosdestinadoa
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
atualizarregistroseadarpublicidadeaosíndicesmunicipaisde
Art.1ºÉobrigatóriaadivulgaçãodafraseCombateaoDes
violênciaeabusocontrameninasemulheresemFortaleza.Art.
perdício de Água Potável nas escolas públicas, postos de
2º  Os dados estatísticos considerarão as especificidades de
saúde,terminaisdeônibuseórgãospúblicosdoMunicípiode
gênero,cor,raça,rendaefaixaetáriadessasmeninasemulhe
Fortaleza. § 1º  A divulgação da frase referida neste artigo
res.Art.3ºOPoderExecutivopublicaráanualmente,noDiário
deveráserfeitapormeiodeplacasindicativas,faixasoucarta
Oficial do Município, ou no órgão de imprensa pertinente, os
zes em locais visíveis e nos sites da Prefeitura Municipal de
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