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Institui o Dia Municipal dos
SurdoseoincluinoCalendário
OficialdeEventosdoMunicípio
deFortaleza.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiodeFortaleza,o
Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado no dia 26 de
setembrodecadaano.ParágrafoÚnicoOdiaaqueserefere
o caput constarádoCalendárioOficial deEventosdoMunicí
pio.Art.2ºOPoderExecutivoMunicipalteráumprazode60
(sessenta)diaspara regulamentarapresentepropositura.Art.
3ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de dezembro de 2014.
      








Dispõe sobre a limitação do
tempo de espera nas filas de
atendimento das empresas
concessionárias dos serviços
deágua,energiaelétrica,e te
lefonia, nomunicípio de Forta
leza.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºAsempresasconcessionáriasprestadorasdosserviços
deágua,energiaelétricaetelefonia,noâmbitodomunicípiode
Fortaleza, ficam obrigadas a prestar em suas lojas o atendi
mento em, nomáximo, 20 (vinte)minutos. Parágrafo Único 
Para realizar o controle do atendimento as empresas devem
distribuirsenhasquecontenhamohoráriodoiníciodaespera.
Art.2ºOsestabelecimentosmencionadosnoart.1ºterão90
(noventa) dias para se adequar às determinações desta Lei,
ficandosujeitos,apósesseprazo,àsseguintespenalidades: I
— advertência; II — multa no valor de 100 (cem) UFIRCEs
(UnidadeFiscaldoEstadodoCeará),porusuárioprejudicado.
Art. 3º  A fiscalização do cumprimento destaLei e aplicação
daspenalidadesreferidasnoart.2ºcompetirãoaoÓrgãoMu
nicipaldeDefesadoConsumidor.Art.4º Osvalores liquida
dosdosautosde infraçãodecorrentesdaaplicaçãodestaLei
serão destinados ao FundoMunicipal deDefesa dosDireitos
Difusos,paracusteiodeprogramasdeeducaçãodoconsumi
dor.Art.5ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de dezembro de
2014.








Institui e inclui no Calendário
OficialdeEventosdoMunicípio
deFortaleza o evento denomi
nadoMaioAmarelo.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídoeincluídonoCalendárioOficialdeEven
tosdoMunicípiodeFortalezaoeventodenominadoMaioAma
relo,asercomemoradonomêsdemaiodecadaano.Art.2º
OPoderExecutivoficaautorizadoapromovereventos,encon
tros públicos, e outros atos que promovama conscientização
dasociedadeparaoaltoíndicedemorteseferidosnotrânsito.
Art.3ºOPoderExecutivoficaautorizadoaestabelecerparce

riascomoutrasentidadespúblicasouprivadasparaarealiza
ção das atividades definidas em conjunto com a sociedade,
sobrea importânciadoMaioAmarelo.Art.4º EstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
emcontrário. PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFOR
TALEZA,em29dedezembrode2014.







Institui a Infraestrutura Munici
paldeDadosAbertosdeForta
lezaIMDAFor.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDERANDO o
dispostonoart.8º,§3º,daLein°12.527,de18denovembro
de2011(LeideAcessoàInformação),enoDecretoMunicipal
n°13.305,de21defevereirode2014.DECRETA:


CAPÍTULOI
DISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 1º  Este Decreto institui a Infraestrutura
Municipal de Dados Abertos de Fortaleza  IMDAFor, instru
mentodeexecuçãodapolíticamunicipaldegarantiaefacilita
çãodoacesso,porqualquerinteressado,aosdadoseinforma
çõesproduzidosoucustodiadospeloPoderExecutivoMunici
pal.Art.2ºSujeitamseaodispostonesteDecretoosórgãos
daadministraçãodireta,asautarquias,asfundaçõespúblicas,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo
PoderExecutivoMunicipal. ParágrafoÚnico  As informações
disponibilizadas deverão observar as limitações previstas no
art.3ºdoDecreto13.305/2014.Art.3ºOIMDAFortemcomo
objetivos:IcriaremanteroPortalFortalezaDadosAbertos;II
 definir, estruturar e coordenar a política de dados abertos,
bem como estabelecer o seu modelo de funcionamento; III 
definiredisciplinarospadrõeseosaspectostécnicosreferen
tesàpublicizaçãoedisseminaçãodedadosabertosparauso
doPoderExecutivoMunicipaledasociedade;IVpromovero
ordenamentonageração,armazenamento,acesso,ecomparti
lhamentodedadosabertosparausodoPoderExecutivoMuni
cipaledasociedade;Vpromover,apoiar,capacitar,fornecer
suporte,proverecompartilharrecursosdetecnologiadainfor
mação para a publicização de dados abertos e informações
pelos órgãos e entidades doPoderExecutivoMunicipal, bem
comoevitaraduplicidadedeaçõeseesforçosnessastarefas;
VI  promover, apoiar, fornecer suporte, provere compartilhar
recursosdetecnologiadainformaçãoàquelesque,naformado
art.5º,aderiremà IMDAForna implementaçãodatransparên
ciaativapormeiosdigitaisnoformato‘opendata’;VIIbuscar
continuamente as melhores práticas e técnicas disponíveis
paraapublicizaçãodedadosabertos;VIIIpromovereapoiar
odesenvolvimentodaculturadapublicidadededadose infor
maçõesnagestãopúblicaemsuarelaçãocomasociedadee
IXestimularaparticipaçãosocialnaconstruçãodeumecos
sistemadereusoedeagregaçãodevaloraosdadospúblicos.
Art.4ºParafinsdesteDecreto,considerase:IPortalForta
lezaDadosAbertos:sítioeletrônicodereferênciaparaabusca
eoacessoaosdadospúblicos,seusmetadados,informações,
aplicativos e serviços relacionados; II  dado: sequência de
signosregistradosemalgummeio,produzidoscomoresultado
de umprocessonatural ou artificial; III  informação: conjunto
dedadosinterpretadosdeformaquetenhamvalorousignifica
doemalgumcontexto;IVdadopúblico:qualquerdadogerado
porousobaguardadeumainstânciagovernamentalquenão
tenhaoseuacessorestritoporlegislaçãoespecífica;Vforma
toaberto: formatodearquivonãoproprietário,cujaespecifica
çãoestejadocumentadapublicamenteesejade livreconheci
mento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra
restrição legal quanto à sua utilização; VI  licença aberta:
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acordode fornecimentodedadosqueconcedaamploacesso
paraquequalquerpessoaosutilize,os reutilize,eos redistri
bua, estando sujeito a, nomáximo, a exigência de creditar a
sua autoria e compartilhar pela mesma licença; VII  dados
abertos:dadospúblicosrepresentadosemmeiodigital,estrutu
radosemformatoaberto,processáveispormáquina,referenci
adosnaredemundialdecomputadosetornadospúblicossob
licença aberta que permita sua livre utilização, consumo
ou cruzamento; e VIII  metadado: informação que descreve
características de determinado dado, explicandoo em certo
contextodeuso.


CAPÍTULOII
DAESTRUTURA


 Art.5ºIntegramaIMDAFor:Iobrigatoriamen
te, todososórgãosdaadministraçãodireta,asautarquias,as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economiamistaedemaisentidadescontroladasdiretaouindi
retamentepeloPoderExecutivoMunicipal;eIIfacultativamen
te,osdemaisórgãoseentidadesdosPoderesExecutivo,Le
gislativoeJudiciário,dasdemaisesferas,medianteaassinatu
rade termodeadesãopelaautoridadecompetente,conforme
Anexo1.§1ºAsentidadesprivadas,nacionaisouinternacio
nais, e os cidadãos interessados nas atividades da IMDAFor
poderão participar de sua implementação, na qualidade de
colaboradores e na forma disciplinada pelo regimento interno
da IMDAFor, apósassinaturade termodecooperaçãocoma
SecretariaExecutivadaIMDAFor,conformeAnexo2.§2ºA
Participaçãoprevistanoparágrafoanteriorsomenteseráaceita
quandonãoresultaremônusparaaadministração.Art.6ºA
gestãoda IMDAFor seráexercidaporumComitêGestor, for
madopelaComissãoMunicipaldeAcessoàInformaçãocoma
participação do Instituto de Planejamento de Fortaleza 
IPLANFORedaCoordenadoriaEspecialdeCiência,Tecnolo
gia e Inovação  CITINOVA. § 1º  A presidência do Comitê
GestorseráexercidapeloCoordenadordaComissãoMunicipal
de Acesso à Informação. § 2º  O Comitê Gestor se reunirá,
ordinariamente, uma vez a cada bimestre nasmesmas datas
das reuniõesdaComissãoMunicipaldeAcessoà Informação
e, extraordinariamente, sempre que necessário e convocado
pelo seupresidente. §3º  ACITINOVAexercerá o papel de
Secretaria Executiva do Comitê Gestor, prestando o apoio
técnicoeadministrativonecessárioaoseufuncionamento.Art.
7º  Compete aoComitêGestor: I  aprovar o seu regimento
internoeeventuaisalterações, pormaioriaabsolutados seus
membros; II definiromodelode licençaparaosdadosaber
tos;IIIcriar,alterarouextinguirgruposdetrabalhonoâmbito
daIMDAFor;IVestabelecerdiretrizesparaodesenvolvimen
to, implantação,manutenção e gestão da evolução do Portal
Fortaleza Dados Abertos; V  elaborar e aprovar pormaioria
absolutadeseusmembros,noprazode150(centoecinquenta
dias), oPlanodeAçãoparaa implantaçãoda IMDAFor, con
tendo, entre outros, os seguintes aspectos: a) prazo para a
implantação das estruturas físicas e lógica da IMDAFor e do
Portal Fortaleza Dados Abertos; b) procedimentos e regras
paraosórgãoseentidadesintegrantesdaIMDAFordisponibili
zaremeatualizarem,noPortalFortalezaDadosAbertos,seus
conjuntosdedadoserespectivosmetadados;c)procedimentos
paraqueosórgãoseentidadesintegrantesdaIMDAForapre
sentemplano deadequaçãopara que os dadospúblicosaos
quaisserefereàalínea"b"desteincisopossamserconsidera
dos dados abertos; d) prazo para o início da divulgação dos
conjuntos de dados e seus metadados e da disponibilização
dosserviçosrelacionadospeloPortalFortalezaDadosAbertos;
e


CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS


 Art. 8º Osórgãoseentidadesmunicipaisade
quarãosuaspolíticasdegestãodainformação,promovendoos
ajustes e adequações necessários ao presente Decreto, no
prazode90(noventa)dias.Art.9º CompeteàSecretariada

ControladoriaeTransparênciaSECOTafiscalizaçãoaocum
primento do presenteDecreto. Art. 10  EsteDecreto entrará
emvigornadatadesuapublicação.PAÇODAPREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014.
      



ANEXO1


TERMODEADESÃOÀINFRAESTRUTURAMUNICIPALDE
DADOSABERTOSDEFORTALEZA


MEMBROFACULTATIVO


____________________________
[Dadosdoórgãoouentidadepública]


 Pelopresente [nomeda instituição], [númerodo
CNPJ],comsedena[endereçodainstituição],declara,paraos
devidosfins,interesseemintegraraInfraestruturaMunicipalde
DadosAbertosdeFortalezaIMDAFor,nostermosdodisposto
noincisoIIdoart.5ºdoDecreton°13.474,de23dedezembro
de 2014, concordando com todas as cláusulas, condições e
normas nele instituídas. Apresentamos nosso interesse em
colaborarcomaFundaçãodeCiência,Tecnologiae Inovação
daPrefeituraMunicipaldeFortalezaCITINOVA/PMF,paraa
boaexecuçãodaIMDAFOR,comprometendonosadisponibili
zar dadosem formato e licençaabertos.Doexposto, formali
zamos,pormeiodesteTermodeAdesão,onossocompromis
soemadotarasdiretrizesdaIMDAFOR,eestabeleceraçõese
metasdeacordocomoPlanodeAçãoaelarelacionado.


_____________________________
[Nomedodirigentemáximodoórgãoouentidadepública]


____________________________

[Cargododirigentemáximo(Ex.:Diretor,Presidente,
Secretário)]


[Localidade/UF],______[data].


_____________________________

[Firmadodirigentemáximodoórgãoouentidadepública]


ANEXO2


TERMODECOOPERAÇÃOÀINFRAESTRUTURA
MUNICIPALDEDADOSABERTOSDEFORTALEZA


 Pelo presente [nome da instituição/ou pessoa
física] [número do CNPJ/CPF], com sede na [endereço da
instituição],declara,paraosdevidosfins, interesseemcoope
rarcomaproduçãodaInfraestruturaMunicipaldeDadosAber
tosdeFortalezaIMDAFor,nostermosdodispostono§1ºdo
art. 5º do Decreto n° 13.474, de 23 de dezembro de 2014,
concordandocomtodasascláusulas,condiçõesenormasnele
instituídas.Acooperaçãosedaráatravésdo[desenvolvimento
de software para aumentar as funcionalidades do Portal de
Dados Abertos/desenvolvimento de software para permitir a
criaçãodeserviçospúblicosapartirdaexploraçãodosdados
nele publicados]. Do exposto, formalizamos, por meio deste
TermodeCooperação,ocompromissoemadotarasdiretrizes
daIMDAFor.


MembroColaborador


_____________________________
[Nomedodirigentemáximodoórgãoouentidade]


____________________________

[Cargododirigentemáximo(Ex.:Diretor,
Presidente,Secretário)]
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Dispõe sobre a criação da
Agência de Fiscalização de
Fortaleza e dá outras
providências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º  Fica criada a Agência de
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), autarquia dotada de
personalidade jurídica de direito público, com autonomia
administrativae financeira,vinculadaaoGabinetedoPrefeito,
comsedeeforonacidadedeFortaleza.ParágrafoÚnicoNa
qualidade de entidade de fiscalização, a Agência de
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS) comporá o Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela Lei
Federaln.6.938,de31deagostode1981,oSistemaNacional
deDefesadoConsumidor (SNDC), instituídopelaLeiFederal
n.8.078,de11desetembrode1990,eoSistemaNacionalde
VigilânciaSanitária(SNVS),instituídopelaLeiFederaln.9.782,
de26dejaneirode1999.


CAPÍTULOI
DOSOBJETIVOS


 Art. 2º AAgênciadeFiscalizaçãodeFortaleza
tem como finalidade básica implementar a política de
fiscalização urbanamunicipal, emconsonância coma política
governamentaleemestritaobediênciaàlegislaçãoaplicável.§
1ºApolíticadefiscalizaçãourbanamunicipal,compreendendo
asdiretrizes,objetivos,estratégiasemétodosdetrabalho,será
elaborada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza e
submetida à aprovação do Prefeito de Fortaleza. §  2º A
Agência de Fiscalização de Fortaleza é entidade dotada de
poder de polícia, que será exercido exclusivamente pelos
servidores efetivos das carreiras da área de fiscalização, no
exercício regulardesuasatribuições.Art.3º Paraosefeitos
desta Lei, consideramse objetos da fiscalização urbana
municipal: I — obras e posturas urbanas; II — uso e
conservação das vias públicas, passeios e logradouros; III —
funcionamento de atividades; IV — licenças, alvarás,
concessões, autorizações e permissões; V — eventos; VI —
ocupação de propriedades e espaços públicos; VII — meio
ambiente; VIII — limpeza pública; IX — vigilância sanitária; X
— defesa do consumidor; XI — transporte; XII — Patrimônio
HistóricoCultural. §1º AAGEFISexecutaráas fiscalizações
atendendo às demandas da população e aos planos de
fiscalização pactuados com os órgãos e entidades temáticas
afins aos objetos descritos no caput deste artigo. § 2º  Os
planosde fiscalização seguirão as diretrizes estabelecidas na
política de fiscalização urbana e deverão detalhar os
parâmetrosnecessáriosàexecuçãodafiscalização, taiscomo
abrangência territorial, cronograma, frequência, periodicidade,
focoeníveldeconformidadeaseremexigidospelosfiscais.

CAPÍTULOII
DASCOMPETÊNCIAS

 Art. 4º  CompeteàAgênciade Fiscalização de
Fortaleza:I—planejar,coordenar,monitorar,avaliareexecutar
a fiscalizaçãourbanamunicipal referidanoart.3ºdestaLei; II
—padronizaresupervisionarasaçõesde fiscalizaçãodesen
volvidaspelosintegrantesdaCarreiradeFiscalMunicipal;III—
promoveracapacitaçãodoseuquadrofuncional;IV—expedir
normas internas e padrões a serem cumpridos no âmbito de
suasatribuições;V—deliberar,naesferaadministrativa,quan
toàinterpretaçãodalegislaçãodentrodaáreadesuacompe
tência;VI—instaurar,instruirejulgarosprocessosoriundosdo
exercício da fiscalização urbana municipal, como também re
clamações,denúncias, representações,defesas, impugnações
erecursos,naformadoseuRegimentoInterno;VII—adminis
trar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; VIII —
firmarconvênios,contratoseparcerias,naformadaLei.§1º
A consecução das atribuições previstas neste artigo se dará
semprejuízodascompetênciasdaProcuradoriaGeraldoMu
nicípionostermosdaLeiComplementarnº006,de29demaio
de1992,comsuasalteraçõesposteriores.§2º Asdivergên
ciasentreosórgaõse/ouentidadesdoMunicípiodeFortaleza
serãodirimidaspelaProcuradoriaGeraldoMunicípio.§3ºA
imposiçãodemedidascompensatóriasambientais,assimcomo
aformalizaçãodeTermosdeAjustamentodeCondutadequal
quernaturezaserãorealizadaspelosrespectivosórgaõstemá
ticos.

CAPÍTULOIII
DAESTRUTURA


 Art.5ºAAGEFISapresentaaseguinteestrutura
organizacional: I. Órgãos de Direção Colegiada: 1. Conselho
Superior.II.DireçãoSuperior:1.Superintendência;2.Superin
tendênciaAdjunta.III.ÓrgãosdeAssessoramento:1.Assesso
riadeComunicação;2.AssessoriadePlanejamentoeDesen
volvimentoInstitucional;3.CorregedoriaeOuvidoria;4.Procu
radoria Jurídica. IV. Órgãos de Execução Programática: 1.
Diretoria de Planejamento, Normatização e Capacitação. 1.1.
Gerência de Elaboração de Planos de Fiscalização; 1.2. Ge
rênciadeNormatizaçãoePadronização;1.3.GerênciadeMo
nitoramento e Avaliação; 1.4. Gerência de Capacitação. 2.
DiretoriadeOperações.2.1.GerênciaRegionaldeFiscalização
IntegradaI;2.2.GerênciaRegionaldeFiscalizaçãoIntegradaII;
2.3. Gerência Regional de Fiscalização Integrada III; 2.4.Ge
rência Regional de Fiscalização Integrada IV; 2.5. Gerência
Regional de Fiscalização Integrada V; 2.6. Gerência Regional
deFiscalizaçãoIntegradaVI;2.7.GerênciaRegionaldeFisca
lização Integrada VII; 2.8. Gerência de Plantões e Atividades
Especiais. 3. Diretoria de Apoio Logístico. 3.1. Gerência de
Tecnologia da Informação; 3.2. Gerência de Intervenções Ur
banas.V.ÓrgãosdeExecuçãoInstrumental:1.DiretoriaAdmi
nistrativofinanceira:1.1.GerênciaAdministrativa;1.2.Gerência
Financeira;1.3.GerênciadeGestãodePessoas.§1ºOCon
selhoSuperiorteráaseguintecomposição:I—01(um)repre
sentantedoGabinetedoPrefeito,queopresidirá;II—01(um)
representantedoInstitutodePlanejamentodeFortaleza; III—
01 (um) representantedaProcuradoriaGeraldoMunicípio; IV
—01(um)representantedaSecretariaMunicipaldoUrbanismo
eMeioAmbiente;V—01(um)representantedaSecretariada
ConservaçãoeServiçosPúblicos;VI—01(um)representante
daSecretariaMunicipaldaSaúde;VII—01(um)representante
doDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitos
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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



doConsumidor;VIII—01(um)representantedaSecretariade
CulturadeFortaleza;IX—OSuperintendentedaAGEFIS.§2º
OregimentointernodaAGEFISseráaprovadoporDecretodo
Chefe do Poder Executivo, no prazo de 180 diasa contar da
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto, estabelecerá as competênciasdasunidades deque
trataesteartigo.

CAPÍTULOIV
DAJUNTADEANÁLISEEJULGAMENTODEPROCESSOS

 Art.6º Fica instituídaaJuntadeAnáliseeJul
gamentodeProcessos(JAP),comatribuiçãodeinstruirejulgar
os processos administrativos decorrentes de ações da fiscali
zaçãourbanadeFortaleza.§1º AJuntadeAnáliseeJulga
mento de Processos (JAP) terá um presidente nomeado pelo
ChefedoPoderExecutivo.§2º Verificadaanecessidadede
adoção de medidas judiciais, os processos administrativos
serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município para
tal providência.Art. 7º A Junta deAnálise e Julgamento de
Processos será composta de duas instâncias: I — Câmaras
TemáticasdeAnáliseeJulgamentodeProcessos,competentes
para julgar em primeira instância os processos oriundos do
exercício da fiscalização urbana municipal. II — Câmara Re
cursal,competentepara julgaremsegundaeúltima instância,
em decisões colegiadas, processos oriundos do exercício da
fiscalizaçãourbanamunicipal.§1º AsCâmarasTemáticasa
queserefereo incisoIdesteartigoterãonúmerodefinido,de
acordo com o objeto de fiscalização definido no art. 3º desta
Lei,e serãocompostaspor fiscaismunicipaisemnúmeromí
nimode03(três)emáximode11(onze)membros,designados
por ato do Superintendente da Agência de Fiscalização de
Fortaleza.§2º ACâmaraRecursal teráaseguintecomposi
çãoparitária:I—PresidentedaJuntadeAnáliseeJulgamento
deProcessos;II—05(cinco)representantesdosórgãostemá
ticos,asaber:a)01(um)representantedaProcuradoriaGeral
doMunicípio;b)01(um)representantedaSecretariaMunicipal
do Urbanismo e MeioAmbiente; c) 01 (um) representante da
Secretaria da Conservação e Serviços Públicos; d) 01 (um)
representante da Secretaria Municipal da Saúde; e) 01 (um)
representantedoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefe
sadosDireitosdoConsumidor. III—06(seis) representantes
dasociedadecivil.§3ºmembrosdaCâmaraRecursaldefini
dosnosincisosIIeIIIterãomandatode3(três)anoseserão
designados por ato do Chefe do Poder Executivo, vedada a

recondução.§4º OPresidentedaJuntadeAnáliseeJulga
mentodeProcessospresidiráaCâmaraRecursale terá voto
dequalidade.§5º ACâmaraRecursal reunirseá,ordinaria
mente,até04(quatro)vezespormês,emdiaehorárioprevia
mente fixadosporatodoseuPresidente,podendoserconvo
cadaaté04 (quatro) reuniõesextraordináriasmensais, seas
simoexigiranecessidadeouaconveniênciadoórgão.§6º
Os integrantesdaCâmaraRecursal,àexceçãodoPresidente
da Junta deAnálise e Julgamento de Processos, farão jus à
vantagem remuneratória (jeton) por sessãoassistida,no valor
de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), atualizado anual
mente na mesma data e pelo mesmo índice de revisão geral
concedidoaosservidorespúblicosmunicipais.§7º Aorgani
zação, competências, atribuições e as demais regras de fun
cionamento da Junta deAnálise e Julgamento de Processos,
serãodefinidasemRegimentoInterno.

CAPÍTULOV
DOPATRIMÔNIOERECEITAS

SEÇÃOI
DASRECEITASDAAUTARQUIA

 Art. 8º  Constituem patrimônio da Agência de
FiscalizaçãodeFortalezaosbenseosdireitosdesuaproprie
dadeeosquelheforemconferidosouquevenhaaadquirirou
incorporar,inclusivesistemasebancodedados.Art.9ºCons
tituemreceitasdaAgênciadeFiscalizaçãodeFortaleza:I—os
recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dota
ções consignadas no Orçamento do Município de Fortaleza,
créditosespeciais, créditosadicionais, transferênciase repas
sesquelheforemconferidos;II—osrecursosprovenientesde
convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades,
organismosouempresasnacionaisou internacionais; III—as
doações,legados,subvençõeseoutrosrecursosquelheforem
destinados;IV—oprodutoresultantedaarrecadaçãodemul
tasaplicadasnoexercíciodesuascompetências;V—osvalo
resapuradoscomavendaouoalugueldebensmóveiseimó
veisdesuapropriedade;VI—oprodutodaalienaçãodebens,
objetos e instrumentos utilizados para a prática de infrações,
assimcomodopatrimôniodos infratores,apreendidosemde
corrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao
patrimôniodaautarquia,nos termosda legislaçãovigente;VII
— os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos ad
ministrativos; VIII — o produto resultante da arrecadação de
taxasdecompetênciadaAGEFIS;IX—oprodutoresultanteda
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arrecadação de créditos administrados pela AGEFIS; X — o
produtoresultantedaarrecadaçãodopreçopúblicoadministra
doecobradopelaAGEFIS;XI—outrasreceitasquelheforem
destinadas. Parágrafo Único  A Agência de Fiscalização de
Fortaleza repassará aos respectivos Fundos Municipais 60%
(sessentaporcento)dosvaloresarrecadadosatítulodemultas
aplicadasemrazãodasinfrações.

SEÇÃOII
DADÍVIDAATIVA

 Art.10Osvalorescujacobrançasejaatribuída
por lei à Agência de Fiscalização de Fortaleza, apurados
administrativamente e não recolhidos no prazo estipulado,
serãoinscritosemDívidaAtivaprópriadaAgênciaeservirãode
títuloexecutivoparacobrançajudicial,naformadalei.


CAPÍTULOVI
DISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS

 Art. 11 A integração dos serviços de fiscaliza
ção,queatualmentesãorealizadosnoâmbitodeoutrosórgãos
doPoderExecutivoMunicipal,serárealizadadeformagradual
noprazodeaté12(doze)meses,seguindocronogramaaser
estabelecidopelaAgênciadeFiscalizaçãodeFortalezaepelos
órgãos envolvidos, de forma a não prejudicar o atendimento
dasatividadesdefiscalização.Art.12FicaochefedoPoder
Executivo Municipal autorizado a proceder, por Decreto, a re
distribuiçãoparaaAgênciadeFiscalizaçãoIntegradadeForta
leza(AGEFIS)doscargosefunçõesque integramoPlanode
Cargos,CarreiraseSalários(PCCS)doAmbientedeEspecia
lidade Fiscalização, instituído pela Lei n. 9.334, de 28 de de
zembrode2007,bemcomodoscargosefunçõesdeTécnico
FiscaldeAbastecimento,TécnicoFiscaldeComércioAmbulan
te,TécnicoFiscaldeHigieneeSaúde,TécnicoFiscaldeCon
trole Urbano, Técnico Fiscal de Transporte Urbano e Técnico
FiscaldeObrasPúblicas,estejamocupadosouvagos.§1ºA
redistribuição de que trata este artigo deverá observar: I —
equivalência de vencimentos; II — manutenção da essência
dasatribuiçõesdocargoou função; III—vinculaçãoentreos
graus de responsabilidade e complexidade das atividades; IV
— mesmo nível de escolaridade, especialidadeouhabilitação
profissional;V—compatibilidadeentreasatribuiçõesdocargo
easfinalidadesinstitucionaisdaentidade.§2ºFicamassegu
rados todos os direitos e garantias estabelecidos no Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza (Lei
n.6.794/90) e no Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) do Ambiente de Especialidade Fiscalização (Lei n.
9.334/2007), respeitados os critérios nelas estabelecidos.Art.
13  Ficam criados na estrutura administrativa daAgência de
FiscalizaçãodeFortalezaoscargosdeprovimentoemcomis
sãorelacionadosnoAnexoÚnicodestaLei,nosquantitativose
comassimbologiasaliprevistas.Art.14Oscargosdeprovi
mento em comissão abaixo elencados devem ser ocupados
preferencialmenteporservidoresefetivosdascarreirasdaárea
de fiscalização: I—Diretor dePlanejamento,Normatizaçãoe
Capacitação;II—GerentedeElaboraçãodePlanosdeFiscali
zação; III — Gerente de Normatizaçãoe Padronização; IV —
GerentedeMonitoramentoeAvaliação;V—GerentedeCapa
citação;VI—DiretordeOperações;VII—GerenteRegionalde
Fiscalização Integrada; VIII —Assistente Regional de Fiscali
zaçãoIntegrada;IX—GerentedePlantõeseAtividadesEspe
ciais;X—AssistentedePlantõeseAtividadesEspeciais;XI—
ArticuladordePlantõeseAtividadesEspeciais.Art.15OPo
derExecutivoencaminharáàCâmaraMunicipal projetode lei
estabelecendo o quadro próprio de pessoal da Agência de
FiscalizaçãodeFortaleza.Art.16 FicaoChefedoExecutivo
Municipal autorizado a proceder no orçamento o Município,
mediante Créditos Especiais, às alterações que se fizerem
necessáriasparaasmudançasdecorrentesdestaLei.Art.17
EstaLeiComplementarentraemvigornadatadesuapublica
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro
de 2014.      


ANEXOÚNICO,
AQUESEREFEREOCAPUTDOART.13DALEI

COMPLEMENTARNº0190/2014

ESTRUTURA DENOMINAÇÃO DO
CARGO SÍMBOLO QTD

DireçãoSuperior Superintendente S1 1
SuperintendenteAdjunto S2 1

ProcuradoriaJurídica ProcuradorJurídico DNS1 1
Assessoria de Plane
jamento e Desenvol
vimentoInstitucional

AssessorEspecialII DNS1 1

AssessordeInformática DNS1 1
Assessoria de Comu
nicação AssessordeComunicação DNS2 1
Corregedoria e Ouvi
doria

Corregedor DG1 1
Ouvidor DNS1 1

Diretoria de
Planejamento,
Normatização e
Capacitação Diretor DNS1 1
Gerência de
Elaboração de Planos
deFiscalização Gerente DNS2 1
Gerência de
Normatização e
Padronização Gerente DNS2 1
Gerência de
Monitoramento e
Avaliação Gerente DNS2 1
Gerência de
Capacitação Gerente DNS2 1
Diretoria de
Operações Diretor DNS1 1
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
I

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
II

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
III

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
IV

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
V

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
VI

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
VII

Gerente DNS2 1
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada DNS3 2

Gerência de Plantões
eAtividadesEspeciais

Gerente DNS2 1
Articuladores DNS3 5
Assistentes de Plantões e
AtividadesEspeciais DNS3 2

Diretoria de Apoio
Logístico Diretor DNS1 1
Gerência de
Tecnologia da
Informação Gerente DNS2 1
Gerência de
IntervençõesUrbanas Gerente DNS2 1
Diretoria
Administrativo
financeira Diretor DNS1 1
Gerência
Administrativa Gerente DNS2 1
GerênciaFinanceira Gerente DNS2 1
Gerência de Gestão
dePessoas Gerente DNS2 1
Junta de Análise e
Julgamento de
Processos Presidente DNS1 1
 TOTAL  51



 DECIDEsobreoPro
cessoAdministrativoDisciplinar,na formaque indica.OPRE
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suasatribui
ções legais, com base no Processo Administrativo Disciplinar
n°073/2004 CPAD,emobservânciaaosdispositivosdoart.
211eseguintesdaLein°6.794,de27dedezembrode1990.
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AprovaoregulamentodaJunta
de Análise e Julgamento de
Processos (JAP) da Agência
de Fiscalização de Fortaleza
(AGEFIS).


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
Orgânica do Município de Fortaleza e CONSIDERANDO a
necessidade de regulamentar a organização, a competência,
asatribuiçõeseasdemais regrasde funcionamentodaJunta
deAnáliseeJulgamentodeProcessos,nostermosdoart.7º,§
7º,daLeiComplementarn°190,de22dedezembrode2014.
DECRETA:Art.1º Ficaaprovado,na formadoAnexoÚnico
deste Decreto, o Regulamento da Junta de Análise e Julga
mentodeProcessos(JAP),órgãojulgadorintegrantedaestru
turadaAgênciadeFiscalizaçãodeFortaleza(AGEFIS).Art.2º
EsteDecretoentraemvigornadatadasuapublicação.Art.3º
 Ficam revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, em 28 de dezembro de 2015.
   

     
      


ANEXOÚNICOAQUESEREFEREOART.1ºDODECRETO
N°13.730DE28DEDEZEMBRODE2015

REGULAMENTODAJUNTADEANÁLISEEJULGAMENTO
DEPROCESSOS(JAP).


TÍTULOI

DAJUNTADEANÁLISEEJULGAMENTODEPROCESSOS
(JAP)


CAPÍTULOI

DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

 Art. 1º  EsteRegulamento dispõe sobre o fun
cionamento,acompetênciaeaorganizaçãodaJuntadeAnáli
seeJulgamentodeProcessos(JAP),órgãojulgadorintegrante
da estrutura da Agência de Fiscalização de Fortaleza
(AGEFIS), AutarquiaMunicipal criada pela Lei Complementar
n°190,de22dedezembrode2014,dotadadepersonalidade
jurídica de direito público, vinculada aoGabinete do Prefeito.
Art.2ºAJuntadeAnáliseeJulgamentodeProcessos(JAP)
temcomoatribuiçãoinstruirejulgarosprocessosadministrati
vosdecorrentesdeaçõesdafiscalizaçãourbanadeFortaleza.


CAPÍTULOII
DAJUNTADEANÁLISEEJULGAMENTODEPROCESSOS

(JAP)

SEÇÃOI
DISPOSIÇÕESGERAIS

 Art. 3º  A Junta de Análise e Julgamento de
Processos(JAP),órgãointegrantedaestruturadaAGEFIS,fica
vinculadodiretamenteàSuperintendênciaetemsuaestrutura,
organizaçãoecompetênciasdefinidasna forma desteRegu
lamento.§1ºEmsuaatuação,aJAPatenderáaosprincípios
da legalidade, finalidade,motivação, razoabilidade, proporcio
nalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica,interessepúblicoeeficiência,dentreoutros.§2ºAs
defesas, impugnações, recursos e demais manifestações do
sujeito passivo das ações de fiscalização serão analisadas e
julgadascom imparcialidade.Art.4º Nosprocessosadminis
trativos,serãoobservadososcritériosde:Iatuaçãoconforme
aLeieoDireito,demodoaprimarpelaceleridadeeeconomi
cidadeprocessualeatuandosegundopadrõeséticosdeprobi
dade, decoro e boafé; II  atendimento a fins de interesse
geral,vedadaarenúnciatotalouparcialdepoderesoucompe
tências, salvo autorização em lei; III  objetividade no atendi
mento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentesouautoridades; IV divulgaçãooficialdosatosadmi
nistrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição;Vadequaçãoentremeiosefins,vedadaaimpo
siçãodeobrigações,restriçõesesançõesemmedidasuperior
àquelasestritamentenecessáriasaoatendimentodo interesse
público e ao cumprimento da legislação; VI  indicação dos
pressupostosdefatoededireitoquedeterminaremadecisão;
VII  observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados; VIII  adoção de formas simples,
suficientesparapropiciaradequadograudecerteza,segurança
e respeito aos direitos dos administrados; IX  garantia dos
direitosàcomunicação,àproduçãodeprovaseàinterposição
derecursos,nosprocessosdequepossamresultarsançõese
nassituaçõesdelitígio;Xproibiçãodecobrançadedespesas
processuais,ressalvadasasprevistasemlei;XIimpulsão,de
oficio,doprocessoadministrativo,semprejuízodaatuaçãodos
interessados; XII  interpretação da norma administrativa da
formaquemelhorgarantaoatendimentodointeressepúblicoa
que se dirige, vedada aplicação retroativade nova interpreta
ção. Parágrafo Único  Ao interessado, ou seu representante
legaldevidamenteconstituído,nostermosdesteRegulamento,
é facultada vista dos autos, em qualquer fase do processo,
vedadaasuaretiradadaAutarquia.


SEÇÃOII
DOSIMPEDIMENTOS


 Art.5ºOsmembrosdasCâmarasTemáticasde
AnáliseeJulgamentodeProcessoseosmembrosdaCâmara
Recursal,assimcomoseuPresidente,sãoimpedidosdeatuar
emprocessosemque: I  tenham:a)participadodosatosde
constituiçãodosdocumentosdeautuaçãofiscaleseusacessó
rios;b)proferidoparecerou julgamentoanterior; II sejam:a)
cônjuges, companheiros ou parentes, até o terceiro grau, do
autuanteoudosujeitopassivoedos representantesdeste;b)
subordinadosaosujeitopassivoouaos respectivos represen
tantesdeste,emfunçãopúblicaouprivada,oudesempenhem
qualquer função com e/ou para o sujeito passivo. Parágrafo
ÚnicoAexceçãodeimpedimentoéarguidanaprimeiraopor
tunidadeemquecouberàpartemanifestarsenosautos.
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SEÇÃOIII
DAESTRUTURA


 Art. 6º  A Junta de Análise e Julgamento de
Processos (JAP) será comporta pelas seguintes unidades: I 
CâmarasTemáticasdeAnáliseeJulgamentodeProcessos;II
CâmaraRecursal.

SEÇÃOIV
DOPRESIDENTEDAJAP


 Art.7ºOPresidentedaJAPseránomeadopelo
ChefedoPoderExecutivo,comgraduaçãoemcursodenível
superior,preferencialmentenaáreajurídica.Art.8ºCompete
aoPresidentedaJAP:Idistribuirosprocessosencaminhados
à JAPentre asCâmarasTemáticas deAnálise e Julgamento
deProcessos; II designar,mediantesorteio,osresponsáveis
pelojulgamentodecadaprocesso,nasCâmarasTemáticasde
AnáliseeJulgamentodeProcessosenaCâmaraRecursal;III
convocar e presidir sessões ordinárias e extraordinárias da
Câmara Recursal, resolver as questões de ordem, apurar a
votaçãoeproclamaroresultadodosjulgamentos;IVexercer
ovotodequalidadenosprocessos julgadospelaCâmaraRe
cursal; V  propor súmulas, juntamente comos demaismem
bros, a fim de uniformizar a interpretação das normas pelas
câmaras temáticas; VI  certificar a decorrência de prazos, a
ocorrênciaderevelianostermosdoart.21dopresenteRegu
lamentoenotificaroautuadodasdecisõesdaJAP;VIIrequi
sitardiligências,vistoriaseinformações,parafinsdeinstrução
processual; VIII  encaminhar os processos para cobrança e
inscriçãodasmultasadministrativasnaDívidaAtiva;IXpres
taresclarecimentoseinformaçõessobreprocessosjulgadosou
emjulgamento;Xzelarpelaceleridadeetramitaçãodospro
cessos dentro da JAP; XI  solicitar ao Superintendente da
AGEFIS a realização de cursos, treinamento ou atividades
similaresquecontribuamparaoaperfeiçoamentodosintegran
tesdoórgão;XIIdesenvolveroutrasatividadesnoâmbitode
suacompetência.

SEÇÃOV
DASCÂMARASTEMÁTICASDEANÁLISEEJULGAMENTO

DEPROCESSOS


 Art. 9º  As Câmaras Temáticas de Análise e
Julgamento de Processos terão a seguinte distribuição: I  1ª
Câmara Temática de Análise e Julgamento de Processos 
VigilânciaSanitária; II 2ªCâmaraTemáticadeAnáliseeJul
gamentodeProcessosDefesadoConsumidor;III3ªCâma
ras Temáticas de Análise e Julgamento de Processos Meio
Ambiente; IV  4ªCâmaraTemática deAnálisee Julgamento
deProcessosControleUrbano.§1ºA1ªCâmaraTemática
deAnálisee JulgamentodeProcessosanalisaráe julgaráos
processos oriundos ede competência daVigilânciaSanitária,
sendo composta por fiscaismunicipais daVigilânciaSanitária
emnúmeromínimode03(três)emáximode11(onze)desig
nados por ato do Superintendente da AGEFIS. § 2º  A 2ª
CâmaraTemáticadeAnáliseeJulgamentodeProcessosanali
saráe julgaráosprocessosque tratemsobreDefesadoCon
sumidor, sendo composta por fiscais municipais em número
mínimode03(três)emáximode11(onze),designadosporato
doSuperintendentedaAGEFIS. §3º A3ªCâmaraTemática
deAnálise e JulgamentodeProcessos analisará e julgará os
processos que tratem sobreMeioAmbiente, sendo composta
por fiscaismunicipaisemnúmeromínimode03(três)emáxi
mo de 11 (onze), designados por ato do Superintendente da
AGEFIS.§4ºA4ªCâmaraTemáticadeAnáliseeJulgamento
de Processos analisará e julgará os processos que tratem
sobre Controle Urbano, compreendendo os seguintes objetos
de fiscalização:obraseposturasurbanas,usoeconservação
das vias públicas, passeios e logradouros, funcionamento de
atividades, licenças, alvarás, concessões, autorizações e per
missões,eventos,ocupaçãodepropriedadeseespaçospúbli
cos, transporte, limpezapúblicaepatrimôniohistóricoecultu

ral, além de outras matérias não analisadas pelas outras
Câmaras, sendo composta por fiscaismunicipais em número
mínimode03(três)emáximode11(onze),designadosporato
doSuperintendentedaAGEFIS.Art. 10 Competeaosmem
brosdasCâmarasTemáticasdeAnáliseeJulgamentodePro
cessos:Ijulgar,emprimeirainstância,pordecisãomonocráti
ca, as defesas nos processos de fiscalização; II  solicitar à
Presidência da JAP perícias que se fizerem necessárias à
instruçãoeaojulgamentodosprocessos;IIIrequisitardiligên
cias, vistorias e informações aos Gerentes de Fiscalização,
bem como aos fiscais, sobre processos e documentos; IV 
encaminharàDiretoriaAdministrativoFinanceiradaAGEFISos
processosqueensejaremopagamento demulta, para a res
pectivacobrança;Vdesenvolveroutrasatividadesnoâmbito
desuacompetência.


SEÇÃOVI
DACÂMARARECURSAL


 Art.11ACâmaraRecursalteráaseguintecom
posição paritária: I  Presidente da Junta deAnálise e Julga
mentodeProcessos;II05(cinco)representantesdosórgãos
temáticos, a saber: a) 01 (um) representante daProcuradoria
Geral do Município; b) 01 (um) representante da Secretaria
MunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente;c)01(um)represen
tantedaSecretariaMunicipal daConservaçãoeServiçosPú
blicos; d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da
Saúde;e)01(um)representantedoDepartamentoMunicipalde
ProteçãoeDefesadosDireitosdoConsumidor. III  06 (seis)
representantes da sociedade civil. Art. 12  As sessões da
Câmara Recursal terão quórum mínimo de sete membros,
independentemente de sua origem. § 1º  As deliberações
serão tomadas pela maioria simples dos presentes, indepen
dentemente da origem dos membros votantes, cabendo ao
Presidente da JAP o voto de qualidade. § 2º  As decisões
emanadasdaCâmaraRecursalconstituirãoaúltima instância
administrativasobreamatéria.§3ºOPresidentedaJuntade
AnáliseeJulgamentodeProcessospresidiráaCâmaraRecur
salenosseusimpedimentoseafastamentoslegais,serásubs
tituídopelo representantedaProcuradoriaGeral doMunicípio
ou, na ausência deste, pelo representante com maior idade
entre os indicados no inciso II do artigo anterior. § 4º  Os
membrosdaCâmaraRecursaldefinidosnos incisos IIe IIIdo
artigoanterior,assimcomoseussuplentes,terãomandatode3
(três) anos e serão designados por ato do Chefe do Poder
Executivo, sendovedadaa recondução. §5º ACâmaraRe
cursal reunirseá, ordinariamente, até 04 (quatro) vezes por
mês, em dias e horários previamente fixados por ato do seu
Presidente,podendoserconvocadasaté04 (quatro) reuniões
extraordináriasmensais,seassimoexigiranecessidadeoua
conveniência do órgão. § 6º  Os integrantes da Câmara
Recursal,àexceçãodoPresidentedaJuntadeAnáliseeJul
gamento de Processos, farão jus à vantagem remuneratória
(jeton)porsessãoassistida,conformedispõeoartigo7º,§6º,
daLeiComplementarnº190,de22dedezembrode2014.Art.
13  Compete à Câmara Recursal: I  julgar, em segunda e
última instância, em decisões colegiadas, os recursos nos
processosoriundosdoexercíciodafiscalizaçãourbanamunici
pal; II  requisitardiligênciase informaçõessobreprocessose
documentos; III  encaminharàDiretoriaAdministrativoFinan
ceiradaAGEFISosprocessosqueensejaremopagamentode
multa, para a respectiva cobrança. § 1º  É prerrogativa de
qualquermembro daCâmaraRecursal requerer vista do pro
cesso, inclusive durante a sessão de julgamento, devendo
devolvêloatéapróximasessãoordinária.§2ºOsmembros
daCâmaraRecursal devem fazer, com antecedênciamínima
de 24 (vinte e quatro) horas, a devida comunicação quando
nãopuderemestarpresentesàssessõesordináriaseextraor
dinárias.


CAPÍTULOIII
DOPROCESSOADMINISTRATIVOFISCALNAAGEFIS
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 Art. 14  O processo administrativo iniciase de
ofício, em razão da ocorrência de infração à legislação, por
meiodalavraturadeNotificação,deAutodeInfração,deAuto
deConstataçãooudeoutros termos fiscaisquevisemaplicar
medidasdecorrentesdopoderdepolíciaesançõesdecaráter
administrativo. ParágrafoÚnico O processo deverá ter suas
páginasnumeradassequencialmenteerubricadas.Art.15
ÉgarantidoaosujeitopassivodasaçõesfiscaisdaAGEFISo
direitoao contraditórioeàampladefesa, comosmeiose re
cursos a ela inerentes. Parágrafo Único  Os processos são
gratuitosenãodependemdegarantiadequalquerespécie.Art.
16 Osatose termosprocessuais independemde formade
terminada, senãoquandoexpressamenteexigidapela legisla
ção. § 1º  Nenhum ato ou termo processual será declarado
nulosedoato impugnadonãoresultarprejuízoparaadefesa
doautuadoouparaa instruçãodoprocesso.§2º Nãoserá
declarada a nulidade de ato processual ou circunstância que
nãohouverinfluídonadecisãoadministrativaouquepossaser
arguidaporocasiãodorecursoeneleanalisadasemprejuízoà
parte interessada. § 3º  Aplicarseão, supletivamente, as
normasprocessuaisdoCódigodeProcessoCivil.Art. 17 O
sujeito passivo da ação fiscal será intimado da lavratura de
notificação,autodeinfração,autodeconstataçãooudeoutros
termos fiscais, bem comodos despachos e das decisões, no
respectivoprocessoadministrativo,porumdosseguintesmei
os:Ipessoalmente,medianteentregadecópiadodocumento
aoprópriosujeitopassivo,aseurepresentante,mandatárioou
preposto, contra assinaturarecibo datada no original oumen
çãodacircunstânciadequehouve impossibilidadeou recusa
deassinatura; II porviapostal,comavisoderecebimento,a
serdatado,firmadoedevolvidopelodestinatáriooupessoade
seudomicílio; III  pormeioeletrônico, conformeestabelecido
por Portaria da AGEFIS; IV  por edital publicado no Diário
Oficial do Município, quando improfícuo qualquer dos meios
previstosnosincisosI,IIeIIIdesteartigo.ParágrafoÚnicoOs
meiosde intimaçãoprevistosnos incisosI, IIe IIIdesteartigo
nãoestãosujeitosaordemdepreferência.Art.18 Osujeito
passivodasaçõesfiscaispoderá,pessoalmenteouporprocu
ração,manifestarsenosprocessosemqueforparte.Parágra
foÚnicooprocessoseguirá independentementedemanifes
tação ou presença do autuado que, notificado ou intimado
regularmenteparaapráticadequalqueratodeixardeproduzi
lo ou nãocomparecer semmotivo justificado, emespecial na
ocorrênciadereveliaoperadanoprazodedefesa.Art.19Os
prazos serão contínuos, excluindose de sua contagem o dia
doinícioeincluindoseodiadovencimento.ParágrafoÚnico
Osprazossóseiniciamouvencememdiadeexpedientenor
malnarepartiçãoemquetramiteoprocessooudevaserprati
cadooato.Art.20 Asdespesase impugnaçõesàsnotifica
ções,aosautoseosdemaistermosfiscaisdeverãoserproto
coladaspelointeressadodentrodoprazoassinalado,noende
reçoque lhefor indicado.Art.21Caracterizaseareveliano
processoadministrativofiscalquandocertificadaaausênciade
defesa ou impugnação ou sendo estas intempestivas, impor
tando em dispensa de instrução probatória e prevalência da
presunção de legitimidade da autuação. Parágrafo Único 
Eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza
impugnaçãooudefesa,não instauraa fase litigiosadoproce
dimento,nãosuspendeaexigibilidadedocréditonemcompor
ta julgamentodeprimeira instância,salvosecaracterizadaou
suscitadaatempestividadecompreliminar.Art.22Quandoo
sujeitopassivofornotificadoparaprovidenciara regularização
desuasituação,noprazoestabelecidopelaautoridade fiscal,
deveráapresentarseregularizadoàrespectivaGerênciaRegi
onal de Fiscalização Integrada ou à Gerência de Plantões e
AtividadesEspeciais,sobpenadeserlavradoautodeinfração
edeseremadotadasoutrasmedidascabíveis.ParágrafoÚnico
Confirmada a regularização, o respectivoGerente certificará
talfatoeencaminharáoprocessoàJuntadeAnáliseeJulga
mentodeProcessosJAP,paraanáliseeprovidências.Art.23
 As  Gerências referidas no artigo anterior providenciarão,
conformeocaso,oprotocolodosautos,dasnotificaçõesedos

termosfiscais,aosquais juntarãoasdefesasou impugnações
apresentadas, formandoocadernoprocessual.Parágrafoúni
co.Expiradooprazoparadefesaouimpugnação,comousem
manifestação do autuado, o respectivo Gerente certificará tal
fatoeencaminharáoprocessoàJuntadeAnáliseeJulgamen
todeProcessos(JAP),paraanáliseeprovidências.Art.24O
Presidente da JAPencaminhará paraaDiretoriaAdministrati
voFinanceira o processo que, sem defesa ou impugnação
tempestiva,estiveraptoàcobrançaadministrativa.Art.25 O
processopendentedeinstruçãooudejulgamentoserádistribu
ídopeloPresidentedaJAPentreasCâmarasTemáticas,sen
do o membro responsável pelo julgamento monocrático de
primeira instância designado mediante sorteio. Art. 26  As
decisõesmonocráticas deverão ser fundamentadas e expres
sasquantoaosseguintesaspectos,semprejuízodeoutrosque
venhamasersuscitadosnoprocesso:Iconstituiçãodeauto
ria e materialidade; II  enquadramento legal; III  dosimetria
daspenasaplicadas,quandoalegislaçãoassimdeterminar;IV
 manutenção ou cancelamento das medidas administrativas
aplicadas;Vperíododevigênciadesançãorestritivadedirei
to,casoaplicada.Art.27Dasdecisõesmonocráticasfavorá
veistotalouparcialmenteaoautuado,caberárecursodeofício
àCâmaraRecursal quando for aplicada qualquermedidaad
ministrativa(comocassação,embargo,apreensão,interdiçãoe
outras)oucominaremmultaigualousuperioraosvaloresdefi
nidos,paracadaCâmara,porportariadaSuperintendênciada
AGEFIS. Art. 28  Das decisões proferidas pelas respectivas
Câmaras Temáticas de Análise e Julgamento de Processos
caberárecursovoluntárioàCâmaraRecursalnoprazoestabe
lecidoemlegislaçãoespecífica,ounoprazode10(dez)dias,
quandonãohouverprevisão legal.Parágrafoúnico.Ressalva
dososcasossujeitosao recursodeofício,quandooautuado
forcientificadoparaapresentaçãoderecursoedeixardefazê
lonoprazoassinalado,restaráconvalidadaeirrecorríveladmi
nistrativamente a decisãomonocrática proferida pela primeira
instância,devendooPresidentedaJAPdaroencaminhamento
necessárioaoseucumprimento.Art.29Orecursoteráefeito
suspensivoquantoàmultaedevolutivoquantoàsdemaisme
didasadministrativas,exceto,quantoaestas,pordecisãoex
pressa e fundamentada em contrário por parte da autoridade
julgadora.Art.30Nãoseráapreciada,porocasiãodorecurso,
matériade fatonãosuscitadanadefesa,nemserádeferidaa
produçãodeprovasnãorequeridasejustificadasnaquelaoca
sião,salvofatosnovos,supervenientesoucircunstânciasrele
vantessuscetíveisde justificara inadequaçãodasançãoapli
cada.Art.31OpresidentedaCâmaraRecursalsortearáentre
seus membros o relator de cada processo, que elaborará o
respectivo relatório e voto. Art. 32  Os processos a serem
julgadospelaCâmaraRecursalserãoapregoadospublicamen
tenoátriodaAGEFISeserãoveiculadosnasuapáginaeletrô
nica na internet com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas)horas,podendoaindasercomunicadosaosinteressados
pormeiodecorreioeletrônico.Art.33Cabeaopresidenteda
CâmaraRecursal aaberturaeoencerramentodos trabalhos,
podendoconvocarsessãoextraordináriaimediatamenteapóso
encerramentodeoutrasessão.Art. 34 Apósaaberturados
trabalhos,feitoopregãodoprocesso,omembrorelatorfaráa
leitura breve do processo posto à sua análise, com narração
fáticaeabordagemjurídicadocaso,bemcomofaráaleiturada
decisão monocrática de primeiro grau. Art. 35  Em seguida,
seráconcedidasustentaçãooralde10(dez)minutosaoautua
do ou ao seu representante legal, se requerida com antece
dênciamínimadeumahoradoiníciodasessão.Art.36Após
a leituradovotodo relator,opresidentedaCâmaraRecursal
colocará em votação o processo e proclamará o resultado.
Parágrafo Único. Havendo pedido de vistas, o julgamento do
processo será suspenso atéa devolução dosautos.Art. 37 
Apósaciênciadoautuado,opresidentedaJAPdaráoenca
minhamentonecessárioao cumprimentodadecisão.Art.38 
DadecisãoproferidapelaCâmaraRecursalnãocaberárecur
so,esgotandose,assim,aviaadministrativarecursal.Art.39
Apósaexecuçãointegraldassançõesaplicadas,osprocessos
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serão arquivados, mantendose seu registro nos sistemas de
informação para eventual caracterização de agravamento por
reincidênciadenovainfração.


CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 40.Os casos omissos serão resolvidos por
provimentodoSuperintendentedaAgênciadeFiscalizaçãode
Fortaleza.





Estabelece regras de procedi
mento para execução do dis
posto na Lei Complementar n°
151,de05deagostode2015.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloincisoVIdoart.
83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDE
RANDOodispostonaLeiComplementarFederaln°151,de05
deagostode2015.DECRETA:Art.1ºOsdepósitosjudiciaise
administrativos, em dinheiro, referentes a processos judiciais
ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o
Município seja parte, considerados todos os seus órgãos da
administraçãopúblicadiretaeindireta,efetuadoseminstituição
financeira oficial, serão disponibilizados aoMunicípio nos ter
mos da Lei Federal n° 151, de 05 de agosto de 2015 e de
acordocomopresenteDecreto.Art.2ºAinstituiçãofinanceira
oficialtransferiráparaacontaúnicadoTesouroMunicipal70%
(setentaporcento)dovaloratualizadodosdepósitosreferentes
aosprocessosjudiciaiseadministrativosdequetrataoart.1º,
bem como os respectivos acessórios, em até 10 (dez) dias
após a apresentação de cópia do termo de compromisso de
que trataoartigo4ºdesteDecreto.ParágrafoÚnico Apósa
transferênciadequetrataesteartigo,osrepassessubsequen
tes deverão ser efetuados mensalmente, até o 5º dia útil de
cada mês, acompanhado do relatório de depósitos judiciais
realizadosnoperíodo,aserfornecidopelainstituiçãofinancei
ra. Art. 3º  Fica instituído o fundo de reserva dos depósitos
judiciais e administrativos, a ser mantido junto à instituição
financeira referidanoartigo1º, destinadoagarantira restitui
çãodaparcelatransferidaàContaÚnicadoTesouro,noster
mosdodispostonoartigo2ºdesteDecreto.§1ºAInstituição
financeiraoficial contratada comogestorado fundo trataráde
formasegregadaosdepósitosjudiciaiseosdepósitosadminis
trativos.§2ºOmontantedosdepósitosjudiciaiseadministra
tivosnãorepassadosaoTesouroMunicipalconstituiráofundo
dereservareferidonocaput,cujosaldonãopoderáserinferior
a30%(trintaporcento)do totaldosdepósitosdeque tratao
art.1ºdesteDecreto,acrescidosdaremuneraçãoquelhesfor
atribuída. § 3º  Compete à instituição financeira gestora do
fundode reservadeque trataesteartigomanter escrituração
individualizadaparacadadepósitoefetuadanaformadoart.1º,
discriminado:Iovalortotaldodepósito,acrescidodaremune
raçãoquelhefoioriginalmenteatribuída,eIIovalordodepó
sito mantido na instituição financeira, nos termos do deste
artigo,aremuneraçãoquefoioriginalmenteatribuídaeosren
dimentosdecorrentesdodispostono§2ºdesteartigo.Art.4º
Para se habilitar ao recebimento das transferências referidas
noartigo2º,oMunicípiodeveráapresentaraoórgãojurisdicio
nal competentepelo julgamentodos litígiosaosquais se refi
ramosdepósitos,termodecompromissofirmadopeloPrefeito
Municipal,quepreveja: I amanutençãodo fundodereserva
nainstituiçãofinanceiraresponsávelpelorepassedasparcelas
aoTesouro,observadoodispostono§2ºdoart.3ºdesteDe
creto;IIadestinaçãoautomáticaaofundodereservadovalor
correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na
instituição financeira nos termos do § 2º do art. 3º, condição
estaa ser observada a cada transferência recebida na forma
doart.2ºdesteDecreto;IIIaautorizaçãoparaamovimenta
ção do fundo de reserva para os fins do disposto nos art. 5º

desteDecreto; IV  a recomposiçãodo fundode reservapela
Prefeitura,ematéquarentaeoitohoras,apóscomunicaçãoda
instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo
doslimitesestabelecidosno§2ºdoart.3ºdesteDecreto.Art.
5ºOsrecursosrepassadosnaformadesteDecretoaoMuni
cípio, ressalvados os destinados ao fundo de reserva deque
trata o § 2º do art. 3º, serão aplicados, exclusivamente, no
pagamentode:Iprecatóriosjudiciaisdequalquernatureza;II
divida pública fundada, caso a lei orçamentária do Município
preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade
dosprecatóriosjudiciaisexigíveisnoexercícioenãoremanes
çam precatórios não pagos referentes aos exercícios anterio
res;IIIdespesasdecapital,casoaleiorçamentáriadoMuni
cípioprevejadotaçõessuficientesparaopagamentodatotali
dadedosprecatóriosjudiciaisexigíveisnoexercício,nãorema
nesçamprecatóriosnãopagosreferentesaosexercíciosante
rioreseoentefederadonãocontecomcompromissosclassifi
cados como divida pública fundada. IV  recomposição dos
fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de
previdênciareferentesaosregimesprópriosdecadaentefede
rado, nas mesmas hipóteses do inciso III. Parágrafo Único 
Independentementedasprioridadesdepagamentoestabeleci
dasnocaputdesteartigo,poderáoMunicípioutilizaraté10%
(dezporcento)daparcelaquelhefortransferidanostermosdo
caputdoart.2ºparaconstituiçãodeFundoGarantidordePPPs
oudeoutrosmecanismosdegarantiaprevistosemlei,dedica
dosexclusivamentea investimentosde infraestrutura.Art.6º 
Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o
depositante,medianteordemjudicialouadministrativa,ovalor
do depósito efetuado nos termos desteDecreto acrescido da
remuneraçãoquelhefoioriginalmenteatribuídaserácolocado
àdisposiçãododepositantepela instituição financeira respon
sável, no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte
composição: I aparcelaque foimantidana instituição finan
ceiranostermosdo§2ºdoart.3ºacrescidadaremuneração
que lhe foi originalmente atribuída será de responsabilidade
direta e imediata da instituição depositária e II  a diferença
entreovalorreferidonoincisoIeototaldevidoaodepositante
nostermosdocaputserádebitadadosaldoexistentenofundo
dereservadequetratao§2ºdoart.3º.§1ºNahipótesedeo
saldodofundodereservaapósodébitoreferidonoincisoIIser
inferioraovalormínimoestabelecidono§2ºdoart.3º,oMuni
cípioseránotificadopararecompôlonaformadoincisoIVdo
art.4º.§2ºNahipótesedeinsuficiênciadesaldonofundode
reservaparaodébitodomontantedevidonostermosdoinciso
II, a instituição financeira restituiráaodepositanteo valordis
ponívelnofundoacrescidodovalorreferidono incisoI.§3º
Nahipótesereferidano§2ºdesteartigo,ainstituiçãofinancei
ranotificaráaautoridadeexpedidoradaordemdeliberaçãodo
depósito, informando a composição detalhada dos valores
liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente
disponibilizadaem favor do depositante e o saldoa ser pago
depois de efetuada a recomposição prevista no § 1º deste
artigo. Art. 7º  Encerrado o processo litigioso com ganho de
causaparaoMunicípio,serlheá transferidaaparceladode
pósitomantidana instituição financeiranos termosdo§2ºdo
art. 3º acrescida da remuneração que lhe foi originalmente
atribuída.§1ºOsaquedaparceladequetrataocaputdeste
artigo somente poderá ser realizado até o limite máximo do
qualnãoresultesaldoinferioraomínimoexigidono§2ºdoart.
3º. §2º Nasituaçãoprevistanocaput, serão transformados
empagamentodefinitivo, totalouparcial,proporcionalmenteà
exigênciatributáriaounãotributária,conformeocaso,inclusive
seusacessórios,osvaloresdepositadosnaformadocaputdo
art. 2º acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente
atribuída.Art. 8º Os recursos de que trata o artigo2º deste
Decretoserãoregistradoscomoreceitaorçamentária.Art.9º
Quando da decisão final e levantamento dos depósitos, os
recursos terão o seguinte tratamento orçamentários: I  na
hipótesedeganhodecausaa favordodepositante,a recom
posição do fundo de reserva será tratada como dedução da
receita orçamentária; II  na hipótese de ganho de causa a
favor do Município, serlheá transferida e registrada como
receitaorçamentáriaaparceladodepósitonãorepassada,que


