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POLÍTICA

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVI

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 062,
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009
Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Em atendimento às disposições do art. 182 da
Constituição da República, do Capítulo III da Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e da
Secção II, Capítulo I, Título V da Lei Orgânica Municipal, esta
Lei Complementar institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Fortaleza, devendo o mesmo ser observado pelos
agentes públicos e privados. Art. 2º - O Plano Diretor, aplicável
à totalidade do território municipal, é o instrumento básico da
política urbana do Município e integra o sistema de
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei anual do orçamento municipal
orientar-se pelos princípios fundamentais, objetivos gerais e
ações estratégicas prioritárias nele contidas.
TÍTULO I
Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos
do Plano Diretor
CAPÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana
Art. 3º - São princípios da Política Urbana: I - as
funções socioambientais da cidade; II - a função social da propriedade; III - a gestão democrática da cidade; IV - a equidade.
§ 1º - As funções socioambientais da cidade serão cumpridas
quando atendidas as diretrizes da política urbana estabelecidas
no art. 2º da Lei Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade - das quais cabe ressaltar: I - a promoção da justiça social,
mediante ações que visem à erradicação da pobreza e da
exclusão social, da redução das desigualdades sociais e da
segregação socioespacial; II - o direito à cidade, entendido
como o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras
gerações; III - a proteção, a preservação e a valorização do
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico; IV - a preservação e conservação do
meio ambiente, assegurando a proteção dos ecossistemas e
recursos ambientais existentes e garantindo a todos os habitantes um meio ambiente ecologicamente equilibrado; V - o desenvolvimento sustentável, promovendo a repartição equânime
do produto social e dos benefícios alcançados, proporcionando
um uso racional dos recursos naturais, para que estes estejam
disponíveis às presentes e futuras gerações. § 2º - A função
social da propriedade é cumprida mediante o pleno desenvolvimento da sua função socioambiental. § 3° - A propriedade
cumpre sua função socioambiental quando, cumulativamente: I
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- for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bemestar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; II atenda às exigências fundamentais deste Plano Diretor; III assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça socioambiental e ao desenvolvimento das atividades econômicas; IV - assegure o
respeito ao interesse coletivo quanto aos limites, parâmetros de
uso, ocupação e parcelamento do solo, estabelecidos nesta Lei
e na legislação dela decorrente; V - assegurar a democratização do acesso ao solo urbano e à moradia; VI - não for utilizada para a retenção especulativa de imóvel. § 4º - A gestão da
cidade será democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução
e acompanhamento, garantindo: I - a participação popular e a
descentralização das ações e processos de tomada de decisões públicas em assuntos de interesses sociais; II - a participação popular nas definições de investimentos do orçamento
público; III - o desenvolvimento sustentável; IV - o acesso público e irrestrito às informações e análises referentes à política
urbana; V - a capacitação dos atores sociais para a participação no planejamento e gestão da cidade; VI - a participação
popular na formulação, implementação, avaliação, monitoramento e revisão da política urbana. § 5º - O princípio da equidade será cumprido quando as diferenças entre as pessoas e
os grupos sociais forem respeitadas e, na implementação da
política urbana, todas as disposições legais forem interpretadas
e aplicadas de forma a reduzir as desigualdades socioeconômicas no uso e na ocupação do solo do Município de Fortaleza,
devendo atender aos seguintes objetivos: I - a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária; II - a garantia da redução
das desigualdades sociais, visando à erradicação da pobreza,
da marginalização e, em especial, das favelas; III - a justa distribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de
urbanização; IV - a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, religião, idade, gênero, orientação
sexual e quaisquer outras formas de discriminação. § 6º - O
Município deverá dispor de legislações, políticas públicas e
programas específicos voltados para a redução da desigualdade social, que objetivem: I - a garantia de condições dignas de
habitabilidade para a população de baixa renda; II - o usufruto
pleno da economia, da cultura e do meio ambiente com a utilização dos recursos para o benefício de todos os habitantes
utilizando critérios de equidade distributiva, complementaridade
econômica, respeito à cultura e à sustentabilidade ecológica; III
- a justa repartição dos ônus fiscais, considerando o princípio
da capacidade contributiva.
CAPÍTULO II
Dos Objetivos do Plano Diretor
Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I considerar, no processo de planejamento e execução das políticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir
um sistema democrático e participativo de planejamento e
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recuperando e transferindo para a coletividade parte da valorização
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de
saneamento ambiental e das características do sistema viário;
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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tão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana para a
totalidade da população, incluindo o tratamento e a disposição
final ambientalmente adequados dos resíduos remanescentes;
V - estimular a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
VI - formular termos de parceria entre o Município e grupos
organizados de trabalhadores autônomos, na coleta de resíduos sólidos, para a implantação da coleta seletiva, da reutilização e da reciclagem de resíduos sólidos; VII - coibir a disposição inadequada de resíduos sólidos mediante a educação
ambiental, a oferta de instalações para a sua disposição e a
fiscalização efetiva; VIII - eliminar lixões clandestinos e implantar medidas e ações para a recuperação socioambiental da
área; IX - apurar a responsabilização civil do prestador do serviço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambientais causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua atividade; X - promover a integração e articulação entre os Municípios da Região Metropolitana para o tratamento e destinação
dos resíduos sólidos; XI - introduzir a gestão diferenciada para
os resíduos domiciliares, industriais e hospitalares; XII - integrar
as ações relativas aos resíduos sólidos nas 3 (três) esferas de
governo e representações da sociedade civil, para a implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS), buscando realizar a adequada gestão integrada de resíduos sólidos;
XIII - estimular e apoiar a implantação de cooperativas de catadores, bem como criar melhores condições de trabalho; XIV implantar o Programa de Neutralização e Controle de Emissão
dos Gases do Efeito Estufa (GEE) no âmbito do Poder Público
Municipal; XV - a Prefeitura Municipal de Fortaleza fará o desenvolvimento do inventário de emissões de GEE, com o auxílio de instituições técnicas públicas ou privadas, para viabilizar
planos de redução e controle desses gases; XVI - a administração, dos gases e créditos gerados por esses programas com
potencial econômico deverá ser utilizada pelo Poder Público ou
por particular, através de concessão ou permissão.
CAPÍTULO V
Da Política de Defesa Civil
Art. 33 - São diretrizes da política de defesa civil:
I - definição de normas, políticas, planos e procedimentos que
visem, em caráter permanente, à prevenção, redução e erradicação de risco ambiental, o socorro e a assistência à população e a recuperação de áreas quando ameaçadas ou afetadas
por fatores adversos, sejam naturais ou antrópicos, considerando as especificidades de cada ocupação; II - articulação
entre os setores e órgãos públicos da administração municipal
e entidades comunitárias, com a participação de órgãos estaduais e federais para a política de defesa civil; III - garantia dos
pressupostos da descentralização e da gestão de proximidade
como modelo de atuação da Coordenadoria de Defesa Civil de
Fortaleza, nas ações preventivas, corretivas e emergenciais,
particularmente junto à população mais carente que ocupa
áreas de risco. Art. 34 - São ações estratégicas da política de
defesa civil: I - fortalecer a Coordenadoria de Defesa Civil de
Fortaleza, dotando-a de equipe técnica permanente compatível
com as suas atribuições; II - elaborar plano preventivo de defesa civil, a ser instituído na forma da legislação específica; III instituir o Conselho de Defesa Civil de Fortaleza, constituído
por órgãos da administração municipal direta e por entidades
da administração municipal indireta que possuam participação
direta nas ações de defesa civil, com o papel de estabelecer as
políticas, os planos e as bases para o planejamento e gestão
do risco; IV - efetuar levantamento e mapeamento das áreas de
risco, bem como estudos e planos de emergência e contingência; V - estruturar sistema de dados e informações básicas para
o gerenciamento de emergências e contingências de riscos
ambientais e sociais; VI - desenvolver medidas não estruturais
e indicar medidas estruturais para os órgãos responsáveis
pelas intervenções, urbanísticas com o intuito de prevenir ocorrências graves; VII - planejar, promover e acompanhar a formação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC); VIII planejar, estruturar e atualizar sistemas de alerta para informar
a população sobre a ocorrência iminente de eventos adversos
e de atendimento às situações de emergência; IX - planejar, em
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conjunto com outros órgãos de comunicação e educação ambiental, campanhas de informação para redução da vulnerabilidade frente aos desastres, para o desenvolvimento de práticas
preventivas e para resposta aos desastres; X - promover campanhas de informação e mobilização públicas, relativas às
ações de prevenção e de resposta a desastres; XI - propor a
execução de ações que visem recuperar as áreas afetadas por
desastres, mediante a adoção de medidas de caráter estrutural
e não estrutural.
CAPÍTULO VI
Da Política de Mobilidade
Seção I
Das Diretrizes
Art. 35 - Constituem diretrizes da política de
mobilidade urbana: I - reconhecimento da mobilidade urbana
como indutora e instrumento da política de planejamento e
expansão urbana; II - universalização do acesso ao transporte
público; III - promoção da eficiência e da qualidade do sistema
de transporte público de passageiros, garantindo a segurança e
o bem-estar dos usuários; IV - priorização no espaço viário à
circulação de pedestres, em especial às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida, aos ciclistas e ao
transporte público de passageiros; V - promoção de racionalidade, fluidez e segurança na circulação de pessoas e de veículos; VI - garantia de segurança, conforto e acessibilidade, para
as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, aos espaços, equipamentos e serviços urbanos; VII - garantia do sistema de transporte público de passageiros economicamente viável e sustentável; VIII - disciplinamento da circulação de veículos de carga e das operações de carga e descarga; IX - integração do planejamento municipal da mobilidade
urbana com os sistemas federal e estadual atuantes no Município; X - fortalecimento institucional da gestão da mobilidade
urbana; XI - estímulo à participação da sociedade nas políticas
públicas de mobilidade urbana; XII - estímulo à formação e
especialização de técnicos na área de mobilidade, estabelecendo e ampliando parcerias com universidades, instituições e
centros de pesquisa; XIII - efetivação de programas de educação contínua para a mobilidade urbana; XIV - disponibilização
de informações, quando solicitadas, à sociedade civil, sobre os
estudos, planos, projetos, normas e ações governamentais
relacionadas à mobilidade urbana; XV - divulgação das ações,
estudos, planejamentos, projetos, operação, fiscalização, administração, e as demais ações governamentais referentes à
mobilidade urbana; XVI - garantir a diversidade de modos de
transporte público de passageiros. Art. 36. O Município deve
elaborar e implementar, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da
entrada em vigor desta Lei, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Fortaleza. § 1º - O Plano Diretor de Mobilidade Urbana
deverá conter diretrizes para os seguintes planos setoriais: I plano de circulação viária; II - plano de transporte público; III plano de circulação de veículos de carga e de serviços e operação de carga e descarga; IV - plano cicloviário; V - plano de
circulação de pedestres; VI - plano de pavimentação viária; VII plano de regulação e controle dos polos geradores de viagens;
VIII - plano de circulação e estacionamento de veículos nas
centralidades do Município. § 2º O Plano Diretor de Mobilidade
Urbana deverá seguir todas as diretrizes e ações estratégicas
da política de mobilidade de que trata esta Lei. § 3º Para a
elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, deverão
ser considerados os projetos e investimentos já implementados
e previstos para o Município, bem como o plano de transporte
urbano de Fortaleza. Art. 37. São ações estratégicas para a
política de mobilidade: I - elaborar e, no máximo, a cada 5
(cinco) anos, atualizar o planejamento estratégico da mobilidade urbana, com a efetiva participação da sociedade civil nas
definições das prioridades e de todos os órgãos relacionados
ao setor; II - elaborar estudos e pesquisas, de modo contínuo
para identificar demandas; III - elaborar, no máximo, a cada 10
(dez) anos, estudos para identificar os desejos de deslocamento de pessoas e o padrão de deslocamento de veículos de
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Altera a Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991,
bem como a Lei nº 8.811, de 30
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a finalidade, competência, estrutura organizacional
básica da Guarda Municipal de
Fortaleza, e cria o Sistema Municipal de Segurança, Defesa
Civil e Cidadania.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: Art. 1º - O art. 2º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º
- A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, subordinada ao Gabinete do Prefeito, tem como finalidade a proteção preventiva e
ostensiva dos bens e instalações, a garantia dos serviços públicos municipais e a Defesa Civil do Município, bem como
formular as políticas e as diretrizes gerais para a segurança
municipal.” (NR). Art. 2º - O art. 3º da Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 3º - Compete à Guarda Municipal de Fortaleza: I
- executar a vigilância e promover a preservação dos bens,
serviços, instalações e logradouros públicos do Município,
realizando rondas diurnas e noturnas; (NR) II - realizar a segurança do Prefeito, do Vice-Prefeito e, em caráter eventual, de
outras autoridades indicadas pelo Chefe do Executivo Municipal; (NR) III - efetuar serviço de apoio e fiscalização, na área de
segurança, aos eventos de interesse da Prefeitura Municipal;
(AC) IV - executar o serviço de orientação e salvamento de
banhistas no município, atuando em parceria com o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado; (NR) V - apoiar as promoções de
incentivo ao turismo local; VI - executar as ações preventivas e
emergenciais de Defesa Civil do Município, quando da ocorrência de calamidade pública, prestando socorro às vítimas, em
parceria com o competente órgão de Defesa Civil do Estado;
VII - realizar a vigilância e a preservação do meio ambiente, do
patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico, incluindo
os logradouros, praças e jardins; (AC) VIII - atuar como corpo
voluntário de combate a incêndios, em parceria com o Corpo
de Bombeiros Militar do Estado; IX - auxiliar na área de segurança a Agência Reguladora de Limpeza na fiscalização da
prestação dos serviços alusivos às atividades do exercício de
polícia nas praças, jardins e logradouros públicos; X - auxiliar a
Agência Reguladora de Limpeza na fiscalização da prestação
dos serviços de limpeza urbana nas praças, jardins e logradouros públicos; XI - firmar convênios com órgãos e entidades
públicas, nas esferas municipal, estadual e federal, visando à
prestação de serviços pertinentes à área de segurança; XII colaborar na fiscalização e garantir a prestação dos serviços
públicos de responsabilidade do Município, desempenhando
atividade de polícia administrativa, nos termos previstos no § 8º

 

do art. 144 da Constituição Federal, combinado com o inciso
XII do art. 76 da Lei Orgânica do Município.” (NR) Art. 3º - O
art. 4º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - A estrutura
organizacional da Guarda Municipal de Fortaleza passa a ser a
seguinte: I - Direção-Geral, a ser exercida pelo Diretor-Geral da
Guarda Municipal de Fortaleza; (NR) II - Direção Adjunta, a ser
exercida pelo Subdiretor da Guarda Municipal de Fortaleza;
(NR) III - Órgãos de Atuação Programática; IV - Órgãos de
Execução Instrumental; V - transforma-se a Assessoria de
Defesa Civil em Coordenadoria de Defesa Civil, com simbologia DNS-1, vinculada à Guarda Municipal de Fortaleza, que
terá como agregados a Comissão de Defesa Civil e os Agentes
de Cidadania, tendo para tanto total autonomia administrativa e
financeira, cujas funções serão objeto de regulamentação por
Decreto do Chefe do Poder Executivo.” (AC) Art. 4º - É acrescentado no art. 4º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho
de 1991, o art. 4-A, com a seguinte redação: “Art. 4-A. - A dotação orçamentária destinada à Defesa Civil, oriunda do orçamento municipal para exercício de 2004, será executada em
conjunto pela Diretoria-Geral da Guarda Municipal de Fortaleza
e a Coordenadoria de Defesa Civil, instituída pelo inciso V do
art. 4º desta Lei Complementar.” (AC) Art. 5º - O art. 5º e seu
parágrafo único da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º Para ocupar a função de Diretor-Geral e subdiretor da Guarda
Municipal de Fortaleza exige-se formação de nível superior e
comprovada experiência, pelo período mínimo de 2 (dois) anos,
na área de segurança pública, podendo também recair a escolha sobre oficiais superiores das Forças Armadas e da Polícia
Estadual, sendo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal. § 1º - O Diretor-Geral da Guarda Municipal participará
como membro do Conselho de Orientação Política e Administrativa do Município (COPAM), gozando das prerrogativas e
honras protocolares correspondentes às de Titular de Autarquia
ou Fundação Municipal, sendo substituído nos casos de ausência ou impedimento pelo Subdiretor. § 2º - O Diretor-Geral
da Guarda Municipal terá à sua disposição Secretário Executivo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal.” Art. 6º - O
art. 13 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 13 - O regime
jurídico dos servidores lotados na Guarda Municipal de Fortaleza, pertencentes ou não à categoria funcional de Guarda, Agente de Cidadania e Agente Especial, será objeto de Lei de
plano de cargos e carreiras específicos para os servidores da
Guarda Municipal de Fortaleza, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, e do Plano Municipal de Cargos e Carreiras.” (NR) Art. 7º - O art. 14 da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 14 - A nomeação para cargo
efetivo inicial do Corpo da Guarda Municipal, da Categoria de
Guarda, Agente de Cidadania e Agente Especial, depende de
aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, segundo os critérios estabelecidos em edital do concurso público.
Parágrafo Único - Haverá concurso público apenas para os
níveis iniciais de Guarda de 2ª Classe e Subinspetor de 2ª
Classe do Corpo da Guarda e para as demais carreiras não
pertencentes ao Corpo da Guarda de Fortaleza.” (NR) Art. 8º O art. 15 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 15 - São
requisitos indispensáveis ao Corpo da Guarda Municipal da
Classe de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais: I - segundo grau completo; II - idade mínima de 18 (dezoi-
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to) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos; III - boa saúde
física e mental, e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo; IV - reputação ilibada, comprovada mediante documentação a ser exigida no edital do
concurso público.” Art. 9º - O art. 17 da Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 17 - O ordenamento hierárquico da Categoria de
Guarda Municipal compreende as seguintes classes: I - Classes de Guarda: a) Guarda de 2ª Classe; b) Guarda de 1ª Classe. II - Classes de Subinspetor: a) Subinspetor de 2ª Classe; b)
Subinspetor de 1ª Classe. III - Classe de Inspetor: a) Inspetor. §
1º - Há hierarquia entre as Classes de Subinspetor e de Guarda de 1ª Classe e de 2ª Classe, sendo estas subordinadas
àquelas. § 2º - Em decorrência da extinção da Classe de Subinspetor de 3ª Classe, os atuais Subinspetores de 3ª Classe
passam à Classe de Subinspetor de 2ª Classe e os de 2ª Classe passam para a 1ª Classe. § 3º - Os ocupantes das Classes
1ª, 2ª e 3ª Inspetores passam à Classe de Inspetor, tendo este
ascensão hierárquica sobre as demais classes, referidas no
anexo único desta Lei Complementar. § 4º - Os Guardas de 1ª
Classe, que atenderem aos requisitos de promoção para a
classe hierárquica imediatamente superior, conforme estabelecido na Lei nº 7.141, de 29 de maio de 1992, passarão a exercer a função de Subinspetor de 2ª Classe.” (AC) Art. 10 - O
caput do art. 19 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: (VETADO).
“Art. 19 - Os servidores do Corpo da Guarda Municipal de Fortaleza, quando em efetivo exercício, a ser regulado em ato
administrativo do Diretor da Guarda, farão jus à gratificação de
risco de vida, de 40% (quarenta por cento) até o limite de 100%
(cem por cento) do vencimento-base desses servidores, conforme regulamento interno da Guarda Municipal. (VETADO).
Parágrafo Único - A gratificação de risco de vida, referida no
caput deste artigo, incorpora-se aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção do benefício por um
período superior a 2 (dois) anos, de forma ininterrupta, na data
da postulação da aposentadoria.” (NR) (VETADO). Art. 11 - O
art. 23 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 23 - É proibido o
uso do uniforme ao Guarda Municipal, quando: I - não mais
pertencer ao efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza; II estiver exercendo função comissionada ou à disposição de
outro órgão não pertencente à Prefeitura Municipal de Fortaleza, desde que esteja realizando atividade não inclusa nas
competências legais do cargo de Guarda Municipal; III - passar
para a inatividade. Parágrafo Único - O Regime Disciplinar da
Guarda Municipal poderá prever proibições ao uso do uniforme,
não constantes neste artigo.” (NR) Art. 12 - O art. 21 da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigo-
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rar com a seguinte redação: “Art. 21 - O Corpo da Guarda Municipal está especificado no anexo único desta Lei Complementar, com denominação e qualificação ali previstas. § 1º - A Categoria de Guarda Municipal organiza-se em 5 (cinco) Classes,
na forma estabelecida pelo anexo único desta Lei Complementar. § 2º - A nova distribuição substitui e extingue a atual denominação, descrita na Lei Complementar nº 0007, de 01 de
setembro de 1992.” Art. 13 - A Guarda Municipal será composta
por um contingente de Guardas correspondente aos cargos
necessários ao cumprimento de suas finalidades, sendo um
efetivo de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais
fixado no limite máximo de 2.355 (dois mil, trezentos e cinqüenta e cinco) componentes. Art. 14 - O preenchimento dos cargos,
previstos no caput do art. 9º desta Lei Complementar, dar-se-á
pelo efetivo já existente da Guarda Municipal de Fortaleza,
considerando o critério de antiguidade, e as promoções subseqüentes dar-se-ão pelos critérios estabelecidos no regulamento
de promoções, a ser aprovado por Decreto, dentro dos limites e
quantitativos abaixo: I - 106 Inspetores; II - 225 Subinspetores
de 1ª Classe; III - 300 Subinspetores de 2ª Classe; IV - 855
Guardas de 1ª Classe; V - 639 Guardas de 2ª Classe; VI - 200
Agente de Cidadania; VII - 30 Agentes Especiais. Art. 15 - A
composição e atribuições dos setores e diversas funções da
estrutura organizacional da Guarda Municipal de Fortaleza
fixadas por Regulamento a ser aprovado, através de Decreto
pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da publicação desta Lei Complementar. Art. 16 Fica criado o Sistema Municipal de Segurança, Defesa Civil e
Cidadania, constituído pelos mecanismos consolidados por
esta Lei Complementar, objetivando a integração das ações
preventivas de segurança patrimonial, defesa civil e de serviços
públicos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo
Municipal. Parágrafo Único - As atividades a serem regulamentadas para o Sistema Municipal de Segurança, Defesa Civil e
Cidadania, referido no caput deste artigo, sob nenhuma hipótese, deverão invadir as competências funcionais da Guarda
Municipal de Fortaleza, notadamente as da área de segurança.
Art. 17 - A formulação do Plano Integrado de Segurança e Cidadania observará as seguintes diretrizes: I - ação integrada
com as demais políticas municipais, principalmente do meio
ambiente, educação, saúde, cultura e ação social; II - promoção de campanhas educativas de estímulo à diminuição da
violência, preservação do patrimônio público e meio ambiente;
III - integração do serviço de segurança patrimonial do Município, inclusive aquele prestado por empresas terceirizadas; IV unificação do serviço de radiocomunicação operado no âmbito
da Prefeitura Municipal; V - integração com o Sistema de Segurança Pública Estadual, visando obter informações estatísticas
de interesse às ações a serem desenvolvidas no âmbito muni-

  

cipal. Art. 18 - A Jornada de Trabalho dos servidores, integrantes do quadro de pessoal da Guarda Municipal de Fortaleza, é
estabelecida no art. 4º da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de
1990, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, podendo, entretanto, ser estabelecido um sistema de escala de
serviço e de aferição de freqüência, visando atender ao interesse público. Art. 19 - A Guarda Municipal terá direito a passe
livre nos transportes coletivos urbanos de passageiros no âmbito do Município de Fortaleza. Parágrafo Único - Usufruirá deste
direito o Guarda, o Subinspetor e o Inspetor da Guarda Municipal, bem como o Agente de Cidadania e o Agente Especial,
quando estiverem a serviço da municipalidade, devidamente
uniformizados. Art. 20 - Excluídas as gratificações por tempo de
serviço e as demais percebidas por direito adquirido, todos os
Guardas Municipais, ativos e inativos, em suas respectivas
classes, deverão receber seus vencimentos e proventos com
percepção remuneratória igualitária na forma prevista em Lei.
Art. 21 - Os integrantes do Corpo da Guarda Municipal de Fortaleza poderão utilizar armamentos e equipamentos para ações
defensivas de acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei
Federal nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, e devidamente
regulamentado pelo Poder Executivo Municipal através de
Decreto. (VETADO). Art. 22 - As despesas decorrentes da
execução desta Lei Complementar correrão por conta das
dotações orçamentárias da Guarda Municipal, acrescida dos
créditos suplementares necessários. Art. 23 - A transgressão
disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres dispostos no Decreto Regulamentar de Punições a ser editado posteriormente, cominando ao infrator as
sanções previstas no Estatuto dos Servidores do Município de
Fortaleza, Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis ao caso. Art.
24 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário,
notadamente os arts. 6º, 7º, 8º, 17 e 21 e parágrafo único do
art. 2º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991; a
Lei Complementar nº 0007, de 01 de setembro de 1992; e os
Decretos Municipais que regulamentam a atividade da atual
Guarda, os quais deverão ser reformulados para se adequarem
a esta Lei Complementar. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 07 de junho de 2004.  


ANEXO ÚNICO
QUADRO DE PESSOAL
I - PARTE PERMANENTE DE PROVIMENTO EFETIVO
CLASSE
QUANTIDADE
Guarda Municipal de 2ª Classe
639
Guarda Municipal de 1ª Classe
855
Subinspetor de 2ª Classe
300
Subinspetor de 1ª Classe
225
Inspetor
106
Agente Municipal de Serviços Púbicos e
Cidadania
200
Agente Especial
30


   

Denomina de DR. JOSÉ ALEXANDRE ROLIM uma artéria de
Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominada de Dr. José Alexandre Rolim uma artéria de Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 07 de junho de 2004.      




   

Denomina de AURINO ALMEIDA DA SILVA uma artéria de
Fortaleza.

SISTEMA


 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominada de Aurino Almeida da Silva uma artéria de Fortaleza.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 07 de junho de 2004.      



   

Denomina de IDALIA FIGUEIREDO DE SOUZA uma artéria
de Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominada de IDALIA FIGUEIREDO DE SOUZA uma artéria de
Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de junho de 2004.     



    

Denomina de JOSÉ CARVALHO uma Escola Municipal de
Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominada de JOSÉ CARVALHO uma Escola Municipal de
Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de junho de 2004.     



   

Denomina de DR. JOSÉ
CLÁUDIO MEDINA um logradouro de Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominada de Dr. José Cláudio Medina um logradouro de Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 07 de junho de 2004.      



   

Denomina de JOEL SAMPAIO
DA SILVA uma artéria de Fortaleza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominada de Joel Sampaio da Silva uma artéria de Fortaleza.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 07 de junho de 2004.      
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Regional IV sobre a realização da FEART, informando data,
hora, local, programação e os participantes inscritos na Feira.
Art. 3° - A FEART fará parte do Calendário Cultural do Município de Fortaleza. Art. 4° - 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 08 de setembro de 2004. 
         

  

   

Institui o DIA MUNDIAL DO LIVREIRO e o DIA MUNDIAL DO
DIFUSOR CULTURAL.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1° - Fica instituído, no
âmbito do Município de Fortaleza, o dia 22 de outubro como o
Dia Mundial do Livreiro e do Difusor Cultural. Art. 2° - O Dia
Mundial do Livreiro e do Difusor Cultural será comemorado no
dia 22 de outubro de cada ano, como forma de homenagear
esses profissionais em sua data festiva. Art. 3° - 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 08 de setembro de
2004.         

  

   

Autoriza a instalação de contador de pulsos de ligações telefônicas, nos imóveis de Fortaleza, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1° - Ficam autorizadas as operadoras de telefonia fixa em Fortaleza a instalarem,
nos imóveis que possuem aparelhos telefônicos em uso e em
pleno funcionamento, contadores de pulsos de ligações emitidas. Parágrafo Único - O contador de pulsos de que esta lei
informará ao usuário os seguintes itens: a) número de chamadas. b) tempo de cada chamada. c) valor em reais até o momento de cada consulta. Art. 2° - O contador de pulsos e sua
instalação ficarão a critério do usuário, caso o mesmo faça a
opção pela instalação, o valor do aparelho e instalação será
debitado na conta telefônica, parcelado, e acordado entre as
partes. Art. 3° - 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 08 de setembro de 2004.  
   

  

   

Assegura aos idosos a reserva
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados em Fortaleza.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - Fica assegurada
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a
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reserva de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados no Município de Fortaleza. Art. 2º - As
vagas de que trata o art. 1º desta Lei deverão ser posicionadas
de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Art. 3º - O
descumprimento à determinação do art. 1º desta Lei implicará
multa no valor de 1.000 (mil) UFIR’s (Unidade Fiscal de Referência). 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 08 de setembro de 2004.  
   

  

  

Denomina de D. MARIA LAURA
DE MELO o Centro de Referência do Idoso da Regional IV, na
forma que indica.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - Fica denominado
de D. Maria Laura de Melo o Centro de Referência do Idoso,
situado no âmbito da Regional IV. Art. 2º - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação oficial. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 08 de setembro de 2004.    
 

  

 
  

Altera a Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991,
bem como a Lei nº 8.811, de 30
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a finalidade, competência estrutura organizacional
básica da Guarda Municipal de
Fortaleza e cria o Sistema Municipal de Segurança, Defesa
Civil e Cidadania.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - O art. 2º da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - A Guarda Municipal de
Fortaleza (GMF), órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, subordinada ao Gabinete do Prefeito, tem
como finalidade a proteção preventiva e ostensiva dos bens e
instalações, a garantia dos serviços públicos municipais e a
Defesa Civil do Município, bem como formular as políticas e as
diretrizes gerais para a segurança municipal.” (NR) Art. 2º - O
art. 3º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - Compete a
Guarda Municipal de Fortaleza: I - executar a vigilância e promover a preservação dos bens, serviços, instalações e logradouros públicos do Município, realizando rondas diurnas e
noturnas; (NR) II - realizar a segurança do Prefeito, do VicePrefeito e, em caráter eventual, de outras autoridades indicadas pelo Chefe do Executivo Municipal; (NR) III - efetuar serviço de apoio e fiscalização, na área de segurança, aos eventos
de interesse da Prefeitura Municipal; (AC) IV - executar o serviço de orientação e salvamento de banhistas no Município,
atuando em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado; (NR) V - apoiar as promoções de incentivo ao turismo
local; VI - executar as ações preventivas e emergenciais de
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Defesa Civil do Município, quando da ocorrência de calamidade
pública, prestando socorro às vítimas, em parceria com o competente órgão de Defesa Civil do Estado; VII - realizar a vigilância e a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico,
cultural, ecológico e paisagístico, incluindo os logradouros,
praças e jardins; (AC) VIII - atuar como corpo voluntário de
combate a incêndios, em parceria com o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado; IX - auxiliar na área de segurança a Agência
Reguladora de Limpeza na fiscalização da prestação dos serviços alusivos às atividades do exercício de polícia nas praças,
jardins e logradouros públicos; X - auxiliar a Agência Reguladora de Limpeza na fiscalização da prestação dos serviços de
limpeza urbana nas praças, jardins e logradouros públicos; XI firmar convênios com órgão e entidades públicas, nas esferas
municipal, estadual e federal, visando à prestação de serviços
pertinentes à área de segurança; XII - colaborar na fiscalização
e garantir a prestação dos serviços públicos de responsabilidade do Município, desempenhando atividade de polícia administrativa, nos termos previstos no § 8º do art. 144 da Constituição
Federal, combinado com o inciso XII do art. 76 da Lei Orgânica
do Município” (NR). Art. 3º - O art. 4º da Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação: “ Art. 4º - A estrutura organizacional da Guarda Municipal de fortaleza passa a ser a seguinte: I - Direção-Geral, a
ser exercida pelo Diretor-Geral da Guarda Municipal de Fortaleza; (NR) II - Direção Adjunta, a ser exercida pelo Subdiretor
da Guarda Municipal de Fortaleza; (NR) III - Órgãos de Atuação
Programática; IV - Órgão de Execução Instrumental; V - transforma-se a Assessoria de Defesa Civil em Coordenadoria de
Defesa Civil, com simbologia DNS-1, vinculada à guarda Municipal de Fortaleza, que terá como agregados a Comissão de
Defesa Civil e os Agentes de Cidadania, tendo para tanto total
autonomia administrativa e financeira, cujas funções serão
objeto de regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo”. (AC) Art. 4º - É acrescentado no art. 4º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, o art. 4-A, com a seguinte redação: “ Art. 4-A - A dotação orçamentária destinada à
Defesa Civil, oriunda do orçamento municipal para exercício de
2004, será executada em conjunto pela Diretoria-Geral da
Guarda Municipal de Fortaleza e a Coordenadoria de Defesa
Civil, instituída pelo inciso V do art. 4º desta Lei Complementar”. (AC) Art. 5º - O art. 5º e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 5º - Para ocupar a função de
Diretor-Geral e Subdiretor da Guarda Municipal de Fortaleza
exige-se formação de nível superior e comprovada experiência,
pelo período mínimo de 2 (dois) anos, na área de segurança
pública, podendo também recair a escolha sobre oficiais superiores das Forças Armadas e da Polícia Estadual, sendo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal. § 1º - O DiretorGeral da Guarda Municipal participará como membro do Conselho de Orientação Política e Administrativa do Município
(COPAM), gozando das prerrogativas e honras protocolares
correspondentes às de Titular da Autarquia ou Fundação Municipal, sendo substituído nos casos de ausência ou impedimento
pelo Subdiretor. § 2º - O Diretor-Geral da Guarda Municipal
terá à sua disposição Secretário Executivo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal.” Art. 6º - O art. 13 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 13 - O regime jurídico dos servidores lotados na Guarda Municipal de Fortaleza, pertencentes
ou não à categoria funcional de Guarda, Agente de Cidadania e
Agente Especial, será objeto de lei de planos de cargos e carreiras específicos para servidores da Guarda Municipal de
Fortaleza, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 6.794, de 27
de dezembro de 1990, e o Plano Municipal de Cargos e Carreiras.” (NR) Art. 7º - O art. 14 da Lei Complementar nº 0004, de
16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 - A nomeação para cargo efetivo inicial do Corpo da
Guarda Municipal, da Categoria de Guarda, Agente de Cidadania e Agente Especial, depende de aprovação em concurso de
provas ou de provas e títulos, segundo os critérios estabelecidos em edital do concurso público. Parágrafo Único - Haverá
concurso público apenas para os níveis iniciais de Guarda de
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2ª Classe e Subinspetor de 2ª Classe do Corpo da Guarda e
para as demais carreiras não pertencentes ao Corpo da Guarda de Fortaleza." (NR) Art. 8° - O art. 15 da Lei Complementar
nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 15. São requisitos indispensáveis ao Corpo da
Guarda Municipal da Classe de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais: I - segundo grau completo; II - idade
mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco)
anos; III - boa saúde física e mental, e não ser portador de
deficiência física incompatível com o exercício do cargo; IV reputação ilibada, comprovada mediante documentação a ser
exigida no edital do concurso público." Art. 9° - O art. 17 da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 17. - O ordenamento hierárquico da Categoria de Guarda Municipal compreende as seguintes classes: I - Classes de Guarda: a) Guarda de 2ª Classe; b) Guarda de 1ª Classe; II - Classes de Subinspetor: a)
Subinspetor de 2ª Classe; b) Subinspetor de 1ª Classe; Ill Classe de Inspetor: a) Inspetor. § 1° - Há hierarquia entre as
Classes de Subinspetor e de Guarda de 1ª Classe e de
2ª Classe, sendo estas subordinadas àquelas. § 2° - Em decorrência da extinção da Classe de Subinspetor de 3ª Classe, os
atuais Subinspetores de 3ª Classe passam à Classe de Subinspetor de 2ª Classe e os de 2ª Classe passam para a 1ª
Classe. § 3° - Os ocupantes das classes de 1°, 2° e 3° Inspetores passam à Classe de Inspetor, tendo este ascensão hierárquica sobre as demais classes, referidas no Anexo Único desta
Lei Complementar. § 4° - Os guardas de 1ª Classe, que atenderem aos requisitos de promoção para a classe hierárquica
imediatamente superior, conforme estabelecido na Lei nº 7.141,
de 29 de maio de 1992, passarão a exercer a função de
Subinspetor de 2ª Classe." (AC) Art. 10 - O parágrafo único do
art. 19 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 19 - ....................
Parágrafo Único - A Gratificação de Risco de Vida, referida no
caput deste artigo, incorpora-se aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção do benefício por um
período superior a 2 (dois) anos, de forma ininterrupta, na data
da postulação da aposentadoria." (NR) Art. 11 - O art. 23 da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 23. É proibido o uso do uniforme ao Guarda Municipal, quando: I - não mais pertencer ao
efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza; II - estiver exercendo
função comissionada ou à disposição de outro órgão não pertencente à Prefeitura Municipal de Fortaleza, desde que esteja
realizando atividade não inclusa nas competências legais do
cargo de Guarda Municipal; III - passar para a inatividade. Parágrafo Único - O Regime Disciplinar da Guarda Municipal
poderá prever proibições ao uso do uniforme, não constantes
neste artigo." (NR) Art. 12 - O art. 21 da Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação: "Art. 21 - O Corpo da Guarda Municipal está especificado no Anexo Único desta Lei Complementar, com denominação e qualificação ali previstas. § 1° - A Categoria de Guarda
Municipal organiza-se em 5 (cinco) Classes, na forma estabelecida pelo Anexo Único desta Lei Complementar. § 2° - A nova
distribuição substitui e extingue a atual denominação, descrita
na Lei Complementar nº 0007, de 01 de setembro de 1992."
Art. 13 - A Guarda Municipal será composta por um contingente
de Guardas correspondente aos cargos necessários ao cumprimento de suas finalidades, sendo um efetivo de Guardas,
Agentes de Cidadania e Agentes Especiais fixado no limite
máximo de 2.355 (dois mil trezentos e cinqüenta e cinco mil)
componentes. Art. 14 - O preenchimento dos cargos, previstos
no caput do art. 9° desta Lei Complementar, dar-se-á pelo
efetivo já existente da Guarda Municipal de Fortaleza, considerando o critério de antiguidade, e as promoções subseqüentes
dar-se-ão pelos critérios estabelecidos no regulamento de
promoções, a ser aprovado por Decreto, dentro dos limites e
quantitativos abaixo: I - 106 Inspetores; II - 225 Subinspetores
de 1ª Classe; III - 300 Subinspetores de 2ª Classe; IV - 855
Guardas de 1ª Classe; V - 639 Guardas de 2ª Classe; VI - 200
Agentes de Cidadania; VII - 30 Agentes Especiais. Art. 15 - A
composição e atribuições dos setores e diversas funções da
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estrutura organizacional da Guarda Municipal de Fortaleza
fixadas por Regulamento a ser aprovado, através de Decreto
pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da publicação desta Lei Complementar. Art. 16 Fica criado o Sistema Municipal de Segurança, Defesa Civil e
Cidadania, constituído pelos mecanismos consolidados por
esta Lei Complementar, objetivando a integração das ações
preventivas de segurança patrimonial, Defesa Civil e de serviços públicos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - As atividades a serem regulamentadas para o Sistema Municipal de Segurança, Defesa
Civil e Cidadania, referido no caput deste artigo, sob nenhuma
hipótese, deverão invadir as competências funcionais da Guarda Municipal de Fortaleza, notadamente as da área de segurança. Art. 17 - A formulação do Plano Integrado de Segurança
e Cidadania observará as seguintes diretrizes: I - ação integrada com as demais políticas municipais, principalmente do meio
ambiente, educação, saúde, cultura e ação social; II - promoção de campanhas educativas de estímulo à diminuição da
violência, preservação do patrimônio público e meio ambiente;
III - integração do serviço de segurança patrimonial do Município, inclusive aquele prestado por empresas terceirizadas; IV unificação do serviço de radiocomunicação operado no âmbito
da Prefeitura Municipal; V - integração com o Sistema de Segurança Pública Estadual, visando obter informações estatísticas
de interesse às ações a serem desenvolvidas no âmbito municipal. Art. 18 - A Jornada de Trabalho dos servidores, integrantes do quadro de pessoal da Guarda Municipal de Fortaleza, é
estabelecida no art. 4° da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de
1990, Estatuto dos Servidores do Município, podendo, entretanto, ser estabelecido um sistema de escala de serviço e de aferição de freqüência, visando atender ao interesse público. Art.
19 - A Guarda Municipal terá direito a passe livre nos transportes coletivos urbanos de passageiros no âmbito do município
de Fortaleza. Parágrafo Único - Usufruirá deste direito o Guarda, o Subinspetor e o Inspetor da Guarda Municipal, bem como
o Agente de Cidadania e o Agente Especial, quando estiverem
a serviço da municipalidade, devidamente uniformizados. Art.
20 - Excluídas as gratificações por tempo de serviço e as demais percebidas por direito adquirido, todos os Guardas Municipais, ativos e inativos, em suas respectivas classes, deverão
receber seus vencimentos e proventos com percepção remuneratória igualitária na forma prevista em lei. Art. 21 - Os integrantes do Corpo da Guarda Municipal de Fortaleza poderão utilizar
armamentos e equipamentos para ações defensivas, de acordo
com o Estatuto do Desarmamento, Lei Federal nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, e devidamente regulamentado pelo
Poder Executivo Municipal através de Decreto. Art. 22 - As
despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar
correrão por conta das dotações orçamentárias da Guarda
Municipal, acrescida dos créditos suplementares necessários.
Art. 23 - A transgressão disciplinar é a infração administrativa
caracterizada pela violação dos deveres dispostos no Decreto
Regulamentar de Punições a ser editado posteriormente, cominando ao infrator as sanções previstas no Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das responsabilidades penal e
civil cabíveis ao caso. Art. 24 - Esta Lei Complementar entra
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário, notadamente os arts. 6°, 7°, 8°, 17 e 21 e
parágrafo único do art. 2° da Lei Complementar nº 0004, de 16
de julho de 1991; a Lei Complementar nº 0007, de 01 de setembro de 1992; e os Decretos Municipais que regulamentam a
atividade da atual Guarda, os quais deverão ser reformulados
para se adequarem a esta Lei Complementar. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 08 de setembro de 2004.   
    
 
ANEXO ÚNICO
QUADRO DE PESSOAL
I - Parte Permanente de Provimento Efetivo

14

 
CLASSE
QUANTIDADE
Guarda Municipal de 2ª Classe
639
Guarda Municipal de 1ª Classe
855
Subinspetor de 2ª Classe
300
Subinspetor de 1ª Classe
225
Inspetor
106
Agente Municipal de Serviços Públicos e
Cidadania
200
Agente Especial
30



    OBJETO: Contratação dos serviços de locação de mão-de-obra, celebrado entre a
Câmara Municipal de Fortaleza e a ABCR - Associação Beneficente Cearense de Reabilitação. DATA E LOCAL DE ASSINATURA: Fortaleza-Ce., 31 de agosto de 2004. VIGÊNCIA: 01
(um) mês, 01.09 a 30.09.2004. DOTAÇÃO: 01.101.2002.0002 3390-37. CONSIGNANTES:   
CPF 117.206.543/87 -     
   e    
CPF 385.174.183-87 -      
       
 



    OBJETO: Contratação de empresa especializada para a locação de 15 (quinze)
equipamentos shitches e 480 pontos lógicos, celebrado entre a
Câmara Municipal de Fortaleza e a empresa TELENORDESTE
LTDA. DATA E LOCAL DE ASSINATURA: Fortaleza-Ce., 01 de
setembro de 2004. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, de 01 de
setembro a 31 de dezembro de 2004. VALOR: R$ 2.888,00
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) mensais. DOTAÇÃO:
0110120020001 - E. Despesa 3390-39.00. CONSIGNANTES:
      CPF 117.206.543/87        e
    CPF 352.522.196-72 - 
   



  

   
  


O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
DO AUTRAN NUNES, é uma entidade civil com responsabilidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e
foro na cidade de Fortaleza-Ceará, na Rua Barão de Cotegipe,
520 - Autran Nunes com o objetivo entre outros, criação de
outras associações em outras regiões do país e do exterior,
inclusive através da mobilização de entidade governamentais e
organizações não governamentais, nacionais e internacionais,
e será administrada pelos seguintes órgãos: a) Assembléia
Geral, b) Diretoria composta de: Presidente, Vice-Presidente,
Tesoureiro, Conselho Fiscal. A diretoria será eleita para um
mandato de 03 (três) anos podendo ser reeleita. Os sócios não
se responsabilizarão solidária nem subsidiariamente pelas
obrigações sociais contraída pela diretoria. O presente estatuto
poderá ser complementado por regulamentos, aprovados em
Assembléia Geral. A entidade só poderá ser extinta pela Assembléia Geral, com aprovação unânime dos membros com
direito a voto, verificada a impossibilidade do cumprimento dos
seus objetivos. No caso de extinção do Conselho Comunitário
de Segurança do Autran Nunes, serão seus bens destinados a
uma instituição congênere, sem fins lucrativos e reconhecidamente de utilidade pública.




FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
Art.1ºOart.10daLeiMunicipaln.9.263,de11desetembro
de 2007, passa a vigorar acrescido dos §§ 5ºe 6º, coma se
guinte
redação:
“Art.
10º

......................................................................................................
......................................................................................................
................... § 5º  Para fins de cumprimento da jornada de
trabalho,serãocomputadasemdobroashorastrabalhadasem
regimedeplantãoduranteosfinaisdesemana,assimentendi
do,operíodocompreendidoentreas7h(setehoras)dosába
do às 7h (sete horas) da segundafeira, pelos servidores inte
grantesdoNúcleodePráticasEspecializadasdaSaúde.§6º
Ashorastrabalhadasduranteosfinaisdesemanaemcumpri
mento à jornada de trabalho suplementada não serão compu
tadasdeformadobrada.”(NR).Art.2ºEstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 19 de dezembro de 2014.   



públicos e outras ferramentas de controle social com base
territorial; IX ― apreciar, emitir opinião e propor alterações do
conjuntodeaçõesapresentadaspeloExecutivo,posteriormen
te à votação na Câmara Municipal de Fortaleza da Lei Orça
mentáriaAnual,emconformidadecomosprocessosdiscutidos
noplanejamentoparticipativo;X―proporarealizaçãoeparti
cipar de audiências públicas, plenárias, oficinas de formação,
seminários e outras atividades participativas relacionadas à
elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento; XI
―elaborareaprovaroseuRegimentoInterno.

CAPÍTULOII
DACOMPETÊNCIA

CONSELHOMUNICIPALDEPROTEÇÃOEDEFESACIVIL


Art. 1º  Fica criado, no âmbito do Município de
Fortaleza, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC), Órgão colegiado com atuação consultiva e deli
berativa vinculado à Secretaria Municipal da Segurança Cida
dã. Art. 2º  Para os fins desta Lei considerase: I — Defesa
Civil:oconjuntodeaçõespreventivas,desocorro,assistencial
ereconstrutivas,destinadasaevitarouminimizarosdesastres,
preservar o moral da população e restabelecer a normalidade
social; II — Desastre:resultado de eventos adversos, naturais
ou provocado pelo homem sobre um cenário vulnerável, cau
sandograveperturbaçãoaofuncionamentodeumacomunida
deousociedadeenvolvendoextensivasperdasedanoshuma
nos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua
capacidadedelidarcomoproblemausandomeiospróprios;III
— Situação de Emergência: situação de alteração intensa e
grave dascondições de normalidadeem um determinadomu
nicípio, estado ou região, decretada em razão de desastre,
comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta; IV
—EstadodeCalamidadePública:situaçãodealteraçãointen
saegravedascondiçõesdenormalidadeemumdeterminado
município,estado ou região,decretada em razão de desastre,
comprometendosubstancialmentesuacapacidadederesposta.

CAPÍTULOII
DACOMPETÊNCIA

CAPÍTULOIII
DAESTRUTURA


Art. 3º  A composição e estrutura do Conselho
Municipal de Planejamento Participativo será disciplinada por
Decreto do Chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. O
Conselho Municipal de Planejamento Participativo terá na sua
composiçãomembrosdasociedadeciviledoPoderPúblico.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS



Art. 4º  A Secretaria Executiva do Conselho
Municipal de Planejamento Participativo será exercida pelo
Dispõe sobre a criação do
GabinetedoPrefeito,porintermédiodaCoordenadoriaEspeci
Conselho Municipal de Plane
aldeParticipaçãoSocial,aqualdeverágarantirasuaestrutu
jamento Participativo e dá
raçãoeoseuplenofuncionamento,emarticulaçãocomaSe
outrasprovidências.
cretariaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SE

POG)ecomoInstitutodePlanejamentodeFortaleza(IPLAN

FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FOR).Art.5ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublica
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE

FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de dezembro
CAPÍTULOI
2014.
DOCONSELHOMUNICIPALDEPLANEJAMENTO

PARTICIPATIVO



Art. 1º  Fica criado, no âmbito do Município de

Fortaleza,oConselhoMunicipaldePlanejamentoParticipativo,
órgão colegiado de caráter consultivo, mobilizador, propositivo
Dispõe sobre a criação do
e participativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que tem
Conselho Municipal de Prote
como finalidade de propiciar a participação da sociedade na
ção e Defesa Civil e dá outras
discussão sobre a elaboração, execução, monitoramento e
providências.
avaliação do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Or

çamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), bem

FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
comoproporadefiniçãodemecanismosquevisemassegurar
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
aefetivaparticipaçãodasociedadenaformulaçãoemonitora

mentodosinstrumentosdeplanejamento.
CAPÍTULOI


Art. 2º  Compete ao Conselho Municipal de
Planejamento Participativo: I ― propor diretrizes para assegu
raraparticipaçãodasociedadenaformulaçãodoPlanoPluria
nual(PPA),daLeideDiretrizesOrçamentárias(LDO)edaLei
OrçamentáriaAnual(LOA);II―proporaadoçãodemetodolo
gias para o processo de participação da sociedade civil na
discussãodaelaboraçãodoPlanoPlurianual(PPA), daLeide
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual
(LOA);III―solicitaraosórgãoseentidadesdaAdministração
Pública Municipal, documentos imprescindíveis à promoção
das discussões realizadas pelo planejamento participativo; IV
― promover, através de mobilização, a participação da socie
dade na elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA,
LDOeLOA)noâmbitodoMunicípiodeFortaleza;V―colabo
rarcomaconstruçãodemecanismosparaomonitoramentoe
avaliação participativa da execução do Plano Plurianual e da
execuçãoorçamentáriaanual;VI―acompanharemonitorara
execuçãodoPlanoPlurianual(PPA)eaexecuçãoorçamentá
riaanualcontribuindoparapossíveisrevisõesemanutençãoda
integração,articulaçãoecompatibilizaçãodosinstrumentosde
planejamento; VII ― monitorar a incorporação das propostas
dasociedadecivilnaformulaçãodosinstrumentosdeplaneja
mento,bemcomoacompanharasuaexecução;VIII―monito
rar a evolução dos indicadores de desempenho dos serviços
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Art. 3º  Ao Conselho Municipal de Proteção e
DefesaCivilcompete:I—auxiliarnaformulação,implementa
çãoeexecuçãodasaçõesdoCOMPDEC;II—propornormas
paraimplementaçãoeexecuçãodaPolíticaNacionaldeProte
çãoeDefesaCivil(PNPDEC)noâmbitomunicipal;III—propor
procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes,
gestantes, idosos e pessoas com deficiência em situação de
desastre,observadaalegislaçãoaplicável;IV—acompanharo
cumprimento das disposições legais e regulamentares de pro
teção e defesacivil; V — propor a destinação de recursos or
çamentários ou de outras fontes, internas ou externas, para
atenderaosprogramasdeproteçãoedefesacivil;VI—acom
panhar e avaliar as operações de Proteção e Defesa Civil no
município, bem como propor articulações com outros órgãos
das esferas estadual e federal; VII — estimular as iniciativas
das entidades não governamentais integradas ou não ao Sis
tema Nacional de Proteção e Defesa Civil; VIII — propor a
celebração de acordos e convênios com outras instituições,
visando ao apoio técnico e financeiro necessário ao cumpri
mentodasaçõesdeproteçãoedefesacivil;IX—recomendar
aos diversos órgãos que compõem o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil ações prioritárias que possam mitigar
as consequências de desastres naturais ou provocados pelo
homem.

CAPÍTULOIII
DACOMPOSIÇÃO


Art.4ºOCONPDECécompostopormembros
titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Secretário
MunicipaldaSegurançaCidadãqueopresidirá:I—oSecretá
rio Municipal da Segurança Cidadã; II — o Coordenador de
ProteçãoeDefesaCivil;III—oDiretorGeraldaGuardaMuni
cipaldeFortaleza;IV—1(um)membrodaSecretariaMunici
paldaInfraestrutura;V—1(um)membrodaSecretariaMuni
cipal da Saúde; VI — 1 (um) membro da Secretaria Municipal
da Conservação e Serviço Públicos; VII — 1 (um) membroda
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de For
taleza; VIII — 1 (um)membro da Secretaria Municipal doTra
balho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome; IX — 1
(um) membro indicado pelo Corpo de Bombeiros Militar do
EstadodoCeará;X—1(um)membroindicadopelaFundação
CearensedeMeteorologia;XI—1(um)membrodaCoordena
doria Estadual de Defesa Civil do Estado do Ceará; XII — 3
(três) representantes da sociedade civil; XIII — 2 (dois) repre
sentantes das áreas atingidas por desastre; XIV — 2 (dois)
especialistasdenotóriosaber.§1ºOsmembrosdoConselho
Municipal de Proteção e Defesa Civil serão indicados pelas
entidades e órgãos representados e investidos na função de
Conselheiros por meio de Portaria do Secretário Municipal da
Segurança Cidadã. § 2º  As indicações de substituições de
Conselheirosserãofeitaspelasentidadeseórgãosrepresenta
dos. § 3º  Para cada membro efetivo será indicado 1 (um)
suplentequeassumirácomdireitoavotonaausênciadotitular.
§ 4º  Será dispensado do Conselho Municipal de Proteção e
Defesa Civil o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar
decomparecera3(três)reuniõesconsecutivase6(seis)alter
nadasnoperíodode1(um)ano.§5ºOsórgãoseentidades
com representação neste conselho poderão substituir seus
titulares, a qualquer tempo, obedecendo ao disposto do § 1º
desseartigo.§6ºOmandatodosrepresentantesdeórgãose
deentidadesseráde2(dois)anos.§7ºOConselhoMunici
paldeProteçãoeDefesaCivilcontarácomrepresentantesde
órgãosmunicipais,estaduaisedasociedadecivil,incluindose
representantesdascomunidadesatingidaspordesastre,epor
especialistasdenotóriosaber.§8ºOsmembrosdoConselho
MunicipaldeProteçãoeDefesaCivilexercerãosuasatividades
semprejuízodasfunçõesqueocupem,enãofarãojusaqual
querespéciedegratificaçãoouremuneraçãoespecial.§9ºAs
entidadesdasociedadecivilaseremrepresentadasnoCONP
DEC deverão ter atuação local comprovada em assuntos de
proteçãoedefesacivil,escolhidospormeiodeeditaldepartici
pação feito pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã,
conformedispuseroRegimentoInterno.§10Osespecialistas



previstosnoincisoXIVdeverãoternotórioconhecimentotécni
cocientíficoemaçõesdeproteçãoedefesacivil,indicadospor
universidadeseinstitutosdeensinotécnicoesuperiordoEsta
dodoCeará,conformedispuseroRegimentoInterno.§11Os
representantes das áreas atingidas por desastre previstos no
inciso XIII serão escolhidos dentre as lideranças comunitárias
locais por meio de edital de participação feito pela Secretaria
Municipal da Segurança Cidadã, conforme dispuser o Regi
mento Interno. § 12 A colaboração referida neste artigo será
considerada prestação de serviço relevante e constarão nos
assentamentos dos respectivos membros, se servidores públi
cos.§13AfunçãodepresidênciadoConselhoMunicipalde
ProteçãoeDefesaCivilseráexercidapeloSecretárioMunicipal
daSegurançaCidadãeafunçãodeVicePresidenteseráexer
cidapeloCoordenadordaDefesaCivildoMunicípiodeFortale
za. Art. 5º  O colegiado se reunirá, sempre que necessário,
quandoconvocadopeloseupresidenteoupelamaioriasimples
de seus membros com antecedência de vinte e quatro (24)
horas.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art.6ºApóssuainstalação,oConselhoMunici
pal de Proteção e Defesa Civil terá o prazo de 90 (noventa)
dias para elaborar seu Regimento Interno, que será aprovado
porDecretodoChefedoPoderExecutivo,edisporásobresua
organização, funcionamento e diretrizes básicas de atuação.
Art.7ºASecretariaExecutivadoConselhoMunicipaldePro
teçãoeDefesaCivilseráexercidapeloSecretariaMunicipalda
SegurançaCidadã,aqualdeverágarantirasuaestruturaçãoe
oseuplenofuncionamento.Art.8ºAsdespesasnecessárias
àinstalaçãoeàmanutençãodoConselhoMunicipaldeProte
çãoeDefesaCivilcorrerãoporcontadedotaçãoorçamentária
daSecretariaMunicipaldaSegurançaCidadã.Art.9ºCaberá
a cada órgão e entidade municipal, integrante do Conselho
MunicipaldeProteçãoeDefesaCivil,elaborarformalmenteseu
planode ação relativo à proteção edefesa civil, em conformi
dadecomsuarespectivaesferadecompetênciaeemarticula
çãocomaCoordenadoriaEspecialdeProteçãoeDefesaCivil
da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. Art. 10  Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DEFORTALEZA,em19dedezembrode2014.






Dispõe sobre a reestruturação
do Conselho Consultivo para o
Desenvolvimento do Município
de Fortaleza e dá outras provi
dências.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
Art. 1º  O Conselho Consultivo para o Desenvolvimento do
MunicípiodeFortaleza,criadopelaLeiComplementarn.35,de
27 de dezembro de 2006, passa a denominarse Conselho
Municipalde Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, órgão
colegiadodecaráterconsultivo,vinculadoàSecretariaMunici
pal do Desenvolvimento Econômico, com estrutura e compe
tênciasdisciplinadasnaformadestaLei.

CAPÍTULOI
DACOMPETÊNCIA


Art. 2º  Compete ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Fortaleza: I — acompanhar o
cumprimento da política municipal de desenvolvimento econô
mico; II — exercer o intercâmbio permanente com os demais
órgãos municipais, estaduais e federais, organismos interna

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.591 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009
Convoca a 1ª Conferência de
Defesa Civil e Assistência Humanitária - Etapa Municipal de
Fortaleza, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. 83,
inciso VI da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e em conformidade com o regimento da 1ª Conferência Nacional de
Defesa Civil - CNDC. CONSIDERANDO que a 1ª CNDC terá
como objetivo a formulação de princípios e diretrizes da Política
Nacional de Defesa Civil e desenvolverá seus trabalhos com
base no seguinte lema: “Defesa Civil: Prevenção e Assistência
Humanitária - Por uma ação integral e contínua”. CONSIDERANDO que a 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil deverá
ocorrer entre 24 e 26 de março de 2010 e tem como objetivo
promover a reflexão da sociedade em relação a seu papel nas
ações de Defesa Civil e Assistência Humanitária, enfatizando o
papel preventivo e de preparação do Sistema Nacional de
Defesa Civil. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência de Defesa Civil e Assistência Humanitária - Etapa Municipal de Fortaleza, a ser coordenada pela Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza. Art. 2º - A Conferência Municipal é
parte integrante, preparatória e eletiva da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil - CNDC, e será realizada na cidade de
Fortaleza, no período de 11 a 12 de dezembro de 2009. Art. 3º A Conferência Municipal, em conformidade com o Regimento
Interno da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, desenvolverá em seus trabalhos objetivando: I - A análise das Ações de
Defesa Civil no nível municipal e demais organismos do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, previstos no Decreto
Presidencial nº 5.376 de 17 de fevereiro de 2005; II - A definição de diretrizes para a reorganização do SINDEC no plano
Municipal, Estadual e Nacional e das ações de Defesa Civil
com ênfase nos Princípios da Prevenção e Assistência Humanitária, como política de estado para a garantia do desenvolvimento social; III - O estabelecimento de instruções que possibilitem o fortalecimento da participação social no planejamento,
gestão e operacionalização do SINDEC. Art. 4º - A 1ª Conferência de Defesa Civil e Assistência Humanitária - Etapa Municipal de Fortaleza, será presidida pelo Diretor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, Dr. José Arimá Rocha Brito e
em sua ausência ou impedimento eventual, pelo Coordenador
Municipal de Defesa Civil, Senhor Alísio Silva Santiago. Parágrafo Único - A realização da 1ª Conferência de Defesa Civil e
Assistência Humanitária - Etapa Municipal de Fortaleza, será
coordenada por uma Comissão Organizadora Municipal, cuja
composição será definida pelo Diretor da Guarda Municipal e o
Coordenador de Defesa Civil do Município de Fortaleza. Art. 5º
- O Diretor Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil fará publicar no Diário Oficial do Município de Fortaleza, portarias designando servidores para comporem a Comissão Organizadora
Municipal, como também os eventos preparatórios e o crono-

Nº 14.185

grama da 1ª Conferência de Defesa Civil e Assistência Humanitária - Etapa Municipal de Fortaleza, de que trata este decreto.
Parágrafo Único - A 1ª Conferência de Defesa Civil e Assistência Humanitária - Etapa Municipal de Fortaleza atenderá ao
estabelecido em Regimento Interno, aprovado pela Comissão
Organizadora Estadual ou pela Comissão Organizadora Nacional, em consonância com o Regimento Interno da Conferência
Nacional de Defesa Civil, dispondo sobre organização, funcionamento e processo de escolha dos delegados. Art. 6º - As
despesas decorrentes da realização da 1ª Conferência de
Defesa Civil e Assistência Humanitária - Etapa Municipal de
Fortaleza correrão à conta dos recursos orçamentários deste
Município. Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 10 dias do
mês de novembro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 8610/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que consta do Processo nº 44278/2009. CONSIDERANDO que através do Ato nº 0274/2001 de 12.01.2001, a
servidora FRANCISLUCIA MACEDO TEIXEIRA, matrícula nº
8914-01, lotada na Secretaria Executiva Regional III, foi nomeada para o cargo em comissão de Chefe da Unidade Administrativa-Financeira, simbologia DAS-3, integrante da estrutura
administrativa da extinta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo Administrativo 44278/2009. CONSIDERANDO a não elaboração do ato de exoneração do cargo
acima citado e a necessidade de regularizar a situação funcional da mesma. RESOLVE considerar exonerada do cargo em
comissão de Chefe da Unidade Administrativa-Financeira,
simbologia DAS-3, integrante da estrutura administrativa da
extinta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS, a partir de 02.01.2002, nos termos do art. 41, II, da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município
de Fortaleza), publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de
02.01.1991. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de novembro de 2009. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

> CONFERÊNCIAS

FORTALEZA, 16 DE NOVEMBRO DE 2009

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
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FORTALEZA

ATO Nº 8611/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta do Processo nº 44278/2009. CONSIDERANDO que através do Ato nº 6721/1996, de 22.10.1996,
a servidora FRANCISLUCIA MACEDO TEIXEIRA, matrícula
nº 8914-01, lotada na Secretaria Executiva Regional III, foi
designada para compor a Comissão de Descentralização do
Programa Nacional de Alimentação Escolar, como Membro,
com remuneração correspondente ao símbolo DAS-3, vinculada à extinta Secretaria de Educação e Cultura do Município.
CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo Administrativo 44278/2009. CONSIDERANDO a não
elaboração do ato de dispensa da comissão acima citada e a
necessidade de regularizar a situação funcional da mesma.
RESOLVE considerar dispensada da Comissão de Descentralização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, como
Membro, com remuneração correspondente ao símbolo DAS-3,
vinculada à extinta Secretaria de Educação e Cultura do Muni-
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COMISSÃO DE DEFESA CIVIL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DENOMINAÇÃO DAS
EQUIVALÊNCIA QUANTIDADE
FUNÇÕES
Assistente Técnico (Ações
de Defesa Civil)
DAS.2
01
Assistente Técnico (Articulação e Mobilização de
Parcerias)
DAS.2
01
Auxiliar Técnico
DAS.3
02
Encarregado de Atividades Técnicas
DNI.1
01


 


Dispõe sobre a Comissão de
Suporte das Ações de Serviços
Públicos e Cidadania e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 76,
itens VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 19 da Lei n°
8.692, de 31 de dezembro de 2002. DECRETA: Art. 1° - A Comissão de Suporte das Ações de Serviços Públicos e Cidadania, instituída pelo Decreto n° 11.221, de 08 de julho de 2002,
fica vinculada à Guarda Municipal de Fortaleza. Art. 2° - A Comissão de que trata este Decreto terá duração de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogada a critério do Chefe do Poder
Executivo. Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias da
Guarda Municipal de Fortaleza. Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, exceto quanto aos efeitos financeiros que retroagirão a 08 de janeiro de 2003. GABINETE DO PREFEITO,
em 14 de fevereiro de 2003.         




  
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-

COMISSÕES

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 76,
itens VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 21 da Lei n°
8.692, de 31 de dezembro de 2002. DECRETA: Art. 1° - A Comissão de Defesa Civil do Município, instituída pelo Decreto n°
11.149, de 05 de março de 2002, fica vinculada à Guarda Municipal de Fortaleza, com a finalidade de proceder à coordenação da execução das atividades de prevenção ou minimização
de desastres naturais, humanos ou mistos, socorrer e assistir
populações atingidas. Art. 2° - Fica alterada para 05 (cinco)
membros a composição da Comissão a que se refere este
Decreto, na forma constante no seu Anexo Único. Art. 3° - As
despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à
conta das dotações orçamentárias da Guarda Municipal de
Fortaleza. Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO, em 14 de fevereiro de 2003.  
          


ANEXO ÚNICO a que se refere o art. 2° do Decreto n° 11.361
de 14 de fevereiro de 2003

do com o Processo n° 0261/2002. RESOLVE, exonerar a pedido, nos termos do art. 40, 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, NOIVE DOS SANTOS SILVA, matrícula n° 51560.1, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Executiva Re-gional III
- HD Evandro Ayres de Moura, Quadro Permanente - Parte I Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de
29.11.2002. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro de 2003.     
         
  



   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 00258/2003. RESOLVE, exonerar a
pedido, nos termos do art. 40, 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, JAIR VIEIRA
DA SILVA, matrícula n° 48480.1, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Executiva Regional V - EM Dona
Creuza do Carmo Rocha, Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de 06.01.2003.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
26 de fevereiro de 2003.          
          
 



  
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 4365/2003. RESOLVE, exonerar a pedido, nos termos do art. 40, 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, FRANCISCO ANTÔNIO MATOS, matrícula n° 11391.1, ocupante do cargo de
Vigia, lotado na Secretaria Executiva Regional IV - HD Maria
José Barroso de Oliveira, Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de 20.01.2003.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
26 de fevereiro de 2003.          
          
 



   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 42875/2002. RESOLVE, exonerar a
pedido, nos termos do art. 40, 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, RAIMUNDA
FLORÊNCIO ALVES, matrícula n° 48241.1, ocupante do cargo
de Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional V CMES Viviane Benevides, Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de 01.08.2002.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
26 de fevereiro de 2003.         
   
 



  
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 4444/2003. RESOLVE, exonerar a pedido, nos termos do art. 40, 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, ADRIANA PERES
MULLER, matrícula n° 50491.1, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional V - EM Casimiro
Montenegro, Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de 06.02.2003. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro
de 2003.           
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ARRANJO
INSTITUCIONAL

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LV

FORTALEZA, 11 DE JULHO DE 2007

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0037 DE 10 DE JULHO DE 2007
Institui o Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza
e dá outras providências
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O Regulamento Disciplinar dos Servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, instituído
por esta Lei Complementar, tem a finalidade de definir os deveres, tipificar as infrações disciplinares, regular as sanções administrativas, os procedimentos processuais correspondentes,
os recursos, o comportamento e as recompensas aos referidos
servidores. Art. 2º - Este regulamento aplica-se aos servidores
pertencentes ao efetivo da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, incluindo-se, ainda, os ocupantes exclusivamente de
cargos em comissão, os servidores de atividades administrativas e os de nível superior.
TÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA
Art. 3º - A hierarquia e a disciplina são a base
institucional da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza,
sendo a hierarquia a ordenação de autoridade, em níveis diferentes de uma escala existindo superiores e subordinados; e a
disciplina a rigorosa observância e acatamento das leis, regulamentos, decretos e as demais disposições legais, traduzindose pelo voluntário e adequado cumprimento ao dever funcional.
Art. 4º - São princípios norteadores da disciplina e da hierarquia
da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza: I - o respeito
à dignidade humana; II - o respeito à cidadania; III - o respeito
à justiça; IV - o respeito à legalidade democrática; V - o respeito à coisa pública. Art. 5º - São superiores em razão do cargo,
ainda que não pertencentes às carreiras do Corpo da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza: I - chefe do Poder Executivo Municipal; II - diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa
Civil de Fortaleza. Art. 6º - As ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo responsabilidade à autoridade que
as determinar. § 1º - A hierarquia confere ao superior o poder
de transmitir ordens, de fiscalizar e de rever decisões em relação ao subordinado. § 2º - Os integrantes do Corpo da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza serão subordinados à
disciplina básica da mesma, onde quer que exerçam suas
atividades, sujeitando-se também às normas dos órgãos onde
desenvolvam suas atividades, desde que estas não conflitem
com as da instituição, que são soberanas. § 3º - No caso de
dúvida acerca dos procedimentos a serem adotados nas ações
práticas, será assegurado o esclarecimento ao subordinado.
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Art. 7º - Todo servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza que se deparar com ato contrário à disciplina da
instituição deverá adotar medida saneadora. Parágrafo Único Se detentor de hierárquica sobre o infrator, o servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza deverá adotar as providências cabíveis pessoalmente; se subordinado, deverá comunicar às autoridades competentes. Art. 8º - O ordenamento
hierárquico da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza
compreende 3 (três) carreiras, sendo: I - Carreira de Segurança
Pública; II - Carreira de Defesa Civil; III - Carreira de Segurança
Institucional. Art. 9º - A precedência hierárquica, salvo nos
casos a que se refere o art. 5º desta Lei, é regulada pelos cargos. Art. 10 - Na igualdade de cargos, terá precedência hierárquica: I - o servidor mais antigo no cargo; II - o servidor mais
antigo na Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; III pela posição nas escalas numéricas, número funcional ou registros similares. Art. 11 - São deveres do servidor da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, além dos demais elencados neste regulamento: I - ser assíduo e pontual; II - cumprir
as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; IV - guardar sigilo sobre os assuntos
da administração; V - tratar com urbanidade os companheiros
de trabalho e o público em geral; VI - manter sempre atualizada
sua declaração de família, de residência e de domicílio; VII zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à sua guarda e utilização; VIII - proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função
pública; IX - cooperar e manter o espírito de solidariedade,
afeição e camaradagem com os companheiros de trabalho; X estar em dia com as leis, regimentos, regulamentos, instruções
e ordens de serviço que digam respeito as suas funções; XI prestar continência a seu superior hierárquico; XII - comparecer
convenientemente trajado em serviço e com o uniforme determinado para a ocasião; XIII - zelar pela boa apresentação individual. Parágrafo Único - Fazem parte da boa apresentação
individual a barba e cabelos cortados, unhas aparadas e, para
o efetivo feminino, os cabelos curtos ou presos segundo os
tipos prescritos, sendo permitido o uso de brincos discretos e
maquiagem leve, segundo as demais disposições deste regulamento.
CAPÍTULO II
DO USO DO UNIFORME
Art. 12 - O uso correto dos uniformes é fator
primordial na boa apresentação individual e coletiva do quadro
de pessoal da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza,
contribuindo para o fortalecimento da disciplina e da imagem da
instituição perante a opinião pública. § 1º - É obrigatório o uso
do uniforme limpo e completo pelo Corpo da Guarda Municipal
e Defesa Civil de Fortaleza, quando em efetivo serviço, salvo
por exigência do serviço prestado com a devida autorização da
Direção-Geral. § 2º - Os servidores de carreira pertencentes ao
Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando investidos em cargos de comissão poderão usar o uniforme,
dentro da conveniência de suas atividades ou por determinação da Direção-Geral. Art. 13 - É vedado ao Corpo da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza o uso do uniforme quando: I - não mais pertencer ao Corpo da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza; II - passar para a inatividade; III praticar atos de incontinência pública e escandalosa de vícios,
jogos proibidos ou embriaguez habitual; IV - estiver disciplinarmente afastado do cargo; V - estiver à disposição, com ou sem

QUARTAFEIRA - PÁGINA 2

“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

JOSÉ AROLDO C. MOTA
Controladoria Geral do
Município

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação e
Assistência Social

JOSÉ MENELEU NETO
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ônus para a origem, excetuados os casos previstos em convênios com outros órgãos públicos; VI - estiver em gozo de férias
ou licenças médicas; VII - estiver afastado de suas funções
para trato de interesse particular, para concorrer ou desempenhar mandato eletivo ou de representação sindical; VIII - participar de manifestações de caráter político-partidárias.
CAPÍTULO III
DA CONTINÊNCIA
Art. 14 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo dentro da Carreira de Segurança Pública da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza manifestarão respeito e apreço
aos seus superiores, pares e subordinados através da continência: I - dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado; II - observando a hierárquica; III - observando que a
continência é impessoal e que visa à autoridade e não à pessoa. IV - verificando que a continência parte sempre do servidor
de menor precedência hierárquica; V - reconhecendo que todo
servidor deve, obrigatoriamente, retribuir a continência que lhe
é prestada; se uniformizado, prestará a continência individual;
se à paisana, responderá com um movimento de cabeça e com
um cumprimento verbal. Art. 15 - Têm direito à continência: I - a
Bandeira Nacional: a) ao ser hasteada ou arriada diariamente
em cerimônia militar ou cívica; b) por ocasião da cerimônia de
incorporação ou desincorporação, nas formaturas; c) quando
conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por
guarda ou por organização civil, em cerimônia cívica; II - o Hino
Nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica; III
- o chefe do Poder Executivo Municipal; IV - os superiores
hierárquicos.
CAPÍTULO IV
DO COMPORTAMENTO DO SERVIDOR
Art. 16 - Ao ingressar no Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, o servidor será classificado no
comportamento bom. Art. 17 - Para fins disciplinares e para os
demais efeitos legais, o comportamento do servidor da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza será considerado: I excelente, quando no período de 4 (quatro) anos não tiver
sofrido qualquer punição; II - bom, quando no período de 3
(três) anos não tiver sofrido pena de suspensão; III - insuficiente, quando no período de 2 (dois) anos tiver sofrido até 2 (duas)
suspensões ou equivalentes (§ 1º); IV - ruim, quando no perío-
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do de 1 (um) ano tiver sofrido o somatório de mais de 15 (quinze) dias de suspensão. § 1º - Para a classificação de comportamento, 2 (duas) advertências equivalerão a 1 (uma) suspensão. § 2º - A avaliação do comportamento dar-se-á anualmente
através de portaria do diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, de acordo com os critérios estabelecidos neste artigo. § 3º - A contagem de tempo para a melhoria
de comportamento começará a partir da data em que se encerrar o cumprimento da punição. § 4º - O conceito atribuído ao
comportamento do servidor, nos termos do disposto neste
artigo, será considerado para: I - indicação para participação
em cursos de aperfeiçoamento; II - submissão à participação
em programa educativo, nas hipóteses dos incisos III e IV do
caput deste artigo, se a soma das penas de suspensão aplicadas for superior a 30 (trinta) dias. Art. 18 - Anualmente será
elaborado pela Corregedoria da Guarda Municipal o relatório de
avaliação disciplinar do efetivo da Guarda Municipal, o qual
será submetido à apreciação da Assessoria Jurídica e do diretor-geral. § 1º - A Corregedoria da Guarda Municipal convidará
1 (um) servidor de cada categoria profissional do Corpo da
Guarda Municipal e Defesa Civil para acompanhar os trabalhos
de formação do relatório citado no caput deste artigo. § 2º - Os
critérios de avaliação terão por base a aplicação desta Lei
Complementar. § 3º - A avaliação deverá considerar a totalidade das infrações punidas, a tipificação e as sanções correspondentes e o cargo do infrator. Art. 19 - Do ato do diretor-geral
que classificar os integrantes da instituição caberá recurso,
dirigido à própria direção da instituição, devendo conter a justificativa para o recebimento deste. Parágrafo Único - O recurso
previsto neste artigo deverá ser interposto no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da publicação oficial do ato
impugnável e terá efeito suspensivo.
CAPÍTULO V
DAS RECOMPENSAS
Art. 20 - As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços, atos meritórios e trabalhos
relevantes prestados pelo servidor. Art. 21 - São recompensas
da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza: I - condecorações por serviços prestados; II - elogios. § 1º - Condecorações constituem-se em referências honrosas e insígnias conferidas aos integrantes da Guarda Municipal e Defesa Civil de
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Fortaleza por sua atuação em ocorrências de relevo na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio municipal,
podendo ser formalizadas independentemente da classificação
de comportamento, com a devida publicidade no Diário Oficial
do Município e registro em pasta funcional. § 2º - Elogio é o
reconhecimento formal da administração às qualidade morais e
profissionais daqueles que compõem a Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza, com a devida publicidade no Diário
Oficial do Município e registro em pasta funcional. § 3º - As
recompensas previstas neste artigo serão conferidas por determinação do diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil
de Fortaleza.
CAPÍTULO VI
DO DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 22 - É assegurado ao servidor da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza o direito de requerer ou
representar, quando se julgar prejudicado por ato ilegal praticado por superior hierárquico, desde que o faça dentro das normas de urbanidade. Parágrafo Único - Os requerimentos deverão ser endereçados à Ouvidoria da instituição, que se encarregará de adotar as providências que julgar necessárias para o
andamento dos pedidos.
TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES
DISCIPLINARES
Art. 23 - Infração disciplinar é toda qualquer violação aos deveres funcionais, aos princípios éticos e norteadores da conduta dos integrantes da Guarda Municipal e Defesa
Civil de Fortaleza, podendo esta transgressão se manifestar
através de ação ou omissão, desde que contrarie os preceitos
estabelecidos nesta Lei Complementar, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e as demais leis, regulamentos,
normas e disposições legais, sem prejuízo da aplicação de
sanções de natureza penal. Art. 24 - As infrações, quanto à sua
natureza, classificam-se em: I - leves; II - médias; III - graves.
Art. 25 - São infrações disciplinares de natureza leve: I - chegar
atrasado, sem justo motivo, a ato ou ao posto de serviço; II permutar serviço sem permissão da autoridade competente; III
- deixar de usar uniforme, ou usá-lo incompleto, contrariando as
normas respectivas ou trajar vestuário incompatível com a
função; IV - suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se
de meios ilícitos para dificultar a identificação; V - descurar-se
do asseio pessoal ou coletivo, conforme o art. 11, parágrafo
único, desta Lei Complementar; VI - negar-se a receber uniforme, equipamentos ou outros objetos que lhe sejam destinados
ou que devam ficar em seu poder; VII - conduzir veículo da
instituição sem autorização da unidade competente; VIII - fumar, estando de serviço, nos locais em que tal procedimento
seja vedado; IX - deixar de encaminhar documentos no prazo
legal; X - negar-se a prestar continência a seus superiores, de
acordo com Capítulo III deste regulamento. Art. 26 - São transgressões disciplinares de natureza média: I - faltar ou ausentarse do serviço sem motivo justificável; II - deixar de comunicar
ao superior imediato ou, na sua ausência, a outro superior,
informação sobre perturbação da ordem pública, logo que dela
tenha conhecimento; III - encaminhar documentos ao superior
hierárquico comunicando infração disciplinar inexistente ou sem
indícios de fundamentação fática; IV - desempenhar inadequadamente suas funções por falta de atenção; V - afastar-se,
momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deva
encontrar-se por força de ordens ou disposições legais; VI deixar de apresentar-se, nos prazos estabelecidos, sem motivo
justificado, nos locais em que deva comparecer; VII - representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado pela
Direção-Geral; VIII - deixar de se apresentar à instituição,
mesmo estando de folga, após ato convocatório do diretor da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; IX - sobrepor ao
uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas ou, ainda, usar indevidamente medalhas
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desportivas, distintivos ou condecorações, sem motivo justificado; X - dirigir veículo da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza em desobediência às determinações contidas no
Código de Trânsito Brasileiro, salvo se em caso de emergência
e no estrito cumprimento do dever; XI - deixar de preencher
relatório de atividades ou omitir informações decorrentes da
operação realizada, salvo por motivo justificável; XII - ofender a
moral e os bons costumes, por meio de atos, palavras ou gestos; XIII - responder por qualquer modo desrespeitoso a servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, com função superior, igual ou inferior, ou a qualquer munícipe; XIV deixar de zelar pela economia do material do Município e pela
conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização;
XV - designar ou manter sob sua chefia imediata cônjuge,
companheiro ou companheira ou parente até 2º grau; XVI coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária; XVII - retirar, sem prévia anuência da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição; XVIII
- recusar fé a documentos públicos; XIX - valer-se do cargo
para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública; XX - deixar de manter em dia a
escrituração do setor onde trabalha, no que for da sua competência; XXI - permitir a presença de pessoas estranhas ao
serviço, em local em que seja proibida; XXII - permitir que o
subordinado exerça função incompatível com suas atribuições
ou proibidas por lei ou regulamento. Art. 27 - As transgressões
disciplinares de natureza grave classificam-se em 4 (quatro)
grupos. § 1º - São transgressões disciplinares do primeiro grupo: I - deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou
pelos atos praticados por servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em função subordinada que agir em cumprimento de sua ordem; II - permanecer uniformizado, não
estando em serviço, em boates, casas de prostituição, bares
suspeitos, clubes de carteados, salões de bilhar, bingos ou
semelhantes, locais em que se realizem corridas de cavalo ou
quaisquer outros locais em que pela localização, freqüência ou
prática habitual, possam comprometer a Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza e a administração pública municipal;
III - deixar de comunicar a seu chefe imediato faltas graves ou
crimes de que tenha conhecimento em razão da função; IV deixar, quando solicitado, de prestar auxílio na manutenção ou
restabelecimento da ordem pública, quando ao seu alcance; V ingerir bebida alcoólica estando uniformizado; VI - introduzir ou
tentar introduzir bebidas alcoólicas em dependências da instituição ou postos de serviço; VII - solicitar a interferência de pessoas estranhas à instituição, a fim de obter para si ou para
outrem qualquer vantagem ou benefício; VIII - fornecer à imprensa informações que ultrapassem a sua competência ou
que sejam de caráter sigiloso; IX - divulgar decisão, despacho,
ordem ou informação, antes de oficialmente publicada; X exercer atividade incompatível com a função de guarda, subinspetor, agente de segurança institucional e agente de defesa civil; XI - assinar documentos que importem ordem ou determinação a superior; XII - apresentar-se uniformizado quando
proibido; XIII - praticar quaisquer atos que ponham em dúvida a
sua honestidade funcional; XIV - espalhar notícias falsas em
prejuízo da ordem e da disciplina da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e do serviço público municipal como um
todo; XV - apresentar-se publicamente em situação que denigra
a imagem da instituição, em decorrência do consumo de bebidas alcoólicas, estando em serviço ou no uso do fardamento;
XVI - fazer propaganda político-partidária nas dependências da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou em qualquer
outro local estando fardado, vinculando a imagem do serviço
público municipal a qualquer partido político ou candidato; XVII
- entrar ou permanecer em comitê político ou participar de comícios estando uniformizado, salvo quando em serviço; XVIII utilizar-se do anonimato para macular ou ferir pares, superiores
ou subordinados; XIX - deixar com pessoas estranhas à Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza sua carteira de identificação funcional ou simulacros; XX - faltar com a verdade junto
a depoimentos em relatórios e declarações, por ocasião de
ocorrências de qualquer natureza; XXI - desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional; XXII - alegar

doença para esquivar-se ao cumprimento do dever, sem apresentar atestados ou laudos médico-periciais, dentro dos prazos
legais, que comprovem sua situação; XXIII - vender, ceder,
doar ou emprestar peças de uniforme e/ou equipamento ou
quaisquer materiais pertencentes à instituição; XXIV - abandonar o serviço para o qual tenha sido designado, sem a devida
justificativa e autorização do chefe imediato; XXV - retirar ou
tentar retirar de local sob a administração da Guarda Municipal
e Defesa Civil de Fortaleza objeto ou viatura, sem ordem dos
respectivos responsáveis; XXVI - usar expressões jocosas ou
pejorativas que atentem contra a raça, a religião, o credo ou
orientação sexual e cultural; XXVII - participar da gerência ou
administração de empresas privadas, em especial aquelas da
área de segurança; XXVIII - omitir, em qualquer documento,
dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos; XXIX transportar na viatura, que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoa ou material, sem autorização da autoridade
competente. § 2º - São transgressões disciplinares do segundo
grupo: I - ofender colegas com gestos, palavras ou escritos; II introduzir, distribuir ou tentar fazer, nas dependências da instituição ou em lugar público, estampas e publicações que atentem
contra a disciplina ou a moral; III - introduzir ou tentar introduzir
em dependências da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou outra repartição pública, material inflamável ou explosivo sem permissão do superior hierárquico; IV - dificultar ao
servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em
função subordinada a apresentação de reclamação, recurso ou
exercício do direito de petição; V - praticar violência, em serviço
ou em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo se
em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever; VI deixar de providenciar para que seja garantida a integridade
física de pessoas detidas ou sob sua guarda ou responsabilidade; VII - publicar ou contribuir para que sejam publicados
fatos ou documentos privativos da Direção da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; VIII - recusar-se a auxiliar as
autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício
de suas funções e que, em virtude destas, necessitem do auxílio imediato, desde que esteja dentro de suas atribuições; IX contribuir para que pessoas detidas ou sob guarda ou responsabilidade conservem em seu poder objetos não permitidos; X abrir ou tentar abrir setor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, sem autorização, salvo se em caso de urgência ou
emergência; XI - ofender, provocar ou desafiar autoridade ou
servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que
exerça função superior, igual ou subordinada, com palavras,
gestos ou ações; XII - deixar de cumprir escala ou retardar
serviço ou ordem legal, sem motivo escusável; XIII - descumprir
preceitos legais durante a custódia de pessoas detidas sob sua
guarda ou responsabilidade; XIV - aconselhar ou concorrer
para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente; XV - referir-se depreciativamente às ordens legais em
informações, pareceres, despachos, pela imprensa ou por
qualquer meio de divulgação; XVI - publicar ou contribuir para
que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que possam concorrer
para ferir a disciplina ou a hierarquia ou comprometer a segurança institucional. § 3º - São transgressões disciplinares do
terceiro grupo: I - dar ordem ilegal ou claramente inexeqüível; II
- violar ou deixar de preservar local de crime; III - ameaçar,
induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas no procedimento penal, civil ou administrativo; IV - deixar de comunicar ato ou fato irregular que presenciar, de qualquer servidor
integrante da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza,
mesmo quando não lhe couber intervir; V - deixar de auxiliar o
companheiro de serviço envolvido em ocorrência; VI - trabalhar
em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente; VII - praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público. § 4º - São transgressões disciplinares do quarto
grupo: I - extraviar, danificar ou subtrair, em benefício próprio
ou de outrem, documentos de interesse da administração; II valer-se ou fazer uso de cargo ou função pública para praticar
assédio sexual ou moral; III - procurar a parte interessada em
ocorrência para obtenção de vantagem indevida; IV - acumular
ilicitamente seu cargo público no Município de Fortaleza, com
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qualquer outro, nas esferas municipal, estadual ou federal, nos
termos da Constituição Federal; V - não acatamento de ordem
superior que importe prejuízos graves à administração pública
ou a terceiros. § 5º - Verificada em processo administrativo a
acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa fé, o
servidor optará por 1 (um) dos cargos e, se não o fizer dentro
de 15 (quinze) dias, será exonerado de qualquer deles, a critério da administração.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
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Art. 28 - As sanções disciplinares aplicáveis aos
servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza,
nos termos dos artigos precedentes, são: I - ressarcimento ao
erário público municipal; II - advertência; III - suspensão; IV destituição de cargo em comissão; V - demissão; VI - demissão
a bem do serviço público.
SEÇÃO I
DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO,
DA ADVERTÊNCIA E DA SUSPENSÃO
Art. 29 - O ressarcimento ao erário, é a forma
que o Poder Público Municipal tem de reaver, financeiramente,
o gasto que foi obrigado a suportar em decorrência do procedimento negligente, imprudente ou imperito de seus agentes,
nos moldes dos arts. 99, 100 e 170 da Lei Municipal n° 6.794,
de 27 de dezembro de 1990, e ocorrerá quando: I - o agente
público cometer infrações de trânsito, comprovadas por meio
de notificações dos órgãos de trânsito; II - o agente público
causar danos a terceiros, comprovados por meio de orçamentos próprios; III - houver a perda do material de trabalho, no
que importar prejuízos ao desempenho das atividades laborais.
Parágrafo Único - O ressarcimento ao erário será precedido do
competente processo administrativo disciplinar, o qual garantirá
a ampla defesa e o contraditório ao servidor envolvido, nos
moldes da legislação vigente. Art. 30 - A advertência será aplicada às faltas de natureza leve, terá publicidade no Diário
Oficial do Município, e constará da pasta funcional individual do
infrator, não sendo levada em consideração para os efeitos do
disposto no art. 17 deste regulamento. Parágrafo Único - Para
a primeira transgressão disciplinar de natureza leve, aplica-se a
pena de advertência; para a primeira reincidência, aplica-se a
pena de suspensão por 1 (um) dia; para a segunda reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 2 (dois) dias; para a
terceira, aplica-se a pena de suspensão de 4 (quatro) dias,
seguindo-se a contagem com múltiplos de 2 (dois) até o limite
de 30 (trinta) dias, respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Art. 31 - A pena de suspensão, que não
excederá de 90 (noventa) dias, será aplicada ao servidor que
reincidir na prática de infrações de natureza leve e infringir as
transgressões de natureza média e grave, tendo publicidade no
Diário Oficial do Município, devendo, igualmente, ser averbada
na pasta funcional individual do infrator, para os efeitos do
disposto no art. 17 deste regulamento. § 1º - Para a primeira
transgressão disciplinar de natureza média, aplica-se a pena
de suspensão de 1 (um) dia; para a primeira reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 3 (três) dias; para a segunda
reincidência, aplica-se a pena de 6 (seis) dias, seguindo-se a
contagem com múltiplos de 3 (três) até o limite de 30 (trinta)
dias, respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. § 2º - Às transgressões disciplinares de natureza grave,
do primeiro grupo, comina-se a pena de suspensão de 3 (três)
dias; para a primeira reincidência, a pena cominada será de 5
(cinco) dias; para a segunda, a pena cominada será de 10
(dez) dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 5 (cinco)
até o limite de 90 (noventa) dias. § 3º - Às transgressões disciplinares de natureza grave, do segundo grupo, comina-se a
pena de suspensão de 5 (cinco) dias; para a primeira reincidência a pena cominada, será de 10 (dez) dias; para a segunda, a pena cominada será de 20 (vinte) dias, seguindo-se a
contagem com múltiplos de 10 (dez) até o limite de 90 (noventa) dias. § 4º - Às transgressões disciplinares de natureza grave, do terceiro grupo, comina-se a pena de suspensão de 10
(dez) dias; para a primeira reincidência, a pena cominada será
de 15 (quinze) dias; para a segunda, a pena cominada será de
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30 (trinta) dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 15
(quinze) até o limite de 90 (noventa) dias. § 5º - Às transgressões disciplinares de natureza grave, do quarto grupo, cominase a pena de suspensão de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias;
para a primeira reincidência, a pena cominada será de até 60
(sessenta) dias, não inferior à pena de transgressão; para a
segunda, a pena cominada será de 90 (noventa) dias. Art. 32 Durante o período de cumprimento da suspensão, o servidor
perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício
do cargo, exceto quando houver conveniência para o serviço
quando a pena de suspensão poderá ser convertida em multa,
na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia da remuneração,
sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício.
SEÇÃO II
DA DEMISSÃO
Art. 33 - Será aplicada a pena de demissão,
conforme determina o art. 211, § 3º, da Lei Municipal nº 6.794,
de 27 de dezembro de 1990, nos casos de: I - crime contra a
administração pública; II - abandono de cargo, quando o servidor faltar, sem justa causa, ao serviço por mais de 30 (trinta)
dias consecutivos; III - faltas ao serviço, sem justa causa, por
mais de 60 (sessenta) dias interpolados durante o período de
12 (doze) meses; IV - improbidade administrativa; V - infringência ao disposto no art. 27, § 4º, inciso V, deste regulamento; VI
- ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo se
em legítima defesa própria de outrem e/ou em defesa do patrimônio público municipal; VII - aplicação irregular de dinheiro
público; VIII - revelação de segredo apropriado em razão do
cargo; IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; X - acumulação ilegal de cargos públicos, ressalvado o disposto no art. 27, § 5º, desta Lei Complementar; XI transgressões ao art. 168, incisos X a XV, da Lei Municipal nº
6.794, de 27 de dezembro de 1990. Art. 34 - As penalidades
poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar, levadas em conta a gravidade da infração cometida, os
danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias atenuantes e o anterior comportamento do servidor. Art.
35 - Uma vez submetido a inquérito administrativo, o servidor
só poderá ser exonerado a pedido, depois de ocorrida a absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver
sido imposta. Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se
aplica, a juízo da autoridade competente, para impor a penalidade, aos casos previstos nos incisos II e III do art. 33 desta
Lei.
SEÇÃO III
DA DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
Art. 36 - Será aplicada a pena de demissão a
bem do serviço público ao servidor, de conformidade com o art.
211, § 3º, da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de
1990: I - praticar, em serviço ou em razão dele, atos atentatórios à vida e à integridade física de qualquer pessoa, salvo se
em legítima defesa própria ou de outrem e/ou em defesa do
patrimônio público municipal; II - praticar crimes hediondos
previstos na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, alterada pela
Lei Federal nº 8.930, de 06 de setembro de 1994, crimes contra
a administração pública, a fé pública, a ordem tributária e a
segurança nacional, bem como de crimes contra a vida, salvo
se em legítima defesa, mesmo que fora de serviço; III - lesar o
patrimônio ou os cofres públicos; IV - conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública; V - praticar insubordinação
grave; VI - receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de
outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas;
VII - exercer a advocacia administrativa; VIII - praticar ato de
incontinência pública e escandalosa ou dar-se ao vício de jogos
proibidos, quando em serviço; IX - revelar segredos de que
tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que
o faça dolosamente, com prejuízo para o Município ou para
qualquer particular.
TÍTULO IV
DA OUVIDORIA E DA CORREGEDORIA
DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA
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CAPÍTULO I
DA OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL
DE FORTALEZA
Art. 37 - Fica criada a Ouvidoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, como setor vinculado diretamente à Diretoria-Geral da Guarda Municipal e que terá a
seguinte composição: I - 1 (um) ouvidor, simbologia DAS-1; II 2 (dois) auxiliares de Ouvidoria, simbologia DNI-1. Art. 38 - Os
cargos de ouvidor e de auxiliar de Ouvidoria são cargos em
comissão integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, de livre nomeação e exoneração pelo
chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único. O chefe
do Poder Executivo Municipal, através de decreto, regulamentará os cargos de ouvidor e de auxiliar de Ouvidoria, bem como
indicará suas respectivas gratificações. Art. 39 - A Ouvidoria da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza tem as seguintes
competências: I - receber e encaminhar à Direção-Geral as
denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos ou que contrariem o interesse público, praticado por servidores públicos, em todos os
seus níveis, da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; II
- realizar diligências nas unidades da administração, sempre
que necessário, para o desenvolvimento dos seus trabalhos; III
- manter sempre o sigilo sobre denúncias e reclamações, bem
como sobre sua fonte, providenciando junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes, de acordo com as disponibilidades de cada órgão; IV - manter serviço telefônico gratuito,
quando possível, destinado exclusivamente a receber denúncias e/ou reclamações; V - manter atualizado arquivo de documentação relativa às denúncias, reclamações e representações
recebidas; VI - elaborar e publicar, trimestralmente, relatório de
suas atividades e, anualmente, a consolidação dos 4 (quatro)
relatórios trimestrais. Art. 40 - O ouvidor da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza tem como atribuições: I - propor ao
diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a
instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e
criminal, fazendo à Polícia Civil, ao Ministério Público ou ainda
ao Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver
indícios ou suspeita de crime; II - requisitar, diretamente e sem
qualquer ônus de qualquer órgão municipal, informações, certidões, cópia de documentos ou volumes de autos relacionados
com a investigação em curso; III - recomendar a adoção de
providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; IV - recomendar aos
órgãos da administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas; V - monitorar o andamento de procedimentos administrativos enviados ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou à CorregedoriaGeral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, a fim de
que sejam cumpridas as sugestões propostas; VI - imputar
responsabilidades aos membros da Corregedoria da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza ou aos membros da Comissão Processante, no caso de paternalismo, protecionismo
ou qualquer outra forma violadora do Direito, que possa ensejar
ou levar à impunidade. Art. 41 - No que se refere exclusivamente a infrações envolvendo servidores do Quadro dos Profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, é atribuída ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza competência para: I - determinar a instauração: a) das
sindicâncias em geral; b) dos procedimentos especiais de exoneração em estágio probatório; c) dos inquéritos administrativos; II - decidir, por despacho, os processos de inquérito administrativo, nos casos de: a) absolvição; b) suspensão resultante
de desclassificação da infração ou de abrandamento da penalidade; c) suspensão ou demissão, nas hipóteses de: abandono
do cargo; faltas ao serviço, sem justa causa, por mais de 60
(sessenta) dias interpolados durante o ano; ou ineficiência no
serviço, nos termos da legislação específica. Parágrafo Único A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições
para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encami-

nhar os recursos e os pedidos de revisão de inquérito ao chefe
do Poder Executivo Municipal. Art. 42 - Os auxiliares de Ouvidoria serão responsáveis pelo atendimento direto das denúncias, dessa maneira, poderão executar as mesmas atribuições
do ouvidor, quando na ausência deste. Art. 43 - Para a consecução de seus objetivos a Ouvidoria da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza atuará: I - por iniciativa própria, em
decorrência de denúncias, reclamações e representações de
qualquer do povo ou de entidades representativas da sociedade; II - por solicitação do diretor-geral da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza.
CAPÍTULO II
DA CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA
CIVIL DE FORTALEZA
Art. 44 - Fica criada a Corregedoria no âmbito da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, sendo um setor
autônomo e independente, responsável pela apuração das
infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, às correições em seus
diversos setores e à apreciação das representações relativas à
atuação irregular de seus membros. Art. 45 - À Corregedoria da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, compete: I apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores
integrantes do Quadro dos Profissionais da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza; II - realizar visitas de inspeção e
correições extraordinárias em qualquer unidade da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; III - apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular
de servidores integrantes do Quadro dos Profissionais da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; IV - promover
investigação sobre o comportamento ético, social e funcional
dos candidatos a cargos na Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, bem como dos ocupantes desses cargos em estágio
probatório e dos indicados para o exercício de chefias, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Art. 46 - A
Corregedoria será composta de 1 (uma) Comissão Processante
e 1 (uma) Comissão de Sindicância, formadas cada uma por 3
(três) servidores municipais e terá a seguinte estrutura: I - 1
(um) corregedor, simbologia DNS-2; II - 2 (dois) auxiliares de
Corregedoria, simbologia DAS-3; III - 1 (um) presidente de
Comissão de Sindicância, simbologia DAS-1; IV - 2 (dois) secretários, simbologia DNI-1. Art. 47 - Os componentes da Comissão Processante e da Comissão de Sindicância da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza deverão ser servidores de
carreira, estáveis no serviço público municipal, ter preferencialmente formação acadêmica em Direito, ter conhecimento da
Legislação Municipal e, ainda, gozarem de comportamento
funcional excelente. § 1º - O cargo de corregedor será preenchido por indicação do chefe do Poder Executivo Municipal e
recairá em um servidor da Prefeitura de Fortaleza, que se enquadre nas condições expostas no caput deste artigo, e que
tenha experiência profissional em sindicâncias e processos
administrativos disciplinares. Art. 48 - O diretor-geral encaminhará ao chefe do Poder Executivo os nomes dos servidores
que se encontrarem habilitados para ocupar os cargos descritos no art. 45 desta Lei Complementar, para análise e posterior
nomeação. Parágrafo Único - O chefe do Poder Executivo
Municipal, através de decreto, disporá sobre a regulamentação
dos cargos de corregedor, de auxiliar de Corregedoria, de presidente da Comissão de Sindicância e de secretários, bem
como indicará suas respectivas gratificações. Art. 49 - O corregedor tem como atribuições: I - assistir o diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza nos assuntos disciplinares; II - manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar
que devam ser submetidos à apreciação do diretor-geral da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, bem como indicar a composição da Comissão Processante; III - dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades, assim como distribuir os serviços da Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa
Civil de Fortaleza; IV - apreciar e encaminhar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular
de servidores integrantes do Quadro dos Profissionais da
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Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, bem como propor ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza a instauração de sindicâncias administrativas e de
procedimentos disciplinares, para a apuração de infrações
administrativas atribuídas aos referidos servidores; V - avocar,
excepcional e fundamentadamente, processos administrativos
disciplinares e sindicâncias administrativas instauradas para a
apuração de infrações administrativas atribuídas a servidores
integrantes do Quadro dos Profissionais da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza; VI - responder às consultas formuladas pelos setores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza sobre assuntos de sua competência; VII - determinar a
realização de correições extraordinárias nas unidades da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, remetendo sempre relatório reservado ao diretor-geral da Guarda; VIII - elaborar e encaminhar à Assessoria Jurídica e ao diretor-geral a lista
de classificação anual dos servidores pertencentes ao efetivo
da Guarda Municipal; IX - remeter ao diretor-geral da Guarda
Municipal relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional dos servidores integrantes do Quadro dos Profissionais da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza em estágio probatório, propondo, se for o caso, a instauração de procedimento especial, observada a legislação pertinente. Art. 50 São atribuições dos auxiliares de Corregedoria: I - preparar o
local onde serão instalados os trabalhos da Comissão Processante; II - assistir e assessorar o corregedor no que for solicitado ou se fizer necessário; III - guardar sigilo sobre os fatos e
assuntos tratados na Corregedoria; IV - evitar a comunicação
entre as testemunhas processuais durante as audiências; V propor medidas no interesse dos trabalhos da Comissão Processante; VI - assinar atas e termos; VII - participar da elaboração do relatório conclusivo. Art. 51 - São atribuições do presidente da Comissão de Sindicância: I - instalar os trabalhos da
Comissão Sindicante; II - exercer a presidência e a representação dos trabalhos da Comissão Sindicante, dirigindo todas as
ações necessárias ao bom desempenho daquela; III - efetuar a
designação dos demais membros para exercerem as funções
de secretariado aos trabalhos; IV - determinar as notificações
das pessoas que forem parte da Sindicância; V - determinar a
lavratura dos termos dos atos praticados pela Comissão Sindicante; VI - estipular os locais, horários e prazos a serem cumpridos pelos membros e partes da Sindicância; VII - assinar
todo e qualquer documento necessário ao desenvolvimento
dos trabalhos; VIII - laborar no sentido de que os direitos legais
do sindicado sejam rigorosamente obedecidos; IX - providenciar as qualificações das partes e reduzir a termo as declarações
prestadas; X - determinar diligências e os demais atos processuais, juntadas de documentos, desde que de interesse da
Comissão de Sindicância; XI - manter informados o corregedor
e o diretor-geral da Guarda Municipal acerca do andamento
dos trabalhos de Sindicância; XII - determinar o encerramento
dos trabalhos de apuração; XIII - emitir o relatório final, juntamente com o encaminhamento dos autos ao corregedor da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Art. 52 - Os secretários da Comissão de Sindicância têm como atribuições: I atender às determinações do presidente da Comissão; II preparar o local de trabalho e todo o material necessário e
imprescindível às apurações dos fatos em análise; III - ter cautela nos seus escritos; IV - montar o Processo de Sindicância;
V - rubricar os documentos que produzir ou atuar; VI - receber
e expedir papéis e documentos atinentes à apuração dos fatos;
VII - juntar aos autos as vias das notificações; VIII - organizar o
arquivo de processos e peças processuais; IX - guardar sigilo e
comportar-se com discrição e prudência.
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TÍTULO V
DAS NORMAS GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DAS MODALIDADES DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Art. 53 - São procedimentos disciplinares: I - de
preparação e investigação: a) o relatório circunstanciado e
conclusivo sobre os fatos; b) a sindicância; II - do exercício da
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pretensão punitiva: a) inquérito administrativo; III - a exoneração em período probatório.
CAPÍTULO II
DA PARTE E DE SEUS PROCURADORES
Art. 54 - São considerados parte, nos procedimentos disciplinares de exercício da pretensão punitiva, o servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e o titular
de cargo em comissão. Art. 55 - Os servidores incapazes temporária ou permanentemente, em razão de doença física ou
mental, serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil. Parágrafo Único - Inexistindo representantes legalmente investidos, ou na impossibilidade comprovada de trazê-los ao procedimento disciplinar, ou,
ainda, se houver pendências sobre a capacidade do servidor,
serão convocados como seus representantes os pais, o cônjuge ou companheiro, os filhos ou parentes até segundo grau,
observada a ordem aqui estabelecida. Art. 56 - A parte poderá
constituir advogado legalmente habilitado para acompanhar os
termos dos procedimentos disciplinares de seu interesse. § 1º Nos procedimentos de exercício da pretensão punitiva, se a
parte não constituir advogado ou for declarada revel, ser-lhe-á
dado defensor, na pessoa de procurador municipal, que não
terá poderes para receber citação e confessar. § 2º - A parte
poderá, a qualquer tempo, constituir advogado, hipótese em
que se encerrará, de imediato, a representação do defensor
dativo. § 3º - Ser-lhe-á dado também defensor dativo quando,
notificada de que seu advogado constituído não praticou atos
necessários, a parte não tomar qualquer providência no prazo
de 3 (três) dias.
CAPÍTULO III
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS
SEÇÃO I
DAS CITAÇÕES
Art. 57 - Todo servidor que for parte em procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva será citado, sob pena de nulidade do procedimento, para dele participar
e se defender. Parágrafo Único - O comparecimento espontâneo da parte ou qualquer outro ato que implique ciência inequívoca a respeito da instauração do procedimento administrativo
suprem a necessidade de realização de citação. Art. 58 - A
citação far-se-á, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da
data do interrogatório designado, da seguinte forma: I - por
entrega pessoal do mandado ou por meio do setor ou Departamento de Recursos Humanos da respectiva pasta; II - por
correspondência; III - por edital. Art. 59 - A citação por entrega
pessoal far-se-á sempre que o servidor estiver em exercício.
Art. 60 - Far-se-á a citação por correspondência quando o
servidor não estiver em exercício ou residir fora do município,
devendo o mandado ser encaminhado, com aviso de recebimento, para o endereço residencial constante do cadastro de
sua lotação. Art. 61 - Estando o servidor em local incerto e não
sabido, ou não sendo encontrado, por 2 (duas) vezes, no endereço residencial constante do cadastro de sua lotação, promover-se-á sua citação por editais, com prazo de 15 (quinze) dias,
publicados no Diário Oficial do Município de Fortaleza durante
3 (três) edições consecutivas. Art. 62 - O mandado de citação
conterá a designação de dia, hora e local para interrogatório e
será acompanhado da cópia da denúncia administrativa, que
dele fará parte integrante e complementar.
SEÇÃO II
DAS INTIMAÇÕES
Art. 63 - A intimação de servidor em efetivo exercício será feita por publicação impressa no Diário Oficial
do Município de Fortaleza, que também é acessível em
versão
digital,
disponibilizada
no
sítio
eletrônico:
www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp. Parágrafo Único - O
chefe da Unidade de Pessoal deverá diligenciar para que o
servidor tome ciência da publicação. Art. 64 - O servidor que,
sem justa causa, deixar de atender à intimação com prazo
marcado poderá ser apenado com as sanções administrativas
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cabíveis, por decisão do diretor-geral da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza. Art. 65 - A intimação dos advogados
e do defensor dativo será feita por intermédio de publicação no
Diário Oficial do Município de Fortaleza, devendo dela constar
o número do processo, o nome dos advogados e da parte. § 1º
- Dos atos realizados em audiência reputam-se intimados,
desde logo, a parte, o advogado e o defensor dativo. § 2º Quando houver somente um defensor dativo designado no
processo, a Corregedoria encaminhar-lhe-á os autos por carga,
diretamente, independentemente de intimação ou publicação,
devendo ser observado, na sua devolução, o prazo legal cominado para a prática do ato.
CAPÍTULO IV
DOS PRAZOS
Art. 66 - Os prazos são contínuos, não se interrompendo nos feriados e serão computados excluindo-se o dia
do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo Único
- Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o
vencimento cair em fim de semana, feriado, ponto facultativo
municipal ou se o expediente administrativo for encerrado antes
do horário normal. Art. 67 - Decorrido o prazo, extingue-se para
a parte, automaticamente, o direito de praticar o ato, salvo se
esta provar que não o realizou por evento imprevisto, alheio à
sua vontade ou à de seu procurador, hipótese em que o corregedor permitirá a prática do ato, assinalando prazo para tanto.
Art. 68 - Não havendo disposição expressa nesta Lei e nem
assinalação de prazo pelo corregedor, o prazo para a prática
dos atos no procedimento disciplinar, a cargo da parte, será de
5 (cinco) dias. Parágrafo Único - A parte poderá renunciar ao
prazo estabelecido exclusivamente a seu favor. Art. 69 - Quando, no mesmo procedimento disciplinar, houver mais de 1
(uma) parte, os prazos serão comuns, exceto para as razões
finais, quando será contado em dobro, se houver diferentes
advogados. § 1º - Havendo no processo até 2 (dois) defensores, cada um apresentará alegações finais, sucessivamente, no
prazo de 10 (dez) dias cada um. § 2º - Havendo mais de 2
(dois) defensores, caberá ao corregedor conceder, mediante
despacho nos autos, prazo para vista fora da repartição, designando data única para apresentação dos memoriais de defesa
na repartição.
CAPÍTULO V
DAS PROVAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 70 - Todos os meios de prova admitidos em
Direito e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar a
veracidade dos fatos. Art. 71 - O corregedor poderá limitar e
excluir, mediante despacho fundamentado, as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
SEÇÃO II
DA PROVA FUNDAMENTAL
Art. 72 - Fazem a mesma prova que o original as
certidões de processos judiciais e as reproduções de documentos autenticadas por oficial público, ou conferidas e autenticadas por servidor público para tanto competente. Art. 73 - Admitem-se como prova as declarações constantes de documento
particular, escrito e assinado pelo declarante com firma devidamente reconhecida em cartório, bem como depoimentos
constantes de sindicâncias, que não puderem, comprovadamente, ser reproduzidos verbalmente em audiência. Art. 74 Servem também à prova dos fatos o telegrama, o radiograma,
a fotografia, a fonografia, a fita de vídeo e outros meios lícitos,
inclusive os eletrônicos. Art. 75 - Caberá à parte que impugnar
a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado.
SEÇÃO III
DA PROVA TESTEMUNHAL
Art. 76 - A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo corregedor: I - se os fatos
sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já foram pro-

vados por documentos ou confissão da parte; II - quando os
fatos só puderem ser aprovados por documentos ou perícia.
Art. 77 - Compete à parte entregar na repartição, no tríduo
probatório, o rol das testemunhas de defesa, indicando seu
nome completo, endereço e respectivo código de endereçamento postal (CEP). § 1º - Se a testemunha for servidor municipal, deverá a parte indicar o nome completo, unidade de lotação e o número de sua matrícula. § 2º - Depois de apresentado
o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las até a data da
audiência designada, com a condição de ficar sob sua responsabilidade, levá-las à audiência. § 3º - O não comparecimento
da testemunha substituída implicará desistência de sua oitiva
pela parte. Art. 78 - Cada parte poderá arrolar, no máximo, 3
(três) testemunhas. Art. 79 - As testemunhas serão ouvidas, de
preferência, primeiramente as da Corregedoria e, após, as da
parte. Art. 80 - As testemunhas deporão em audiência perante
o corregedor, os auxiliares de Corregedoria e o defensor constituído e, na sua ausência, o defensor dativo. § 1º - Se a testemunha, por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o corregedor poderá designar dia, hora e local para inquiri-la. § 2º - Sendo necessária a oitiva de servidor que estiver cumprindo pena
privativa de liberdade, o corregedor solicitará à autoridade
competente a permissão para ter acesso ao local para inquirir o
servidor. Art. 81 - Incumbirá à parte levar à audiência, independentemente de intimação, as testemunhas por ela indicadas
que sejam servidores municipais, decaindo o direito de ouvi-las,
caso não compareçam. Parágrafo Único - As chefias imediatas
diligenciarão para que sejam dispensados os servidores no
momento das audiências, devendo para tanto serem informadas a respeito da designação da audiência com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência. Art. 82 - Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade e profissão,
local e função de trabalho, número da cédula de identidade,
residência e estado civil, bem como se tem parentesco com a
parte e, se for servidor municipal, o número de sua matrícula.
Art. 83 - A parte cujo advogado não comparecer à audiência de
oitiva de testemunha será assistida por um defensor designado
para o ato pelo corregedor. Art. 84 - O corregedor interrogará a
testemunha, cabendo, primeiro aos comissários e depois à
defesa formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar depoimento. Parágrafo Único - O corregedor poderá
indeferir as reperguntas, mediante justificativa expressa, no
termo de audiência. Art. 85 - O depoimento, depois de lavrado,
será rubricado e assinado pelos membros da Comissão Processante, pelo depoente e defensor constituído ou dativo. Art.
86 - O corregedor poderá determinar, de ofício ou a requerimento: I - a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos; II
- a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas, ou de alguma
delas com a parte, quando houver divergência essencial entre
as declarações sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento.
SEÇÃO IV
DA PROVA PERICIAL
Art. 87 - A prova pericial consistirá em exames,
vistorias e avaliações e será indeferida pelo corregedor, quando dela não depender a prova do fato. Art. 88 - Se o exame
tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, ou
for de natureza médico-legal, a Comissão Processante requisitará, preferencialmente, elementos junto às autoridades policiais ou judiciais, quando em curso investigação criminal ou
processo judicial. Art. 89 - Quando o exame tiver por objeto a
autenticidade de letra ou firma, o corregedor, se necessário ou
conveniente, poderá determinar à pessoa à qual se atribui a
autoria do documento que copie ou escreva, sob ditado, em
folha de papel, dizeres diferentes, para fins de comparação e
posterior perícia. Art. 90 - Ocorrendo necessidade de perícia
médica do servidor denunciado administrativamente, o órgão
pericial da Municipalidade dará à solicitação da Comissão Processante caráter urgente e preferencial. Art. 91 - Quando não
houver possibilidade de obtenção de elementos junto às autoridades policiais ou judiciais e a perícia for indispensável para a
conclusão do processo, o corregedor solicitará ao diretor-geral
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da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a contratação
de perito para esse fim.
CAPÍTULO VI
DAS AUDIÊNCIAS E DO INTERROGATÓRIO DA PARTE
Art. 92 - A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, vedada a presença de
terceiros, exceto seu advogado. Art. 93 - O termo de audiência
será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da Comissão, pela parte e, se for o caso, por seu defensor.
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CAPÍTULO VII
DA REVELIA E DE SUAS CONSEQÜÊNCIAS
Art. 94 - O corregedor decretará a revelia da
parte que, regularmente citada, não comparecer perante a
Comissão no dia e hora designados. § 1º - A regular citação
será comprovada mediante juntada aos autos: I - da contrafé
do respectivo mandato, no caso de citação pessoal; II - das
cópias dos 3 (três) editais publicados no Diário Oficial do Município de Fortaleza, no caso de citação por edital; III - do Aviso
de Recebimento (AR), no caso de citação pelos Correios. § 2º Não sendo possível realizar a citação, o intimador certificará os
motivos nos autos. Art. 95 - A revelia deixará de ser decretada
ou, se decretada, será revogada quando verificado, a qualquer
tempo, que, na data designada para o interrogatório: I - a parte
estava legalmente afastada de suas funções por licençamaternidade ou paternidade, em gozo de férias, presa, provisoriamente ou em cumprimento de pena, ou em licença-médica
se impossibilitada de prestar depoimento, podendo a Comissão
realizar audiência em domicílio ou no lugar onde se encontre o
servidor. II - a parte comprovar motivo de força maior que tenha
impossibilitado seu comparecimento tempestivo. Parágrafo
Único - Revogada a revelia, será realizado o interrogatório,
reiniciando-se a instrução, com aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, desde que ratificados pela parte, por termo
lançado nos autos. Art. 96 - Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar, designando-se defensor dativo para atuar em defesa da parte. Parágrafo Único - É
assegurado ao revel o direito de constituir advogado em substituição ao defensor dativo que lhe tenha sido designado. Art. 97
- A decretação da revelia acarretará a preclusão das provas
que deveriam ser requeridas, especificadas e/ou produzidas
pela parte em seu interrogatório, assegurada a faculdade de
juntada de documentos com as razões finais. Parágrafo Único Ocorrendo a revelia, a defesa poderá requerer provas no tríduo
probatório. Art. 98 - A parte revel não será intimada pela Comissão Processante para a prática de qualquer ato, constituindo ônus da defesa comunicar-se com o servidor, se assim
entender necessário. § 1º - Desde que compareça perante a
Comissão Processante ou intervenha no processo, pessoalmente ou por meio de advogado com procuração nos autos, o
revel passará a ser intimado pela Comissão, para a prática de
atos processuais. § 2º - O disposto no § 1º deste artigo não
implica revogação da revelia nem elide os demais efeitos desta.
CAPÍTULO VIII
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO
Art. 99 - É defeso aos membros da Comissão
Processante exercer suas funções em procedimentos disciplinares: I - de que for parte; II - em que interveio como mandatário da parte, defensor dativo ou testemunha; III - quando a parte
for seu cônjuge, parente consangüíneo ou afim, em linha reta
ou na colateral, até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo
capital; IV - quando em procedimento estiver postulando como
advogado da parte seu cônjuge ou parentes consangüíneos ou
afins, em linha reta ou na colateral, até segundo grau; V quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento do exercício de pretensão punitiva; VI - na etapa da
revisão, quando tenha atuado anteriormente. Art. 100 - A argüição de suspeição de parcialidade de alguns ou de todos os
membros da Comissão Processante e do defensor dativo precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo su-
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perveniente. § 1º - A argüição deverá ser alegada pelos citados
no caput deste artigo ou pela parte, em declaração escrita e
motivada, que suspenderá o andamento do processo. § 2º Sobre a suspeição argüida, o diretor-geral da Guarda Municipal
e Defesa Civil de Fortaleza: I - se a acolher, tomará as medidas
cabíveis necessárias à substituição do suspeito ou dos suspeitos; II - se a rejeitar, motivará a decisão e devolverá o processo
ao corregedor, para prosseguimento.
CAPÍTULO IX
DA COMPETÊNCIA
Art. 101 - A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado
da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato. Art. 102 - O diretor-geral da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, em se tratando
de inquérito administrativo, tem como atribuições: I - determinar
a instauração: a) das sindicâncias em geral; b) dos procedimentos de exoneração em estágio probatório; c) dos inquéritos
administrativos; II - decidir, por despacho, os processos de
inquérito administrativo, nos casos de: a) absolvição; b) desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade de
que resulte a imposição de pena de repreensão ou de suspensão; c) aplicação da pena de suspensão; d) envio dos autos ao
chefe do Poder Executivo Municipal para aplicação de pena de
demissão nas hipóteses desta Lei. § 1º - A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições para decidir os
pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos
e os pedidos de revisão de inquérito ao chefe do Poder Executivo Municipal. § 2º - Poderá ser delegada ao corregedor-geral
da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a competência
prevista nos incisos I, alínea a, e II, deste artigo. Art. 103 - O
diretor-geral poderá acompanhar o processo disciplinar, bem
como requisitar cópia de peças processuais que julgar relevantes. Art. 104 - Na ocorrência de infração disciplinar envolvendo
servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, de
mais de 1 (um) setor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, caberá às chefias imediatas com responsabilidade
sobre os servidores infratores elaborar relatório circunstanciado
sobre a irregularidade, e remetê-lo à Corregedoria da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza para o respectivo processamento.
CAPÍTULO X
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR
Art. 105 - Extingue-se a punibilidade: I - pela
morte da parte; II - pela prescrição; III - pela anistia. Art. 106 - O
procedimento disciplinar extingue-se com a publicação do despacho decisório pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo Único - O processo, após sua extinção, será enviado
à Unidade de Pessoal para as necessárias anotações na pasta
funcional e arquivamento, se não interposto recurso. Art. 107 Extingue-se o procedimento sem julgamento de mérito, quando
a autoridade administrativa competente para proferir a decisão
acolher proposta da Comissão Processante, nos seguintes
casos: I - morte da parte; II - ilegitimidade da parte; III - quando
a parte já tiver sido demitida, dispensada ou exonerada do
serviço público, casos em que se farão as necessárias anotações na pasta funcional para fins de registro de antecedentes;
IV - quando o procedimento disciplinar versar sobre a mesma
infração de outro, em curso ou já decidido. Art. 108 - Extinguese o procedimento com julgamento de mérito, quando a autoridade administrativa proferir decisão: I - pelo arquivamento do
processo disciplinar; II - pela absolvição ou imposição de penalidade; III - pelo reconhecimento da prescrição.
TÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE PREPARAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO DO RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO E CONCLUSIVO SOBRE OS FATOS
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Art. 109 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências
objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. § 1º - As
providências de apuração terão início imediato após o conhecimento dos fatos e serão adotadas na unidade onde estes
ocorreram, consistindo na elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos e encaminhado à Corregedoria
da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza para a instrução, com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, além de
outras provas indispensáveis ao seu esclarecimento. § 2º - A
apuração será cometida aos auxiliares de Corregedoria. § 3º A apuração deverá ser concluída no prazo de 20 (vinte) dias,
findo o qual os autos serão enviados ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, que determinará: I - a
instauração do procedimento disciplinar cabível e a remessa
dos autos ao corregedor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, para a respectiva instrução quando: a) a autoria do
fato irregular estiver comprovada; b) encontrar-se perfeitamente
definida a responsabilidade subjetiva do servidor pelo evento
irregular; c) existirem fortes indícios de ocorrência de responsabilidade funcional, que exijam a complementação das investigações mediante sindicância; II - o arquivamento do feito,
quando comprovada a inexistência de responsabilidade funcional pela ocorrência irregular investigada; III - a aplicação de
penalidade, nos termos do art. 30, quando a responsabilidade
subjetiva pela ocorrência encontrar-se definida, porém a natureza da falta cometida não for grave, não houver dano ao patrimônio público ou se este for de valor irrisório.
SEÇÃO I
DA SINDICÂNCIA
Art. 110 - A sindicância é o procedimento disciplinar de preparação e investigação, instaurada por determinação
do diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. Parágrafo Único - O corregedor,
quando houver notícia de fato tipificado como crime, enviará a
devida comunicação à autoridade competente, se a medida
ainda não tiver sido providenciada. Art. 111 - Na sindicância
serão ouvidos todos os envolvidos nos fatos. Parágrafo Único Os depoentes poderão fazer-se acompanhar de advogado. Art.
112 - Se o interesse público o exigir, o diretor-geral da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza decretará, no despacho
instaurador, o sigilo da sindicância, facultado o acesso aos
autos exclusivamente às partes e seus patronos. Art. 113 - É
assegurada vista dos autos da sindicância, nos termos do art.
5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e da legislação municipal em vigor. Art. 114 - Quanto recomendar a abertura de
procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, o
relatório da sindicância deverá apontar os dispositivos legais
infringidos e a autoria apurada. Art. 115 - A sindicância deverá
ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais
15 (quinze) dias, a critério do diretor-geral da Guarda Municipal
e Defesa Civil de Fortaleza, mediante justificativa fundamentada.
CAPÍTULO II
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
Art. 116 - Instaurar-se-á inquérito administrativo
quando a falta disciplinar, por sua natureza, puder determinar a
suspensão, a dispensa dos servidores admitidos, estáveis ou
não, a demissão e a demissão a bem do serviço público. Parágrafo Único - No inquérito administrativo é assegurado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Art. 117 - São
fases do inquérito administrativo: I - instauração e denúncia
administrativa; II - citação; III - instrução, que compreende o
interrogatório, a prova da Comissão Processante e o tríduo
probatório; IV - razões finais; V - relatório final conclusivo; VI encaminhamento para decisão; VII - decisão. Art. 118 - O inquérito administrativo será conduzido pela Comissão Processante. Art. 119 - O inquérito administrativo, uma vez determinado pelo diretor-geral, será instaurado pelo corregedor, com a
ciência dos demais membros da Comissão Processante. Art.

120 - A denúncia administrativa deverá conter obrigatoriamente: I - a indicação da autoria; II - os dispositivos legais violados
e aqueles que prevêem a penalidade aplicável; III - o resumo
dos fatos; IV - a ciência de que a parte poderá fazer todas as
provas admitidas em Direito e pertinentes à espécie; V - a ciência de que é facultado à parte constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la, e de que, não o fazendo, serlhe-á nomeado defensor dativo; VI - designação de dia, hora e
local para o interrogatório, ao qual a parte deverá comparecer,
sob pena de revelia; VII - nomes completos e registro funcional
dos membros da Comissão Processante. Art. 121 - O servidor
acusado da prática de infração disciplinar será citado para
participar do processo e se defender. § 1º - A citação será feita
conforme as disposições do Título V, Capítulo III, Seção I, desta
Lei Complementar, e deverá conter a transcrição da denúncia
administrativa. § 2º - A citação deverá ser feita com antecedência de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas da data designada
para o interrogatório. § 3º - O não comparecimento da parte
ensejará as providências determinadas nos arts. 95 a 98, com
a designação de defensor dativo. Art. 122 - É assegurado ao
servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente,
desde que o faça com urbanidade, e de intervir, por seu defensor, nas provas e diligências que se realizarem. Art. 123 - Regularizada a representação processual do denunciado, a Comissão Processante promoverá a tomada de depoimentos,
acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a
coleta de prova e, quando necessário, recorrerá a técnicos e
peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Parágrafo Único - A defesa será intimada de todas as provas e
diligências determinadas, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, sendo-lhe facultada a formulação de
quesitos, quando se tratar de prova pericial, hipótese em que o
prazo de intimação será ampliado para 5 (cinco) dias. Art. 124 Realizadas as provas da Comissão Processante, a defesa será
intimada para indicar, em 3 (três) dias, as provas que pretende
produzir. Art. 125 - Encerrada a instrução, dar-se-á vista ao
defensor para apresentação, por escrito, e no prazo de 8 (oito)
dias úteis, das razões de defesa do denunciado. Art. 126 Apresentadas as razões finais de defesa, a Comissão Processante elaborará o parecer conclusivo, que deverá conter: I - a
indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais; II análise das provas produzidas e das alegações da defesa; III conclusão, com proposta justificada e, em caso de punição,
deverá ser indicada a pena cabível e sua fundamentação legal.
§ 1º - Havendo consenso, será elaborado parecer conclusivo
unânime e, havendo divergência, será proferido voto em separado, com as razões nas quais se funda a divergência. § 2º - A
Comissão deverá propor, se for o caso: I - a desclassificação
da infração prevista na denúncia administrativa; II - o abrandamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidos
no procedimento, a circunstância da infração disciplinar e o
anterior comportamento do servidor; III - outras medidas que se
fizerem necessárias ou forem do interesse público. Art. 127 - O
inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de até
90 (noventa) dias, a critério do corregedor da Guarda Municipal, mediante justificativa fundamentada. Parágrafo Único - Nos
casos de prática das infrações previstas no art. 27 desta Lei, ou
quando o servidor for preso em flagrante delito ou preventivamente, o inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da citação válida do indiciado,
podendo ser prorrogado, a juízo da autoridade que determinou
a instauração, mediante justificação, pelo prazo máximo de 60
(sessenta) dias. Art. 128 - Com o parecer conclusivo os autos
serão encaminhados ao diretor-geral da Guarda Municipal para
decisão ou manifestação e encaminhamento ao chefe do Poder
Executivo Municipal, quando for o caso.
SUBSEÇÃO I
DO JULGAMENTO
Art. 129 - A autoridade competente, para decidir,
não fica vinculada ao parecer conclusivo da Comissão Processante, podendo, ainda, converter o julgamento em diligência
para os esclarecimentos que entender necessário. Art. 130 -
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Recebidos os autos, o diretor-geral da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza, quando for o caso, julgará o inquérito
administrativo em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 15 (quinze) dias. Parágrafo Único - A autoridade competente julgará o inquérito administrativo, decidindo,
fundamentadamente: I - pela absolvição do acusado; II - pela
punição do acusado; III - pelo arquivamento, quando extinta a
punibilidade. Art. 131 - O acusado será absolvido, quando reconhecido: I - estar provada a inexistência do fato; II - não
haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato
infração disciplinar; IV - não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração disciplinar; V - não existir prova
suficiente para a condenação; VI - a existência de qualquer das
seguintes causas de justificação: a) motivo de força maior ou
caso fortuito; b) legítima defesa própria ou de outrem; c) estado
de necessidade; d) estrito cumprimento do dever legal; e) coação irresistível.
SUBSEÇÃO II
DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
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Art. 132 - Na aplicação da sanção disciplinar
serão considerados os motivos, circunstâncias e conseqüências da infração, os antecedentes e a personalidade do infrator,
assim como a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Art. 133 São circunstâncias atenuantes: I - estar classificado, no mínimo, na categoria de bom comportamento, conforme disposição
prevista no art. 17, inciso II, desta Lei; II - ter prestado relevantes serviços para a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; III - ter cometido a infração para preservação da ordem ou
do interesse público. Art. 134 - São circunstâncias agravantes: I
- mau comportamento, conforme disposição prevista no art. 17,
inciso IV, desta Lei; II - prática simultânea ou conexão de 2
(duas) ou mais infrações; III - reincidência; IV - conluio de 2
(duas) ou mais pessoas; V - falta praticada com abuso de autoridade. § 1º - Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois de transitar em julgado a decisão
administrativa que o tenha condenado por infração anterior. §
2º - Dá-se o trânsito em julgado administrativo quando a decisão não comportar mais recursos. Art. 135 - Em caso de reincidência, as faltas leves serão puníveis com advertência; e as
médias, com suspensão superior a 15 (quinze) dias, de acordo
com os arts. 30 e 31 desta Lei. Parágrafo Único - As punições
canceladas ou anuladas não serão consideradas para fins de
reincidência. Art. 136 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições,
sendo responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Municipal, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo Único - As cominações civis, penais e
disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre
si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. Art.
137 - Na ocorrência de mais de 1 (uma) infração, sem conexão
entre si, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente.
SUBSEÇÃO III
DO CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 138 - A autoridade responsável pela execução da sanção imposta a subordinado que esteja a serviço ou à
disposição de outra unidade fará a devida comunicação para
que a medida seja cumprida.
CAPÍTULO III
DA EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 139 - Instaurar-se-á procedimento especial
de exoneração em estágio probatório, nos seguintes casos: I inassiduidade; II - ineficiência; III - indisciplina; IV - insubordinação; V - desídia; VI - conduta moral ou profissional que se revele incompatível com suas atribuições; VII - por irregularidade
administrativa grave; VIII - pela prática de delito doloso, relacionado ou não com suas atribuições. Art. 140 - O chefe mediato ou imediato do servidor formulará representação, preferencialmente, pelo menos 4 (quatro) meses antes do término do
período probatório, contendo os elementos essenciais, acompanhados de possíveis provas que possam configurar os casos
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indicados no art. 139 desta Lei, e o encaminhará ao diretorgeral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que
apreciará o seu conteúdo, determinando, se for o caso, a instauração do procedimento de exoneração. Parágrafo Único Sendo inviável a conclusão do procedimento de exoneração
antes de findo o estágio probatório, o diretor-geral da Guarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza poderá convertê-lo em
inquérito administrativo, prosseguindo-se até final decisão. Art.
141 - O procedimento disciplinar de exoneração de servidor em
estágio probatório será instaurado pelo corregedor, com a ciência dos demais membros da Comissão Processante, e deverá
ter toda a instrução concentrada em audiência. Art. 142 - O
termo de instauração e intimação conterá, obrigatoriamente: I a descrição articulada da falta atribuída ao servidor; II - os
dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a tipificação
legal; III - a designação cautelar de defensor dativo para assistir
o servidor, se necessário, na audiência concentrada de instrução; IV - a designação da data, hora e local para interrogatório,
ao qual deverá o servidor comparecer, sob pena de revelia; V a ciência ao servidor de que poderá comparecer à audiência
acompanhado de defensor de sua livre escolha, regularmente
constituído; VI - a intimação para que o servidor apresente, na
audiência concentrada de instrução, toda prova documental
que possuir, bem como suas testemunhas de defesa, que não
poderão exceder a 3 (três); VII - a notificação de que, na mesma audiência, serão produzidas as provas da Comissão Processante, devidamente especificadas; VIII - os nomes completos e registros funcionais dos membros da Comissão Processante. Parágrafo Único - No caso comprovado de não ter o
servidor tomado ciência do inteiro teor do termo de instauração
e intimação, ser-lhe-á facultado apresentar suas testemunhas
de defesa no prazo determinado pela presidência, sob pena de
decadência. Art. 143 - Encerrada a instrução, dar-se-á vista à
defesa para apresentação de razões finais, no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 144 - Após a defesa, a Comissão Processante
elaborará relatório conclusivo, encaminhando-se o processo
para decisão da autoridade administrativa competente.
TÍTULO VII
DOS RECURSOS E DA REVISÃO
DAS DECISÕES EM PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Art. 145 - Das decisões nos procedimentos disciplinares caberão: I - pedido de reconsideração; II - recurso
hierárquico; III - revisão. Art. 146 - As decisões em grau de
recurso e revisão não autorizam a agravação da punição do
recorrente. Parágrafo Único - Os recursos de cada espécie
previstos no art. 145 desta Lei, poderão ser interpostos apenas
uma única vez, individualmente, e cingir-se-ão aos fatos, argumentos e provas, cujo ônus incumbirá ao recorrente. Art. 147 O prazo para interposição do pedido de reconsideração e do
recurso hierárquico é de 15 (quinze) dias, contados da data da
publicação oficial do ato impugnado. Parágrafo Único - Os
recursos serão processados em apartado, devendo o processo
originário segui-los para instrução. Art. 148 - As decisões proferidas em pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão serão sempre motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao
passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou
decisão impugnada.
CAPÍTULO I
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Art. 149 - O pedido de reconsideração deverá ser
à mesma autoridade que houver expedido o ato ou proferido a
decisão e sobrestará o prazo para a interposição de recurso
hierárquico. Art. 150 - Concluída a instrução ou a produção de
provas, quando pertinentes, os autos serão encaminhados à
autoridade para decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
CAPÍTULO II
DO RECURSO HIERÁRQUICO
Art. 151 - O recurso hierárquico deverá ser dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expe-

34

QUARTA-FEIRA - PÁGINA 11

dido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao
chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - Não
constitui fundamento para o recurso a simples alegação de
injustiça da decisão, cabendo ao recorrente o ônus da prova de
suas alegações.
TÍTULO VIII
DA REVISÃO
Art. 152 - A revisão será recebida e processada
mediante requerimento quando: I - a decisão for manifestadamente contrária a dispositivo legal ou à evidência dos autos; II a decisão se fundamentar em depoimentos, exames periciais,
vistorias ou documentos comprovadamente falsos ou eivados
de erros; III - surgirem, após a decisão, provas da inocência do
punido. Parágrafo Único - Não constitui fundamento para a
revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Art. 153
- A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, de acordo com os requisitos do art. 217 da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, será sempre dirigida ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, que decidirá quanto
ao seu processamento. Art. 154 - Ocorrendo o falecimento do
punido, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge,
companheiro ou parente até segundo grau. Art. 155 - No processo revisional, o ônus da prova incumbirá ao requerente e
sua inércia no feito, por mais de 60 (sessenta) dias, implicará o
arquivamento do feito. Art. 156 - Instaurada a revisão, a Comissão Processante deverá intimar o recorrente a comparecer
para interrogatório e indicação das provas que pretende produzir. Parágrafo Único - Se o recorrente for ex-servidor, fica vedada a designação de defensor dativo pela Corregedoria da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Art. 157 - Julgada procedente a revisão, a autoridade competente determinará
a redução, o cancelamento ou a anulação da pena. Parágrafo
Único - As decisões proferidas em grau de revisão serão sempre motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou da decisão
impugnada e não autorizam a agravação da pena.
TÍTULO IX
DO CANCELAMENTO DA PUNIÇÃO
Art. 158 - O cancelamento de sanção disciplinar
consiste na eliminação da respectiva anotação na pasta funcional do servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, sendo concedido de ofício ou mediante requerimento do
interessado, quando este completar, sem qualquer punição: I 5 (cinco) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar
for de suspensão; II - 3 (três) anos de efetivo serviço, quando a
punição a cancelar for de advertência. Art. 159 - O cancelamento das anotações na pasta funcional do infrator e no banco de
dados da Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza dar-se-á por determinação do corregedor, em 15
(quinze) dias, a contar da data do seu pedido, registrando-se
apenas o número e a data do ato administrativo que formalizou
o cancelamento. Art. 160 - O cancelamento da punição disciplinar não será prejudicado pela superveniência de outra sanção,
ocorrida após o decurso dos prazos previstos no art. 162 desta
Lei Complementar. Art. 161 - Concedido o cancelamento, o
conceito do servidor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza será considerado tecnicamente primário, podendo ser
reclassificado, desde que observados os demais requisitos
estabelecidos no art. 17 desta Lei. Art. 162 - Prescreverá: I em 6 (seis) meses, a falta que sujeite à pena de advertência; II
- em 2 (dois) anos, a falta que sujeite à pena de suspensão; III em 5 (cinco) anos, a falta que sujeite à pena de demissão a
bem do serviço público, demissão ou destituição de cargo em
comissão. Parágrafo Único - A infração também prevista como
crime na lei penal prescreverá juntamente com este, aplicandose ao procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal Brasileiro ou em leis
especiais que tipifiquem o fato como infração penal, quando
superiores a 5 (cinco) anos. Art. 163 - A prescrição começará a
correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da
existência do fato, ato ou conduta que possa ser caracterizada

como infração disciplinar. Art. 164 - Interromperá o curso da
prescrição o despacho que determinar a instauração de procedimento de exercício da pretensão punitiva. Parágrafo Único Na hipótese do caput deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente por inteiro da data do ato que a interrompeu. Art.
165 - Se, após instaurado o procedimento disciplinar houver
necessidade de se aguardar o julgamento na esfera criminal, o
feito poderá ser sobrestado e suspenso o curso da prescrição
até o trânsito em julgado da sentença penal, a critério do diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza.
TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 166 - Após o julgamento do inquérito administrativo, é vedado à autoridade julgadora avocá-lo para modificar a sanção aplicada ou agravá-la. Art. 167 - Durante a tramitação do procedimento disciplinar, fica vedada aos órgãos da
administração municipal a requisição dos respectivos autos,
para consulta ou qualquer outro fim, exceto àqueles que tiverem competência legal para tanto. Art. 168 - Os procedimentos
disciplinados nesta Lei Complementar terão sempre tramitação
em autos próprios, sendo vedada sua instauração ou processamento em expedientes que cuidem de assuntos diversos da
infração a ser apurada ou punida. § 1º - Os processos acompanhantes ou requisitados para subsidiar a instrução de procedimentos disciplinares serão devolvidos à unidade competente
para prosseguimento, assim que extraídos os elementos necessários, por determinação do corregedor. § 2º - Quando o
conteúdo do acompanhante for essencial para a formação de
opinião e julgamento do procedimento disciplinar, os autos
somente serão devolvidos à unidade após a decisão final. Art.
169 - O pedido de vista de autos em tramitação, por quem não
seja parte ou defensor, dependerá de requerimento, por escrito,
e será cabível para a defesa de direitos e esclarecimentos de
situações de interesse pessoal. Parágrafo Único - Poderá ser
vedada a vista dos autos até a publicação da decisão final,
inclusive para as partes e seus defensores, quando o processo
se encontrar relatado. Art. 170 - Fica atribuída ao corregedor da
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza competência para
apreciar e decidir os pedidos de certidões e fornecimento de
cópias reprográficas, referentes a processos administrativos
que estejam em andamento na Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Art. 171 - A Lei Municipal nº
6.794, de 27 de dezembro de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689/41
(Código de Processo Penal Brasileiro), quando não incompatíveis com esta Lei Complementar, poderão ser usados subsidiariamente para fundamentação dos casos disciplinares. Art. 172
- Os processos administrativos disciplinares já instaurados na
Procuradoria-Geral do Município, através da Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar, serão analisados pelos
membros da CPAD-PGM e empós encaminhados ao diretorgeral para tomar as providências legais cabíveis. Art. 173 - O
diretor-geral da Guarda Municipal, naquilo que não confrontar à
Legislação Vigente, poderá emitir de portarias disciplinadoras
sobre assuntos relacionados à aplicação das normas de hierarquia, composição de pelotões, postos de serviço e setores
administrativos, como também regime e escalas de trabalho
dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Art. 174 - O chefe do Poder Executivo regulamentará por
decreto o funcionamento e as respectivas Comissões Integrantes da Corregedoria e da Ouvidoria da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza. Art. 175 - As despesas decorrentes
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Art. 176 - Esta Lei Complementar entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 10 de julho de 2007. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTATALEZA.
*** *** ***
LEI COMPLEMENTAR Nº 0038 DE 10 DE JULHO DE 2007
Aprova o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS)
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dos Servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos Servidores da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Fortaleza, estruturado na forma do Anexo I,
obedecendo às diretrizes contidas nesta Lei. § 1º - O Plano de
Cargos, Carreiras e Salários e a que se refere o caput deste
artigo abrange apenas os servidores ocupantes dos cargos/funções de: I - Inspetor, Subinspetor e Guarda Municipal; II
- Agente de Defesa Civil; III - Agente de Segurança Institucional. § 2º - Aos aposentados e pensionistas da Guarda Municipal
e Defesa Civil de Fortaleza são estendidos os benefícios deste
Plano, no que se refere ao vencimento básico, diferencial de
hierarquia e vantagem pecuniária fixa, criadas nesta Lei, nos
termos do § 8º, do art. 40, da Constituição Federal. Art. 2º - O
Plano de Cargos, Carreiras e Salários resultante da aplicação
das diretrizes estabelecidas nesta Lei será composto por: I estrutura do plano: carreiras, classes e cargos/funções - Anexo
I; II - tabela de conversão de cargos - Anexo II; III - quadro de
pessoal - Anexo III; IV - descrição dos níveis de capacitação Anexo IV; V - matrizes hierárquicas salariais - Anexo V; VI tabela de conversão de tempo de serviço - Anexo VI; VII - descrição das atribuições dos cargos/funções - Anexo VII; VIII Manual de Avaliação de Desempenho; IX - Quadro Discriminativo de Enquadramento. Parágrafo Único - O Manual de Avaliação de Desempenho e o Quadro Discriminativo de Enquadramento serão regulamentados por decreto do chefe do Poder
Executivo. Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: I Plano de Cargos, Carreiras e Salários: conjunto de princípios,
diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional
dos servidores ocupantes de cargos/funções que integram
determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão
do órgão; II - Cargo Público: é o lugar inserido no sistema administrativo municipal caracterizando-se, cada um, por determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza
permanente, com denominação própria, número certo, pagamento pelo erário municipal, criação por lei, e sua investidura
depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos; III - Função: é o conjunto de atribuições
e responsabilidades cometidas a um servidor, extinta quando
vagar; IV - Padrão de Vencimento: é a posição do servidor na
escala de vencimento, em função do cargo/função, do nível de
capacitação e da classe; V - Referência: posição do servidor no
padrão de vencimento em função do tempo de serviço; VI Nível de Capacitação: posição do servidor na matriz hierárquica
dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação
profissional para o exercício das atividades do cargo/função
ocupado; VII - Classe: é a divisão básica da carreira, agrupando os cargos/funções da mesma denominação, segundo o
nível de responsabilidade e complexidade; VIII - Carreira: é o
conjunto de cargos de mesma natureza, na qual o servidor se
desloca nos níveis de capacitação e nos padrões de vencimento.
CAPÍTULO II
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 4º - Ficam transferidos para este Plano de
Cargos, Carreiras e Salários da Guarda Municipal e Defesa
Civil os cargos especificados na Lei Complementar nº 0034, de
18 de dezembro de 2006, organizados nos termos do Anexo II,
assim redenominados: I - inspetor; II - subinspetores de 1ª e 2ª
classes passam a ser denominados Subinspetor; III - guardas
de 1ª e 2ª classes passam a ser denominados Guarda Municipal; IV - agente municipal de serviços públicos e cidadania
passa a ser denominado Agente de Defesa Civil; V - agente
especial de serviços públicos passa a ser denominado Agente
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Declara de utilidade pública a
Associação Cearense do Es
porteAdaptado.



FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36,
INCISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTE LEI:Art. 1º  Fica declarada deutilidade pública a
AssociaçãoCearensedoEsporteAdaptado,pessoajurídicade
direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos,
comsedeeforonacidadedeFortaleza.Art.2ºEstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN
CAR, em 28 de dezembro de 2012.     





Dispõe sobre os princípios e
objetivos da Política Municipal
Antidrogas.


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
implementar a Política Municipal Antidrogas, segundo os
princípioseobjetivosdefinidosnestaLei,emedianteaefetiva
orientação do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD),
instituído pela Lei nº 8.565, de 19 de setembro de 2001.
Parágrafo Único  Para os efeitos destaLei, entendese como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar
dependência, assim especificados em lei ou relacionados em
listas específicas atualizadas periodicamente pelo Poder
Executivo da União. Art. 2º  A Política Municipal Antidrogas
será orientada pelos seguintes princípios: I — o respeito aos
direitos humanos; II — o respeito à diversidade e às
particularidades sociais, culturais e comportamentais dos
diferentes grupos sociais; III — o tratamento igualitário e sem
discriminação e o respeito à autonomia e à liberdade das
pessoas usuáriasou dependentes dedrogas lícitasou ilícitas;
IV — o combate à discriminação e a toda forma de estigma
tização social, reconhecendo que a discriminação produz e
agrava a vulnerabilidade social, em particular de usuários de
drogasedependentesquímicos;V—oreconhecimentodeque
a inserção social é fundamental para a prevenção do uso
indevidodedrogas;VI—oreconhecimentodequeajuventude
éumaparceladapopulaçãoparticularmentesuscetívelaouso
indevido de drogas, razão pela qual as políticas específicas
para esse grupo social devem ter prioridade; VII — o
reconhecimentodequecomunidadesconflagradaspelotráfico
ilícito de drogas e pela violência devem receber particular
atençãonodesenhodaspolíticaspúblicassobredrogas;VIII—
a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adéqua
dasàsespecificidadessocioculturaisdasdiversaspopulações,
bemcomodasdiferentesdrogasutilizadas;IX—otratamento
especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população,
levandoemconsideraçãoassuasnecessidadesespecíficas;X
— a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a
interdependênciaeanaturezacomplementardasatividadesde
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas; XI — a promoção da
responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade,
reconhecendo a importância da participação social na preven
ção do uso indevido de drogas; XII — a observância às
orientações emanadas do Conselho Municipal Antidrogas
(COMAD). Art. 3º  A Política Municipal Antidrogas tem como
objetivos: I — contribuir para a inclusão social do cidadão,
visando a tornálo menos vulnerável a assumir comporta
06mentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico
ilícitoeoutroscomportamentoscorrelacionados;II—promover
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aeducaçãoeasocializaçãodoconhecimentosobredrogasno
municípiodeFortaleza;III—promoveraintegraçãotransversal
entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; IV —
promover programas de auxílio e orientação às famílias dos
usuários de drogas. Art. 4º  Para o alcance da finalidade da
política de que trata esta Lei, o Município poderá celebrar
convênio coma União,de acordocom o que está previsto no
art.75daLeiFederalnº11.343,de23deagostode2006,bem
comocom o Estado do Ceará e instituições privadas. Art.5º 
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DEALENCAR, em 28 de dezembro de 2012. 
       






Institui a Semana Piamartina
no âmbito do Município de
Fortaleza,naformaqueindica.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36,
INCISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1ºFicainstituída,noâmbitodoMunicípio
de Fortaleza, a Semana Piamartina, a ser comemorada
anualmentenasemanaemqueincidirodia25deabril,datade
aniversário de morte do Padre João Piamarta, fundador da
CongregaçãodaSagradaFamíliadeNazaré.ParágrafoÚnico
Asemanaaqueserefereocaputconstarádocalendáriooficial
de eventos do Município. Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR,
em 28 de dezembro de 2012.     





Declara de utilidade pública a
AssociaçãoEducacionalComu
nitáriaASAFE.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36,
INCISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTE LEI:Art. 1º  Fica declarada deutilidade pública a
Associação Educacional Comunitária ASAFE, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidadedeFortaleza.Art.2ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 28 de
dezembrode2012.





Institui a Semana Municipal de
Arte e Cultura José deAlencar
edáoutrasprovidências.


FAÇO SABER QUEA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36,
INCISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1ºFicainstituída,noâmbitodoMunicípio
de Fortaleza, a Semana Municipal de Arte e Cultura José de
Alencar,asercomemoradaanualmentenasemanaqueincidir
o dia 1º de maio, data de nascimento do escritor José de
Alencar.Art.2ºASemanaMunicipaldeArteeCulturaJoséde
Alencar tem como objetivo apresentar uma vasta produção
literária do escritor, além de outras atividades culturais e
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os órgãos das esferas federal, estadual e municipal de preven
çãoaouso,tratamentoereinserçãosocialdosfamiliareseusuá
riosdeálcool,crackeoutrasdrogas.§1ºAoConselhoMunici
pal de Políticas sobre Drogas caberá atuar na formulação de
estratégias,nocontroledaexecuçãodaPolíticaMunicipalsobre
Drogas, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros,
de todas as instituições e entidades municipais responsáveis
pelodesenvolvimentodasaçõessupramencionadas,assimcomo
dosmovimentoscomunitáriosorganizadoserepresentaçõesdas
instituições federais e estaduais existentes no município e dis
postas a cooperar com o esforço municipal. § 2º  O Conselho
MunicipaldePolíticassobreDrogasdeveráintegrarseaoSiste
ma Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), de
quetrataaLeiFederalnº11.343,de23deagostode2006,eo
Decretonº5.912,de27desetembrode2006.

CAPÍTULOII
DACOMPETÊNCIA


Art.2ºCompeteaoConselhoMunicipaldePolíti
cas sobre Drogas: I — propor programa municipal de políticas
sobre drogas, pautado na prevenção, tratamento e reinserção
socialdosfamiliareseusuáriosdeálcool,crackeoutrasdrogas,
compatibilizandoo com as políticas estadual e nacional propos
taspelosConselhosestadualenacional,bemcomoacompanhar
asuaexecução;II—estabelecerprioridadesnasaçõesdaPolí
tica Municipalsobre Drogas,a partirde critérios técnicos, finan
ceiros e administrativos, considerando as peculiaridades e ne
cessidadesdoMunicípio;III—assessoraroPoderExecutivona
definiçãoeexecuçãodapolíticadeprevençãoaouso,tratamen
toereinserçãosocialdosfamiliareseusuáriosdeálcool,cracke
outras drogas; IV — acompanhar o desempenho dos órgãos
públicosmunicipaisedasorganizaçõesnãogovernamentaisque
prestemassistênciamédica,psicológicaeterapêuticademanei
rageral,buscandoestabelecerumtrabalhoefetivodeprevenção,
tratamentoereinserçãosocialdosfamiliareseusuáriosdeálco
ol,crackeoutrasdrogas;V—estimularodesenvolvimentoeo
fortalecimentodosgruposdemútuaajuda,taiscomoosAlcoóli
cos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher
propostasesugestõessobreamatéria,paraexamedoConselho
Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas
públicas; VI — colaborar com os órgãos competentes nas ativi
dadesdeprevenção,tratamentoereinserçãosocial dosfamilia
reseusuáriosdeálcool,crackeoutrasdrogas;VII—estimular
estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento dos conheci
mentostécnicosecientíficosreferentesàprevenção,tratamento
e reinserção social dos familiares e usuários de álcool, crack e


Art. 3º  O Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogasserácompostopor1(um)representanteeseurespectivo
suplente, indicado por cada um dos órgãos e entidades: I —
CoordenadoriaEspecialdePolíticassobreDrogas;II—Coorde
nadoria Especial de Políticas Públicas para Juventude; III —
Coordenadoria Especialde Participação Social;IV — Secretaria
Municipal da Saúde; V — Secretaria Municipal da Educação; VI
— Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate à Fome; VII — Secretaria Municipal da Cidadania e
Direitos Humanos; VIII — Secretaria Municipal da Segurança
Cidadã;IX—SecretariaMunicipaldaCulturadeFortaleza;X—
SecretariaMunicipaldoEsporteeLazer;XI—SecretariaMunici
paldoDesenvolvimentoEconômico;XII—CâmaraMunicipalde
Fortaleza; XIII — ConselhoTutelar; XIV — organizaçãonão go
vernamentalregularmenteconstituídanoMunicípiodeFortaleza
há pelo menos 2 (dois) anos, com efetiva atuação na área de
tratamento de problemas relacionados ao uso de drogas, esco
lhidaemrodíziodemandato,pelosdemaismembrosdoConse
lho; XV — instituição pública de ensino superior escolhida em
rodíziodemandato,pelosdemaismembrosdoConselho;XVI—
entidadecomunitárialegalmenteinstituídanoMunicípiodeForta
leza, escolhida em rodízio de mandato, pelos demais membros
do Conselho; XVII — instituições representantes das categorias
profissionaisligadasdiretamenteaotema.§1ºOsconselheiros
terãomandatode2(dois)anos,permitidaarecondução.§2ºO
exercíciodafunçãodeconselheiro,titularousuplente,éconside
radodeinteressepúblicorelevanteenãoseráremunerado.§3º
A Presidência do Conselho será exercida pela Coordenadoria
Especial de Políticas sobre Drogas e a VicePresidência será
exercidapormeiodevotaçãodiretaeaberta.§4ºOPresidente
doConselhopossuivotodequalidade.

CAPÍTULOIV
DOFUNDOMUNICIPALDEPOLÍTICASPÚBLICASSOBRE
DROGAS

> CONSELHOS

outras drogas; VIII — aprovar, autorizar e fiscalizar atividadese
programas propostos por órgãos públicos e pela sociedade civil
acerca dosproblemas relacionadosàs drogas; IX — integrar as
ações do governo municipalnos aspectos relacionados às ativi
dadesdeprevenção,tratamentoereinserçãosocial dosfamilia
reseusuáriosdeálcool,crackeoutrasdrogas,deacordocomo
SistemaNacionaldePolíticassobreDrogas;X—definirestraté

gias e elaborar planos, programas e procedimentos para a mo

dernização organizacional e técnicooperativa, visando ao aper

feiçoamento de ações nas atividades prevenção, tratamento e
Dispõe sobre a criação do reinserção social dos familiares e usuários de álcool, crack e
ConselhoMunicipaldePolíticas outrasdrogas;XI—proporintercâmbioscomorganismosinstitu
sobre Drogas e do Fundo Mu
cionaiseatuaremparceriascomórgãose/ouinstituiçõesnacio
nicipal de Políticas Públicas nais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas; XII —
sobre Drogas e dá outras pro
integrarseàsinstituiçõesnacionaiseorganismos internacionais
vidências.
pertinentes à Política Nacional sobre Drogas; XIII — propor ao

Poder Executivo
medidas que assegurem o cumprimento dos

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE compromissos assumidos mediante a instituição desta Lei; XIV
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI —proporaoPrefeitoMunicipalmedidasquevisemaatenderaos
COMPLEMENTAR:
objetivos previstos nos incisos anteriores; XV — apresentar su
gestõessobreamatéria,parafinsdeencaminhamentoaautori
CAPÍTULOI
dadeseórgãosmunicipais,estaduaisefederais;XVI—elaborar
CONSELHOMUNICIPALDEPOLÍTICASSOBREDROGAS
ealterarseuregimentointerno;XVII—exerceratividadescorre


Art.1ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiode latasnaáreadesuaatuação.
Fortaleza,oConselhoMunicipaldePolíticassobreDrogas,órgão 
CAPÍTULOIII
colegiado,decaráterpermanente,deliberativo,consultivoenor
DACOMPOSIÇÃO
mativo,queseintegraránaaçãoconjuntaearticuladadetodos
sua publicação oficial, exceto os seus efeitos financeiros que
vigorarão em 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 23 de dezembro de 2014.   



Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação





>
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Art.4ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiode
Fortaleza,oFundoMunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogas
(FMPD),instrumentodenaturezacontábil,vinculadoaoGabinete
doPrefeito.
CAPÍTULOV
DAFINALIDADEEDOSOBJETIVOS

Art. 5º  O Fundo Municipal de Políticas Públicas
sobreDrogastemcomofinalidaderecebereadministrarrecursos
financeiros destinados à prevenção ao consumo, tratamento,
recuperaçãoereinserçãosocialdodependentequímico,redução
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de danos sociais à saúde provocados por substâncias psicoati
vas,estudosepesquisasdetemasrelativosàsdrogas.Art.6º
OFundoMunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogastemcomo
objetivos: I — financiar projetos de formação profissional sobre
educação,prevenção,tratamentoereinserçãosocial;II—finan
ciarprogramaseprojetosdeesclarecimentoaopúblico,incluídas
campanhas educativas e de ação comunitárias que abordem a
temáticarelacionadaàsdrogas;III—contribuirparaocusteiode
entidades sociais que desenvolvam atividades de tratamento,
recuperação, reabilitação e reinserção social de usuários de
álcooleoutrasdrogaseseusfamiliares;IV—custearapartici
paçãoderepresentantesdoMunicípioemeventosinternacionais
e nacionais voltados à qualificação ou aperfeiçoamento sobre
drogas; V — financiar programas e projetos, públicos ou priva
dos,dereduçãodedanossociaiseàsaúdecausadospelocon
sumoouusodedrogas;VI—financiarprogramaseprojetosde
reinserção social e ocupacional do dependente químico; VII —
financiar programas e projetos de estudos, pesquisas e avalia
çõesrelacionadasaousodedrogas;VIII—contribuirparainves
timentos e custeio de materiais permanentes e de consumo de
instituiçõeseorganizaçõesquetrabalhamdiretamentecomfami
liareseusuáriosdedrogas;IX—financiaraconstrução,reforma,
ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de
serviços necessários à execução da Política Municipal sobre
Drogas.
CAPÍTULOVI
DOSRECURSOS

Art. 7º  Constituem receitas do Fundo Municipal
dePolíticasPúblicassobreDrogas:I—recursosadicionaisque
aleiestabelecernotranscorrerdecadaexercício;II—recursos
provenientes deconvênios, acordos, contribuições, subvenções,
ajustes, auxílio, doações de organismos públicos e/ou privados,
nacionais e internacionais, bem como de pessoas físicas e/ou
jurídicas; III — recursos provenientes da alienação judicial de
bensmóveis,imóveis,dinheiro,jóias,títulosdecrédito,veículos
de qualquer espécie, insumos químicos e precursores, instru
mentoseapetrechos,bemcomomultasevaloresdecorrentesde
perdimento dos bens decorrentes de condenação criminal ou
penasrestritivasdedireitosconvertidasemespécie,noscrimes
relacionadosàsdrogas;IV—receitasdeaplicaçõesfinanceiras
de recursos do fundo realizadas na forma da lei; V — recursos
oriundos do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), mediante
convênios e ajustes; VI — outras receitas que venham a ser
legalmente constituídas. Parágrafo Único  Os recursos que
compõemoFundoMunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogas
serãodepositadosembancooficial,emcontabancáriaespecífi
ca,eosaldoverificadonofinaldecadaexercícioseráautomati
camente transferido para o exercício seguinte. Art. 8º  O orça
mentodoFundoevidenciaráaspolíticaseoprogramadetraba
lhos governamentais, observados o Plano Plurianual e Lei de
DiretrizesOrçamentárias,eosprincípiosdauniversalidadeedo
equilíbrio.§1ºOorçamentodoFundointegraráodoMunicípio,
em obediência ao princípio da unidade. § 2º  O orçamento do
Fundo observará, na sua elaboração e execução, os padrões e
normasestabelecidasnalegislaçãopertinente.
CAPÍTULOVII
DADESTINAÇÃODOSRECURSOS

Art.9ºAreceitadoFundoMunicipaldePolíticas
PúblicassobreDrogasserádestinadaexclusivamenteparasatis
fação dos objetivos expressos no art. 2º desta Lei, por meio da
execução dos programas, projetos e ações previstos no art. 3º.
Parágrafo Único  Os programas, projetos e ações executados
com recursos do Fundo deverão ser aprovados pelo Conselho
MunicipaldePolíticassobreDrogas.

CAPÍTULOVIII
DACONTABILIDADEDOFUNDO

Art.10AcontabilidadedoFundotemporobjetivo
evidenciarassituaçõesfinanceiras,patrimoniaiseorçamentárias
dosserviçosrelacionadosaousoeabusodesubstânciaspsicoa
tivasnoMunicípio,observadosospadrõesenormasestabeleci
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dasnalegislaçãopertinente.Art.11Acontabilidadeseráorga
nizada de forma a permitir as suas funções de controle prévio,
concomitanteesubsequente,edeinformar,inclusivedeaprimo
rar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de con
cretizaroseuobjetivo,bemcomointerpretareanalisarosresul
tadosobtidos.
CAPÍTULOIX
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

Art.12Ficamcriadososcargosemcomissãode
Coordenador,simbologiaDNS1,Contador,simbologiaDAS1,e
Tesoureiro,simbologiaDAS3,integrantesdaestruturadoFundo
MunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogas,comoobjetivode
auxiliar na gestão do referido Fundo e realizar a sua
contabilidade. Art. 13  O suporte técnicoadministrativo
necessário para o funcionamento do Fundo Municipal de
PolíticasPúblicassobreDrogasseráprestadopelo Gabinetedo
Prefeito, por intermédio da Coordenadoria Especial de Políticas
sobre Drogas. Art. 14  A Coordenadoria Especial de Políticas
sobreDrogasdeveráobservarasdiretrizesnacionaiseestaduais
depolíticapúblicasobredrogas.Art.15ASecretariaExecutiva
do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas será exercida
pelo Gabinete do Prefeito, por intermédio da Coordenadoria
Especialde Política sobre Drogas, a qual deverá garantira sua
estruturação e o seu pleno funcionamento. Art. 16  Os casos
omissos serão resolvidos pelo Gabinete do Prefeito, por
intermédiodaCoordenadoriaEspecialdePolíticassobreDrogas.
Art. 17  O Chefe do Poder Executivo regulamentará o Fundo
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas no prazo de 180
(centoeoitenta)diasacontardapublicaçãodestaLei.Art.18
Fica extinto o Conselho MunicipalAntidrogas,criadopelaLeinº
6.686/1990, com as alterações introduzidas pela Lei nº
8.565/2001.Art. 19  Esta Lei Complementar entra em vigor na
datadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em22de
dezembro de 2014.     




Dispõe sobre as competências
da Empresa Municipal de
Limpeza
e
Urbanização
(EMLURB)
e
dá
outras
providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º  As competências da Empresa
Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB) passam a ser
regidasporestaLeiComplementar.Art.2ºAEmpresaMunicipal
de Limpeza e Urbanização (EMLURB) integra a Administração
Indireta do Poder Executivo Municipal, com personalidade
jurídica de direito privado, sede e foro na cidade de Fortaleza,
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira,
devendo regerse pelo mesmo regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Parágrafo Único  A
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB) é
vinculada à Secretaria Municipal da Conservação e Serviços
Públicos.
CAPÍTULOI
DAFINALIDADE

Art. 3º  A Empresa Municipal de Limpeza e
Urbanização (EMLURB) tem como finalidade a execução das
políticas públicas relacionadas à conservação e manutenção do
ambiente natural do Município de Fortaleza, com foco na
arborização, paisagismo e manutenção da rede de drenagem
naturaldomunicípio,noslimitesdesuacompetência.
CAPÍTULOII
DASCOMPETÊNCIAS
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>

SISTEMA DE
FINANCIAMENTO

os órgãos das esferas federal, estadual e municipal de preven
çãoaouso,tratamentoereinserçãosocialdosfamiliareseusuá
riosdeálcool,crackeoutrasdrogas.§1ºAoConselhoMunici
pal de Políticas sobre Drogas caberá atuar na formulação de
estratégias,nocontroledaexecuçãodaPolíticaMunicipalsobre
Drogas, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros,
de todas as instituições e entidades municipais responsáveis
pelodesenvolvimentodasaçõessupramencionadas,assimcomo
dosmovimentoscomunitáriosorganizadoserepresentaçõesdas
instituições federais e estaduais existentes no município e dis
postas a cooperar com o esforço municipal. § 2º  O Conselho
MunicipaldePolíticassobreDrogasdeveráintegrarseaoSiste
ma Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), de
quetrataaLeiFederalnº11.343,de23deagostode2006,eo
Decretonº5.912,de27desetembrode2006.

CAPÍTULOII
DACOMPETÊNCIA


Art.2ºCompeteaoConselhoMunicipaldePolíti
cas sobre Drogas: I — propor programa municipal de políticas
sobre drogas, pautado na prevenção, tratamento e reinserção
socialdosfamiliareseusuáriosdeálcool,crackeoutrasdrogas,
compatibilizandoo com as políticas estadual e nacional propos
taspelosConselhosestadualenacional,bemcomoacompanhar
asuaexecução;II—estabelecerprioridadesnasaçõesdaPolí
tica Municipalsobre Drogas,a partirde critérios técnicos, finan
ceiros e administrativos, considerando as peculiaridades e ne
cessidadesdoMunicípio;III—assessoraroPoderExecutivona
definiçãoeexecuçãodapolíticadeprevençãoaouso,tratamen
toereinserçãosocialdosfamiliareseusuáriosdeálcool,cracke
outras drogas; IV — acompanhar o desempenho dos órgãos
públicosmunicipaisedasorganizaçõesnãogovernamentaisque
prestemassistênciamédica,psicológicaeterapêuticademanei
rageral,buscandoestabelecerumtrabalhoefetivodeprevenção,
tratamentoereinserçãosocialdosfamiliareseusuáriosdeálco
ol,crackeoutrasdrogas;V—estimularodesenvolvimentoeo
fortalecimentodosgruposdemútuaajuda,taiscomoosAlcoóli
cos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher
propostasesugestõessobreamatéria,paraexamedoConselho
Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas
públicas; VI — colaborar com os órgãos competentes nas ativi
dadesdeprevenção,tratamentoereinserçãosocial dosfamilia
reseusuáriosdeálcool,crackeoutrasdrogas;VII—estimular
estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento dos conheci
mentostécnicosecientíficosreferentesàprevenção,tratamento
e reinserção social dos familiares e usuários de álcool, crack e


Art. 3º  O Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogasserácompostopor1(um)representanteeseurespectivo
suplente, indicado por cada um dos órgãos e entidades: I —
CoordenadoriaEspecialdePolíticassobreDrogas;II—Coorde
nadoria Especial de Políticas Públicas para Juventude; III —
Coordenadoria Especialde Participação Social;IV — Secretaria
Municipal da Saúde; V — Secretaria Municipal da Educação; VI
— Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate à Fome; VII — Secretaria Municipal da Cidadania e
Direitos Humanos; VIII — Secretaria Municipal da Segurança
Cidadã;IX—SecretariaMunicipaldaCulturadeFortaleza;X—
SecretariaMunicipaldoEsporteeLazer;XI—SecretariaMunici
paldoDesenvolvimentoEconômico;XII—CâmaraMunicipalde
Fortaleza; XIII — ConselhoTutelar; XIV — organizaçãonão go
vernamentalregularmenteconstituídanoMunicípiodeFortaleza
há pelo menos 2 (dois) anos, com efetiva atuação na área de
tratamento de problemas relacionados ao uso de drogas, esco
lhidaemrodíziodemandato,pelosdemaismembrosdoConse
lho; XV — instituição pública de ensino superior escolhida em
rodíziodemandato,pelosdemaismembrosdoConselho;XVI—
entidadecomunitárialegalmenteinstituídanoMunicípiodeForta
leza, escolhida em rodízio de mandato, pelos demais membros
do Conselho; XVII — instituições representantes das categorias
profissionaisligadasdiretamenteaotema.§1ºOsconselheiros
terãomandatode2(dois)anos,permitidaarecondução.§2ºO
exercíciodafunçãodeconselheiro,titularousuplente,éconside
radodeinteressepúblicorelevanteenãoseráremunerado.§3º
A Presidência do Conselho será exercida pela Coordenadoria
Especial de Políticas sobre Drogas e a VicePresidência será
exercidapormeiodevotaçãodiretaeaberta.§4ºOPresidente
doConselhopossuivotodequalidade.

CAPÍTULOIV
DOFUNDOMUNICIPALDEPOLÍTICASPÚBLICASSOBRE
DROGAS

PROGRAMAS

outras drogas; VIII — aprovar, autorizar e fiscalizar atividadese
programas propostos por órgãos públicos e pela sociedade civil
acerca dosproblemas relacionadosàs drogas; IX — integrar as
ações do governo municipalnos aspectos relacionados às ativi
dadesdeprevenção,tratamentoereinserçãosocial dosfamilia
reseusuáriosdeálcool,crackeoutrasdrogas,deacordocomo
SistemaNacionaldePolíticassobreDrogas;X—definirestraté

gias e elaborar planos, programas e procedimentos para a mo

dernização organizacional e técnicooperativa, visando ao aper

feiçoamento de ações nas atividades prevenção, tratamento e
Dispõe sobre a criação do reinserção social dos familiares e usuários de álcool, crack e
ConselhoMunicipaldePolíticas outrasdrogas;XI—proporintercâmbioscomorganismosinstitu
sobre Drogas e do Fundo Mu
cionaiseatuaremparceriascomórgãose/ouinstituiçõesnacio
nicipal de Políticas Públicas nais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas; XII —
sobre Drogas e dá outras pro
integrarseàsinstituiçõesnacionaiseorganismos internacionais
vidências.
pertinentes à Política Nacional sobre Drogas; XIII — propor ao

Poder Executivo
medidas que assegurem o cumprimento dos

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE compromissos assumidos mediante a instituição desta Lei; XIV
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI —proporaoPrefeitoMunicipalmedidasquevisemaatenderaos
COMPLEMENTAR:
objetivos previstos nos incisos anteriores; XV — apresentar su
gestõessobreamatéria,parafinsdeencaminhamentoaautori
CAPÍTULOI
dadeseórgãosmunicipais,estaduaisefederais;XVI—elaborar
CONSELHOMUNICIPALDEPOLÍTICASSOBREDROGAS
ealterarseuregimentointerno;XVII—exerceratividadescorre


Art.1ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiode latasnaáreadesuaatuação.
Fortaleza,oConselhoMunicipaldePolíticassobreDrogas,órgão 
CAPÍTULOIII
colegiado,decaráterpermanente,deliberativo,consultivoenor
DACOMPOSIÇÃO
mativo,queseintegraránaaçãoconjuntaearticuladadetodos
sua publicação oficial, exceto os seus efeitos financeiros que
vigorarão em 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 23 de dezembro de 2014.   
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Art.4ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiode
Fortaleza,oFundoMunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogas
(FMPD),instrumentodenaturezacontábil,vinculadoaoGabinete
doPrefeito.
CAPÍTULOV
DAFINALIDADEEDOSOBJETIVOS

Art. 5º  O Fundo Municipal de Políticas Públicas
sobreDrogastemcomofinalidaderecebereadministrarrecursos
financeiros destinados à prevenção ao consumo, tratamento,
recuperaçãoereinserçãosocialdodependentequímico,redução
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de danos sociais à saúde provocados por substâncias psicoati
vas,estudosepesquisasdetemasrelativosàsdrogas.Art.6º
OFundoMunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogastemcomo
objetivos: I — financiar projetos de formação profissional sobre
educação,prevenção,tratamentoereinserçãosocial;II—finan
ciarprogramaseprojetosdeesclarecimentoaopúblico,incluídas
campanhas educativas e de ação comunitárias que abordem a
temáticarelacionadaàsdrogas;III—contribuirparaocusteiode
entidades sociais que desenvolvam atividades de tratamento,
recuperação, reabilitação e reinserção social de usuários de
álcooleoutrasdrogaseseusfamiliares;IV—custearapartici
paçãoderepresentantesdoMunicípioemeventosinternacionais
e nacionais voltados à qualificação ou aperfeiçoamento sobre
drogas; V — financiar programas e projetos, públicos ou priva
dos,dereduçãodedanossociaiseàsaúdecausadospelocon
sumoouusodedrogas;VI—financiarprogramaseprojetosde
reinserção social e ocupacional do dependente químico; VII —
financiar programas e projetos de estudos, pesquisas e avalia
çõesrelacionadasaousodedrogas;VIII—contribuirparainves
timentos e custeio de materiais permanentes e de consumo de
instituiçõeseorganizaçõesquetrabalhamdiretamentecomfami
liareseusuáriosdedrogas;IX—financiaraconstrução,reforma,
ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de
serviços necessários à execução da Política Municipal sobre
Drogas.
CAPÍTULOVI
DOSRECURSOS

Art. 7º  Constituem receitas do Fundo Municipal
dePolíticasPúblicassobreDrogas:I—recursosadicionaisque
aleiestabelecernotranscorrerdecadaexercício;II—recursos
provenientes deconvênios, acordos, contribuições, subvenções,
ajustes, auxílio, doações de organismos públicos e/ou privados,
nacionais e internacionais, bem como de pessoas físicas e/ou
jurídicas; III — recursos provenientes da alienação judicial de
bensmóveis,imóveis,dinheiro,jóias,títulosdecrédito,veículos
de qualquer espécie, insumos químicos e precursores, instru
mentoseapetrechos,bemcomomultasevaloresdecorrentesde
perdimento dos bens decorrentes de condenação criminal ou
penasrestritivasdedireitosconvertidasemespécie,noscrimes
relacionadosàsdrogas;IV—receitasdeaplicaçõesfinanceiras
de recursos do fundo realizadas na forma da lei; V — recursos
oriundos do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), mediante
convênios e ajustes; VI — outras receitas que venham a ser
legalmente constituídas. Parágrafo Único  Os recursos que
compõemoFundoMunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogas
serãodepositadosembancooficial,emcontabancáriaespecífi
ca,eosaldoverificadonofinaldecadaexercícioseráautomati
camente transferido para o exercício seguinte. Art. 8º  O orça
mentodoFundoevidenciaráaspolíticaseoprogramadetraba
lhos governamentais, observados o Plano Plurianual e Lei de
DiretrizesOrçamentárias,eosprincípiosdauniversalidadeedo
equilíbrio.§1ºOorçamentodoFundointegraráodoMunicípio,
em obediência ao princípio da unidade. § 2º  O orçamento do
Fundo observará, na sua elaboração e execução, os padrões e
normasestabelecidasnalegislaçãopertinente.
CAPÍTULOVII
DADESTINAÇÃODOSRECURSOS

Art.9ºAreceitadoFundoMunicipaldePolíticas
PúblicassobreDrogasserádestinadaexclusivamenteparasatis
fação dos objetivos expressos no art. 2º desta Lei, por meio da
execução dos programas, projetos e ações previstos no art. 3º.
Parágrafo Único  Os programas, projetos e ações executados
com recursos do Fundo deverão ser aprovados pelo Conselho
MunicipaldePolíticassobreDrogas.

CAPÍTULOVIII
DACONTABILIDADEDOFUNDO

Art.10AcontabilidadedoFundotemporobjetivo
evidenciarassituaçõesfinanceiras,patrimoniaiseorçamentárias
dosserviçosrelacionadosaousoeabusodesubstânciaspsicoa
tivasnoMunicípio,observadosospadrõesenormasestabeleci
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dasnalegislaçãopertinente.Art.11Acontabilidadeseráorga
nizada de forma a permitir as suas funções de controle prévio,
concomitanteesubsequente,edeinformar,inclusivedeaprimo
rar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de con
cretizaroseuobjetivo,bemcomointerpretareanalisarosresul
tadosobtidos.
CAPÍTULOIX
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

Art.12Ficamcriadososcargosemcomissãode
Coordenador,simbologiaDNS1,Contador,simbologiaDAS1,e
Tesoureiro,simbologiaDAS3,integrantesdaestruturadoFundo
MunicipaldePolíticasPúblicassobreDrogas,comoobjetivode
auxiliar na gestão do referido Fundo e realizar a sua
contabilidade. Art. 13  O suporte técnicoadministrativo
necessário para o funcionamento do Fundo Municipal de
PolíticasPúblicassobreDrogasseráprestadopelo Gabinetedo
Prefeito, por intermédio da Coordenadoria Especial de Políticas
sobre Drogas. Art. 14  A Coordenadoria Especial de Políticas
sobreDrogasdeveráobservarasdiretrizesnacionaiseestaduais
depolíticapúblicasobredrogas.Art.15ASecretariaExecutiva
do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas será exercida
pelo Gabinete do Prefeito, por intermédio da Coordenadoria
Especialde Política sobre Drogas, a qual deverá garantira sua
estruturação e o seu pleno funcionamento. Art. 16  Os casos
omissos serão resolvidos pelo Gabinete do Prefeito, por
intermédiodaCoordenadoriaEspecialdePolíticassobreDrogas.
Art. 17  O Chefe do Poder Executivo regulamentará o Fundo
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas no prazo de 180
(centoeoitenta)diasacontardapublicaçãodestaLei.Art.18
Fica extinto o Conselho MunicipalAntidrogas,criadopelaLeinº
6.686/1990, com as alterações introduzidas pela Lei nº
8.565/2001.Art. 19  Esta Lei Complementar entra em vigor na
datadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em22de
dezembro de 2014.     




Dispõe sobre as competências
da Empresa Municipal de
Limpeza
e
Urbanização
(EMLURB)
e
dá
outras
providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º  As competências da Empresa
Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB) passam a ser
regidasporestaLeiComplementar.Art.2ºAEmpresaMunicipal
de Limpeza e Urbanização (EMLURB) integra a Administração
Indireta do Poder Executivo Municipal, com personalidade
jurídica de direito privado, sede e foro na cidade de Fortaleza,
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira,
devendo regerse pelo mesmo regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Parágrafo Único  A
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB) é
vinculada à Secretaria Municipal da Conservação e Serviços
Públicos.
CAPÍTULOI
DAFINALIDADE

Art. 3º  A Empresa Municipal de Limpeza e
Urbanização (EMLURB) tem como finalidade a execução das
políticas públicas relacionadas à conservação e manutenção do
ambiente natural do Município de Fortaleza, com foco na
arborização, paisagismo e manutenção da rede de drenagem
naturaldomunicípio,noslimitesdesuacompetência.
CAPÍTULOII
DASCOMPETÊNCIAS
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 29 DE ABRIL DE 2009

das. Parágrafo Único - Na ocasião da realização de festas
comemorativas e eventos populares, como carnaval, festas
juninas e réveillon, em logradouros e ambientes públicos, poderá haver venda de bebida alcoólica durante a realização do
evento, devendo, no entanto, ser concedida autorização prévia
para os ambulantes. Art. 4º - As boates, casas de shows, de
eventos e espetáculos, embora não possuam como atividade
principal a comercialização de bebidas alcoólicas, deverão
obedecer, além daqueles previstos em lei especifica, aos seguintes requisitos para concessão de seus respectivos alvarás
de funcionamento: I - Contratação de Profissionais da área de
segurança, em número proporcional à capacidade de atendimento do estabelecimento; II - Vigilância externa, num raio de
50,00m (cinqüenta metros) do estabelecimento; III - Licença
pelo órgão competente do sistema de proteção acústica, se for
o caso; IV - Implantação de medidas que visem impedir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos. Art. 5º - Ficam os estabelecimentos citados nesta lei
obrigados a manter, em local visível ao público: I - Alvará de
Funcionamento, constando o horário de funcionamento autorizado; II - Aviso de proibição da venda de bebidas alcoólicas e
cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, bem como a quem já
esteja em estado de embriaguez, consoante art. 63 da Lei das
Contravenções Penais, em cartazes com medições mínimas de
40 X 25 cm. Parágrafo Único - As casas de shows, espetáculos
e eventos privados ficam obrigadas a implantar o uso de dispositivo de identificação visível, tipo pulseira ou outro similar, para
maiores de 18 (dezoito) anos, exigido na portaria e apresentável durante o período em que permanecer no local. Art. 6º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas no interior e no
estacionamento de supermercados, hipermercados e similares,
devendo a sua comercialização ser feita em local próprio, identificado por cartazes, de forma a impedir a venda a menores de
18 (dezoito) anos. Art. 7º - Fica proibida a comercialização de
bebidas alcoólicas, durante o horário das aulas e demais atividades escolares, em bares, botequins e similares localizados
num raio de 100,00m (cem metros) de distância dos limites das
instituições de ensino infantil, fundamental, médio e técnico,
públicas ou privadas. Art. 8º - Fica proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, em dias de jogos, no entorno dos
estádios de futebol e ginásios esportivos localizados no Município de Fortaleza. Parágrafo Único - A proibição de que trata a
caput dar-se-á das 3 (três) horas que antecedem o início do
jogo até 1 (uma) hora após seu término, num raio de distância
de 100,00m (cem metros) dos limites dos estádios e ginásios.
Art. 9º - Fica Proibida a comercialização de bebidas alcoólicas,
durante o horário das aulas e demais atividades escolares,
limitada até as 18h (dezoito horas) em bares, botequins e similares, num raio de 100,00m (cem metros) de distância dos
limites das instituições de ensino infantil, médio e técnico, públicas ou privadas. Parágrafo Único - Aos sábados a proibição
da comercialização deverá ser até as 12h (doze horas). Art. 10
- Aos estabelecimentos que violarem os termos desta lei serão
aplicadas, pela ardem, as seguintes penalidades: I - Advertência; II - Multa de 12 (doze) UFMs para bares e similares e de 24
(vinte e quatro) UFMs para os demais estabelecimentos, inclusive àqueles que possuem alvará especial de funcionamento,
aplicável em dobro, em caso de reincidência; III - Suspensão
de alvará de funcionamento por 60 (sessenta dias); IV - Cassação do alvará de funcionamento e fechamento administrativo
do estabelecimento. § 1º - As penalidades previstas no caput
não excluem a aplicação de outras medidas punitivas penais,
administrativas e cíveis. § 2º - A fiscalização do cumprimento
das normas desta lei será exercida pela Administração Municipal, através de suas Secretarias Executivas Regionais (SER) e
da Guarda Municipal de Fortaleza, com a participação dos
órgãos de segurança pública do Governo do Estado do Ceará.
§ 3º - Os valores arrecadados com a imposição das multas
serão destinados ao custeio de campanhas educativas e publicitárias contra o consumo abusivo de álcool. Art. 11 - A implementação das medidas previstas nesta lei dar-se-á ao longo do
ano de 2009, de acordo com o que estabelecer sua regulamentação, de forma a viabilizar a ampla divulgação, o envolvimento
comunitário e o planejamento e articulação dos órgãos públicos
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com vistas às medidas educativas e fiscalizatórias necessárias
à sua plena eficácia, bem como sua integração com outras
políticas públicas complementares. Art. 12 - O Poder Público
Municipal fará ampla divulgação desta lei, por um prazo de 90
(noventa) dias, antes da aplicação das penalidades previstas
no seu art.10. Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 09 de abril de
2009. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9478 DE 09 DE ABRIL DE 2009
Declara de utilidade pública o
Centro de Apoio Social e de
Animação Missionária.
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
Centro de Apoio Social e de Animação Missionária, pessoa
jurídica de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Fortaleza. Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 09 de abril de 2009. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9479 DE 09 DE ABRIL DE 2009
Autoriza o Município de Fortaleza a implantar nas escolas
municipais o Programa de
Combate e Prevenção ao Uso
de Substâncias Entorpecentes.
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 Município de Fortaleza autorizado a implantar o Programa de Combate e Prevenção ao Uso
de Substâncias Entorpecentes nas escolas municipais. § 1º Para a implementação do estabelecido no caput, poderá o
município firmar parcerias com instituições de recuperação de
pessoas vitimadas pelo uso de substâncias entorpecentes,
com reconhecida atuação na cidade, realizar semestralmente
palestras e debates com especialistas, nas escolas públicas
municipais, formar grupos de discussão entre jovens, imprimir
e divulgar material informativo em linguagem adequada às
finalidades e público-alvo do referido programa. § 2º - Os ministrantes das palestras deverão ser pessoas previamente qualificadas, e utilizar linguagem adequada à compreensão do assunto pelos alunos, de acordo com cada faixa etária. Art. 2º - O
Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir de sua publicação. Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das 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 09 de abril de
2009. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9480 DE 09 DE ABRIL DE 2009
Dispõe sobre o Programa
Show Cultural nos Bairros, 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
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FORTALEZA, 31 DE MAIO DE 2005

ZA, no uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei
Municipal nº 8.404 de 24 de dezembro de 1999. CONSIDERANDO a importância da participação das entidades prestadoras de serviços assistenciais, trabalhadores do setor e usuários
do sistema nas ações do CMAS e CONSIDERANDO a disponibilidade de orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar em Ad Referendum
despesas do FMAS no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com a compra de 1.000 (mil) vales transportes tipo A,
para dar suporte as Pré-Conferências de Assistência Social a
serem realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Distritos de Assistência Social - DAS, nos dias 30
e 31 de maio e 01 de junho de 2005. Art. 2º - Esta Resolução
entra em vigor na data da publicação, com sua eficácia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 13 de maio de 2005.
Hildênia Damasceno Siqueira - PRESIDENTE DO CMAS FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: Idevaldo da Silva Bodião.
DATA: 25.05.05.
*** *** ***
RESOLUÇÃO Nº 466/2005 - O CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei
Municipal nº 8.404 de 24 de dezembro de 1999. CONSIDERANDO a importância da participação das entidades prestadoras de serviços assistenciais, trabalhadores do setor e usuários
do sistema nas ações do CMAS e CONSIDERANDO a disponibilidade de orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar em Ad Referendum
despesas do FMAS no valor de R$ 510,00 (quinhentos e
dez reais), referente a lanches para 500 pessoas, que participarão das Pré-Conferências de Assistência Social a serem realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e
Distritos de Assistência Social - DAS, nos dias 30 e 31 de maio
e 01 de junho de 2005. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor
na data da publicação, com sua eficácia homologada pelo
gestor do FMAS. Fortaleza, 13 de maio de 2005. Hildênia
Damasceno Siqueira - PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: Idevaldo da Silva Bodião. DATA:
24.05.05.

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

LEI Nº 8940 DE 24 DE MAIO DE 2005
Dispõe sobre a obrigatoriedade
dos estabelecimentos de ensino localizados no município,
afixarem em local visível, os
malefícios do fumo, das bebidas alcoólica e das drogas.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 30, inciso V da Lei Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - Ficam obrigados todos os estabelecimentos
de ensino localizados no âmbito do município de Fortaleza a
afixarem, nas salas de aula e áreas de lazer, em local visível e
em destaque, cartaz informativo com o seguinte dizer: O FUMO, A BEBIDA ALCOÓLICA SÃO TERRIVELMENTE PREJUDICIAIS À SAÚDE, SEU USO PROVOCA GRAVES DOENÇAS; A DROGA MATA. Parágrafo Único - Deverá ser afixada
também próximo à frase uma relação de doenças adquiridas
pelo uso de bebidas alcoólicas, cigarro e droga. Art. 2º - O
Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei, no prazo de
60 (sessenta) dias, contado da data de sua publicação. 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
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24 de maio de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO NORMATIVO Nº 002/2005
Regulamenta o trabalho do Departamento de Taquigrafia da
Câmara Municipal de Fortaleza.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais que lhe outorgam toda a legislação em vigor. DECRETA: Art. 1º - As atividades dos servidores lotados no Departamento de Taquigrafia
ficam restritas às Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Audiências Públicas realizadas em Plenário, ou quando da aplicação do parágrafo único do art. 17 da Lei Orgânica do Município
de Fortaleza. Parágrafo Único. A cobertura por parte do Departamento de Taquigrafia às Audiências Públicas acontecerão
dentro e foro das dependências do Poder Legislativo Municipal
de Fortaleza. Art. 2º - Este ato normativo entra em vigor na data
de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário, em especial o Ato nº 1.026/95. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de maio de 2005. Agostinho
Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA Nº 00130/2005 - 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: - Conceder a Vereadora, MARIA DE
FÁTIMA S. ARRAIS LEITE, passagem aérea para o trecho
Fortaleza/Buenos Aires/Fortaleza, no valor de R$ 1.818,28 (um
mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), inscrição
no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e 05 (cinco) diárias no
valor de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) da
Região II conforme Decreto nº 11.425 de 03 de junho de 2003,
nos dias 01 a 04 de junho para participar do I Encontro Latino
Americano do Movimento Político pela Unidade. II - As despesas correrão por conta do orçamento vigente. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 30 de maio de 2005.
Agostinho Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 00131/2005 - 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 Vereador, ALUÍSIO
SÉRGIO NOVAIS ELEUTÉRIO, passagem aérea para o trecho
Fortaleza/Buenos Aires/Fortaleza, no valor de R$ 1.782,73 (um
mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos),
inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e 04 (quatro)
diárias no valor de R$ 992,00 (novecentos e noventa e dois
reais) da Região II conforme Decreto nº 11.425 de 03 de junho
de 2003, nos dias 01 a 04 de junho para participar do I Encontro Latino Americano do Movimento Político pela Unidade. II As despesas correrão por conta do orçamento vigente. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 30 de maio de
2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - PRESIDENTE.
*** *** ***
DESPACHO:

HOMOLOGAÇÃO

01 - Ciente;
02 - HOMOLOGO a licitação, ora em referência,
de acordo com o Relatório da Concorrência Pública nº 01/2005
da Câmara Municipal de Fortaleza, às fls. dos respectivos autos, cujo objeto é a seleção de propostas com vistas ao credenciamento para aquisição de material gráfico. Fortaleza-Ce,
30 de maio de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - PRESIDENTE.
*** *** ***

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FORTALEZA - FUNCET, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua Pereira Filgueiras, nº
04, Centro, Fortaleza-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
35.024.769/0001-24, Sra. Sylvia Beatriz Bezerra Furtado, portadora da Cédula de Identidade nº 15.340.539, SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 120.125.723-91, no uso de suas atribuições
legais, através do presente instrumento, em observância aos
requisitos da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações,
bem como nos termos do parecer exarado pela Procuradoria
da FUNCET, HOMOLOGA o contrato celebrado junto a VC
PROMOÇÕES E EVENTOS S/C LTDA., inscrita no CNPJ nº
04088833/0001-07, com sede na cidade de Fortaleza, estado
do Ceará, a Rua Dr. Gilberto Studart, 369, Papicu, representada pela sua Diretora Valéria Maria Brito Cavalcante, brasileira,
solteira, residente e domiciliada a Rua Arquiteto Reginaldo
Rangel, 1550, apto. 1801, Parque do Cocó, inscrita no CPF nº
223.739.693-00 e RG 424810-82 SSP-CE, objetivando a contratação de prestação de serviços especializados em organização de eventos, destinados à realização de eventos oficiais
denominados “Salão de Abril”, “Exposição Paralela”, em homenagem a Francisco de Almeida” e “Circuito das Artes”, adjudicando o objeto dispensado em favor da empresa acima nominada. Fortaleza, 18 de abril de 2006. Sra. Sylvia Beatriz Bezerra Furtado - PRESIDENTE DA FUNCET.

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

LEI Nº 9080 DE 20 DE ABRIL DE 2006
Obriga a fixação da frase As
Drogas Matam nas carteiras
estudantis, na forma que indica.

DIVERSOS
CENTRO JUVENIL DOM BOSCO
CNPJ: 00.176.277/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2005 até 31/12/2005
Exercício 2004
69.932,25D

Exercício 2005
42.166,52D

CIRCULANTE

52.474,52D

24.708,79D

DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

52.126,30D
138,66D
6.049,70D
45.937,94D

24.708,79D
866,03D
2.847,11C
26.689,87D

PERMANENTE

17.457,73D

17.457,73D

MOBILIZADO
BENS EM OPERAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO

17.457,73D
33.478,05D
16.020,32C

17.457,73D
33.478,05D
16.020,32C

PASSIVO

69.932,25C

42.166,52C

1.464,25C

1.789,96C

780,29C
780,29C
683,96C
683,96C

902,20C
902,20C
887,76C
887,76C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

68.468,00C

40.376,56C

PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

68.468,00C
17.854,03C

40.376,56C
17.806,17C

50.613,97C

22.570,39C

ATIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES
SOCIAIS
FISCAIS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR

E
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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 As carteiras estudantis, visando ao combate às drogas, no
âmbito do Município de Fortaleza, ficam obrigadas a trazer
fixada a seguinte frase: As Drogas Matam. Parágrafo Único - A
frase a que se refere este artigo deverá ser exposta de forma
transversal, com letras em destaque e chamativas. Art. 2º 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
20 de abril de 2006. Agostinho Frederico Carmo Gomes Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.

>

Diretora Valéria Maria Brito Cavalcante, brasileira, solteira,
residente e domiciliada a Rua Arquiteto Reginaldo Rangel,
1550, apto. 1801, Parque do Cocó, inscrita no CPF nº
223.739.693-00 e RG: 424810-82 SSP/CE. OBJETO: Prestação de serviços especializados em organização de eventos,
destinados à realização de eventos oficiais denominados “Salão de Abril”, “Exposição Paralela”, em homenagem a Francisco
de Almeida” e “Circuito das Artes”, sendo disponibilizados os
serviços de: Pintura do local da galeria, desenho e montagem
para exposição de obras artísticas, montagem e desmontagem
das obras dos espaços expositivos, serviços de iluminação,
serviços de registro fotográfico das obras e exposição para
catálogo, confecção de camisetas, confecção de impressos,
confecção de adesivos de vinil para parede, locação de ônibus
e de veículos, fornecimento de passagens aéreas e terrestres,
hospedagem, coquetel e disponibilização de disc-jóquei e material diversos necessários a realização de oficinas de artes,
por um período de 02 meses, a ser realizado na Galeria Antônio Bandeira, no Centro de Referência do Professor, situado na
Rua Cond D’Eu, s/n, Centro. PRAZO DE VIGÊNCIA: de 18 de
abril de 2006 a 18 de dezembro de 2006. VALOR:
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago após a efetiva realização dos serviços contratados. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 13.391.0050.1291.0006, Elemento de
Despesa 3390.39, Fonte de Recurso 100, do orçamento da
FUNCET. DO FORO: Comarca de Fortaleza. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2006. ASSINAM O TERMO: Sylvia
Beatriz Bezerra Furtado - PRESIDENTA DA FUNCET. Valéria
Maria Brito Cavalcante - DIRETORA DA VC PROMOÇÕES E
EVENTOS S/C LTDA - DIRETORA DA CONTRATADA. TESTEMUNHAS. VISTO: Márcia Sucupira Viana - PROCURADORA JURÍDICA DA FUNCET.
*** *** ***

QUINTA-FEIRA - PÁGINA 12

Sistema da política

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2006

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2005. Reconhecemos a
exatidão da presente demonstração. Odália Dias Pereira DIRETORA PRESIDENTE. João Eudes Francelino Filho CONTADOR - CRC nº 013128/0-9.
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE
01/01/2005 a 31/12/2005
RECEITAS

142.725,02C

RECEITA OPERACIONAL

142.725,02C

RECEITA DE OBRAS SOCIAIS
OUTRAS RECEITAS

134.128,89C
4.123,50C
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 08 DE JULHO DE 2008

decorrentes da 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,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 03 de junho de 2008.
Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9398 DE 03 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre a prevenção, o
tratamento e os direitos fundamentais dos usuários de drogas
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 - Para os efeitos desta lei, considera-se
que: I - a dependência de drogas expressa um sofrimento que
se traduz em dificuldades físicas, psicológicas e sociais; II - a
dependência de drogas, mesmo a mais prolongada, deve ser
sempre considerada uma situação provisória. Art. 2º - São
direitos fundamentais dos usuários de drogas: I - não sofrer
discriminação em campanhas de drogas; II - o acesso pleno à
saúde; III - tratamentos que respeitem sua dignidade, lhes
permitam reinserção social, e promovam uma vida livre e responsável; IV - ser informado, em caso de tratamento, de todas
as etapas, desconfortos, riscos, efeitos colaterais e benefícios
do tratamento; V - o servidor público municipal usuário de drogas, em tratamento, terá direito as mesmas condições previstas
para as demais doenças; VI - apoio psicológico durante e após
o tratamento. Art. 3º - São deveres do Município: I - desenvolver campanhas de prevenção, programas de tratamento que
visem informar e conscientizar o conjunto da população, que
estimulem o diálogo, a solidariedade e a inserção social dos
usuários, não os estigmatizando ou discriminando; II - estabelecer políticas de prevenção, de tratamento e de reinserção que
articulem os diferentes campos da saúde, educação, juventude,
família, previdência social, justiça, emprego, estimulando e
promovendo atividades públicas e privadas; III - prover as condições indispensáveis à garantia do pleno atendimento e acesso igualitário dos usuários de drogas aos serviços e ações da
área de saúde; IV - garantir que as instituições que trabalham
no tratamento e recuperação de dependentes de drogas disponham de instalações físicas adequadas, pessoal com competência técnica específica, e atuem consoante os princípios
éticos de respeito ao paciente; V - assegurar a qualificação dos
profissionais que trabalham com usuários de drogas, diretamente ou por meio de convênios, através de uma formação
diversificada baseada nos saberes da área de saúde e das
ciências humanas; VI - prevenir a infecção pelo HIV, hepatite C
e outras patologias, garantindo o acesso a preservativos, e
ainda: a) o teste anti-HIV deve ser recomendado a todas as
pessoas, em particular aos usuários de drogas, sem constrangimentos ou obrigações, e a testagem sorológica deve ser
precedida de aconselhamento quando do pré-teste e pós-teste;
b) o resultado do teste deve permanecer estreitamente protegido pelo segredo profissional; c) as pessoas soropositivas devem ser informadas do resultado do teste e amparadas do
ponto de vista médico, psicológico, jurídico e social. VII - estimular a criação de redes intermunicipais e multidisciplinares, e
financiar programas de estudo e pesquisas sobre o uso e dependência de drogas. Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos orçamentários que garantam o fiel cumprimento da presente lei. Art. 5º - O Poder Executivo deverá
regulamentar esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias após a
sua publicação. Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 03 de junho de
2008. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

TERÇA-FEIRA - PÁGINA 23

LEI Nº 9399 DE 03 DE JULHO DE 2008
Considera de utilidade pública o
Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Social (INDES).
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 considerado de utilidade pública o
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (INDES),
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede
e foro na cidade de Fortaleza. Art. 2º - Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em
03 de julho de 2008. Agostinho Frederico Carmo Gomes Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9400 DE 03 DE JULHO DE 2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de 1 (um)
desfibrilador nos estádios e ginásios municipais, 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 - Os estádios e ginásios do Município
de Fortaleza ficam obrigados a manter 1 (um) desfibrilador nos
eventos com mais de 1000 (mil) espectadores. Art. 2º - Caberá
ao Poder Executivo Municipal, através do seu setor competente, a fiscalização do estatuído nesta lei. Art. 3º - Esta lei entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 03 de julho de 2008. Agostinho Frederico Carmo
Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9401 DE 03 DE JULHO DE 2008
Institui a data de 6 de abril como Dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
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 a data de 6 de abril
como data comemorativa do Dia da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias. § 1º - O dia instituído no caput constará do calendário oficial de eventos do Município de Fortaleza.
§ 2º - Essa data será sempre reverenciada pela Câmara Municipal de Fortaleza, através da realização de sessão especial de
caráter cívico, no Plenário da Casa, com a participação da
congregação de todas as estacas e alas e ramos da Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias da Grande Fortaleza,
com valorização e reconhecimento da obra religiosa, sociocultural e humanitária desenvolvida pela Igreja. Art. 2º - O Poder
Legislativo Municipal dará sempre o seu apoio, no que couber,
à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na realização de suas atividades de promoção e divulgação dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana junto à família, à escola e à comunidade, para a plena fruição da cidadania.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 03 de julho de 2008. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
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    CONTRATANTE - 
        
 


  


O TITULAR DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III, através do presente instrumento, em observância
aos requisitos da Lei n° 8.666/93 e nos termos da análise
realizada pela Comissão Especial de Licitação da Secretaria
Executiva Regional III, sobre as propostas relativas a Carta
Convite n° 010/2003 referente à contratação de pessoa jurídica
para a execução dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Secretaria Executiva Regional III, nesta capital, HOMOLOGA a licitação retro e ADJUDICA seu objeto em favor da
empresa TOP & TEC - Comércio e Manutenção de Aparelhos
Médico Hospitalar, no valor global de R$ 14.040,00 (quatorze
mil e quarenta reais). Fortaleza (CE), 21 de fevereiro de 2003.
         



  


O SECRETÁRIO DA SECRETARIA EXECUTIVA
REGIONAL III, tendo em vista a análise das propostas apresentadas à Comissão Especial de Licitação da Secretaria Executiva Regional III, por ocasião da Carta Convite n° 05/2003, realizada em 31/01/2003, gerada pela solicitação do Distrito de
Saúde - SER III, considerando os critérios legais de escolha,
HOMOLOGA o presente certame por atender aos Princípios
Norteadores da legislação vigente e ADJUDICA, em favor das
empresas J.F. Mendes Com. e Serviços Ltda os itens: 06, 07,
08, 34, 35, 36, 47, 51, 64, 65, 67, 68, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
100, no valor global de R$ 2.961,26 (dois mil novecentos e
sessenta e um reais e vinte e seis centavos), os itens: 01, 04,
05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 98, 101, 102, 103, 104 em favor da empresa MVA Com. de Material e equipamentos para Escritório
Ltda, contabilizando R$ 10.364,50 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos), para a empresa
Com. MASTER - Francisca Francinete Freitas de Oliveira EPP os itens: 02, 99, perfazendo um valor de R$ 3.884,00 (três
mil oitocentos e oitenta e quatro reais), em favor da Com.
WISA - Wladimir Lenine Lopes Oliveira os itens: 03, 16, 56,
82, no valor de R$ 29.112,00, perfazendo um valor global de
R$ 46.321,76 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais
e setenta e seis centavos), visando contratação de pessoa
jurídica para aquisição de material de expediente e limpeza
para o Distrito de Saúde da Secretaria Executiva Regional III,
conforme Relatório. Fortaleza, 14 de fevereiro de 2003.  
        



No Contrato n° 44/2002, que tem como
objetivo a construção de 803 Unidades Sanitárias pelo Programa Melhorias Habitacionais em áreas sob jurisdição desta
SER, na Cláusula Quinta - Dos Recursos Financeiros: ONDE
SE LÊ: “Fonte de Recursos 100 e 146 do orçamento da Secretaria Executiva Regional V - SER V”. LEIA-SE: “Fonte de Recursos 100 e/ou 146 do orçamento do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Sócio Econômico”. Fortaleza, 24 de fevereiro
de 2003.           
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O SUPERINTENDENTE
DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, no exercício de suas
atribuições legais e, nos termos do inciso X, do artigo 57, do
Regulamento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprovado pelo
Decreto n° 9.592 de 15 de fevereiro de 1995. CONSIDERANDO a justificativa da Comissão de Sindicância Administrativa ao
Processo n° 00489/03. RESOLVE: Prorrogar, por 15 (quinze)
dias, o prazo para a conclusão do processo de Sindicância
Administrativa, instituída pela Portaria n° 17/GS-2003, publicada no D.O.M. de 23.01.2003, nos termos do artigo 189, da Lei
n° 6.794, de 27 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores
do Município de Fortaleza). Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO
DR. JOSÉ FROTA - IJF, em 24 de fevereiro de 2003.   
  



  



Dispõe sobre a obrigatoriedade
de promover ações preventivas
e educativas sobre drogas psicoativas ilícitas e lícitas, na Rede Pública Municipal de Ensino.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° 47
da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte lei: PROMULGA: Art 1° - Os estabelecimentos de ensino integrantes da
rede municipal incluirão, obrigatoriamente, em suas atividades,
ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas ilícitas
e lícitas, inclusive o uso de álcool, tabaco e a automedicação.
Art. 2° - As ações deverão ter finalidades preventivas, concientizadoras, educativas e informativas e serão dirigidas aos alunos da rede municipal de ensino, seus respectivos pais ou
responsáveis, e a outras pessoas da comunidade. Art. 3° Caberá à Coordenação Municipal de Educação da Secretaria
Municipal de Educação e Assistência Social, em parceria com a
Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI) e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), estabelecer as diretrizes básicas para adequação na metodologia do processo. Art. 4° - As escolas municipais deverão inserir em suas atividades extracurriculares
ações de prevenção e conscientização, trabalhando os aspectos sociais, farmacológicos, psicológicos, antropológicos e
epidemiológicos do uso de substâncias psicoativas, seus efeitos e conseqüências; tipos de consumo, observando o uso,
abuso, a dependência; a legislação, repressão, ética e prevenção; as motivações para o uso e consumo de drogas e as condutas de risco, as drogas ilícitas e lícitas, em especial o álcool,
o fumo e a automedicação. § 1° - Os professores ou palestrantes devem ser, obrigatoriamente, profissionais especializados,
com conhecimento e experiência comprovada na área. § 2° Os professores das escolas municipais, e outros profissionais
da área da saúde, poderão ser selecionados para ministrar
essas informações, desde que devidamente orientados pelos
profissionais referidos n° § 1° deste artigo. § 3° - As atividades
e programas desta área deverão ter direção psicopedagógica,
a fim de não comprometer os objetivos e a saúde mental dos
alunos e os demais envolvidos. § 4° - As ações referidas neste
artigo deverão ser incluídas no calendário escolar das escolas
públicas municipais, com previsão de, no mínimo, uma ação a
cada semestre. Art. 5° - Serão criados comitês de Prevenção
ao Uso de Drogas nas escolas da rede municipal, os quais, em
conjunto com a direção psicopedagógica citada no art. 4° § 3°
desta lei, serão incumbidos do preparo dos professores e da

Torna obrigatória a instalação
de ambulatório médico para
atendimento de emergência e
primeiros socorros nos shopping centers de Fortaleza.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do
art. 47 da Lei Orgânica do Município. PROMULGA a seguinte
lei: Art. 1° - Os shopping centers, edificados ou a serem edificados no Município de Fortaleza, ficam obrigados a promoverem a instalação de ambulatório médico, destinado a atendimento de emergência e primeiros socorros. Parágrafo Único.
Os equipamentos previsto no caput deste artigo serão edificados de acordo com as normas técnicas fixadas pelo órgão
próprio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Art. 2° - A manutenção do pessoal do corpo clínico, materiais e aparelhos necessários ao bom funcionamento do ambulatório ficarão a cargo da direção dos shopping centers, bem como o pagamento
da remuneração e direitos previstos na legislação trabalhista
vigente. Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 21 de fevereiro de
2003.   

  



Institui o Dia Municipal de Mobilização pela Vida.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do
art. 47 da Lei Orgânica do Município. PROMULGA a seguinte
lei: Art. 1° - Fica instituído o Dia Municipal de Mobilização pela
Vida, a ser comemorado no dia 09 de agosto de cada ano, em
homenagem a Herbert de Sousa, o Betinho. Art. 2° - Esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR em 21 de fevereiro de 2003.  
 


  

Dispõe sobre a criação de um
concurso para escolha do modelo da nova carteira estudantil.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do
art. 47 da Lei Orgânica do Município. PROMULGA a seguinte
lei: Art. 1° - Fica criado um concurso no meio estudantil fortalezense, das escolas públicas e particulares, para a confecção do

desenho e modelo da nova carteira estudantil, o qual será realizado anualmente. Art. 2° - O concurso a que se refere o art. 1°
deste lei será elaborado e fiscalizado pela Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano S.A. (ETTUSA), conjuntamente com a
Fundação de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (FUNCET). Art.
3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL
JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 21 de fevereiro de 2003.
 


  


Denomina de PLANALTO AYRTON SENNA um novo bairro
em Fortaleza.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do
art. 47 da Lei Orgânica do Município. PROMULGA a seguinte
lei: Art. 1° - Fica denominado de Planalto Ayrton Senna de um
novo bairro em Fortaleza. Art. 2° - O Planalto Ayrton Senna
referido no art. 1° desta lei será delimitado pelas seguintes
artérias: ao leste, Av. dos Expedicionários - Lago Azul; ao oeste, Av. Godofredo Maciel; ao norte, Av. Presidente Costa e Silva; ao sul, Av. Francisca Maria da Conceição. Art. 3° - A Prefeitura Municipal de Fortaleza adotará as providências necessárias para o cumprimento desta lei, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contando a partir de sua publicação. Art. 4° - Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 21 de fevereiro de 2003. 
  


   


Dispõe sobre a obrigatoriedade
da prestação de serviços de
acondicionamento ou embalagem das compras em estabelecimentos comerciais que indica.

PROGRAMAS

inserção nas diferentes disciplinas. Art. 6° - A programação
deverá envolver os pais ou responsáveis e outras pessoas da
comunidade, como estratégia de continuidade de prevenção e
conscientização ao consumo de drogas psicoativas, facilitando
o acesso e compartilhando responsabilidades. Parágrafo Único.
As associações de pais e professores e organizações comunitárias deverão ser mobilizadas nas ações educacionais preventivas, visando à congregação de esforços e recursos para o
alcance dos objetivos. Art. 7° - Caberá às escolas municipais a
elaboração de relatórios e documentos inerentes ao assunto,
os quais serão encaminhados à Coordenação de Educação da
Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, para
fins de controle e avaliação, realimentando novas estratégias e
diretrizes de ação. Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 21 de
fevereiro de 2003.  
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do
art. 47 da Lei Orgânica do Município. PROMULGA a seguinte
lei. Art. 1° - Os estabelecimentos comerciais, denominados de
supermercados, hipermercados ou similares, ficam obrigados a
prestar serviços de acondicionamento ou embalagem dos produtos adquiridos pelos clientes. § 1° - Para os efeitos desta lei,
entende-se por serviços de acondicionamento ou embalagem,
o empacotamento ou a colocação em sacolas dos produtos ali
adquiridos, por pessoas contratadas para esse fim, pelos referidos estabelecimentos. § 2° - Excluem-se desta obrigatoriedade os estabelecimentos de pequeno porte, assim entendidos os
que tenham menos de 6 (seis) caixas registradoras. Art. 2° Para cada máquina registradora em operação, haverá, pelo
menos, 1 (um) funcionário encarregado da tarefa referida no
caput do art. 1° desta lei, devidamente uniformizado e identificado. Art. 3° - Os estabelecimentos mencionados no art. 1°
desta lei deverão afixar, em locais visíveis, no seu interior,
cartazes informando ao cliente sobre a obrigatoriedade da
prestação de serviços. Art. 4° - Na hipótese de infração às
determinações desta lei, os órgãos de fiscalização competentes
aplicarão uma ou mais das seguintes medidas: I - advertência;
II - multa; III - suspensão temporária ou definitiva do alvará de
funcionamento do estabelecimento. Art. 5° - O Poder Executivo
Municipal regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, contado a partir da data de sua publicação. Art. 6° - Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 21 de fevereiro de 2003. 
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Dispõe sobre a projeçãode in
formaçõessobreocombateao
crimedepedofiliaesuaspena
lidades,naformaqueindica.



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídaaobrigatoriedadedaprojeção,antesdo
iníciodasdisputasdepartidasfutebolísticasemestádiossitua
dos em Fortaleza, de informações sobre o combate ao crime
depedofiliaesuaspenalidades,deacordocomoEstatutoda
Criança e do Adolescente. Art. 2º  A projeção poderá ter a
duração de até 60 (sessenta) segundos. Parágrafo Único 
Duranteaprojeçãodeverãoserabordadososarts.2º,5º,241
caput, 241A, 241B, 241C e 241D, 244A, 244B da Lei nº
8.069/90,além de conter onúmero do Disque100  Canal de
Denúncias. Art. 3º  Os estádios desprovidos de sistema de
vídeo,quepossibiliteaexibiçãodaprojeçãoinformativa,deve
rãoreproduziroáudiodaprojeçãooualeituradosartigosdes
critos no parágrafo anterior, além de destacar o telefone do
Disque 100. Art. 4º  O descumprimento do previsto nesta Lei
culminarácomaaplicaçãodapenalidadedemultaaserfixada.
Art. 5º  A fiscalização do cumprimento da presente Lei e a
aplicaçãodaspenalidadesreferidasnoart.4ºserãoobjetode
regulamentaçãodoPoderExecutivo.Art.6ºEstaLeientraem
vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
dadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em23dejulhode2015.






Cria o Programa de Acompa
nhamento Psicossocial a Pa
rentes de Dependentes Quími
cosedáoutrasprovidências.



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica criado no âmbito do Município de Fortaleza o
ProgramadeAcompanhamentoeAssistênciaPsicossocialaos
Parentes de Pessoas Dependentes de Drogas Químicas e
Substâncias Psicoativas. Parágrafo Único  A inclusãonopro
grama de acompanhamento e assistência referido nesta Lei
destinase às pessoas que vivenciam o mesmo cotidiano e a
experiência diária com usuários de drogas e substâncias psi
coativas,emquea proximidade física e os laços afetivosper
passamaintimidadedocontextofamiliar.Art.2ºParaacon
secuçãodasatividades,queserãodesenvolvidasnoPrograma
de Acompanhamento e Assistência Psicossocial aos Parentes
de Pessoas Dependentes de Drogas Químicas e Substâncias
Psicoativas,poderãoserrealizadosconvênioseparceriascom
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órgãos públicos, instituições religiosas e a iniciativa privada
interessada ou que desenvolva ações voltadas à reabilitação
daspessoasatingidaspelasconsequênciasdousodedrogas.
ParágrafoÚnicoOacompanhamentoeassistênciapsicosso
ciais, essência do programa, implicam atuação de assistentes
sociais, psicólogos e demais profissionais qualificados para
tratar parentes e familiares atingidos pelos efeitos da depen
dênciadedrogasesubstânciaspsicoativas.Art.3ºAimplan
tação e execução do Programa de Acompanhamento e Assis
tênciaPsicossocialaosParentesdePessoasDependentesde
Drogas Químicas e Substâncias Psicoativas fica a cargo do
Poder Executivo, que o regulamentará, por Decreto, no prazo
nãosuperiora90(noventa)dias.Art.4ºAsdespesasdecor
rentesdaexecuçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
orçamentáriaspróprias,suplementadassenecessário.Art.5º
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 23 de julho de 2015. 
      





Dispõe sobre a criação de
campanha de conscientização
públicacontraousodedrogas.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica autorizada, nos termos desta Lei, a criação de
campanhadeconscientizaçãopúblicacontraousodedrogas,
noâmbitodoMunicípiodeFortaleza.Art.2ºAcampanhaserá
realizada anualmente na semana em que incidir o dia 26 de
junho,dataemquesecomemoraoDiaInternacionaldeCom
bate às Drogas. Art. 3º  São diretrizes para a realização da
campanha de que trata esta Lei: I  Compatibilidade com a
PolíticaNacionalsobreDrogasaprovadapelaResoluçãon°3,
de 27 de outubro 2005, do Conselho Nacional Antidrogas
(CONAD);IIAbuscaincessantedeumasociedadeprotegida
dousodedrogasilícitas,edousoindevidodedrogaslícitas;III
 O reconhecimento das diferenças entre o usuário, a pessoa
em uso indevido, o dependente e o traficante de drogas, tra
tandoos de forma diferenciada; IV  O tratamento igualitário,
semdiscriminação,epautadonosDireitosHumanosàspesso
as usuárias ou dependentes de drogas lícitas e ilícitas; V  A
priorizaçãodasaçõesdeprevençãoaousoindevidodedrogas
lícitas;VIAcooperaçãoentresociedadecivilePoderPúblico
nasaçõesdeprevençãoecombateaousoindevidodedrogas;
VII  O fortalecimento de ações integradas e articulação entre
os diversos órgãos da Administração Pública, na busca por
uma sociedade livre do uso indevido das drogas; VIII  A dis
seminaçãodeinformaçõessobreadependênciaquímica,bem
como sobre seus prejuízos sociais, suas consequências e
demaisimplicaçõesnegativas;IXAdisseminaçãodeinforma
ções sobre iniciativas bem sucedidas de recuperação e rein
serçãosocialdeusuáriosedependentes;XAampladivulga
ção de programas de atendimento aos usuários, familiares ou
dependentesatualmentedesenvolvidospeloPoderPúblico;XI
 A promoção de valores voltados à saúde física e mental,
individual e coletiva, ao bemestar e à integração socioeconô
mica; XII  A promoção de valores voltados à plena recupera
ção e à reinserção de usuários e dependentes de drogas

           



































 


























































lícitaseilícitas;XIIIApromoçãodeprincípioséticos,plurais,
considerandoasespecificidadesdopúblicoalvo,adiversidade
cultural e a vulnerabilidade; XIV  A mobilização popular em
torno de ações educativas preventivas que busquem desesti
mular o uso inicial de drogas, incentivar a diminuição do seu
consumoediminuirosdanosdecorrentesdoseuusoindevido.
Art.4ºComvistasàprevenção,àconscientizaçãoeaocom
bate à dependência química, são iniciativas inerentes à cam
panhacriadaporestaLei,dentreoutras:Ipalestras;IIDeba
tes;IIIWorkshops;IVConferências;VAtividadesdelazer,
esportivaseculturais.Art.5ºParaamploconhecimentopúbli
codacampanha,éessencialadivulgaçãodesuasatividades,
anteseduranteasuarealização,nosmeiosdecomunicação,e
atravésdadistribuiçãodecartilhas,foldersecartazes.Art.6º
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário. Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de julho
de 2015.      











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

ASSESSORIA JURÍDICA, integrante da estrutura administrati
vado(a)SECRETARIAMUNICIPALDODESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, a partir de 03/08/2015.  
      





      O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº
6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípio
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526  Suplemento de
02.01.1991,FRANCISCADAZINHALCASSIANO,docargoem
comissãodeSUPORTEDEATIVIDADESTÉCNICAS,simbolo
gia DNI1, do(a) CÉLULA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,
do(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVOFINANCEIRA,
integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA RE
GIONALI,apartirde01/07/2015.
      




      O PREFEITO MUNI

CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais.

      O PREFEITO MUNI
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais.
6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípio
RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526  Suplemento de
6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípio
02.01.1991, ANDRÉA MACIEL DE ANDRADE, do cargo em
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526  Suplemento de
comissão de COORDENADOR, simbologia DNS1, do(a)
02.01.1991, FRANCISCA DAZINHA L CASSIANO, para exer
ASSESSORIA JURÍDICA, integrante da estrutura administrati
cer o cargo em comissão de GERENTE, simbologia DNS2,
vado(a)SECRETARIAMUNICIPALDODESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, a partir de 31/07/2015.   do(a)CÉLULADEGESTÃOADMINISTRATIVA,do(a)COOR
DENADORIA ADMINISTRATIVOFINANCEIRA, integrante da
      
estrutura administrativa do(a) SECRETARIA REGIONAL I, a

partir de 01/07/2015.     



    


      O PREFEITO MUNI

CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº

      O PREFEITO MUNI
6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípio
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais.
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526  Suplemento de
RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº
02.01.1991,JOÃOVICENTELEITÃO,paraexercerocargoem
comissão de COORDENADOR, simbologia DNS1, do(a) 6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípio
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ESPORTE E LAZER

POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 02 DE JANEIRO DE 2007

não convencionais; (AC) XII - elaboração de diagnóstico sobre
o esporte no Município, objetivando identificar as demandas
para definição das políticas públicas; (AC) XIII - incentivo à
ciência e tecnologia do esporte. (AC) Art. 241 - O Município
promoverá programas esportivos destinados às pessoas com
deficiência e necessidades especiais, cedendo equipamentos
fixos em horários que lhes permitam vencer as dificuldades do
meio. (NR) Parágrafo Único - O Poder Público Municipal instalará equipamentos adequados, conforme legislação vigente, à
pratica de exercícios físicos por pessoas com deficiência e
necessidades especiais em centros comunitários, escolas públicas municipais e nos diversos espaços públicos de práticas
esportivas. (NR) Art. 242 - Fica garantida a destinação de áreas
de atividades esportivas nos projetos de urbanização, de habitação e de construção de unidades escolares no Município de
Fortaleza. (NR) Art. 243 - O Município organizará o Sistema
Municipal de Esporte, que compreenderá o esporte educacional, o esporte de lazer e o esporte de alto rendimento, com a
finalidade de implantação e implementação das políticas públicas de esporte. (NR) Art. 244 - O Município criará, na forma da
lei, o Conselho Municipal do Esporte, com funções deliberativa,
consultiva e fiscalizadora. (NR) Parágrafo Único - O Conselho
Municipal de Esporte terá estrutura organizacional colegiada,
composta por representação do poder público municipal e da
sociedade civil. Art. 244-A - O Município realizará periodicamente a Conferência Municipal do Esporte, com ampla participação popular, objetivando a construção e acompanhamento
coletivo das políticas públicas de esporte. (AC) Parágrafo Único
- Compete ao Município a elaboração do Plano Municipal de
Esporte, garantida a participação de organismos colegiados do
Esporte, Comissões de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Fortaleza e da Assembléia Legislativa e
demais representações da sociedade civil. (AC)”. Art. 2° - Ficam suprimidos os arts. 269, 270 e 271 da Lei Orgânica do
Município. Art. 3° - 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 15 de dezembro de
2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sérgio Novais Eleutério - 1º VICE-PRESIDENTE. José
do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão
Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 026
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006
Altera os arts. 245, 249, 250,
251, 253, 254, 256 e 257 na
forma que indica e dá outras
providências.
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 que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei
Orgânica do Município de Fortaleza: Art. 1º - Ficam alterados
os arts. 245, 249, 250, 251, 253, 254, 256 e 257, que passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 245 - ....... § 1º - ........ IV acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção e recuperação da saúde
conforme necessidade, sem qualquer discriminação: (NR) ........
§ 3º - ........... II - integração na prestação das ações de saúde
preventivas e curativas: (NR) ........... IV - participação paritária
de entidades representativas dos usuários em relação aos
demais segmentos nas instâncias de controle social, como
conselhos locais, regionais e municipais e conferências regionais e municipais. (NR). Art. 246 - O Secretário Municipal da
Saúde, ou extraordinariamente o Conselho Municipal da Saúde, convocará, a cada quatro anos, uma conferência municipal
de saúde, formada por representações dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde no município e esta-
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belecer as diretrizes da política municipal de saúde. (NR)
........... Art. 249 - As ações de saúde são de natureza pública,
devendo sua execução ser feita através de serviços oficiais e,
complementarmente, por terceiros, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades sem fins
lucrativos e as filantrópicas. (NR). Parágrafo Único - A instalação de novos serviços públicos ou privados de saúde deve ser
discutida e aprovada no âmbito do sistema único de saúde e do
Conselho Municipal de Saúde. (NR). Art. 250 - As ações e
serviços de saúde são prestados, através do Sistema Único de
Saúde (SUS), respeitadas as seguintes diretrizes: ......... III universalização da assistência de igual qualidade com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população, conforme necessidade; (NR) ......... VIII - disponibilizar,
nos centros de saúde do município, os profissionais das áreas
de acupuntura e fisioterapia. (AC). IX - implantar e implementar
a política municipal de reabilitação, compreendendo ações nos
níveis primários, secundário e terciário de assistência à saúde;
(AC). Art. 251 - ......... I - gerenciar e coordenar o Sistema Único
de Saúde (SUS) no âmbito do município, em articulação com a
Secretaria da Saúde do Estado; (NR). II - elaborar e atualizar
periodicamente o plano municipal de saúde, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde, em
consonância com os Planos Estadual e Nacional de Saúde;
(NR). III - elaborar a proposta orçamentária e complementar do
Sistema Único de Saúde (SUS) para o município; (NR) ........
VIII - planejar e executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador no âmbito do município;
(NR). IX - participar e executar as ações de preservação e
controle do meio ambiente e de saneamento básico no âmbito
do município, em articulação com os demais órgãos governamentais. (NR) ........ Art. 253 - Será destinado orçamento para o
setor da saúde, que possibilite um atendimento capaz de prevenir, promover, manter e recuperar a saúde da mulher. (NR).
Art. 254 - Será assegurada assistência integral à saúde da
mulher na rede municipal, ampliando o atendimento aos aspectos mental e psicológico. (NR) .......... Art. 256 - Serão criados
comitês de controle da mortalidade materna e infantil, na Secretaria Municipal de Saúde, integrados por profissionais da
área e representantes da comunidade. (NR). Art. 257 - Será
garantida a prevenção do câncer cérvico-uterino e detecção
precoce do câncer da mama, para assegurar a proteção da
população feminina, com garantia de referenciamento para
níveis mais complexos de tenção. (NR). Parágrafo Único Sempre que possível será assegurado auxílio nos casos em
que seja necessário a realização de cirurgias de reconstituição
de mama às mulheres mastectomizadas. (AC) .........” Art. 2º Fica suprimido o inciso VI do art. 250 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 15 de dezembro de 2006.
Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluisio
Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do
Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpídio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 027,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006
Altera ao arts. 261, 262, 264,
265, 266, 267, 268, 273, 274 e
275, na forma que indica e da
outras providências.
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 que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados
os arts. 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 273, 274 e 275, que

passam a vigorar com a seguinte redação: CAPITULO VI - DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Art. 261 - A Assistência Social é direito
de todos e dever do Município, como política de proteção, visando à inclusão social e a emancipação humana, e tem por
objetivos: (NR) I - a proteção da família, maternidade, infância,
adolescência e velhice; (AC) II - o amparo às crianças e adolescentes em situação de risco; (AC) III - promoção da integração ao mercado de trabalho; (AC) III - a reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência, promovendo-lhe a melhoria da
qualidade de vida e a integração na vida comunitária e profissional; (AC) Parágrafo Único - A Assistência Social, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública
e da sociedade civil, dirige-se a quem dela necessita, independentemente de contribuição à seguridade social. (AC) Art. 262 O público usuário da Política de Assistência Social constitui-se
de cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social, na forma da lei. (NR) Art. 263 - Suprimido. Art. 264 - A Política Municipal de Assistência Social,
rege-se pelos seguintes princípios democráticos: (NR) I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; (AC) II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas púbicas; (AC) III Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; (AC) IV - Igualdade de direitos
no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza; (AC) V - Divulgação ampla dos programas, projetos,
serviços, ações e benefícios assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua
concessão. (AC) Art. 265 - Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal
do Idoso. (NR) Art. 266 - O Município promoverá condições que
assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite sua dignidade e o seu bem-estar. § 1º - O amparo ao idoso será, quando
possível, exercido no próprio lugar de moradia. (NR) § 2º - Para
assegurar a integração do idoso com a comunidade e na família, serão criados centros de lazer e amparo à velhice. (AC) § 3º
- Criação de programas de integração do idoso ao Mercado de
Trabalho. (AC) Art. 267 - O Município obriga-se a implantar e
manter órgão específico para tratar das questões relativas à
mulher, que terá sua composição, organização e competência
fixadas em lei, garantida a participação de mulheres representantes da comunidade. (NR) Art. 268 - A Política Municipal de
Assistência Social organizar-se-á em sistema descentralizado e
participativo, constituído pela Rede Municipal Socioassistencial,
composta por instâncias públicas, entidades da sociedade civil
e organizações de assistência social na forma da lei, que articulem meios, esforços e recursos, a partir das seguintes instâncias: (NR) I - A Secretaria Municipal de Assistência Social,
órgão gestor que coordena a Política de Assistência Social
através da implementação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) nos programas, projetos, serviços, ações e
benefícios socioassistenciais, em consonância com o Plano
Municipal de Assistência Social baseado na Política Nacional
de Assistência Social; (AC) II - O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), órgão colegiado de caráter permanente,
deliberativo, com função de controle social e integrante da
estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social,
regido por legislação própria. (AC) III - O Fundo Municipal de
Assistência Social, órgão vinculado a Secretaria Municipal de
Assistência Social, dispõe de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, onde serão alocados os recurso orçamentários destinados a execução de políticas, programas,
projetos, serviços e ações da Assistência Social. (AC) Parágrafo Único. O município realizará a cada dois anos a Conferência
Municipal de Assistência Social de Fortaleza com ampla participação da sociedade, com o objetivo de discutir, propor e deliberar sobre a Política Municipal de Assistência Social. (NR) Art.
269 - Suprimido. Art. 270 - Suprimido. Art. 271 - Suprimido. Art.
272 - Suprimido. CAPÍTULO VII - DO LAZER E DO TURISMO
(NR). Art. 273 - O lazer é uma forma de promoção social a que
se obriga o poder público municipal, que o desenvolverá e o
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incentivará, favorecendo a sua realização individualizada e em
grupo ................. Art. 274 - O Município de Fortaleza, através
da Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR), definirá a
sua política de turismo, buscando propiciar as condições necessárias, para que a atividade turística se constitua em fator
de desenvolvimento social e econômico, assegurando sempre
o respeito ao meio ambiente e à cultura dos locais, onde vier a
ser explorado. (NR) Parágrafo Único - Para o cumprimento do
disposto neste artigo, o Poder Executivo promoverá: (NR) I implementação de ações que visem ao pertinente ao permanente controle e fiscalização de qualidade dos bens e serviços
turísticos; (AC) II - inventário e regulamentação de uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse turístico; (AC) III - elaboração de projetos, estudos, programas e
cursos direcionados ao desenvolvimento de recursos humanos
para o setor; (AC) IV - estímulo ao intercâmbio com outras
cidades e com o exterior; (AC) V - promoção do entretenimento
e lazer; (AC) VI - elaboração de convênios com instituições
privadas, ONGs ou qualquer entidade que promova a capacitação de estudantes de ensino público, para a divulgação da
história e cultura do município; (AC) VII - adequação de atividades relacionadas à exploração do turismo à política urbana,
contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do município; (AC) VIII - combate ao turismo sexual. (AC) Art. 275 - O
Município de Fortaleza implantará centros de documentação e
informação turística. (NR) ..............” Art. 2º - Modifica os arts.
194, 195, 196, 198, 201, 203, 205, 207, 208, 210 e 212, bem
como acrescenta o art. 214-A, que passa a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO II - DO MEIO AMBIENTE. Art. 194
- Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público, através de seus
órgãos de Administração Direta e das entidades da Administração Indireta, assim como à coletividade; (NR) ............ VII autorizar e fiscalizar as atividades de pesquisa e exploração de
recursos naturais renováveis e não renováveis em seu território; (NR) ........... IX - controlar e fiscalizar em conjunto com os
órgão estadual e federal, a produção, estocagem, o transporte,
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de radioatividade, som, calor e outras; (NR) ........... Art. 195 - O Município
poderá firmar consórcio intermunicipal, visando à preservação,
conservação e recuperação da vida ambiental das bacias hídricas que ultrapassem os limites do Município de Fortaleza. (NR)
Art. 196 - O poder público desenvolverá programas de urbanização e despoluição das lagoas, rios e riachos do Município,
visando a preservá-las e transformá-las em equipamento comunitário de lazer. (NR) ............ Art. 198 - A exploração comercial de recursos hídricos na área do Município deve estar condicionada à autorização pela Câmara Municipal. (NR) Art. 201 São declarados de relevante interesse ecológico, paisagístico,
histórico e cultural os rios, os riachos, as lagoas, a zona costeira e as faixas de proteção do mananciais. (NR) Parágrafo Único - ............. Art. 203 - As condutas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoa física e jurídicas, às sanções
administrativas, independentes da obrigação de recuperar os
danos causados e do recolhimento das taxas de utilização dos
recursos naturais. (NR) .......... Art. 205 - Fica criado o fundo de
defesa do meio ambiente, destinado ao desenvolvimento de
programas de educação ambiental, monitoramento e controle
da poluição ambiental, recuperação do meio ambiente degradado e preservação das áreas de interesse ecológico. (NR)
Parágrafo Único - Os recursos oriundos de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e da utilização dos recursos ambientais, de taxa de licenciamento ambiental, serão
destinados ao fundo de que trata este artigo. (NR) ......... Art.
207 - O licenciamento de atividades, de obras, de arruamento
ou de parcelamento do solo, localizados ou lindeiros em áreas
de proteção dos recursos hídricos, dependerá, além do atendimento da legislação em vigor, da aprovação prévia do órgão
municipal competente e de posterior aprovação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente. (NR) Parágrafo Único - ........ Art.
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208 - A instalação e a operação de atividade efetiva ou potencialmente causadora de alterações significativas do meio ambiente, assim definidas em lei, poderão se condicionadas à aprovação pela população, mediante convocação de plebiscito
pelos Poderes Executivo ou Legislativo, ou por cinco por cento
do eleitorado da área diretamente atingida. (NR) .......... Art. 210
- ............ Parágrafo Único. Os equipamentos a que se refere o
caput deste artigo só poderão ser instalados no Município após
prévio licenciamento ambiental pelo órgão competente. (AC)
............ Art. 212 - O Poder Público Municipal implementará
política setorial visando à coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos, inclusive com ênfase nos
processo efetivos que promovam sua reciclagem. (NR) Art.
214-A - O Município apoiará o desenvolvimento de pesquisa de
materiais e sistemas construtivos alternativos e de padronização de componentes, visando garantir o barateamento da
construção. (AC)”. Art. 3º - Fica modificado o art. 82-B da Lei
Orgânica do Município que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 82-B - O Município apoiará serviço público de
assistência jurídica, que deverá ser prestado gratuitamente às
comunidades e grupos sociais menos favorecidos para prover,
por seus próprios meios, a defesa de seus direitos, em convênio com a Defensoria Pública. (NR)” Art. 4º - Fica acrescentado
um artigo que revoga os arts, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e
283 da Lei Orgânica do Município. Art. 5º - Fica acrescentado
ao Titulo V da Lei Orgânica do Município, o Capítulo VIII, Da
Comunidade Social, com os arts. 276-A, 276-B, 276-C e 276-D,
que passam a vigorar com a seguinte redação: “TÍTULO V - DA
ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL ............. CAPÍTULO VIII - DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL. Art. 276-A - Observados os princípios da Constituição federal, o Município promoverá e incentivará a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e
a informações, sob qualquer forma, processo ou veículo, dando
prioridade à cultura local. Art. 276-B - Lei ou ação do Poder
Público Municipal não poderá constituir embaraço à liberação e
ao direito de informação, devendo reconhecer os contratos
firmados entre empresas e particulares proprietários de terrenos que tenham por objeto a divulgação publicitária. Parágrafo
Único - É vedada toda e qualquer censura de natureza, ideológica, política ou artística. Art. 276-C - As emissoras de rádio e
televisão criadas ou mantidas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Município reservarão espaço para a divulgação das
idéias e atividades dos movimentos populares locais. Art.
276-D - O Município, através dos órgão da Administração Direta e fundacional, reservará parte de suas verbas publicitárias
para aplicação, na forma de apoio cultural, em emissoras públicas municipais e comunitárias de rádio e televisão. (AC)” Art. 5º
- Ficam modificados os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12,
13 e 14, bem como acrescenta os arts. 4º-A, 4º-B e 4º-C que
passam a vigorar com a seguinte redação: “ATO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (NR) Art. 1º - ......... Art. 2º A Câmara Municipal promoverá a revisão desta Lei Orgânica
até o dia 31 de dezembro de 2016, garantindo-se a mais ampla
participação popular no processo revisional. (NR) Art. 3º - O
Poder Público Municipal procederá à revisão e consolidação da
legislação existente e a elaboração de novos diplomas legais
complementares desta Lei Orgânica até o dia 31 de dezembro
de 2008. (NR) Art. 4º - O texto desta Lei Orgânica será publicado no Diário Oficial do Município, em edição especial. (NR) Art.
4º-A - O Município publicará edição popular desta Lei Orgânica
para distribuição com movimentos sociais, escolas, bibliotecas
e demais instituições e pessoas interessadas. (AC) Art. 4º-B - A
Câmara Municipal publicará sozinha ou em cooperação com
entidades da sociedade civil, a edição de cartilha e a realização
de um programa educativo anual com o propósito de tornar
amplamente conhecidos os mecanismos de participação popular previstos nesta Lei Orgânica. (AC) Art. 5º - ............ Art. 6º - A
Câmara Municipal deverá proceder, até o dia 31 de dezembro
de 2008, a revisão de seu regimento interno. (AC) Art. 7º Ficam reabilitados os Vereadores cassados em abril de 1964,
pela Câmara Municipal de Fortaleza, por motivos políticos,
ainda que do ato de cassação tenha se fundamentado em
razão diversa. (NR) § 1º - Retira-se dos anais a justificativa
“falta de decoro parlamentar” do ato de cassação, subtituindo-a
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pela expressão “por razões políticas”. (AC) § 2º - No prazo de
trinta dias, contados da data da promulgação desta Lei Orgânica Municipal, a Mesa Diretora nomeará, por ato declaratório, os
reabilitados. (AC) Art. 8º - No prazo de cento e vinte dias depois
de promulgação da presente Lei Orgânica, o servidor da administração direta e indireta, quando colocado à disposição, remanejado ou prestando serviço a qualquer órgão do Município,
poderá optar pela integração no emprego ou cargo do quadro
da respectiva prestação de serviço e ao regime jurídico correspondente, quando efetivado o pedido de opção. (NR) Art. 9º Passam a se chamar agentes fiscais de metrologia os atuais
agentes e auxiliares metrológicos do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza (IPEM-Fort), fazendo jus à gratificação de
produtividade e exercício correspondente. (NR) Art. 10 - Os
encargos da Câmara Municipal de Fortaleza com a previdência
social serão arcados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza,
bem como os débitos anteriores a esta Lei. (AC) Art. 11 - Os
atos normativos praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo para criação de cargos e comissões terão força de lei. (AC)
Art. 12 - A Televisão da Câmara Municipal de Fortaleza será
mantida com recursos próprios da verba de comunicação e
publicidade, podendo ainda receber recursos de pessoas jurídicas como apoio cultural. (AC) Art. 13 - Ficam validados todos
os convênio firmados entre a Câmara Municipal de Fortaleza e
a União os Vereadores e Câmaras do Estado do Ceará (UVC),
a União dos Vereadores do Brasil (UVB), a Associação dos
Servidores da Câmara Municipal de Fortaleza (ASCAMFOR), e
com as entidades que venham dar suporte técnico às suas
comissões permanentes. (AC) Art. 13-A - Fica permitida a remuneração de todos os artigos e unidades inferiores e superiores aos mesmos desta Lei Orgânica e do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Fortaleza. Art. 14 - Esta Lei Orgânica,
aprovada pela Câmara Municipal, será por ela promulgada e
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. (NR)” Art. 6º - Fica suprimido o art.
263 da Lei Orgânica do Município. Art. 7º - 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 15 de dezembro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes
- PRESIDENTE. Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICEPRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio
Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 028,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006
Altera o caput do art. 15 da Lei
Orgânica do Município, 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 que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Fica alterado o
caput do art. 15 da Lei Orgânica do Município, que passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 15 - A Câmara Municipal
de Fortaleza reunir-se-á, anual e ordinariamente de primeiro de
fevereiro a sete de julho e de primeiro de agosto a trinta de
dezembro. (NR)” Art. 2º - 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 15 de dezembro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE.
Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE.
José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram
Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º
SECRETÁRIO. José Iraguassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.648 DE 10 DE MARÇO DE 2010
Convoca a 1ª Conferência Municipal do Esporte e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
artigo 83, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO o Decreto Federal não numerado, de 21 de janeiro
de 2004, que instituiu a Conferência Nacional do Esporte sob
Coordenação do Ministério do Esporte. CONSIDERANDO o
que determina a Portaria nº 13, de 26 de janeiro de 2010, do
Ministério do Esporte, que torna pública a realização da 3ª
Conferência Nacional do Esporte e aprova o seu regulamento
geral. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência
Municipal do Esporte, etapa eletiva da 3ª Conferência Nacional
do Esporte, a realizar-se nos dias 9 e 10 de abril de 2010 em
Fortaleza, sob a Coordenação da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza - SECEL. Art. 2º - A 1ª Conferência Municipal
do Esporte será presidida pelo Secretário de Esporte e Lazer e
no seu impedimento por quem este indicar. Parágrafo Único - O
titular da SECEL poderá constituir, mediante portaria, Coordenação Executiva, composta por agentes públicos municipais,
responsável por colaborar nas tarefas atinentes à organização
da 1ª Conferência Municipal do Esporte. Art. 3º - A Comissão
organizadora da 1ª Conferência Municipal do Esporte será
composta por representantes do poder público e da sociedade
civil e terá sua composição publicada através de portaria do
Secretário de Esporte e Lazer. Art. 4º - A participação dos trabalhos na Comissão Organizadora e na Coordenação Executiva da 1ª Conferência Municipal do Esporte não será remunerada, constituindo-se em trabalho público relevante. Art. 5º Compete a Comissão organizadora da 1ª Conferência Municipal do Esporte: I - definir o regimento municipal, contendo temário, critérios de participação e de eleição de delegados para
a etapa estadual, respeitadas as definições do regimento nacional e do regimento estadual; II - definir local e pauta da 1ª
Conferência Municipal do Esporte; III - atuar como animadora e
mobilizadora do processo da 1ª Conferência Municipal do Esporte. Art. 6º - As despesas com a realização da 1ª Conferência
Municipal do Esporte correrão por conta dos recursos orçamentários da SECEL. Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, aos 10 dias do mês de março de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.657 DE 08 DE ABRIL DE 2010
Determina ponto facultativo na
data em que se comemora o
aniversário de Fortaleza, dia 13
de abril de 2010, terça feira.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
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incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e,
CONSIDERANDO que o ano civil traz em seu calendário feriados e dias santificados. CONSIDERANDO a necessidade de
divulgar os dias de ponto facultativo, exceto os que recaem nos
sábados e domingos, para conhecimento da população e para
cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autarquia e Fundacional do Poder
Executivo Municipal. CONSIDERANDO o dia 13 de abril de
2010, terça feira, data que se comemora o aniversário de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - Fica decretado 13 de abril de 2010,
ponto facultativo nos órgãos públicos desta municipalidade. Art.
2º - O disposto no “caput” do artigo 1º não abrange os servidores municipais, detentores de cargos privativos da área de
saúde, que exerçam suas atribuições funcionais nos hospitais
integrantes da rede municipal/municipalizada. Parágrafo Único
- Fica o corpo de diretores dos respectivos hospitais municipais, incluindo das áreas de competência, facultarem ou não, o
ponto dos servidores que embora não titulares de cargos privativos da área de saúde, prestam serviços de natureza essencial. Art. 3º - A determinação de que trata os artigos 1º e 2º não
deverá afetar o funcionamento dos serviços essenciais, tais
como socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, vigilância e salva-vidas. Art. 4º - Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, em 08 de abril de 2010. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 1726/2010 - 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 LANNA CARINNE
MELO DE SÁ RORIZ, Assistente 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 na Reunião de Diretoria Executiva da
Frente Nacional de Prefeitos, no dia 09.03.2010, 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 02 de março de 2010. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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ATO Nº 2158/2010 - 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 conceder a ELMANO FREITAS
DA COSTA, Assessor Parlamentar, passagem aérea no trecho
Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, nos dias 26 a 28.03.2010, 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
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ANO LVIII

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2011

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.818 DE 18 DE MAIO DE 2011
Regulamenta o artigo 3º da Lei
Complementar nº 59 de 30 de
dezembro de 2008 e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso VI, da
Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO a necessidade de
regulamentar o artigo 3º da Lei Complementar nº 59 de 30 de
dezembro de 2008 como forma de viabilizar a sua plena aplicação pelo Município de Fortaleza em benefício de seus munícipes, visando fomentar a prática de esportes, cultura e a inclusão social através da realização de atividades de interesse do
Poder Público Municipal. DECRETA: Art. 1º - Fica regulamentado o programa de parceria de disponibilização gratuita de
instalações entre os clubes sociais e o Município de Fortaleza,
criado pela Lei Complementar nº 59, de 30 de dezembro de
2008, visando fomentar a prática de esportes, cultura e a inclusão social para munícipes que não tem acesso regular a esses
serviços. Parágrafo Único - Considera-se clube social a associação sem fins lucrativos que tenha como objetivo previsto no
seu Estatuto Social a promoção de atividades de natureza
social, cultural e/ou esportiva. Art. 2º - Aos clubes que aderirem
ao programa de parceria, de acordo com as condições estabelecidas neste Decreto, será concedida redução de 100% (cem
por cento) do IPTU devido do exercício seguinte à adesão e
remissão de 75% (setenta e cinco por cento), do IPTU devido
nos anos anteriores, inscrito ou não em dívida ativa, bem como
anistia de juros, multa e correção monetária dos 25% (vinte e
cinco por cento) restantes, podendo os valores apurados serem
pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas. A remissão inclui o
valor do débito principal, corrigido em conformidade com a
legislação municipal. Parágrafo Único - Relativamente ao parcelamento realizado com base neste decreto, consideram-se
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não
pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento, sempre que ocorrer a inadimplência acumulada de 05 (cinco) parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado.
Art. 3º - São requisitos para a participação do programa de
parceria e obtenção dos benefícios previstos: I - não distribuir
qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título
de lucro ou de participação nos resultados nem remunerar seus
dirigentes; II - estar em efetivo funcionamento há pelo menos
05 (cinco) anos no Município de Fortaleza; III - ter sede própria
no Município de Fortaleza, livre de qualquer ônus e assumir
compromisso de não proceder a alienação e locação de sua
sede social, bem como das áreas disponibilizadas ao Município, enquanto inscrito no programa de que trata este decreto. IV
- estar adimplente com os demais tributos municipais; V - disponibilizar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do benefício
concedido a partir da redução de 100% (cem por cento) do
IPTU devido no exercício seguinte à adesão, em forma de
fornecimento de materiais esportivos, culturais, educacionais,
assistenciais, dentre outros, de acordo com o deliberado pelo
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Comitê Gestor; VI - disponibilizar a base de dados de seus
associados para a Secretaria de Finanças do Município. Art. 4º
- Os clubes que atenderem aos requisitos previstos no art. 3º,
deste Decreto e pretenderem aderir ao Programa de Parceria,
obtendo os benefícios para o exercício seguinte, deverão protocolizar na Secretaria de Finanças, até o último dia útil do mês
de setembro de cada ano, o requerimento inicial para sua inclusão no programa de parceria, acompanhado de: I - Ato
Constitutivo/Estatuto Social; II - Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ; III - Alvará de Funcionamento; IV - Termo de
Adesão (Anexo I) e Termo de Compromisso indicando as contrapartidas a serem cumpridas (Anexo II); V - Certidões Negativas de tributos federais, estaduais, municipais; VI - Certificado
de Regularidade com o FGTS; VII - Certidão Negativa de Débito com a Previdência Social; VIII - Cópia do RG, CPF e comprovante de residência dos responsáveis legais pelo Clube
Social; IX - Matrícula atualizada do imóvel. Parágrafo Único - O
pedido de adesão realizado pelos clubes deverá ser analisado
no prazo de sessenta dias, contados de seu protocolo, pelo
Comitê Gestor do Programa de Parceria, previsto no artigo 9º
deste Decreto, que, deferindo o pedido, encaminhará, de pronto, o Termo de Adesão (Anexo I) para publicação no Diário
Oficial do Município de Fortaleza. Art. 5º - Os clubes já inscritos
no Programa de Parceria que desejarem nele permanecer no
ano subseqüente deverão apresentar ao Comitê Gestor previsto no artigo 9º deste Decreto, até o último dia útil do mês de
setembro de cada ano, a documentação prevista no caput do
artigo 4º. Art. 6º - O requerimento a ser apresentado pelo clube
contribuinte interessado em participar do programa de parceria
informará todos os bens e serviços existentes em sua sede, os
quais deverão ser disponibilizados, de acordo com o interesse
e necessidade do Poder Público Municipal, atendendo aos
itens abaixo relacionados: I - Instalações físicas para utilização,
em dia útil da semana e horário a serem previamente acordados em projetos educacionais ou sociais de interesse do município; II - Quadras e outras instalações esportivas para utilização pelas escolas municipais e outros programas que integram
a Política Municipal de Esporte e Lazer, em dia útil da semana
e horários a serem previamente acordados: III - Espaços e
instalações para eventos de lazer e cultura realizados por associações sem fins lucrativos, agentes públicos, organizações
não - governamentais, tudo de interesse do Município em data
e espaços a serem previamente acordados. IV - Cursos de
aperfeiçoamento, atualização profissional, e outras atividades
relacionadas à prática esportiva, cultural, gastronomia, hotelaria ou de lazer. § 1° - Para a cessão das instalações físicas e
equipamentos de que tratam os incisos I, II e III, deverá o clube
participante permitir o ingresso dos profissionais e demais
pessoas indicadas pela Prefeitura Municipal ou instituição beneficiada para a realização da atividade ofertada. § 2° - Caso já
existam contratos assinados com o clube para qualquer evento
na data requerida, que inviabilize a realização de eventos do
programa de parceria, a entidade participante deverá sugerir
outras datas, apresentando o contrato impeditivo, ou, se aceito
pela Prefeitura, providenciar às suas expensas a transferência
para outro local. Art. 7° - O Comitê Gestor indicará servidor
responsável por averiguar o local disponibilizado pelo clube
para uso da Administração Municipal, devendo emitir relatório
das condições físicas dos bens a serem utilizados, no qual
deverá ser aposto o visto do representante do clube, com a
finalidade de possibilitar a comprovação de que algum dano
porventura verificado tenha sido provocado em virtude da disponibilização realizada. § 1° - Em sendo observado algum
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dano, o clube terá o prazo de 48 horas, contadas da realização
do evento, para protocolar pedido de ressarcimento junto ao
Comitê Gestor, que analisará e deliberará sobre o pleito. § 2° Sendo constatado pelo Comitê Gestor a ocorrência de prejuízos, o clube deverá ser ressarcido pela Prefeitura de Fortaleza
de acordo com as normas e procedimentos administrativos que
devem ser observados pelo Poder Público Municipal, cabendo
ação regressiva pelo Município de Fortaleza em desfavor do
causador do dano, quando identificado. Art. 8° - Os clubes
participantes do programa objeto deste Decreto deverão autorizar a utilização do nome e brasão da Prefeitura Municipal de
Fortaleza nos eventos programados para a parceria. Art. 9° Para o fiel cumprimento das disposições deste Decreto, fica
instituído o Comitê Gestor do Programa de Parceria que terá a
seguinte composição: I - Um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; II - Um representante da Secretaria
Municipal de Cultura; III - Um representante da Secretaria Municipal de Educação; IV - Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; V - Um representante do Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará; VI - Um representante do
Conselho Superior Interclubes; VII - Um representante da Secretaria de Finanças, que atuará como Presidente do comitê,
cabendo-lhe votar apenas em caso de empate. § 1° - O Comitê
Gestor reunir-se-á sempre que necessário para deliberação
dos temas de pauta, devendo as decisões serem tomadas pela
maioria dos presentes, sendo obrigatório o quorum mínimo de
05 (cinco) membros. § 2° - O representante indicado no inciso
VII do artigo supra, deverá participar de todas as reuniões deliberativas do Comitê Gestor, um vez que é detentor do voto de
desempate. Art. 10 - O Comitê Gestor terá as seguintes competências: I - Analisar o cumprimento dos requisitos previstos no
art. 3°, e documentos apresentados, de acordo com o artigo 4°,
como condição de participação no programa; II - Conferir as
informações fornecidas pelo clube sobre suas instalações,
atestando a veracidade das mesmas ou rejeitando-as, hipótese
na qual ficará o clube interessado obrigado a retificar os dados
apostos no Termo de Compromisso; III - Analisar a adequação
dos bens e serviços ofertados para disponibilização, conforme
termo de compromisso apresentado, considerando as necessidades municipais. IV - Definir, por meio de negociação com os
clubes participantes, as datas de utilização dos bens e serviços, informando ao clube sobre a necessidade de realização
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias: V - Decidir sobre
o deferimento do pedido de participação e sobre o desligamen-
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to do participante; VI - Conferir o efetivo cumprimento do programa de parceria pelas partes envolvidas; VI - Tomar as providências necessárias ao ressarcimento, quando devido, na
forma do artigo 7°; VII - Deliberar sobre a contrapartida a ser
oferecida pelos clubes, de acordo com o inciso V do artigo 3°.
Art. 11 - Os benefícios de redução e remissão do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU passarão
a viger somente após o deferimento do pedido de adesão pelo
Comitê Gestor que deverá encaminhá-lo à Secretaria de finanças do Município - SEFIN para providências. Parágrafo único.
Caso não estejam presentes, a juízo do Comitê Gestor, os
requisitos e documentos indicados neste Decreto, este notificará o clube requerente para que os satisfaça no prazo de 30
dias, ou até o último dia útil de outubro, o que ocorrer primeiro.
Art. 12 - O clube que tiver seu requerimento negado, em razão
de não preencher os requisitos versados neste Decreto, poderá
no exercício seguinte formular novo requerimento, observada a
regra do art. 4°. Art. 13. O Comitê Gestor, de ofício ou através
de requerimento, poderá instaurar o devido processo administrativo para averiguar o descumprimento do programa de parceria, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao clube,
inclusive com a possibilidade de recurso hierárquico ao Prefeito Municipal, das decisões do Comitê Gestor, no prazo de 15
(quinze) dias. Parágrafo Único - Constatado, após o devido
processo administrativo, o inadimplemento das obrigações
assumidas pelo clube, o ato deve ser comunicado à Secretaria
de Finanças - SEFIN pelo Comitê Gestor para a imediata referida do benefício concedido no exercício, com a recomposição
dos valores do crédito originário, como se benefício algum
tivesse sido concedido. Art. 14 - Para os clubes que, após a
adesão e obtenção dos benefícios previstos neste decreto,
desistirem expressamente da participação no programa de
parceria, haverá a retirada do benefício concedido, com a recomposição dos valores do crédito originário, tornando sem
efeito qualquer benefício concedido. Art. 15 - 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 maio de 2011.
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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-
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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

77

ARRANJO
INSTITUCIONAL

78

ARRANJO
INSTITUCIONAL



ARRANJO
INSTITUCIONAL


















    
     

     




     


      

        
   
         
    
         
     
         

        

       
     





            

           
       

       
          
        

      
        
        
       
       

        
        

        







        

      
         
          
        

       




      


         
           
        





         
         
      

         

         
        
       
        
         
       
 



       
        
      

      

         

         

 

 

        

           
    
      
     
          

       
  
       
   


79

ARRANJO
INSTITUCIONAL




























           









































































































       
   
    

        

       

        

          

     
       

        
       
         

        
 
          

         
       

          
         

        
      
         
           
         





          

      

        
         

          
      


        
         
         
      
        
                   
        
       
            



          

       

      
         


      
          
      
         
       
        
      
         

          
        
        


        



80







 

                     
             
           


ARRANJO
INSTITUCIONAL






























































     
      
      
       


 ̧
                     
              
                  
                 
               
              
                 
                  

                   

               
              
            

               

                   
                   

                  

81

ARRANJO
INSTITUCIONAL










                


                   

                  
            
             

































































     
   ̧   
      
     


 ̧
                     
              
                  
                 
               
              

                 
̧̧
 ̂     ̧      ̧ ̧ ̧  ̧ 
̧̧

                   
                  

82







Gerente
Articulador
AssistenteTécnicoAdministrativoII
Gerente
12.2.CéluladeGestãoFinanceira
Articulador
Gerente
12.3.CéluladeGestãodePessoas
AssistenteTécnicoAdministrativoII
13.COORDENADORIADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃOECOMU Coordenador
NICAÇÃO
AssistenteTécnicoAdministrativoIII
13.1.CéluladeDesenvolvimentodeSoluçõesdeTecnologiadaInforma Gerente
çãoeComunicação
AssistenteTécnicoAdministrativoIII
Gerente
13.2.CéluladeSuportedeTecnologiadaInformaçãoeComunicação
Articulador
AssistenteTécnicoAdministrativoIII
TOTAL
12.1.CéluladeGestãoAdministrativa


ANEXOIIIAQUESEREFEREOARTIGO3ºDODECRETONº13.495/2014






























DNS2
DNS3
DAS1
DNS2
DNS3
DNS2
DAS1
DNS1
DAS2
DNS2
DAS2
DNS2
DNS3
DAS2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Dispõe sobre a estrutura organizacional, a distribui
ção e a denominação dos cargos em comissão da
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SECEL) e
dáoutrasprovidências.



OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.76,incisosVIe
XI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza,eCONSIDERANDOareformaadministrativapromovidapeloPoderExecutivoMunici
pal,encabeçadapelaLeiComplementarnº0176,de19dedezembrode2014,quedispõesobreaorganizaçãoeaestruturaadminis
trativa do Poder Executivo Municipal. CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura administrativa dos órgãos que
integramaAdministraçãoPúblicaMunicipal,alinhandoasàspolíticaseestratégiasdeaçãogovernamental,visandoproporcionara
eficiência na prestação dos serviços públicos. CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SECEL) é órgão
integrantedaAdministraçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza,quetemporfinalidadeformularecoordenaraexecuçãodaspolíticasde
esporte e lazer do Município de Fortaleza, necessitando, portanto, ter a sua estrutura administrativa alinhada às suas finalidades.
CONSIDERANDO,ainda,odispostonocaputdoartigo68daLeiComplementarnº0176,de19dedezembrode2014.DECRETA:
Art.1º. Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SECEL), definida em seus níveis de
hierarquia,daseguinteforma:I.DireçãoSuperior:1.Secretário.II.GerênciaSuperior:1.SecretárioExecutivo.III.Assessoramento:1.
AssessoriaJurídica;2.AssessoriaEspecial;3.AssessoriadePlanejamentoeDesenvolvimentoInstitucional.IV.ExecuçãoProgramá
tica:1.CoordenadoriadeEventos.2.CoordenadoriadeProgramaseProjetos:2.1.NúcleodeGestão,Elaboração,ExecuçãodePro
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jetoseMobilizaçãoSocial.3.CoordenadoriadeEquipamentos:3.1.NúcleodeGestãodeEquipamentosdeGrande,MédioePequeno
Porte.4.CoordenadoriadePolíticasPúblicas:4.1.NúcleodeGestãodePolíticasPúblicasdeEsporteComunitário,AmadoreLazer;
4.2.NúcleodeGestãodeFormaçãoeCapacitaçãoPermanente;4.3.NúcleodeGestãodeEsporteProfissional;4.4.NúcleodeGes
tão de Paradesporto. V. Execução Instrumental: 1. Coordenadoria AdministrativoFinanceira: 1.1. Núcleo de Gestão Administrativa;
1.2.NúcleodeGestãoFinanceira.2.CéluladeGestãodeTecnologiadaInformaçãoeComunicação.Art. 2º.Ficamdistribuídosna
estruturaorganizacionaldaSecretariaMunicipaldoEsporteeLazer(SECEL),46(quarentaeseis)cargosdeprovimentoemcomis
sãoprovenientesdosAnexosIeIIdaLeiComplementarnº0176,de19dedezembrode2014,discriminadosnosAnexosIeIIdeste
Decreto,comsuadistribuição,simbologia,denominaçãoequantidades.Art.3º.Oorganogramarepresentativodaestruturaorganiza
cionaldaSecretariaMunicipaldoEsporteeLazer(SECEL)éoconstantedoAnexoIIIdesteDecreto.Art.4º.ObedecidaaLegislação
própriaeosparâmetrosestabelecidosnesteDecreto,ascompetênciasdasunidadesorgânicasintegrantesdaestruturadaSecretaria
MunicipaldoEsporteeLazer(SECEL)serãofixadasemRegulamentoaseraprovadoporDecretodoChefedoPoderExecutivono
prazodeaté180(centoeoitenta)diascontadosdapublicaçãodesteDecreto.Art.5º.EsteDecretoentraemvigorem01dejaneirode
2015.Art.6º.Ficamrevogadasasdisposiçõesemcontrário,emespecialoDecretonº13.126,de29deabrilde2013,comsuasalte
rações posteriores. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 30 de dezembro de 2014.     



ANEXOIAQUESEREFEREOARTIGO2ºDODECRETONº13.496/2014

CARGO
Secretário
SecretárioExecutivo
DireçãoGeral
DireçãodeNívelSuperior1
DireçãodeNívelSuperior2
DireçãodeNívelSuperior3
DireçãodeAssessoramentoSuperior1
DireçãodeAssessoramentoSuperior2
DireçãodeAssessoramentoSuperior3
TOTAL

SIMBOLOGIA
S1
S2
DG1
DNS1
DNS2
DNS3
DAS1
DAS2
DAS3
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Estrutura
1.GABINETE

2.ASSESSORIAJURÍDICA
3.ASSESSORIAESPECIAL
4. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI
MENTOINSTITUCIONAL
5.COORDENADORIADEEVENTOS
6.COORDENADORIADEPROGRAMASEPROJETOS
6.1.NúcleodeGestão,Elaboração,ExecuçãodeProjetose
MobilizaçãoSocial
7.COORDENADORIADEEQUIPAMENTOS
7.1.NúcleodeGestãodeEquipamentosdeGrande,Médio
ePequenoPorte
8.COORDENADORIADEPOLÍTICASPÚBLICAS
8.1. Núcleo de Gestão de Políticas Públicas de Esporte
Comunitário,AmadoreLazer
8.2.NúcleodeGestãodeFormaçãoeCapacitaçãoPerma
nente
8.3.NúcleodeGestãodeEsporteProfissional
8.4.NúcleodeGestãodeParadesporto
9.COORDENADORIAADMINISTRATIVOFINANCEIRA
9.1.NúcleodeGestãoAdministrativa
9.2.NúcleodeGestãoFinanceira
10. CÉLULA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFOR
MAÇÃOECOMUNICAÇÃO
TOTAL
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Cargo
Secretário
SecretárioExecutivo
AssistenteTécnicoAdministrativoII
AssistenteTécnicoAdministrativoII
Coordenador
AssessorTécnico
AssessorTécnico
CoordenadorExecutivo
Coordenador
AssessorTécnico
AssistenteTécnicoAdministrativoI
Coordenador
AssistenteTécnicoAdministrativoI
AuxiliarAdministrativo
Coordenador
ChefedeNúcleo
AuxiliarAdministrativo
Coordenador
AssistenteTécnicoAdministrativoII
AssistenteTécnicoAdministrativoIII
AuxiliarAdministrativo
Coordenador
ChefedeNúcleo
Articulador
AuxiliarAdministrativo

QUANTIDADE
1
1
1
7
4
10
12
6
4
46

Simbologia
S1
S2
DAS1
DAS1
DNS1
DNS2
DNS2
DG1
DNS1
DNS2
DNS3
DNS1
DNS3
DAS3
DNS1
DNS3
DAS3
DNS1
DAS1
DAS2
DAS3
DNS1
DNS3
DNS3
DAS3

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
6
1
1
1
1
1

ChefedeNúcleo

DNS3

1

ChefedeNúcleo
ChefedeNúcleo
Coordenador
ChefedeNúcleo
ChefedeNúcleo

DNS3
DNS3
DNS1
DNS3
DNS3

1
1
1
1
1

Gerente

DNS2

1
46
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Dispõe sobre a estrutura organizacional, a distribui
ção e a denominação dos cargos em comissão da
SecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente
(SEUMA),edáoutrasprovidências.



OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.76,incisosVIe
XI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza,eCONSIDERANDOareformaadministrativapromovidapeloPoderExecutivoMunici
pal,encabeçadapelaLeiComplementarnº0176,de19dedezembrode2014,quedispõesobreaorganizaçãoeaestruturaadminis
trativa do Poder Executivo Municipal. CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura administrativa dos órgãos que
integramaAdministraçãoPúblicaMunicipal,alinhandoasàspolíticaseestratégiasdeaçãogovernamental,visandoproporcionara
eficiêncianaprestaçãodosserviçospúblicos.CONSIDERANDOqueaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA)
éórgãointegrantedaAdministraçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza,quetemporfinalidadedefiniraspolíticaspúblicas,oplaneja
mento,oordenamentoeocontroledosambientesnaturaleconstruídonoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDO,ainda,odispos
to no caputdo artigo 68 da Lei Complementar nº 0176, de 19 de dezembrode 2014. DECRETA: Art.1º. Fica aprovada a estrutura
organizacionaldaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA),definidaemseusníveisdehierarquia,daseguinte
forma:I.DireçãoSuperior:1.Secretário.II.GerênciaSuperior:1.SecretárioExecutivo.III.Assessoramento:1.AssessoriaEspecial;2.
AssessoriaTécnica;3.AssessoriadePlanejamentoeDesenvolvimentoInstitucional;4.AssessoriaJurídica.IV.ExecuçãoProgramáti
ca:1.CoordenadoriadeDesenvolvimentoUrbano:1.1.CéluladeNormatização;1.2.CéluladeGeorreferenciamento;1.3.Célulade
AcompanhamentodaLegislação;1.4.CéluladeNegóciosUrbanos.2.LaboratóriodaCidadeSustentável.3.CoordenadoriadePolíti
caAmbiental:3.1.CéluladePlanejamentoeGestãodosSistemasNaturais;3.2.CéluladeSustentabilidadeAmbiental;3.3.Célulade
EducaçãoAmbiental.4.CoordenadoriadeLicenciamento:4.1.CéluladeLicenciamentoAmbiental;4.2.CéluladeLicenciamentopara
Construção;4.3.CéluladeHABITESE;4.4.CéluladeAlvarásdeFuncionamentoeAutorizações.5.CoordenadoriadeFiscalização
Integrada:5.1.CéluladeControledaPoluiçãoSonora;5.2.CéluladeControledaPoluiçãoVisual;5.3.CéluladeControledePosturas
eEdificações;5.4.CéluladeControledeEfluentes;5.5.CéluladeControledaPoluiçãoAtmosférica;5.6.CéluladeControledosRe
síduos.6.UnidadedeVistoriaeFiscalização.V.ExecuçãoInstrumental:1.CoordenadoriaAdministrativoFinanceira:1.1.Célulade
GestãoFinanceira;1.2.CéluladeGestãodePessoas;1.3.CéluladeGestãoAdministrativa.2.CéluladeTecnologiadaInformaçãoe
Comunicação.VI.FundosMunicipaisVinculados:1.FundodeDefesadoMeioAmbiente(FUNDEMA);2.FundoMunicipaldeDesen
volvimentoUrbano(FUNDURB).VII.ConselhosMunicipaisVinculados:1.ConselhoMunicipaldoMeioAmbiente(COMAM);2.Conse
lhoMunicipaldoDesenvolvimentoUrbano(CMDU);3.ConselhodasUnidadesdeConservaçãodeProteçãoIntegraledeUsoSusten
táveldaSabiaguaba.Art.2º.FicamdistribuídosnaestruturaorganizacionaldaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente
(SEUMA),90(noventa)cargosdeprovimentoemcomissãoprovenientesdosAnexosIeIIdaLeiComplementarnº0176,de19de
dezembrode2014,discriminadosnosAnexosIeIIdesteDecreto,comsuadistribuição,simbologia,denominaçãoequantidades.Art.
3º.OorganogramarepresentativodaestruturaorganizacionaldaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA)éo
constantedoAnexoIIIdesteDecreto.Art.4º.ObedecidaaLegislaçãoprópriaeosparâmetrosestabelecidosnesteDecreto,ascom
petênciasdasunidadesorgânicasintegrantesdaestruturadaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeio Ambiente(SEUMA)serão
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Dispõe sobre a extinção da
Fundação de Desenvolvimento
Habitacional de Fortaleza
(HABITAFOR).


FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaextintaaFundaçãodeDesen
volvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), fundação
pública municipal dotada de personalidade jurídica de direito
público, vinculada ao Gabinete do Prefeito. Art. 2º  Os bens
imóveisdepropriedadedaextintafundaçãoserãoincorporados
aopatrimôniodoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoOs
bens móveis, materiais e equipamentos integrantes do patri
mônio da extinta fundação passarão ao patrimônio do Municí
pio de Fortaleza e, após inventário, ficarão sob a guarda da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de For
taleza (HABITAFOR). Art. 3º  Os servidores ativos da Funda
çãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeFortalezaficamtrans
feridos, com seus respectivos cargos e vencimentos, para a
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de For
taleza (HABITAFOR). Parágrafo Único  Os servidores de que
trata este artigo integrarão o quadro especial de pessoal da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de For
taleza (HABITAFOR), composto de cargos e funções a serem
extintasquandovagar.Art.4ºFicamtransferidososcargosde
provimento em comissão da extinta fundação para aAdminis
traçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoFica
oChefedoPoderExecutivoautorizadoatransformaroscargos
em comissão da extinta fundação, sem aumento de despesa,
para adequálos à nomenclatura e atribuições dos cargos em
comissão já existentes na Administração Direta. Art. 5º  O
Município de Fortaleza sucederá à fundação extinta em todos
seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato
administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações
pecuniárias,inclusivenasrespectivasreceitas,quepassarãoa
serrecolhidasàcontadoTesouroMunicipal.ParágrafoÚnico
A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza(HABITAFOR)adotaráasprovidênciasnecessáriasà
celebração de termos aditivos, visando à adaptação dos ins
trumentos contratuais firmados pela extinta fundação aos pre
ceitoslegaisqueregemoscontratos.Art.6ºFicaoChefedo
Executivo Municipal autorizado a proceder no orçamento da
Prefeitura, mediante Créditos Especiais, às alterações que se
fizerem necessárias para as mudanças decorrentes desta Lei.
Parágrafo Único A Secretaria Municipal do Desenvolvimento
HabitacionaldeFortaleza(HABITAFOR)ficaautorizadaareali
zar a execução orçamentária prevista na Lei Orçamentária
Anual,consignadaemfavordaextintafundação,atéquesejam
realizadososdevidosajustesorçamentários.Art.7ºEstaLei
Complementarentraemvigornadatadesuapublicação,revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014.
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Dispõe sobre a extinção da
Fundação de Cultura, Esporte
eTurismo(FUNCET).


FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaextintaaFundaçãodeCultu
ra, Esporte e Turismo (FUNCET), fundação pública municipal
dotadadepersonalidadejurídicadedireitopúblico,vinculadaà
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).
Art. 2º  Os bens imóveis de propriedade da extinta fundação
serão incorporados ao patrimônio do Município de Fortaleza.
Parágrafo Único  Os bens móveis, materiais e equipamentos
integrantes do patrimônio da extinta fundação passarão ao
patrimôniodoMunicípiodeFortalezae,apósinventário,ficarão
sob a guarda da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico (SDE). Art. 3º  Ficam transferidos os cargos de
provimento em comissão da extinta fundação para aAdminis
traçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoFica
oChefedoPoderExecutivoautorizadoatransformaroscargos
em comissão da extinta fundação, sem aumento de despesa,
para adequálos à nomenclatura e atribuições dos cargos em
comissão já existentes na Administração Direta. Art. 4º  O
Município de Fortaleza sucederá à fundação extinta em todos
seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato
administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações
pecuniárias,inclusivenasrespectivasreceitas,quepassarãoa
serrecolhidasàcontadoTesouroMunicipal.ParágrafoÚnico
A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE)
adotará as providências necessárias à celebração de termos
aditivos, visando à adaptação dos instrumentos contratuais
firmadospelaextintafundaçãoaospreceitoslegaisqueregem
os contratos. Art. 5º  Fica o Chefe do Executivo Municipal
autorizado a proceder no orçamento da Prefeitura, mediante
Créditos Especiais, às alterações que se fizerem necessárias
para as mudanças decorrentes desta Lei. Parágrafo Único A
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE)
ficaautorizadaarealizaraexecuçãoorçamentária previstana
LeiOrçamentáriaAnual,consignadaemfavordaextintafunda
ção, até que sejam realizados os devidos ajustes orçamentá
rios.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de
dezembro de 2014.     



Fixanovastarifasparaoservi
çodeTransportePúblicoCole
tivoregularecomplementarde
passageiros no Município de
Fortaleza,naformaqueindica.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 12383 DE 15 DE MAIO DE 2008
Dispõe sobre o Regulamento da
Secretaria de Esporte e Lazer
do Município de Fortaleza
(SECEL), e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI e XII da Lei
Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a Lei Orgânica do Município
em seus artigos 269 e 273, caput, que dispõem sobre a obrigação do poder público em manter estrutura organizacional,
dotada de recursos próprios, tendo competência para organizar, executar e supervisionar as atividades de esportivas do
Município, bem como promover, desenvolver e incentivar o
lazer.
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°
0055/2008 que criou a Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (SECEL), bem como a conseqüente alteração na estrutura
da Administração Municipal, com a extinção da Coordenadoria
de Turismo, Esporte e Lazer, e da Célula de Esporte e Lazer da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
CONSIDERANDO o artigo 3°, § 2° da lei supra
mencionada que requer o detalhamento da organização administrativa da SECEL, mediante Decreto Municipal.
DECRETA:
TÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 1° - Compete a Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Fortaleza (SECEL) as seguintes atribuições:
I - formular e executar a política municipal de
esportes, coordenando, supervisionando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e recreativas, como
instrumento de inclusão social e promoção do bem-estar físico
e psicológico à população;
II - fazer cumprir as normas vigentes que dispõem acerca da política de esportes na administração municipal;
III - propor convênios, contratos, acordos, ajustes
e outras medidas que se recomendem para a consecução dos
objetivos da SECEL;
IV - disciplinar, regulamentar, coordenar e promover a realização de eventos e práticas esportivas inclusive
em vias e logradouros públicos, articulando-se com órgãos e
entidades da administração pública e da iniciativa privada;
V - analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e plurianual de investimentos da
Secretaria e propor os ajustamentos necessários;
VI - elaborar e manter atualizado o calendário de
eventos esportivos e destinação dos recursos públicos relativos

ARRANJO
INSTITUCIONAL

FORTALEZA
Nº 13.823

ao esporte e lazer, em coordenação conjunta com a Secretaria
de Planejamento (SEPLA), com a participação das Secretarias
Executivas Regionais e da comunidade, através do Orçamento
Participativo (O.P.), bem como outros órgãos e entidades da
administração pública pertinentes;
VII - garantir a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e eventos da SECEL com o objetivo de permitir
seu conhecimento e controle pelos órgãos estatais competentes e por toda a sociedade;
VIII - realizar em parceria com a Secretaria de
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) a Semana Municipal da
Capoeira, instituída pela Lei n° 9.041 de 21 de novembro de
2005; IX - gerir e manter responsabilidades sobre os equipamentos de grande e médio porte, além dos equipamentos de
conjuntos habitacionais do Município utilizados para práticas
esportivas e de lazer;
X - coordenar ações na área de esporte e lazer
integradas que envolvam mais de uma Secretaria Executiva
Regional;
XI - apoiar tecnicamente e orientar as ações
relacionadas à SECEL, executadas pelas Secretarias Executivas Regionais;
XII - prestar colaboração técnica e financeira a
instituições públicas, privadas e do Terceiro Setor de modo a
estimular as iniciativas esportivas;
XIII - propiciar treinamento, capacitação e reciclagem dos monitores e profissionais que prestem serviços à
comunidade na área do esporte e lazer;
XIV - desenvolver estudos, programas e projetos
objetivando a definição de áreas para a implantação e promoção das diversas modalidades esportivas, com vistas à recreação, ao lazer e à saúde;
XV - incentivar a comunidade para o melhor
aproveitamento dos espaços públicos ou recursos naturais para
a prática de esportes.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 2° - O organograma básico da Secretaria de
Esporte e Lazer do Município de Fortaleza (SECEL), constante do Anexo Único, parte integrante deste Decreto, é o seguinte:
I - Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e
Lazer:
1. Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
1.1 Secretário Executivo de Esporte e Lazer.
1.2 Assessor Jurídico.
1.3 Assessores Técnicos.
1.4 Assessor Administrativo.
1.4.1 Assistente Administrativo.
1.4.2 Apoio Administrativo.
II - Coordenadoria:
2.1 Coordenação de Eventos.
2.1.1 Supervisão de Eventos.
2.2 Coordenação de Programas e Projetos.
2.2.1 Supervisão de Elaboração e Execução
Técnica de Programas e Projetos.
2.2.2 Supervisão de Mobilização Social.
2.3 Coordenação de Equipamentos.
2.3.1 Supervisão de Equipamentos de Grande
Porte.
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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 MONTEIRO 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

Porte.
Habitacionais.

MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social
LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano
e Infra-Estrutura
DANIELA VALENTE MARTINS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano
HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU
Secretaria de Turismo de Fortaleza
JOSÉ NUNES PASSOS
Secretaria Extraordinária do Centro
(INTERINO)

2.3.2 Supervisão de Equipamentos de Médio
2.3.3 Supervisão de Equipamentos de Conjuntos

2.4 Coordenação de Políticas Públicas, Formação e Capacitação.
2.4.1 Supervisão de Políticas Públicas de Lazer.
2.4.2 Supervisão de Esporte Comunitário. 2.4.3
Supervisão de Esporte Educacional.
2.4.4 Supervisão de Formação Pedagógica.
2.4.5 Supervisão de Desenvolvimento de Ciências em Esporte e Lazer.
2.5 Coordenação de Administração e Finanças.
2.5.1 Supervisão de Gestão de Pessoas.
2.5.2 Supervisão de Orçamento e Finanças.
2.5.3 Supervisão de Serviços Gerais.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
CAPÍTULO I
DO SECRETÁRIO
Art. 3° - Ao Secretário Municipal de Esporte e
Lazer compete:
I - administrar a SECEL em estreita observância
às disposições legais e normativas da Administração Pública
Municipal, e, quando aplicáveis, as da legislação federal e
estadual;
II - exercer liderança institucional da área de
competência da SECEL, promovendo relações e articulações
com autoridades, órgãos e entidades nos diferentes âmbitos
governamentais;
III - assessorar a Prefeita e outros Secretários
Municipais em assuntos da competência de sua Secretaria;
IV - participar das reuniões do Conselho de Orientação Político Administrativa (COPAM) entre outros Conselhos e Comissões que pertence ou vier a pertencer;
V - atender às solicitações e convocações da
Câmara Municipal, na forma da lei;
VI - apresentar à Prefeita, quando solicitado,
relatório analítico e crítico da atuação da Secretaria e dos órgãos e entidades a ela subordinados ou vinculados;
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MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor PROCON - FORTALEZA
FRANCISCA ROCICLEIDE F. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional I
(INTERINO)
FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional II
(INTERINO)

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

Secretaria Executiva Regional III
ROBERTO RODRIGUES COSTA
Secretaria Executiva Regional IV
(INTERINO)
RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V
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

VII - emitir despacho ou parecer de caráter conclusivo sobre os assuntos submetidos à sua decisão ou apreciação;
VIII - autorizar os processos de licitação, propor
sua dispensa ou inexigibilidade nos termos da legislação vigente;
IX - expedir atos administrativos de sua competência;
X - determinar às Coordenadorias e aos outros
setores da SECEL as medidas que se fizerem necessárias para
a eficiência dos trabalhos e consecução dos objetivos;
XI - aprovar a programação dos eventos, projetos
e programas a serem executados pela SECEL, órgãos e entidades a ela vinculados ou subordinados;
XII - assinar convênios, contratos, acordos e
ajustes em que a SECEL seja parte, observadas a sua competência e a legislação aplicável;
XIII - aprovar, articulando-se com a Secretaria de
Planejamento (SEPLA), os orçamentos anuais e plurianuais
relativos à SECEL;
XIV - promover reuniões periódicas de orientação
e coordenação entre os diferentes níveis hierárquicos da Secretaria;
XV - garantir a participação popular nas discussões de propostas e projetos de interesse coletivo em matérias
de sua competências.
Parágrafo Único - O Secretário e o Secretário
Executivo Municipal de Esporte e Lazer contarão com o auxílio
de um Assessor Administrativo, um Assistente Administrativo e
um Apoio Administrativo, a fim de dar maior suporte e agilidade
às atividades do Gabinete.
CAPÍTULO II
DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Art. 4° - Compete ao Secretário Executivo Municipal de Esporte e Lazer, incube prestar assistência administrativa direta e imediata ao Secretário Municipal de Esporte e
Lazer, exercer atividades de expediente, representação social,
relações públicas, promoção, divulgação e outras que lhe forem
atribuídas.
Parágrafo Único - Ao Secretário Executivo Municipal, cabe substituir o titular em suas faltas e impedimentos
legais, bem como desempenhar atividades de planejamento,

Das Coordenações

coordenação, controle e supervisão administrativa, financeira
inerentes à Secretaria.
CAPÍTULO III
DAS ASSESSORIAS
Art. 5° - Compete a Assessoria Jurídica as seguintes atribuições:
I - prestar assessoramento jurídico no âmbito da
SECEL;
II - analisar e emitir parecer jurídico em processos administrativos de interesse da Secretaria;
III - providenciar o atendimento, bem como, prestar informações em requisições e ações judiciárias;
IV - elaborar e examinar projetos da Lei, Decretos e atos inerentes aos serviços da SECEL;
V - emitir análise jurídica e o acompanhamento
de processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação,
encaminhando-os aos órgãos competentes;
VI - elaborar contratos, convênios e acordos em
geral, acompanhando a sua seleção;
VII - manter atualizado o repositório de jurisprudência, especialmente as relativas às atividades da Secretaria;
VIII - auxiliar na organização do arquivo de sua
unidade administrativa junto ao Setor de Arquivo e Protocolo;
IX - instruir processos e apresentar relatórios
sobre assuntos referentes à área.
Art. 6° - São atribuições comuns dos Assessores
Técnicos:
I - participar do planejamento, coordenar, supervisionar e controlar as atividades para as quais foi designado;
II - analisar processos técnicos e propor alternativas para o seu aperfeiçoamento;
III - participar do planejamento estratégico e da
programação de atividades;
IV - fornecer subsídios teóricos às atividades
relacionadas com sua área de atuação funcional;
V - auxiliar o Secretário em atividades específicas e no desempenho de suas atividades;
VI - prestar assessoramento na montagem e
operação de planos, projetos e processos de informação
que tenham por objetivo respaldar as iniciativas do Secretário;
VII - desempenhar outras tarefas que lhe forem
determinadas, nos limites de sua competência legal.
Art. 7° - Compete a Assessoria Administrativa as
seguintes atribuições:
I - coordenar o fluxo da informação de interesse
do Secretário;
II - organizar e coordenar a agenda do Secretário;
III - receber, encaminhar e controlar a correspondência do Secretário;
IV - planejar, organizar, orientar, dirigir e controlar
os trabalhos do Gabinete;
V - convocar participantes para reuniões a serem
presididas pelo Secretário;
VI - acompanhar as tramitações documentais de
interesse do Secretário;
VII - organizar o expediente a ser assinado pelo
Secretário;
VIII - receber, registrar distribuir e arquivar os
expedientes.
Parágrafo Único - A Assessoria Administrativa
contará com o auxílio de um Assistente Administrativo e um
Apoio Administrativo.
CAPÍTULO IV
DA COORDENADORIA
Seção I
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ções:

Art. 8° - São atribuições gerais das Coordena-

I - monitorar as ações desenvolvidas pelas supervisões, e quaisquer ações relativas à sua área;
II - estimular a articulação das ações e das equipes de supervisão, entre si e com os demais setores;
III - identificar e estabelecer parcerias com instituições e organizações, oriundas do setor público, privado e
terceiro setor, a fim de fortalecer suas ações;
IV - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes de desenvolvimento das ações às supervisões e demais
setores;
V - deliberar acerca da formulação e definição de
ações estruturantes relativas à sua área específica;
VI - apresentar resolutividade frente a questões relativas à sua área de atuação, especialmente diante
do Secretário, bem como demais coordenações e supervisões;
VII - elaborar periodicamente relatório de atividades da coordenação, consolidando os relatórios específicos
das supervisões;
VIII - coordenar os processos de avaliação e planejamento da coordenação e supervisões, garantindo seu
caráter participativo, bem como seu envolvimento efetivo no
planejamento e avaliação geral da SECEL.
IX - auxiliar na organização do arquivo de sua unidade administrativa junto ao Setor de Arquivo e Protocolo,
instruindo processos e apresentar relatórios sobre assuntos
referentes à área.
Parágrafo Único - Todas as Coordenações da
Secretaria de Esporte e Lazer (SECEL) contarão com o suporte
de Assistentes Técnicos.
Art. 9° - A Coordenação de Eventos será auxiliada por uma Supervisão de Eventos, e terá as seguintes atribuições:
I - monitorar as informações e ações desenvolvidas pela supervisão de Eventos, relativas a eventos de esporte
e lazer, organizadas, promovidas e, ou, apoiadas pelas demais
coordenações e supervisões;
II - elaborar e desenvolver o Calendário Municipal de Esporte e Lazer, a partir do mapeamento e monitoramento das ações e eventos de esporte e lazer, especialmente
de âmbito municipal.
Art. 10 - A Coordenação de Programas e Projetos
será auxiliada por uma Supervisão de Elaboração de Programas e Projetos e uma Supervisão de Mobilização Social de
Programas e Projetos, e terá as seguintes atribuições:
I - monitorar as supervisões de Elaboração e
Execução Técnica de Programas e Projetos e de Mobilização
Social;
II - acompanhar os procedimentos relativos ao
processo de conveniamento dos projetos elaborados e captados;
III - identificar possibilidades de parcerias com
vistas à implementação e execução dos projetos;
IV - fomentar o contato com as demais coordenações e supervisões da Secretaria, com vistas à otimização
da elaboração e execução de novos programas e projetos;
V - identificar e monitorar leis e editais relativos
ao apoio e fomento, direta ou indiretamente, de ações de esporte e lazer.
Art. 11 - A Coordenação de Equipamentos será
auxiliada por uma Supervisão de Equipamentos de Grande
Porte, uma de Médio Porte e uma de Conjuntos Habitacionais,
e terá as seguintes atribuições:
I - monitorar as informações e ações desenvolvidas pelas supervisões dos Equipamentos de Grande Porte, de
Médio Porte e de Conjuntos Habitacionais, e quaisquer ações
relativas à sua área específica;
II - estimular a articulação das ações e das equipes de supervisão dos equipamentos sociais de esporte e
lazer, entre si e com os demais setores;
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III - identificar possibilidades de parcerias com
instituições e organizações, oriundas do setor público, privado
e terceiro setor, a fim de potencializar o funcionamento dos
equipamentos sociais de esporte e lazer;
IV - manter atenção à legislação vigente, monitorando as adaptações necessárias à estrutura e funcionamento
dos equipamentos sociais de esporte e lazer;
V - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes para a otimização do funcionamento dos equipamentos
sociais de esporte e lazer, bem como de sua gestão participativa e democrática.
Art. 12 - A Coordenação de Políticas Públicas,
Formação e Capacitação será auxiliada por uma Supervisão de
Esporte Educacional, uma Supervisão de Esporte Comunitário,
uma Supervisão de Políticas de Lazer, uma Supervisão de
Formação Permanente e uma Supervisão de Desenvolvimento
de Ciências em Esporte e Lazer, e terá as seguintes atribuições:
I - desenvolver e construir políticas públicas municipais de esporte e lazer;
II - elaborar estratégias e iniciativas de desenvolvimento profissional dos trabalhadores da política pública de
esporte e lazer, mediante a perspectiva da formação permanente;
III - monitorar as supervisões de Esporte Comunitário, Esporte Educacional, Políticas de Lazer, Formação
Permanente e Desenvolvimento em Ciência de Esporte e Lazer;
IV - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes de desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer, junto às supervisões e demais setores.
Art. 13 - A Coordenação Administrativa e Financeira será auxiliada por uma Supervisão de Gestão de Pessoal,
uma Supervisão de Orçamento e Finanças e uma Supervisão
de Serviços Gerais, e terá as seguintes atribuições:
I - monitorar as informações e ações desenvolvidas pelas supervisões de Gestão de Pessoas, Orçamento e
Finanças e Serviços Gerais;
II - providenciar a devida aquisição e controle de
bens e material permanente e de consumo que garantam o
bom funcionamento da SECEL;
III - administrar a utilização dos veículos oficiais,
assim como dos locados pela Secretaria;
IV - manter e atualizar o inventário físico da Secretaria;
V - manter os arquivos materiais e digitais de documentos, processos, papeletas e cópias de expedientes relativos à SECEL;
VI - promover a administração de pessoal (contratação, demissão, monitoramento de expediente e desempenho das atividades);
VII - garantir a segurança e manutenção dos espaços físicos e do patrimônio da SECEL;
VIII - elaborar, executar e monitorar procedimentos administrativo- financeiros para convênios, contratações de
serviços, licitações, empenhos e prestações de contas relativos
às ações para manutenção do funcionamento e desenvolvimento dos programas, projetos e ações da SECEL;
IX - coordenar os processos de avaliação e planejamento das ações relativas ao orçamento para infraestrutura de trabalho, programas, projetos e ações de esporte e
lazer, integrando a coordenação no planejamento e avaliação
geral da SECEL.
SEÇÃO II
DAS SUPERVISÕES
Art. 14 - Compete à Supervisão de Eventos:
I - acompanhar a execução das normas e metas
previstas na programação anual dos eventos desportivos da
Secretaria;
II - disciplinar com apoio dos órgãos desta unidade os critérios e formas de disputa das diferentes modalidades
desportivo-recreativas;
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III - examinar e elaborar juntamente com as
unidades administrativas necessárias o tipo de veiculação a
ser adotado na divulgação das promoções e realizações
dos órgãos, bem como as peças promocionais a serem utilizadas;
IV - apoiar tecnicamente a elaboração e execução de projetos e programas esportivo-recreativos;
V - definir os locais de disputa e realizações dos
eventos municipais;
VI - auxiliar na programação de competições esportivas escolares oficiais promovidas pelo Município;
VII - propor medida no seu campo de atuação,
visando criar oportunidades e atividades nas diversas modalidades desportivas e recreativas, de modo a ampliar o número
de participantes;
VIII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 15 - Compete à Supervisão de Elaboração e
Execução Técnica de Programas e Projetos:
I - realizar levantamento, análise e sistematização de informações setoriais relevantes à elaboração de programas e projetos de esporte e lazer;
II - elaborar diagnósticos e estudos sobre a viabilidade de programas e projetos apresentados à SECEL, juntamente com a Supervisão de Mobilização Social, encaminhando
a sua Coordenação para apreciação final;
III - elaborar projetos e programas de esporte e
lazer, efetivando parcerias com órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais) e não-governamentais, viabilizando a captação de recursos para o desenvolvimento da política
pública municipal de esporte e lazer;
IV - acompanhar o levantamento de documentação jurídico-administrativa relativa à elaboração dos projetos de
captação de recurso;
V - receber e sistematizar informações das
demais coordenações e supervisões da Secretaria, a fim de
subsidiar a elaboração de programas e projetos de esporte e
lazer;
VI - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de instrumentos executivos e de controle;
Art. 16 - Compete à Supervisão de Mobilização
Social:
I - supervisionar e acompanhar, no que lhe couber, em cooperação com a Coordenadoria Administrativa e
Financeira, a distribuição de material esportivo destinado a
programas e projetos de manutenção e fomento às práticas
esportivas do Município, com prioridade à população de elevada vulnerabilidade social;
II - articular-se com os demais órgãos da Secretaria, bem como outras secretarias e setores da Prefeitura,
além de empresas públicas e privadas, visando apoio técnicooperacional e material para apoio e fomento a atividades desportivas nas comunidades;
III - identificar e fornecer subsídios acerca da capacidade técnico-social de organizações comunitárias e afins,
com vistas à concessão e auxílios e subvenções sociais por
parte da Secretaria;
IV - apoiar a mobilização de pessoal necessário
à organização, divulgação, mobilização, execução e coordenação das promoções e realizações esportivas, recreativas e de
lazer;
V - desenvolver e acompanhar a implementação de estratégias integradas de mobilização social e participação popular, especialmente junto às equipes de programas
e projetos de esporte e lazer que atuam nas comunidades;
VI - apoiar o planejamento e a avaliação, junto às
várias coordenações e supervisões da Secretaria, das ações
de mobilização social realizadas nas comunidades com programas e projetos de esporte e lazer;
VII - desenvolver estratégias de articulação e
comunicação da Rede Social de Esporte e Lazer de Fortaleza,
envolvendo setores e organizações governamentais e nãogovernamentais que atuam na área de esporte e lazer;

VIII - articular-se com entidades e órgãos de execução e elaboração dos programas e projetos de esporte e
lazer, concedendo subsídios para a realização das metas previstas;
IX - monitorar e apoiar ações relativas a mapeamentos comunitários, com vistas a garantir eficácia nos processos de sistematização de informações sobre as comunidades;
X - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de
instrumentos executivos e de controle.
Art. 17 - Compete às Supervisões de Equipamentos de Grande Porte, de Médio Porte e de Equipamentos
de Conjuntos Habitacionais:
I - implantar e monitorar ações destinadas à
construção de espaços e equipamentos de esporte e
lazer;
II - orientar e opinar sobre projetos e programas
elaborados para a construção e instauração de locais e instalações esportivas;
III - localizar áreas urbanas, fornecendo sugestões para a criação de novos espaços dedicados à prática
desportiva e de lazer;
IV - articular-se com instituições públicas e privadas, visando apoio técnico e patrocínios para a construção,
reparo e manutenção dos equipamentos esportivos;
V - emitir pareceres na concessão de auxílio e
subvenção para as construções, reparos, restaurações, conservação e manutenção das instalações e locais esportivorecreativos do Município, encaminhando à apreciação de sua
Coordenação;
VI - elaborar e manter atualizados os registros
dos locais e instalações destinados às práticas esportivas e
recreativas do Município;
VII - controlar e fiscalizar o uso das instalações e
locais de práticas esportivas do Município;
VIII - levantar, orientar, verificar e sugerir à Coordenação de Equipamentos os locais para construção, manutenção e reparo dos equipamentos esportivos, entrosando-se com os diversos Setores da Secretaria, na escolha do
material a ser utilizado, observando sua qualidade e quantidade;
IX - efetuar visitas periódicas às instalações e locais próprios, objetivando instruir e disciplinar sua utilização e
conservação;
X - examinar e informar à coordenação de Equipamentos a real condição do local e instalações destinados ao
esporte, recreação e lazer;
XI - fazer cumprir as normas estabelecidas para
uso e conservação dos equipamentos;
XII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 18 - Compete à Supervisão de Políticas Públicas de Lazer:
I - integrar, desenvolver e efetivar políticas públicas de esporte de lazer ou recreativo para o Município;
II - monitorar os programas e projetos de esporte
de lazer ou recreativos;
III - identificar possibilidades de parcerias, especialmente com outras políticas setoriais municipais e seus respectivos programas, projetos e equipamentos sociais, com
vistas ao desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer através da intersetorialidade;
IV - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes de desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer para a cidade junto a sua respectiva Coordenação e as
coordenações dos programas e projetos de esporte de lazer ou
recreativo e demais setores;
V - elaborar periodicamente relatório de atividades das políticas públicas de esporte e lazer, consolidando os
relatórios específicos das coordenações de programas e projetos esporte de lazer ou recreativo;
VI - supervisionar os processos de avaliação
e planejamento das ações das políticas públicas de esporte
e lazer nos programas e projetos de esporte de lazer ou recreativo, garantindo seu caráter participativo, bem como o
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envolvimento efetivo de seus coordenadores no planejamento e avaliação geral da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
VII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 19 - Compete à Supervisão de Esporte Comunitário:
I - integrar, desenvolver e efetivar políticas públicas municipais de esporte nas comunidades;
II - monitorar os programas e projetos de esporte
e lazer nas comunidades;
III - identificar possibilidades de parcerias, especialmente com outras políticas setoriais municipais e seus respectivos programas, projetos e equipamentos sociais, com
vistas ao desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer através da intersetorialidade;
IV - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes de desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer nas comunidades junto à sua respectiva Coordenação e
às coordenações dos programas e projetos sob sua supervisão;
V - elaborar periodicamente relatório de atividades das políticas públicas de esporte e lazer, consolidando os
relatórios específicos das coordenações de programas e projetos de esporte comunitário;
VI - supervisionar os processos de avaliação e
planejamento das ações das políticas públicas de esporte e
lazer nos programas e projetos de esporte comunitário, garantindo seu caráter participativo, bem como o envolvimento efetivo de seus coordenadores no planejamento e avaliação geral
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
VII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle;
VIII - cumprir outras atividades compatíveis com
a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.
Art. 20 - Compete à Supervisão de Esporte Educacional:
I - integrar, desenvolver e efetivar políticas públicas municipais de esporte em espaços e organizações educacionais e escolares;
II - monitorar os programas e projetos de esporte
e lazer no âmbito educacional e escolar;
III - identificar possibilidades de parcerias, especialmente com outras políticas setoriais municipais e seus respectivos programas, projetos e equipamentos sociais, com vista
ao desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer
através da intersetorialidade;
IV - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes de desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer no âmbito educacional e escolar junto a sua respectiva
Coordenação e as coordenações dos programas e projetos de
esporte educacional sob sua supervisão, e demais setores;
V - elaborar periodicamente relatório de atividades das políticas públicas de esporte e lazer, consolidando os
relatórios específicos das coordenações de programas e projetos de esporte educacional;
VI - supervisionar os processos de avaliação
e planejamento das ações das políticas públicas de esporte
e lazer nos programas e projetos de esporte educacional,
garantindo seu caráter participativo, bem como o envolvimento efetivo de seus coordenadores no planejamento e
avaliação geral da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
VII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 21 - Compete à Supervisão de Formação
Permanente:
I - elaborar estratégias e iniciativas de desenvolvimento profissional dos trabalhadores da política pública de
esporte e lazer, mediante a perspectiva da formação permanente;
II - acompanhar as iniciativas de formação permanente das coordenações e supervisões da SECEL, com
especial atenção àquelas voltadas aos professores e demais
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profissionais que integram as equipes dos programas e projetos, bem como aqueles com atuação direta junto às comunidades atendidas;
III - criar, propor e estabelecer estratégias e diretrizes de desenvolvimento das políticas públicas de esporte e
lazer, através do fomento ao desenvolvimento profissional dos
trabalhadores que operam tais políticas públicas e integram a
SECEL;
IV - coordenar os processos de avaliação e planejamento das ações das políticas públicas de esporte e lazer,
garantindo seu caráter dialógico e participativo, bem como o
envolvimento efetivo das diversas coordenações e supervisões
no planejamento e avaliação geral da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer;
V - oferecer suporte pedagógico e metodológico
ao desenvolvimento dos conteúdos e projetos planejados pelas
equipes de supervisão, coordenação, professores e demais
profissionais que atuam nos programas e projetos diretamente
nas comunidades;
VI - estimular processos dialogais e participativos
de aprendizagem coletiva junto às várias equipes que compõem a SECEL, a fim de fomentar o desenvolvimento de habilidades e competências pessoais e coletivas para o aumento do
impacto das atividades e da política de esporte e lazer;
VII - contribuir com a criação e implementação de
espaços e momentos dialogais e participativos na SECEL,
envolvendo seus integrantes, as comunidades atendidas e
organizações que atuam no âmbito do esporte e lazer em Fortaleza;
VIII - favorecer a integração entre as várias supervisões que compõem a Coordenação de Políticas Públicas e
Formação Permanente, bem como de suas equipes e professores entre si e com a proposta político-pedagógica da SECEL;
IX - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 22 - Compete à Supervisão de Desenvolvimento de Ciências em Esporte e Lazer:
I - desenvolver textos e artigos científicos para
publicação em anais de eventos e periódicos importantes da
área de política pública de esporte e lazer;
II - desenvolver parcerias entre a SECEL e instituições acadêmicas de ensino superior e tecnológico visando o
debate acerca das políticas públicas de esporte e lazer, bem
como, o desenvolvimento de ações específicas de consolidação dessas políticas;
III - desenvolver e efetivar ações de capacitação/extensão acadêmica permitindo o acesso da população no
âmbito do Esporte e Lazer;
IV - promover e participar dos eventos acadêmicos e de produção científica visando à divulgação e conscientização da importância das políticas públicas desenvolvidas pela
SECEL baseadas no seu ideal político-pedagógico;
V - promover, nos projetos e programas, uma
formatação documental para possível uso científico;
VI - contribuir com o desenvolvimento de atividades de esporte e lazer que fomentem práticas comunitárias
emancipatórias, estimulando a cidadania crítica, a participação
popular ativa, a solidariedade cooperativa e a mobilização
social;
VII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 23 - Compete à Supervisão de Gestão de
Pessoas:
I - controlar a admissão, relotação, promoção,
aposentadoria e demissão dos servidores, mantendo atualizados quaisquer dados pertinentes aos recursos humanos da
SECEL;
II - efetuar o controle da freqüência do pessoal
lotado na Secretaria;
III - coordenar a concessão de férias do pessoal,
de acordo com o seu regime jurídico, e de modo que não prejudique a normalidade do funcionamento da Secretaria;
IV - controlar início e término das licenças, bem
como encaminhá-las à Junta Médica Municipal;
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V - orientar pessoal sobre seus direitos, deveres
e obrigações, inclusive assistindo-os na solução de problemas
funcionais surgidos;
VI - instruir processos e papeletas e apresentar
relatórios sobre assuntos referentes à área;
VII - fornecer subsídios sobre sua área, para a
elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 24 - Compete à Supervisão de Orçamento e
Finanças:
I - acompanhar a execução do plano de contas e
as normas gerais dos recursos orçamentários;
II - elaborar os relatórios financeiros da Secretaria;
III - emitir notas de empenho e notas de anulação
de empenho, na forma da lei;
IV - solicitar os adiantamentos financeiros que se
fizerem necessários;
V - efetuar as prestações de contas da Secretaria;
VI - acompanhar a execução das despesas da
Secretaria;
VII - promover a coleta de dados necessários e
indispensáveis à elaboração da proposta orçamentária da Secretaria;
VIII - promover o enquadramento e suplementação de dotações;
IX - receber e registrar as requisições de material;
X - instruir processos e papeletas e apresentar
relatórios sobre assuntos referentes à área;
XI - fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de instrumentos executivos e de controle.
Art. 25 - Compete à Supervisão de Serviços Gerais:
I - auxiliar nos serviços de conservação e vigilância das unidades da Secretaria;
II - auxiliar na organização do arquivo;
III - zelar pela guarda e conservação do material
em estoque da Secretaria;
IV - supervisionar todos os bens adquiridos pela
SECEL;
V - controlar o recebimento ou envio da correspondência da Secretaria;
VI - protocolar todos os processos abertos ou
encaminhados à SECEL;
VII - prestar informações atualizadas sobre o andamento dos processos, atividades e serviços da SECEL a
quem interessar;
VIII - fornecer dados e subsídios necessários à
elaboração de relatórios e pareceres;
IX - instruir processos e papeletas e apresentar
relatórios sobre assuntos referentes à área.
SEÇÃO III
DOS ASSISTENTES TÉCNICOS
cos:

Art. 26 - São atribuições dos Assistentes Técni-

I - receber, analisar e encaminhar as solicitações
e demandas para a realização de cursos, eventos e outros
trabalhos nas comunidades relativos ao Esporte e Lazer;
II - visitar e avaliar os locais e infra-estrutura para
realização e acompanhamento das ações da Secretaria;
III - acompanhar e apoiar as atividades desenvolvidas pelos coordenadores e supervisores;
IV - participar no desenvolvimento de todas as
ações ou outras quaisquer atividades da SECEL.
Art. 27 - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 15 dias do mês de maio de 2008.
Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA DE FORTALEZA
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Assistente Administrativo III
(DAS-3)

Secretário Municipal
Executivo de Esporte e
Lazer (DG-1)
Assessor
Administrativo I
(DAS-1)

Assessor Jurídico
(DNS-2)
Assessor Técnico II
(DNS-2)

Apoio Administrativo III
(DNI-3)

Assessor Técnico II
(DNS-2)

COORDENADORIA
Coordenação de
Eventos
Assessor Técnico I
(DNS-1)

Supervisão de
Eventos
Assistente Técnico I
(DAS-1)

Assistente Técnico III
(DAS-3)

Coordenação de
Programas e
Projetos
Assessor Técnico I
(DNS-1)

Supervisão de
Elaboração e
Execução Técnica
de Programas e
Projetos
Assistente
Técnico I
(DAS-1)

Supervisão de
Mobilização Social
Assistente Técnico I
(DAS-1)

9 Assistentes
Técnicos III
(DAS-3)

Coordenação de
Equipamentos
Assessor Técnico I
(DNS-1)

Supervisão de Equipamentos de Grande
Porte
4 Assistentes Técnicos
II (DAS-2)
1 Assessor Administrativo II (DAS-2)
Supervisão de Equipamentos de Médio Porte
Assistente Técnico II
(DAS-2)
Supervisor de Equipamentos de Conjuntos
Habitacionais
Assistente Técnico II
(DAS-2)

2 Assistentes Técnicos III
(DAS-3)

Coordenação de Políticas Públicas, Formação
e Capacitação
Assessor Técnico I
(DNS-1)

Supervisão de Políticas
Públicas de Lazer
Assistente Técnico I
(DAS-1)
Supervisão de Esporte
Comunitário
Assistente Técnico I
(DAS-1)
Supervisão de Esporte
Educacional
Assistente Técnico I
(DAS-1)
Supervisão de Formação
Permanente
Assistente Técnico I
(DAS-1)
Supervisão de Desenvolvimento de Ciências em
Esporte e Lazer
Assistente Técnico I
(DAS-1)

Coordenação de Administração e Finanças
Assessor Técnico I
(DNS-1)

Supervisão de
Gestão de Pessoas
Assessor Administrativo I
(DAS-1)
Supervisão de Orçamento e Finanças
Assessor Administrativo I
(DAS-1)
Supervisão de Serviços Gerais
Assessor Administrativo I (DAS-1)

Assistente Técnico III
(DAS-3)

*** *** ***
ATO Nº 3542/2008 - 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
atribuir a RAQUEL VIANA, Assistente Técnico, a importância de
R$ 758,40 (setecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta
centavos), correspondente a 04 (quatro) 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), para
viagem a São Paulo, onde irá participar do Seminário Internacional Reorganizacional do Trabalho Doméstico e de Cuidados:
Por Outro Paradigma de Sustentabilidade da Vida Humana, no
período de 28 a 30.05.2008, 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, 19 de maio de
2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***

ATO Nº 3543/2008 - 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 atribuir a SIMONE CHAGAS HOLANDA, Assistente
Técnico, a importância de R$ 758,40 (setecentos e cinqüenta e
oito reais e quarenta centavos), correspondente a 04 (quatro)
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), para viagem a São Paulo, onde irá participar do Seminário Internacional Reorganizacional do Trabalho Doméstico e de Cuidados: Por Outro Paradigma de Sustentabilidade da Vida Humana, no período de 28 a 30.05.2008,
devendo as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2003. 0001, Elemento de Despesa
339014.100 (Diárias Civil), consignadas ao Gabinete da Prefeita, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 19 de maio de 2008. Luizianne
de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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FORTALEZA, 04 DE MARÇO DE 2008

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0053
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
Cria a Secretaria de Esporte e
Lazer de Fortaleza (SECEL) e
dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE FORTALEZA
Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (SECEL), órgão vinculado ao Gabinete da
Prefeita, que tem por finalidade coordenar as políticas públicas
de Esporte e Lazer do Município, mediante a formulação de
políticas, diretrizes gerais e a identificação das prioridades que
deverão nortear as ações que visem à promoção de programas
de esporte e lazer, em consonância com o Plano Nacional de
Esporte e Lazer, baseado na Política Nacional de Esporte e
Lazer. Art. 2º - A Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
(SECEL) tem as seguintes atribuições: I - desenvolver e coordenar políticas públicas de esporte e lazer na Prefeitura Municipal de Fortaleza; II - garantir a democratização do acesso às
práticas de esporte e lazer com equidade, participação popular
e qualidade para as comunidades de Fortaleza; III - acompanhar e monitorar a execução da política de esporte e lazer do
Município; IV - promover o desenvolvimento e a democratização do conhecimento técnico e científico do esporte e do lazer;
V - coordenar e gerenciar os programas e os projetos a serem
efetivados pela Administração Municipal nas áreas de esporte e
lazer; VI - manter em boas condições de uso os equipamentos
relacionados ao esporte sob a gestão da cidade, garantindo
sua manutenção e gerenciamento, em conjunto com as Secretarias Executivas Regionais; VII - manter articulação com entes
públicos e privados visando à cooperação para ações nas
áreas de esporte e lazer; VIII - desempenhar outras atividades
correlatas. Art. 3º A estrutura organizacional da Secretaria de
Esporte e Lazer de Fortaleza (SECEL) será composta da seguinte forma: I - Secretário Municipal de Esporte e Lazer; II Secretário Municipal Executivo de Esporte e Lazer; III - Assessoria Técnica; IV - Assessoria Administrativa; V - Coordenação
de Políticas Públicas, Formação e Capacitação; VI - Coordenação de Programas e Projetos; VII - Coordenação de Eventos;
VIII - Coordenação de Equipamentos; IX - Coordenação Administrativa e Financeira. § 1º - O Secretário Municipal de Esporte
e Lazer é membro nato do Conselho de Orientação Político
Administrativa (COPAM) e do Conselho de Planejamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto Municipal detalhará a organização
administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
(SECEL). Art. 4º - Os cargos comissionados referentes à estrutura organizacional da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (SECEL) são os indicados no Anexo Único, parte integrante desta Lei, com a denominação e quantificação ali previstas.
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Art. 5º - Os equipamentos de esporte e lazer listados a seguir,
hoje vinculados às Secretarias Executivas Regionais, ficam sob
a responsabilidade e gestão da Secretaria de Esporte e Lazer,
mantidas as atribuições de apoio à manutenção dos prédios,
hoje exercidas pelas Secretarias Regionais: I - Estádio Thauzer
Parente (SER I); II - Estádio Nova Assunção (SER I); III - Ginásio Paulo Sarasate (SER II); IV - Estádio Rodolfo Teófilo (SER
III); V - Estádio Antony Costa (SER III); VI - Ginásio Poliesportivo da Parangaba (SER IV); VII - Estádio Presidente Vargas
(SER IV); VIII - Ginásio Aécio de Borba (SER IV); IX - Estádio
do Bom Jardim (SER V); X - Estádio Valter Lacerda (SER VI);
XI - Estádio Lagoa Redonda (SER VI); XII - Campo Sapiranga
Coitê (SER VI).
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - O art. 3º da Lei nº 9.041, de 21 de novembro de 2005, que institui a Semana Municipal da Capoeira,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - O Poder
Executivo Municipal, através das Secretarias de Esporte e
Lazer de Fortaleza (SECEL) e de Cultura (SECULTFOR) realizará a Semana Municipal da Capoeira.” Art. 7º - As atribuições
da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza
(FUNCET), relacionadas ao esporte e lazer, e não mencionadas nos artigos anteriores, passam a ser de competência da
SECEL. Art. 8º - As atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Econômico relacionadas ao esporte e lazer, e não mencionadas nos artigos anteriores, passam a ser de competência
da SECEL. Art. 9º - 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 SECEL.
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. 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA em
28 de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
ANEXO ÚNICO
Tabela de Cargos Comissionados da Secretaria de Esporte e
Lazer (SECEL)
CARGOS SECEL
Secretário Municipal de Esporte e
Lazer
Secretário Municipal Executivo de
Esporte e Lazer
Assessor Técnico I
Assessor Jurídico
Assessor Técnico II
Assistente Técnico I
Assessor Administrativo I
Assistente Técnico II
Assessor Administrativo II
Assistente Administrativo III
Assistente Técnico III
Apoio Administrativo III

SIMBOLOGIA QTDE.
-

01

DG.1*
DNS.1
DNS.2
DNS.2
DAS.1
DAS.1
DAS.2
DAS.2
DAS.3
DAS.3
DNI.3

01
05
01
02
08
04
06
01
01
13
01
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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
GERALDO BANDEIRA ACCIOLY
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
MARIA ELAENE R. ALVES
Secretaria Municipal de Assist. Social
LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano
e Infra-Estrutura
DANIELA VALENTE MARTINS
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano
HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU
Secretaria de Turismo de Fortaleza
JOSÉ NUNES PASSOS
Secretaria Extraordinária do Centro
(INTERINO)

*DG.1 = R$ 6.512,00 (seis mil, quinhentos e doze reais), composto do VCC de R$ 324,69 (trezentos e vinte quatro
reais e sessenta e nove centavos) (previsto na Lei nº
9101/06) + R$ 6.187,31 (seis mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).
*** *** ***
LEI COMPLEMENTAR Nº 0054
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
Cria a Secretaria de Cultura de
Fortaleza (SECULTFOR) e dá
outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA
(SECULTFOR)
Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Cultura de
Fortaleza (SECULTFOR), órgão vinculado ao Gabinete do
Prefeito e integrado ao Sistema Municipal de Cultura, cujas
finalidades são formular e coordenar as políticas públicas de
Cultura no Município de Fortaleza, desenvolvendo ações que
visem à proteção da memória e do patrimônio histórico, artístico e cultural; promoção de programas que fomentem a formação, criação, produção e circulação das expressões culturais e
artísticas; o fortalecimento da economia da cultura; a requalificação dos espaços públicos e o pleno exercício da cidadania.
Art. 2º - A Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR)
tem as seguintes atribuições: I - definir políticas e diretrizes de
cultura, em consonância com a Política Nacional de Cultura,
com a Lei Orgânica do Município, e com os Planos Nacional e
Municipal de Cultura, e estabelecer normas gerais para a efetivação das ações culturais do Município; II - desenvolver, coordenar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de cultura
que possibilitem o reconhecimento, a pesquisa, a formação, a
estruturação, o fomento, a defesa, a proteção, a preservação, a
valorização e a difusão das mais variadas expressões culturais,
entendendo a cultura como afirmação da vida em suas mais
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CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

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

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY
Secretaria de Defesa do Consumidor PROCON - FORTALEZA
(INTERINO)
FRANCISCA ROCICLEIDE F. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional I
(INTERINO)

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional II
RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional III
ROBERTO RODRIGUES COSTA
Secretaria Executiva Regional IV
(INTERINO)
RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V
ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA
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

diversas formas de expressão, artísticas ou não artísticas, no
âmbito do Município; III - coordenar e gerenciar, tecnicamente,
as propostas e projetos a serem efetivados pela Administração
Municipal na área da cultura; IV - desenvolver e gerir, em parceria com outros órgãos gestores da área social do Município,
programas e ações intersetoriais que promovam e estimulem a
inclusão e a emancipação social, fomentando as identidades e
as diferenças, afirmando e reconhecendo a diversidade cultural
existente; V - coordenar ações integradas, apoiar tecnicamente
e orientar as ações de cultura executadas pelas Secretarias
Executivas Regionais; VI - fomentar a manifestação e promover
a divulgação da arte e da cultura local, defendendo a diversidade cultural e a produção artística, consagradas ou não, e
mantendo a população informada sobre locais, exibições, eventos e cursos promovidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza
e à disposição na área cultural; VII - restaurar e preservar os
bens culturais materiais e imateriais, móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio histórico e cultural do Município, com sua
proteção e valorização; VIII - incentivar e difundir todas as
formas de produção artística e literária, através da promoção
de eventos culturais, envolvendo a comunidade em projetos
específicos, para afirmar o cidadão-indivíduo enquanto agente
cultural e guardião da memória coletiva; IX - garantir a defesa
do uso dos bens públicos culturais em função do interesse
social, bem como garantir o acesso às políticas culturais e de
acessibilidade aos equipamentos e bens públicos; X - administrar o tombamento total ou parcial de bens materiais e o registro de bens de natureza imaterial, móveis e móveis, públicos e
particulares, existentes no Município de Fortaleza, de acordo
com as condições estabelecidas na Lei nº 9.060, de 05 de
dezembro de 2005, bem como manter os livros do tombo, e
preservar o bem tombado, quando for o caso; XI - resgatar
espaços públicos da cidade, desenvolvendo programação
voltada para cultura; XII - manter em boas condições de uso os
equipamentos relacionados à cultura sob a gestão da cidade,
garantindo sua manutenção, atualização tecnológica e gerenciamento; XIII - firmar contratos, convênios, termos de cooperação e de parceria com organismos públicos, em qualquer esfera de governo ou privados, nacionais e internacionais, em
áreas pertinentes ao seu âmbito de atuação; XIV - apoiar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Cultura; XV coordenar e elaborar o Plano Municipal de Cultura de duração
plurianual, em consonância com o órgão municipal responsável
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Do marco 24, segue linha no sentido sul-norte com um ângulo
interno de 96°05’44’’, extremando ao leste com a Av. da Saudade medindo 88,20 metros até o marco 25. Do marco 25 segue linha no sentido leste-oeste com um ângulo interno de
111°04’45’’, extremando ao oeste com Rua Dom Lustosa medindo 103,80 metros até o marco 26. Do marco 26, segue linha
no sentido norte-sul com um ângulo interno de 89°19’34’’, extremando ao oeste com propriedade do Senhor, Célcio Brasil
Girão medindo 39,60 metros até o marco 27. Do marco 27,
segue linha no sentido leste-oeste com um ângulo interno de
271°54’26’’, extremando ao norte com propriedade do Senhor,
Célcio Brasil Girão medindo 46,20 metros até o marco 28. Do
marco 28, segue linha no sentido sul-norte com um ângulo
interno de 268°44’17’’, extremando ao leste com a propriedade
do Senhor, Célcio Brasil Girão medindo 30,30 metros até o
marco 29. Do marco 29, segue linha no sentido leste-oeste
com um ângulo interno de 89°13’11’’, extremando ao norte com
a Propriedade do Senhor Raimundo Girão Neto medindo 32,10
metros até o marco 30. Do marco 30, segue linha no sentido
sul-norte com um ângulo interno de 270°30’50’’, extremando ao
leste com propriedade do Senhor, Brasil Girão medindo 21,90
metros até o marco 31. Do marco 31, segue linha no sentido
sul-norte com ângulo interno de 180°00’00’’, extremando ao
leste com a Rua Delta medindo 102,00 metros até o marco 32.
Do marco 32, segue linha no sentido leste-oeste com um ângulo interno de 92°52’03’’, extremando ao norte com a área institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza medindo 44,00
metros até o marco 33. Do marco 33, segue linha no sentido
sul-norte com um ângulo interno de 240°23’30’’, extremando ao
leste com a área institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza medindo 85,80 metros até o marco 34. Do marco 34, segue linha no sentido sul-norte com um ângulo interno de
179°45’19’’, extremando ao leste com a área institucional da
Prefeitura Municipal de Fortaleza medindo 113,10 metros até o
marco 35. Do marco 35, segue linha no sentido oeste-leste com
um ângulo interno de 297°18’26’’, extremando ao sul com a
área institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza e medindo 239,10 metros até o marco 36. Do marco 36, segue linha no
sentido sul-norte com um ângulo interno de 82°15’27’’, extremando ao leste com a Avenida da Saudade medindo 21,90
metros até o marco 37. Do marco 37, segue linha no sentido
sul-norte com um ângulo interno de 167°34’19’’, extremando ao
leste com a Avenida da Saudade medindo 104,10 metros até o
marco 38 onde fecha a poligonal medindo 2920,70m de perímetro com uma área de 183.602,53m2 (18,36ha).
*** *** ***
DECRETO Nº 12513 DE 31 DE MARÇO DE 2009
Convoca a 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública, e
dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.
83, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e
em conformidade com o regimento da 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública - CONSEG. CONSIDERANDO que a 1ª
CONSEG terá como objetivo a formulação de princípios e diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e desenvolverá seus trabalhos com base no seguinte lema: “Segurança com
cidadania: participe dessa mudança”. CONSIDERANDO ainda
que a etapa nacional da 1ª CONSEG será realizada no período
de 27 a 30 de agosto de 2009, na cidade de Brasília, Distrito
Federal. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência
Municipal de Segurança Pública, a ser coordenada pela Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Art. 2º - A Conferência
Municipal é a parte integrante, preparatória e eletiva da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, e será realizada na
cidade de Fortaleza, no período de 07 e 08 de maio de 2009.
Art. 3º - A Conferência Municipal, em conformidade com o regimento da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública,
desenvolverá em seus trabalhos os seguintes temas: I - Gestão
democrática, controle social e externo, integração e federalis-
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mo. II - Financiamento e gestão da política pública de segurança. III - Valorização profissional e otimização das condições de
trabalho. IV - Repressão qualificada da criminalidade; V - Prevenção social do crime e das violências e construção da paz; VI
- Diretrizes para o sistema de prevenção; VII - Diretrizes para o
sistema de prevenção, atendimento emergenciais e acidentes.
Art. 4º - A 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública será
presidida pelo Diretor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, e na sua ausência ou impedimento eventual, pelo
Coordenador Geral da Conferência Municipal. Art. 5º - O Diretor
Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil fará publicar no Diário Oficial do Município de Fortaleza, portaria contendo os
eventos preparatórios, bem como o cronograma da Conferência Municipal de Segurança Pública de que trata este Decreto.
Parágrafo Único - O Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal, inclusive no que concerne ao processo de escolha de
seus representantes, terá o mesmo teor do Regimento aprovado para a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública. Art.
6º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de março
de 2009. Agostinho Frederico Carmo Gomes - (Tin Gomes)
- PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12515 DE 31 DE MARÇO DE 2009
Sub-roga à Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL, criada
pela Lei Complementar nº 53
de 28 de dezembro de 2007,
todos os convênios firmados
com a Secretária de Desenvolvimento Econômico - SDE, na
área de esporte lazer.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando o que dispõe a Lei Complementar nº 53, de 28 de
dezembro de 2007, e CONSIDERANDO o disposto nos incisos
I, III e VII do art. 2º e no art. 8º da lei Complementar nº 53/2007.
CONSIDERANDO os trâmites administrativos necessários para
a transição definitiva das atividades e das competências, relacionadas com o esporte e lazer, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE para a Secretaria de Esporte e Lazer SECEL. DECRETA: Art. 1º - Ficam transferidos para a Secretária de Esporte e Lazer - SECEL, todas as atividades referente
ao esporte e lazer, no âmbito do Município de Fortaleza, que
estavam ao encargo e no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 2º - Todos os convênios ou
quaisquer outros instrumentos jurídicos, que gerem direitos e
obrigações firmados com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - SDE, pertinentes às atribuições transferidas para
a SECEL, ficam sub-rogados para a Secretaria de Esporte e
Lazer de Fortaleza. Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 31 de
dezembro de 2008, sendo revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 31 de março de 2009. Agostinho Frederico Carmo Gomes - (Tin Gomes) - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12516 DE 31 DE MARÇO DE 2009
Define como Zona Residencial
Especial (ZRE) a área que indica, em conformidade com a Lei
nº 7987, de 23 de dezembro de
1996, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL FORTALEZA no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do
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GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12.790 DE 04 DE MARÇO DE 2011
Institui, a Unidade de Gerenciamento do Programa Municipal
Aldeia da Praia, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art. 83, incisos III, VI e XI da Lei Orgânica do Município de
Fortaleza, e, CONSIDERANDO a necessidade de gerenciar as
ações destinadas a implantação do Programa Municipal Aldeia
da Praia, cujas ações serão implementadas com recursos dos
empréstimos a serem contraídos junto ao Governo Federal PAC, Operados pela Caixa Econômica Federal, a Corporação
Andina de Fomento - CAF e quaisquer outras fontes de financiamento que possam compor o programa. CONSIDERANDO
ainda, que as ações, para implantação do Programa Municipal
Aldeia da Praia, deverão obedecer rigorosamente o Plano de
Execução do Programa apresentado junto aos financiadores.
DECRETA: Art. 1º - Fica instituído a Unidade de Gerenciamento do Programa Municipal Aldeia da Praia, vinculada ao Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura - SEINF, objetivando realizar o gerenciamento de
todas as ações destinadas a implantação do Programa Municipal Aldeia da Praia. Art. 2º - A Unidade de Gerenciamento do
Programa - UGP, será constituída por cinco membros nomeados por ato da Chefe do Poder Executivo Municipal. § 1º - A
Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, terá a seguinte composição: 01 Gerente/Coordenador e 05 Assistentes Técnicos correlatos a Projetos, Obras Viárias e de Drenagem,
Obras de Habitação, Orçamento e Trabalho Social. § 2º - Os
membros integrantes da Unidade de Gerenciamento do Programa Municipal Aldeia da Praia de Fortaleza - UGP, trabalharão em regime de dedicação exclusiva e perceberão remuneração correspondente a simbologia do cargo comissionado
DNS.2, com exceção do Gerente/Coordenador que perceberá
remuneração correspondente a simbologia do cargo comissionado DNS.1, sendo vedada à percepção cumulativa da mesma
vantagem. Art. 3º - Esta Unidade funcionará por tempo indeterminado, estando suas atividades vinculadas, exclusivamente, a implementação das ações do Programa Municipal Aldeia
da Praia. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 04 dias do
mês de março de 2011. José Acrísio de Sena - PREFEITO DE
FORTALEZA EM EXERCÍCIO.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.792 DE 04 DE MARÇO DE 2011
Regulamenta a Lei nº 9.192, de
16 de março de 2007 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
EXERCÍCIO, no uso das suas atribuições que lhe confere o

Nº 14.516

artigo 83, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Lei Municipal nº
9.192, de 16 de março de 2007, que instituiu a obrigatoriedade
do cadastro dos membros das torcidas organizadas no Município de Fortaleza-Ce. DECRETA: Art. 1º - As Torcidas Organizadas situadas no Município de Fortaleza deverão realizar o seu
cadastramento perante a Federação Cearense de Futebol,
através de ofício acompanhado da Ata da Assembléia de Eleição da Diretoria atual, da Certidão de Registro do seu Estatuto
Social firmado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, bem como comprovante do seu CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas fornecido pela Receita Federal. Art. 2º Uma vez realizado o cadastramento a que se refere o artigo
anterior, as Torcidas Organizadas deverão enviar, obrigatoriamente, cópia do cadastro de seus associados, contendo qualificação completa, com nome, filiação, endereço, profissão, data
de nascimento, estado civil e escolaridade, para a Secretaria
de Esporte e Lazer do Municípío de Fortaleza - SECEL, na Rua
Ildefonso Albano nº 2050, Dioníso Torres, nesta capital, e para
a Coordenadoria do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor
do Ministério Público Estadual; devidamente acompanhado da
documentação abaixo listada: I - Cópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; II - Cópia do
documento de Registro Civil - RG; III - Cópia do comprovante
de endereço; IV - Uma fotografia 3x4. Parágrafo Primeiro - O
cadastro de cada associado deverá utilizar-se do modelo indicado no anexo único deste Decreto. Parágrafo Segundo - No
caso de torcedor menor de 18 (dezoito) anos de idade, a ficha
cadastral deverá ser assinada pelos pais ou, na ausência deles, pelo representante legal ou judicial. Parágrafo Terceiro - A
lista de torcedores cadastrados deve ser atualizada trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro de
cada ano, devendo ser encaminhada à Secretaria de Esporte e
Lazer do Município de Fortaleza e à Coordenadoria do Núcleo
do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público Estadual. Art. 3º - A sede das Torcidas Organizadas deverá possuir
Alvará de Funcionamento que deverá ser solicitado perante a
Secretaria Executiva Regional - SER competente. Art. 4º - A
falta do Alvará de funcionamento e a não entrega do cadastramento dos associados implicarão nas seguintes penalidades: I
- pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que não o exime da obrigação de, no prazo máximo de trinta
dias, sanar a irregularidade; II - em caso de reincidência, multa
dobrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e III - em
caso de novas transgressões, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Executiva Regional competente,
cassará o Alvará de Funcionamento da Torcida infratora, ficando esta proibida de exercer a atividade a que se destina. Parágrafo Primeiro - Na ocorrência da infração prevista no inciso III,
somente será concedido novo alvará após assinatura de Termo
de Ajuste de Conduta firmado perante a Secretaria de Esporte
e Lazer - SECEL, SER da área da infratora, do representante
legal do Ministério Público, através da Coordenadoria do Núcleo do Dsporto e Defesa do Torcedor e da Federação Cearense de Futebol. Parágrafo Segundo - O recolhimento das multas
supra mencionadas será efetuado na respectiva Secretaria
Executiva Regional - SER onde estiver localizada a sede da
Torcida Organizada infratora, mediante emissão de DAM. Art.
5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DO GOVERNO
MUNICIPAL, em Fortaleza/Ce, aos 04 de março de 2011. José
Acrísio de Sena - PREFEITO DE FORTALEZA EM EXERCÍCIO.
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Autoriza a implantação do Aterro da Praia de Iracema, como
um espaço público de lazer.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o aterro da Praia de Iracema, como um espaço público de lazer.
§ 1º - O Aterro da Praia de Iracema referido no
caput deste artigo será destinado à realização de eventos
socioculturais e esportivos de interesse municipal.
§ 2º - O citado instrumento público de lazer está
fincado de forma permanente na margem litorânea da Avenida
Historiador Raimundo Girão, no trecho compreendido entre as
Ruas Ildefonso Albano e Rui Barbosa.
Art. 2º - A implantação, conservação e administração do Aterro da Praia de Iracema será de competência da
Secretaria Executiva Regional II (SER II).
Parágrafo Único - A Fundação de Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET) terá prioridade no uso do Aterro da
Praia de Iracema, quando da realização de eventos oficiais do
Município de Fortaleza.
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 14 de outubro de 2003. 
  


 



Autoriza a instituição de um
monumento à Nossa Senhora
da Assunção.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a erigir no Bairro Vila Velha, no âmbito do Município de
Fortaleza, um monumento em homenagem à Nossa Senhora
da Assunção.
Parágrafo Único - A execução da obra prevista
no caput deste artigo ficará a cargo da Secretaria Executiva
Regional I (SER I), cujas despesas serão custeadas por verbas
oriundas de convênios, doações, e complementadas, se
necessário, com recurso do erário Municipal.
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 14 de outubro de 2003.
  



100





PROCESSO: Tomada de Preços nº 02/2003.
ORIGEM: Secretaria de Finanças do Município - SEFIN.
OBJETO: Aquisição, instalação, treinamento, assistência e
suporte técnico de produtos de informática.
TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e 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 dia 21 de novembro
de 2003, no horário compreendido entre 8h20 às 8h30, em sua
sede situada na Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza (Ce). O
Edital em seu texto integral poderá ser lido e obtido no
endereço acima mencionado e as informações sobre o Edital
através dos telefones (85) 452.3470 e 452.3471. Fortaleza, 21
de outubro de 2003.        





PROCESSO: Tomada de Preços nº 02/2003.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva nos equipamentos de informática da
SMS, com fornecimento de peças quando necessário.
TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e preço por lote.
A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, comunica
aos licitantes e demais interessados que às 8h30 do dia 24 de
outubro de 2003, dará continuidade ao procedimento licitatório
referente ao processo em epígrafe. Fortaleza, 21 de outubro de
2003.  




O Pregoeiro comunica às empresas F.G Com. de
Móveis e Equip. para Escrit. Ltda., Maria Irenice Gomes Lima,
Maria Nuzia Medeiros - ME, Livraria CULTURA Ltda., B.D.S.
Confecções e Serigrafia Ltda - ME, EXPANSÃO Empreendimentos Editoriais Ltda., Gráfica Editora R. Esteves TIPROGRESSO Ltda., ALIMAPEL Comércio e Representações Ltda.,
Livraria e Papelaria PEDRO I Ltda., PRINTCOLOR Gráfica e
Editora Ltda., José Flávio Bezerra Mendonça - ME., JDG - Gráfica e Editora Ltda., K.L. Serigrafia Ltda., SILVA THÉ Comércio
Ltda - ME e Gráfica e Editora LICEU Ltda., participantes do
Pregão Presencial nº 30/2003, originário da SEDAS, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para compra de anestésicos e outros medicamentos sujeitos a controle especial, cujo
fornecimento é de forma parcelada, em razão da revogação do
referido processo e por determinação do titular do órgão, que
os envelopes constando as propostas de preços e os documentos de habilitação encontram-se à disposição das empre-

serviço público municipal 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 - A introdução e a utilização de papel
reciclado nos órgãos da administração pública municipal, direta
e indireta, e na Câmara Municipal de Fortaleza, dar-se-ão de
forma gradual e permanente, obedecendo aos seguintes percentuais anuais: I - 15% (quinze por cento) no primeiro ano, a
partir da publicação desta lei; II - 25% (vinte e cinco por cento)
no segundo ano; III - 35% (trinta e cinco por cento) no terceiro
ano; IV - 50% (cinqüenta por cento) a partir do quarto ano.
§ 1º - Não se aplicam os percentuais acima para os serviços
que, de acordo com a sua natureza ou exigência legal, impõem
a utilização de papéis especiais. § 2º - Aplica-se o que dispõe
esta lei às entidades que sejam mantidas pelo Município de
Fortaleza ou mantenham algum convênio com este. Art. 2º - Os
percentuais definidos no art. 1º desta lei dependerão, para
sua aplicação integral, da oferta pelo mercado de papéis recicláveis de boa qualidade, nas medidas e gramaturas em uso
no serviço público. Art. 3º - A compra de papel reciclado obedecerá aos princípios e condições estabelecidas na legislação
que trata das licitações, dando-se, entretanto, preferência aos
reciclados, quando as condições de preço, prazo e qualidade
se equipararem. Art. 4º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza
instituirá programa especial de divulgação e orientação
aos servidores quanto ao uso e aplicação dos papéis reciclados, bem como sobre a importância da reciclagem de materiais. Art. 5º - No âmbito das escolas municipais, a introdução
e utilização de papéis reciclados serão realizadas levando-se
em conta aspectos pedagógicos, educacionais e em concordância com o projeto de implantação da coleta seletiva nas
unidades escolares. 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 16 de
março de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9192, DE 16 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade
do cadastro dos membros de
torcidas organizadas no Município de Fortaleza 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 - As torcidas organizadas no Município
de Fortaleza devem, obrigatoriamente, cadastrar os seus
membros associados e encaminhar a lista dos cadastrados ao
setor competente da Prefeitura Municipal de Fortaleza relacionado ao esporte. Parágrafo Único. A sede das torcidas organizadas deverá possuir Alvará de Funcionamento, ficando sujeito
aos ditames da legislação municipal o processamento do pedido e a sua respectiva concessão Art. 2º - Na ficha de cadastro
de cada associado deverá constar foto recente e datada, comprovante de endereço, cópia da cédula de identidade e do CPF,
assinatura do associado, além de outros, documentos que a
torcida organizada poderá exigir, a seu critério. Parágrafo nico.
No caso de torcedor menor de 18 (dezoito) anos de idade, a
ficha cadastral deverá ser assinada pelos pais ou, na ausência
deles, pelo representante legal ou judicial. Art. 3º - O cadastro
dos torcedores associados será atualizado trimestralmente e
deverá ser informado ao órgão referido no art. 1º desta lei. Art.
4º - A Prefeita Municipal de Fortaleza poderá fazer convênios
com órgãos que tratam da segurança pública e do esporte,
para que se possa haver intercâmbio de informações. Art. 5º O não cumprimento dos dispositivos desta lei implicará à torci-
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da organizada infratora a imposição das seguintes penalidades:
I - Multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II - Em caso
de reincidência, multa dobrada no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais); III - Em havendo nova transgressão, a Prefeitura
Municipal de Fortaleza cassará o Alvará de Funcionamento da
infratora, ficando esta proibida de exercer a atividade a que se
destina. Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 16 de março de 2007.
Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

OUTROS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2007

LEI Nº 9193, DE 16 DE MARÇO DE 2007
Regulamenta as atividades de
empresas de locação de máquinas e jogos de computador,
também conhecidas por “lan
house” ou “cyber-café”, 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 - As empresas que trabalham com
locação de 5 (cinco) ou mais computadores e máquinas para
acesso à internet, utilização de programas e de jogos eletrônicos em rede, também conhecidos com “cyber-café” ou
“lan house”, no Município de Fortaleza, têm suas atividades regulamentadas por esta lei. Art. 2º - Todas as empresas
que executam os serviços descritos no art. 1º devem ser
registradas no Cadastro de Contribuintes Municipais (CCM) e
enquadradas como contribuintes do Imposto Sobre Serviço de
qualquer natureza (ISS). Art. 3º - Os estabelecimentos mencionados no art. 1º desta lei deverão: I - Possuir cadastro dos
menores de 18 (dezoito) anos que freqüentam o local, com os
seguintes dados: nome do usuário, data de nascimento,
filiação, endereço, telefone e documentos; II - Expor em local
visível lista de todos os serviços e jogos disponíveis, com um
breve resumo sobre os mesmos e a classificação etária,
segundo recomendação do Ministério da Justiça; III - Obrigatório o Alvará de Funcionamento; IV - Respeitar os valores
culturais, artísticos e históricos, próprios do contexto social da
criança e do adolescente, garantido-se a esses o acesso universal aos estabelecimentos; V - Ter acesso aos portadores de
deficiência física; VI - Ter ambiente saudável, iluminação natural e artificial adequada, e móveis ergonomicamente corretos e
adaptáveis a todos os tipo físicos. Parágrafo Único. O Alvará
de Funcionamento deverá ser cassado, de imediato, se houver
descumprimento dos incisos I, II e IV. Art. 4º - As empresas
não podem, sob nenhuma hipótese, utilizar jogos de azar ou
que envolvam valores ou prêmios. Parágrafo Único. Campeonatos serão permitidos, desde que as premiações, em espécie
ou produtos, sejam distribuídas no critério de classificação
dos clientes e não de sorteio. Art. 5º - O não cumprimento
dos dispositivos desta lei implicará ao infrator a imposição
das seguintes penalidades: I - Multa no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais); II - Em caso de reincidência, multa dobrada no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); III - A partir da reincidência, ficará sujeito à cassação do seu Alvará de Funcionamento.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas, se
necessário. Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 16 de
março de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
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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




nesta Lei. Art. 17°  Esta Lei entra em vigor na data de sua
CAPÍTULOIII
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
DAAUTORIZAÇÃOPARAAEXPLORAÇÃODE
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em22deoutubro
ESTACIONAMENTOSEMÁREASPÚBLICAS
de 2015.      

Art. 12°  O Poder Executivo Municipal também

fica autorizado a outorgar a concessão para a exploração de

áreas públicas por particulares, para a construção de estacio

namentos subterrâneos, edifíciosgaragem ou outros instru
mentos semelhantes, com o objetivo de aumentar a oferta de
Dispõesobreofomentoàpes
vagasdeestacionamentoemelhoraramobilidadeurbananas
quisa,extensãoeinovação,no
viaspúblicasdoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoSerá
âmbito do Município de Forta
obrigação do concessionário a urbanização, revitalização ou
leza,edáoutrasprovidências.
requalificaçãodasáreaspúblicasobjetodaconcessão,deven

dofomentarodesenvolvimentourbanodolocal.Art.13°Além

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
da modalidade prevista no art. 12, o Poder Público Municipal
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
poderá autorizar, ainda, a exploração de áreas públicas por
Art. 1º  O Poder Executivo deverá fomentar as atividades de
particulares, para a construção de estacionamentos subterrâ
pesquisa e extensão relacionadas às áreas da saúde, educa
neoseedifíciosgaragempormeiodeparceriapúblicoprivada
ção, esporte e lazer, cultura, assistência social e inovação
ouatravésdeoutraformaprevistaemlei.ParagrafoÚnicoOs
tecnológica.Art.2ºParaosfinsdestaLei,ficaoPoderExecu
estacionamentos públicos de que trata o caput deste artigo
tivo, por meio de seus órgãos e entidades, autorizado a: I 
poderão ser construídos no subsolo de bens públicos de uso
Custear total ou parcialmente projetos de pesquisa ou de ex
comum do povo, em especial de logradouros públicos, como
tensãodestinadosaodesenvolvimentodasáreaselencadosno
praçaseviaspúblicas,osquaispermanecerãoafetadosaoseu
art.1ºdestaLei;IIPromoverointercâmbioentrepesquisado
uso e formato original, observadas as medidas de compatibili
res locais, de outros Estados e do exterior, mediante conces
zação necessárias à construção. Art. 14°  A exploração dos
sãodebolsaseauxíliosespecíficos;IIIApoiaraformaçãoeo
equipamentos públicos por particular, prevista neste capítulo,
aperfeiçoamento de recursos humanos para pesquisa e ativi
não poderá ter prazo superior a 30 (trinta) anos. Parágrafo
dades de extensão, nos níveis médio, superior e de pós
Único  Ao final do prazo previsto no caput deste artigo, os
graduação, mediante a concessão de bolsas e auxílios; IV 
equipamentose benefíciosgeradosserão revertidos ao Poder
Contribuir para a formação continuada de recursos humanos
Público,semqualquerônus,podendoserdadadestinaçãoque
para a pesquisa, extensão e inovação. Parágrafo Único  As
melhorlheaproveite.
bolsaseauxíliosdequetrataesteartigoterãoosseusvalores
e período de concessão definidos por Decreto do Chefe do
CAPÍTULOIV
PoderExecutivo.Art.3ºFicaoPoderExecutivoautorizadoa
DASDISPOSIÇÕESGERAIS
solicitaracessão,comousemônusparaoórgãocessionário,

de empregados de entidades integrantes dos serviços sociais

Art. 15°  Os recursos provenientes do Sistema
autônomosedeorganizaçõessociaisqualificadaspeloMunicí
de Estacionamento Rotativo Zona Azul, de sua concessão ou
piodeFortalezaoupeloEstadodoCeará,paraoexercíciode
da exploração de locais públicos por particulares, nos casos
cargo em comissão da administração direta e indireta munici
previstosnestaLei,serãoaplicados,exclusivamente,nasinali
pal. Parágrafo Único  Ficam convalidados os atos relativos à
zação,manutençãoeimplantaçãodeviaselogradourospúbli
cessão de pessoas de que trata o caput deste artigo, realiza
cos.Art.16°AoPoderPúblicoMunicipalnãocaberáqualquer
dosapartirdeprimeirodejaneirode2013.Art.4ºASecreta
responsabilidade por acidentes, danos, furtos ou prejuízos, de
riaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPOG)
qualquer natureza, que os veículos dos usuários venham a
ficaautorizadaaexpedirnormascomplementares,visandodar
sofrer na área do Estacionamento Rotativo Zona Azul ou nos
fiel cumprimento ao disposto nesta Lei. Art. 5º  As despesas
estacionamentos construídos através da concessão prevista
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decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias de cada órgão e/ou entidade
doPoderExecutivoMunicipal.Art.6ºEstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em 22 de outubro de 2015.    






Institui o Fundo de Investimen
to e Desenvolvimento de Ativi
dades da Administração Fa
zendária(FIDAF),noâmbitoda
Secretaria Municipal das Fi
nanças, e dá outras providên
cias.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídooFundodeInvestimentoeDesenvolvi
mento de Atividades da Administração Fazendária Municipal
(FIDAF), vinculado à Secretaria Municipal das Finanças
(SEFIN),comautonomiaadministrativaefinanceira,noslimites
dalegislaçãoemvigor,destaLeiedoseuregulamento.Art.2º
OFIDAFtemporobjetoasuplementaçãodosrecursosfinan
ceirosdestinadosaatenderàsdespesascomagestão,amo
dernização,apremiaçãodeservidoresfazendáriosbaseadano
incrementodaarrecadaçãoecomoaperfeiçoamentocontínuo
das atividades realizadas no âmbito da Administração Fazen
dária Municipal, na forma que dispuser o regulamento desta
Lei.§1ºOmontantedosrecursosdestinadosàpremiação,a
títulodeincentivoaoincrementoanualdaarrecadaçãotributá
ria, será pago aos beneficiários, trimestralmente, até o último
diadomêssubsequenteaotrimestrebasedoexercício,atítulo
devantagempessoalnãoincorporávelenemcomputávelpara
o cálculo de qualquer vantagem remuneratória, adicional de
férias,décimoterceiro,ouparafinsdebenefício deaposenta
doria ou pensão. § 2º  Os valores pagos aos servidores, a
títulodeincentivoaoincrementodaarrecadaçãotributária,em
face da sua natureza e eventualidade, não são sujeitos ao
limiteprevistonoart.37,incisoXI,daConstituiçãoFederalde
1988.§3ºParaefeitosdestaLei,consideraseAdministração
FazendáriaasatividadesdesenvolvidasnoâmbitodaSecreta
riaMunicipaldasFinanças,nostermosdoart.136daLeiCom
plementarnº159,de23dedezembrode2013–CódigoTribu
tárioMunicipal.Art.3ºRessalvadoopagamentodapremiação
baseadanoincrementoanualrealdaarrecadaçãoaosgrupos
deservidoresaqueserefereo§1ºdoart.4ºdestaLei,éve
dada a utilização de recursos do FIDAF para pagamento de
vencimentosouderemuneraçãodeservidordaadministração
direta ou indireta do Município. Art. 4º  O valor individual da
premiação,atítulodeincentivoaoincrementodaarrecadação
tributária, a ser pago aos servidores fazendários em efetivo
exercício na Secretaria Municipal das Finanças, será obtido
peladivisãodomontantedosrecursosdestinadosàpremiação
pelosomatóriodosíndicesdecadagrupodecargos,emultipli
cado pelo índice do grupo, e, em seguida, o montante obtido
serádivididopelonúmerodeservidoresdogrupo.§1ºPara
finsdodispostonesteartigo,ficamdefinidososseguintesgru
posdecargosoufunções:IGrupo1–AuditoresdoTesouro
Municipal; II  Grupo 2 – Analistas do Tesouro Municipal; III 
Grupo 3 – Assistentes Técnicos do Tesouro Municipal; IV 
Grupo4–AuxiliaresdoTesouroMunicipal.§2ºOíndicedos
gruposreferidosno§1ºdesteartigoserádefinidopelamultipli
caçãodonúmerodeservidoreslotadosnosrespectivoscargos
ou funções integrantes do grupo, pelos seguintes pesos: I 
Grupo1–Peso3(três);IIGrupo2–Peso2,1(doisinteirose
um décimo); III  Grupo 3 – Peso 1,8 (um inteiro e oito déci
mos);IVGrupo4–Peso1,5(uminteiroecincodécimos).Art.
5ºConstituemrecursosdoFIDAF:I1%(umporcento)das
receitas provenientes da arrecadação: a) Dos impostos, das
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taxasedacontribuiçãodemelhoriadecompetênciadoMunicí
pio; b) Das multas por infração à legislação tributária e dos
acréscimos moratórios por atraso no pagamento dos créditos
tributários oriundos dos tributos previstos na alínea “a” deste
inciso; c) Das transferências constitucionais para o Município
previstasnosarts.158e159daConstituiçãoFederalde1988.
IIPercentualdoincrementoanualrealdasreceitasaquese
referemasalíneas“a”e“b"doincisoIdocaputdesteartigo,e
das transferências constitucionais para o Município previstas
nosincisosIeIVdoart.158daConstituiçãoFederalde1988,
aserdefinidoanualmenteporatodoChefedoPoderExecuti
vo,observadososlimitesestabelecidosno§2ºdesteartigo;III
Doaçõeselegados;IVTransferênciasdeoutrosFundosou
destaques de dotações orçamentárias, na forma da lei; V 
Ressarcimento, a qualquer título, de despesas pagas pelo
FIDAF;VIAsdotaçõesconsignadasnoorçamentoeoscrédi
tos adicionais que lhe sejam destinados; VII  Outras receitas
que lhe forem atribuídas pela legislação. § 1º  A receita do
incremento a que alude o inciso II do caput deste artigo será
destinada exclusivamente: I  80% (oitenta por cento) do seu
valorparaopagamentodapremiaçãoaosservidoresfazendá
rios em efetivo exercício de suas funções na SEFIN; II  20%
(vinte por cento) do seu valor para a realização de despesas
cominvestimentosrelevantesparaamodernizaçãoeoaperfei
çoamento da administração tributária. § 2º  O percentual de
incremento anual real a que alude o inciso II do caput deste
artigo atenderá às seguintes premissas: I  Será fixado anual
mente por ato do Poder Executivo, em índice nunca inferior a
10%(dezporcento)ousuperiora40%(quarentaporcento);II
 O decreto que estabelecer o referido percentual deverá ser
publicadonomêsdejaneirodecadaexercício;IIINahipótese
denãosereditadooatodoChefedoPoderExecutivonoprazo
legal,opercentualsobreoincrementoparaoexercícioseráde
30%(trintaporcento).§3ºOsrecursosdoFIDAFserãoobje
to de aplicação financeirae seus rendimentos integrarão suas
receitas. § 4º  Para o disposto nesta Lei, considerase incre
mentoanualrealdareceitaoresultadomaiorquezeronadife
rença entre o valor arrecadado no exercíciobase, comparado
com o valor arrecadado no exercício imediatamente anterior,
atualizadopeloÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidorAm
ploEspecial(IPCAE)ououtroquevenhaasubstituílo.Art.6º
OsuperávitfinanceiroapuradonobalançodoFIDAF,quando
do encerramento de cada exercício financeiro, será automati
camente transferido para o exercício seguinte, a crédito do
mesmoFundo,ressalvadoquandonãohouverprojetoouativi
dade em processo de contratação, hipótese na qual serão
transferidos 80% (oitenta por cento) do saldo do FIDAF sem
comprometimentoparaacontadoTesouroMunicipal.Art.7º
OFIDAFteráescrituraçãocontábilprópria,ficandoaaplicação
deseusrecursossujeitaàprestaçãodecontasaoTribunalde
ContasdoMunicípio,nosprazosprevistosemlegislaçãoespe
cífica. Art. 8º  As despesas orçamentárias com a execução
desta Lei Complementar correrão à conta das dotações pró
prias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionaisnecessáriosàimplementaçãodoFundo.Art.9ºO
Chefe do Poder Executivo, no prazo de até 90 (noventa) dias
dapublicaçãodestaLeiComplementar,deveráexpedirosatos
necessários à sua regulamentação. Art. 10°  Esta Lei Com
plementarentraemvigornadatadesuapublicação,produzin
do efeitos financeiros a partir de primeiro de janeiro de 2015,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPALDEFORTALEZA,em26deoutubrode2015.
      





Regulamenta a concessão,
aplicação e prestação de con
tas de Suprimentos de Fundos
no âmbito da Administração
Pública Municipal de Fortaleza
edáoutrasprovidências.
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> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação
>
Sistema da política

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 31 DE OUTUBRO DE 2005

COMUNITÁRIA ALGODÃO DOCE, 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 14 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9007 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005
Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente Nossa
Senhora da Conceição.
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 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 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 14 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 11899 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005
Convoca a I Conferência Municipal da Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos
246 e 76 incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDERANDO que o processo de efetivação e consolidação do SUS é de responsabilidade do estado e da sociedade. CONSIDERANDO o controle Social do SUS é princípio
legal, a ser obedecido, conforme reza o art. 7º da Lei nº 8.080
de 19 de setembro de 1990 que garante o Controle Social do
SUS. CONSIDERANDO que a edificação do Sistema Único de
Saúde - SUS é um processo de responsabilidade do Município,
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Municipal da
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, a realizar-se nos
dias 11, 12 e 13 de novembro 2005, sob os auspícios da Prefei-

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 3

ta Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de
Saúde. Art. 2º - A I Conferência Municipal da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, terá como tema central: “Trabalhadores da Saúde e a Saúde de Todos os Brasileiros: Práticas de
trabalho, de gestão, de formação e de participação”. Art. 3º - A
Conferência supracitada será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento, pelo Coordenador de Políticas de Saúde - COPS. Art. 4º - As despesas
com a realização da I Conferência Municipal da Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde, correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde/SMS. Art.
5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 31 de outubro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO N° 11.900 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005
Abre aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de R$ 28.176.660,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
A PREFEITA 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° 8.916, de 28 de dezembro de 2004 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$ 28.176.660,00 ( vinte e oito
milhões, cento e setenta seis mil e seiscentos e sessenta 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 parcial
das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste Decreto. Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 31 de outubro de 2005. Luizianne
de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.

ANEXO I AO DECRETO N° 11.900 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005
CÓDIGO
11000
11102
04.122.0009.2018.0001 -

12000
12101
04.122.0002.2014.0002 -

15000
15901
16.122.0002.2122.0001 -

18000
18101
04.122.0002.2014.0006 -
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ESPECIFICAÇÃO
ESF. ELEMENTO FONTE
Gabinete da Prefeita
Guarda Municipal de Fortaleza
Manutenção dos Serviços de Vigilância e Salvamento Município
Passagens e Despesas com Locomoção
F
3.3.90.33
0100
Gabinete do Vice-Prefeito
Gabinete do Vice-Prefeito
Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos
Sociais - Município
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Fundo Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico
Apoio as Ações de Desenvolvimento Sócio Econômico Município
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Secretaria de Finanças do Município
Secretaria de Finanças do Município
Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos
Sociais - Município

R$ 1,00
VALOR
5.900
5.900
5.900
33.000
33.000

F
F

3.1.90.11
3.1.90.13

0100
0100

29.000
4.000
10.000
10.000

F

3.3.90.39

0100

10.000
1.805.156
1.805.156

  



   


Convoca a I CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE FORTALEZA
e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 246 e
76 incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e;
CONSIDERANDO a importância da sociedade civil nas políticas de saúde; CONSIDERANDO o compromisso do gestor
público na qualidade de vida da população efetivando uma
política de medicamentos e assistência farmacêutica que garantam o acesso, a qualidade e humanização, dos serviços de
saúde, com controle social. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada
a I Conferência Municipal de Medicamentos e Assistência Farmacêutica de Fortaleza a realizar-se nos dias 23 e 24 de junho
de 2003 sob os auspícios da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - A Conferência desenvolverá seus trabalhos tendo como Tema Central: “Efetivando o Acesso, a Qualidade e a Humanização na Assistência Farmacêutica com Controle Social”.
Parágrafo Único - Serão desenvolvidos os seguintes subtemas: a) Acesso à Assistência Farmacêutica: a relação dos
setores público e privado de atenção à saúde; b) Pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para a produção nacional de
medicamentos; c) Qualidade na Assistência Farmacêutica,
formação e capacitação de recursos humanos. Art. 3º - A Conferência será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde. Art.
4º - A Secretaria Municipal de Saúde baixará, por Portaria, o
Regimento que disporá sobre a organização e funcionamento
da I Conferência Municipal de Medicamentos e Assistência
Farmacêutica de Fortaleza, que deverá ser elaborado por uma
Comissão Organizadora, designada pelo titular da Pasta e,
aprovado previamente pelo Conselho Municipal de Saúde de
Fortaleza. Art. 5º - As despesas decorrentes da I Conferência
Municipal de Medicamentos e Assistência Farmacêutica de
Fortaleza correrão por conta dos recursos orçamentários da
Secretaria Municipal de Saúde. Art. 6º - Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de
junho de 2003.         


   



Declara de utilidade pública para fins de desapropriação pelo
Município de Fortaleza o bem
imóvel que indica e dá outras
providências.
O PREFEITO DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. nº 76, da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza de 05 de abril de 1990, 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 efeito de desapropriação pelo Município de Fortaleza, uma casa residencial com 02 (dois) pavimentos, situada
na Rua 103, nº 280, no Conjunto Habitacional José Walter
Cavalcante, em Mondubim, nesta capital, medindo 10,00m de
frente por 20,00m de fundos limitando-se: frente (Leste),
10,00m com a própria Rua 103, fundos (Oeste) 10,00m, com a
casa nº 1791, da Rua 45, prometida em venda a José Rufino
de Sousa, e, do lado direito (Sul), 20,00m com as casas nºs
420 e 430 da Av. H, prometida em venda a Antônio Bezerra da
Silva e Maria Helena de Lima e, lado esquerdo (Norte) 20,00m,
com a casa nº 270, da Rua 103, prometida em venda a Antônio
Lúcio Queiroz. Art. 2º - O imóvel mencionado no artigo anterior,
incluindo todas as edificações, benfeitorias e servidões nele
existentes, será desapropriado para a ampliação da Escola Ary
de Sá Cavalcante. Art. 3º - 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 de que trata o presente
Decreto, devendo correr as despesas por conta de recursos
específicos a serem transferidos a favor da Secretaria Executiva Regional V - SER V. Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 13 de junho de 2003.        
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O PREFEITO DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. nº 76, da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza de 05 de abril de 1990, 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 nesta capital, na Rua Pedro Gomes, nº 4747-A, no Bairro do Siqueira, de propriedade do espólio de Silvério Gomes de Sousa e Paulina Vieira do Nascimento, medindo 24,00m por 54,00m, perfazendo uma área de
1.296,00m², conforme Registro de Imóveis nº 14.619 às fls. 12
do Livro 03 - M do Cartório da 2ª Zona desta capital. Art. 2º - O
bem imóvel mencionado no artigo anterior, incluindo todas as
edificações, benfeitorias e servidões nele existentes, será desapropriado para a ampliação do Colégio Joaquim Alves. Art. 3º
- 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 de que trata o presente Decreto, devendo correr as
despesas por conta de recursos específicos a serem transferidos a favor da Secretaria Executiva Regional V - SER V. Art. 4º
- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
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10.302.0031.2043.0009 -

Manutenção do Centro de Especialidade Médica José de
Alencar

10.302.0031.2049.0001 -

Conveniamento com Entidades Filantrópicas - Município

10.302.0031.2050.0001 10.303.0032.1157.0001 10.303.0032.2044.0001 -

Contratação de Entidades Privadas de Saúde - Município
Implantação Laboratório Fitoterapico
Aquisição e Distribuição de Medicamentos - SER I

10.303.0032.2044.0002 -

Aquisição e Distribuição de Medicamentos - SER II

10.303.0032.2044.0003 10.303.0032.2044.0004 -

Aquisição e Distribuição de Medicamentos - SER III
Aquisição e Distribuição de Medicamentos - SER IV

10.303.0032.2044.0005 -

Aquisição e Distribuição de Medicamentos - SER V

10.303.0032.2044.0006 -

Aquisição e Distribuição de Medicamentos - SER VI

10.304.0033.2045.0001 -

Manutenção da Vigilância Sanitária - Município

10.305.0034.2047.0001 -

Manutenção da Vigilância Ambiental em Saúde - Município

20000
20201
10.302.0035.2053.0001 -

Sec. Mun. Desenv. Urbano e Infra-Estrutura
Autarquia Municipal de Trânsito, Serviço
Manutenção do Programa SOS - Fortaleza - Município

S
S

3.1.90.11
3.1.90.11
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2.000

S
S
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
S
S
S
S
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3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.33
3.3.90.33
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
4.4.90.52
3.3.90.32
3.3.90.92
3.3.90.32
3.3.90.32
3.3.90.92
3.3.90.32
3.3.90.32
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.32
3.3.90.92
3.3.90.32
3.3.90.32
3.3.90.92
3.3.90.33
3.3.90.92
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.33
3.3.90.37

282
283
283
282
283
282
283
280
283
283
282
283
282
282
283
282
282
283
282
283
282
282
282
283
282
282
282
282
282
282
282

5.000
10.000
613.000
5.000
20.000
1.000
1.000
50.000
1.010.000
1.285.100
100.000
10.000
1.000
94.000
10.000
1.000
110.000
10.000
1.000
1.000
100.000
1.000
55.000
100.000
1.000
10.000
1.000
5.000
1.100
5.000
555.560

283
283

1.300
1.300
200
1.100

Total

7.974.610

S
S

RESUMO DAS FONTES DE DESPESAS - DECRETO Nº 1603
SUPLEMENTAÇÕES
102
280
282
283

825.350
810.000
2.694.560
3.644.700

ANULAÇÕES
102
280
282
283

3.3.90.30
3.3.90.36

825.350
810.000
2.694.560
3.644.700
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temos, o SUS que queremos”. Art. 3º - A Conferência será

presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e na sua ausên“Convoca a IV Conferência Mucia ou impedimento eventual, pelo Coordenador de Políticas de
nicipal de Saúde de Fortaleza e
Saúde. Na ausência dos dois, será exercida pelo Presidente do
dá outras providências”
Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza. Art. 4º - A Secretaria Municipal de Saúde baixará, por Portaria, o Regimento que
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
disporá sobre a organização e funcionamento da IV Conferênuso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 246 e
cia Municipal da Saúde de Fortaleza que deverá ser elaborado
76 inciso VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e,
por uma Comissão Organizadora, designada pelo Titular da
CONSIDERANDO que o processo de efetivação e consolidaPasta e, aprovado previamente pelo Conselho Municipal de
ção do SUS é de responsabilidade do Estado e da sociedade;
Saúde de Fortaleza. Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na
CONSIDERANDO o Art. 7º da Lei nº 8.080 de 19 de setembro
data de sua publicação, revogadas as disposições em contráde 1990 que garante o Controle Social do SUS; CONSIDErio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
RANDO a convocação da 12ª Conferência Nacional de Saúde
18 de agosto de 2003.   
a realizar-se no período de 07 a 11 de dezembro de 2003, em


Brasília-DF. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a IV Conferên
cia Municipal de Saúde de Fortaleza a realizar-se nos dias, 26,

  
  O PREFEITO MUNICIPAL
27 e 28 de setembro de 2003 sob os auspícios da Secretaria
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE,
Municipal de Saúde. Parágrafo Único - A IV Conferência Munidesignar LUIZ FABIANO OLIVEIRA FALCÃO, como Assistente
cipal de Saúde será precedida da Etapa Regional configurada
Técnico (Informática), com simbologia equivalente a DAS-2,
em três Pré-Conferências Regionais de Saúde. Art. 2º - A Conpara compor a Comissão de Suporte Técnico, vinculada a
ferência desenvolverá seu trabalhos tendo como Tema Central:
“Saúde: Um Direito de Todos e Dever do Estado - A Saúde que
Agência Reguladora de Limpeza - ARLIMP, a partir de
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12211 DE 27 DE JUNHO DE 2007
Altera o art. 2º do Decreto nº
12.175, de 22 de março de
2007, que regulamenta o prazo
para
adesão
ao
Programa de Regularização Tributária
do Município de Fortaleza PRORET, instituído pela Lei nº
9.134, de 18 de dezembro de
2006.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, VI, da
Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO a necessidade
das micro e pequenas empresas se regularizarem com os
Fiscos para poderem aderir ao Simples Nacional - instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006. CONSIDERANDO as
vantagens oferecidas na adesão do Programa de Regularização Tributária do Município de Fortaleza - PRORET, instituído
pela Lei nº 9.134, de 18 de dezembro de 2006. DECRETA: Art.
1º - O art. 2º Decreto nº 12.175, de 22 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - O prazo para
adesão ao PRORET, nas condições dos arts. 5º ao 9º deste
decreto, inicia-se no dia 1º de abril de 2007 e terá seu termo no
dia 15 de agosto de 2007.” Art. 2º - Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, 27 de junho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12212 DE 27 DE JUNHO DE 2007
Dispõe acerca da Comissão de
Coordenação e Supervisão da
Segurança da Prefeita Municipal, vinculada à Guarda Municipal de Fortaleza 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 necessidade de reestruturar a Comissão de Coordenação e Supervisão da Segurança da Prefeita Municipal,
instituída pelo Decreto nº 11.282, de 25 de novembro de 2002.
DECRETA: Art. 1º - A Comissão de Coordenação e Supervisão
da Segurança da Prefeita Municipal será composta por 13
(treze) membros, cabendo a um deles a função de Coordenador, 9 (nove) Apoio e 3 Assistente Técnico. Art. 2º - Aos integrantes da comissão sobre a qual dispõe este decreto será
atribuída a gratificação a que alude o art. 103, inciso IV, do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, em valores
semelhantes aos dos cargos em comissão, com simbologia
correspondente a DNS.1 para o Coordenador, DNS.2 para
Apoio, DAS.2 para Assistente Técnico. Art. 3º - A Comissão de
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que trata este diploma legal deverá atuar até 31 de dezembro
de 2008, devendo as despesas para a execução deste decreto
correr por conta de dotação orçamentária da Guarda Municipal
de Fortaleza, suplementada se necessário. Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, aos 27 dias do mês de junho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12216 DE 06 DE JULHO DE 2007
Localiza a Rua Auristela Maia
Farias.
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. DECRETA: Art.
1º - A Rua Auristela Maia Farias, assim denominada oficialmente pela Lei nº 8.921, de 29 de dezembro de 2004, é localizada
no Bairro Luciano Cavalcante, na rua conhecida como Rua
Galáxia, de sentido oeste-leste, com início na Rua Reverendo
Bolívar Pinto Bandeira e término na cerca limite do Loteamento
Vila Buenos Ayres. Art. 2º - Este decreto contrato entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12217 DE 06 DE JULHO DE 2007
Dispõe sobre a convocação da
V Conferência Municipal de
Saúde e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, VI, da
Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que nos termos das Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, é assegurada à comunidade a participação no controle e gestão do SUS. CONSIDERANDO a convocação da 13ª Conferência Nacional de Saúde,
a realizar-se em Brasília - DF, e da V Conferência Estadual de
Saúde, de caráter preparatório àquela, a realizar-se no corrente
ano em Fortaleza-Ce. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de eleger os delegados à V Conferência Estadual de Saúde.
DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a V Conferência Municipal
de Saúde a realizar-se nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2007,
preparatória a V Conferência Estadual de Saúde, dividida em
dois consórcios: I - 1º Consórcio: SER’s I, III e V, nos dias 06 e
07 de julho de 2007; II - 2º Consórcio: SER’s II, IV, VI, nos dias
13 e 14 de julho de 2007. Art. 2º - A Conferência Municipal de
Saúde desenvolverá seus trabalhos sob o tema central “Saúde
e Qualidade de Vida: Políticas de Estado e Desenvolvimento”.
Art. 3º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo
Coordenador Geral, função exercida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento
eventual, pelo Secretário Geral da Comissão Organizadora. Art.
4º - O Secretário Municipal de Saúde expedirá mediante portaria o Regimento Interno da Conferência Municipal de Saúde
cujo teor foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Art.
5º - As despesas com a realização da Conferência Municipal de
Saúde correrão por conta dos recursos orçamentários da Se-

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
Prefeita de Fortaleza
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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

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
ANA MARIA DE C. FONTENELE
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

VI Conferência Municipal da Saúde de Fortaleza, devendo ser
elaborado por uma Comissão Organizadora, designada pelo
Titular da pasta, aprovado previamente pelo Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza e devidamente publicado por meio
de portaria. Art. 5° - 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.
*** *** ***
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N°
2847/1985 - Mat. 26.654 - 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 Deputado Federal César Cals
Neto, e MARIA EUGENIA RIBEIRO ARAÚJO, brasileira, maior,
portadora da CTPS n° 060963, Série 00011-Ce, denominada
Empregada, fica certo e ajustado o que se segue estipulado
nas cláusulas abaixo, com fundamento no art. 2°, do Decreto n°
6362/83. CLÁUSULA 1ª - A Empregada se obriga a prestar,
com zelo, eficiência e lealdade, ao Empregador, a cujos regulamentos se subordinará a execução do presente contrato,
serviços profissionais da função de Assessor Trabalhista.
CLÁUSULA 2ª - O Empregador pagará a Empregada o salário
mensal de Cr$ 333.120,00 (trezentos e trinta e três mil e cento
e vinte cruzeiros), no qual já vai incluído o repouso semanal
remunerado. CLÁUSULA 3ª - A carga horária mensal será de
240/h podendo estender-se a horas suplementares quando as
circunstâncias o exigirem no horário que for estipulado por
quem de direito. CLÁUSULA 4ª - Sempre que houver necessidade imperiosa do serviço a Empregada poderá ser transferida
para qualquer repartição do Município, independentemente de
majoração de salário, a menos que da transferência resulte
acréscimo de despesas com mudanças, ou com transporte
para serviço, tudo de acordo com o art. 470 da CLT. CLÁUSULA 5ª - O Empregador poderá descontar do salário da Empregada o valor dos danos por ela causados em virtude de dolo,
negligência, imprudência ou imperícia, com fundamento no
disposto no § 1°, do artigo 462 da CLT. CLÁUSULA 6ª - O presente contrato de prazo indeterminado, vigorará a partir de
20.06.85 junto à Secretaria da Saúde do Município. E por haverem assim ajustados as partes contratantes firmam o presente
instrumento, em quatro vias de igual teor, na presença de duas

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
CÍCERO CAVALCANTE DE SOUSA
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

testemunhas, o qual será publicado no Diário Oficial do Município. Fortaleza, em 20 de maio de 1985. Deputado Federal
César Cals Neto - PREFEITO MUNICIPAL. Maria Eugenia
Ribeiro Araújo - EMPREGADA. TESTEMUNHAS: Assinaturas
Ilegíveis.
*** *** ***
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N°
212/1978 - Mat. 14.884 - 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 Dr. Evandro Ayres de Moura, e
VLADIA MARIA PIO CAVALCANTI FELIX, casada, brasileira,
maior, portadora da CTPS n° 62142, Série 15, denominada
Empregada, fica certo e ajustado o que se segue estipulado
nas cláusulas abaixo, com fundamento no artigo 1°, § 1º, ítem
III do Ato Complementar nº 52, de 02.05.69 Serviço de Ensino.
CLÁUSULA 1ª - A Empregada se obriga a prestar, com zelo,
eficiência e lealdade, ao Empregador, a cujos regulamentos se
subordinará a execução do presente contrato, serviços profissionais da função de Secretária de Unidade Escolar. CLÁUSULA 2ª - O Empregador pagará a Empregada o salário mensal
de Cr$ 2.171,00 (dois mil, cento e setenta e um cruzeiros), no
qual já vai incluído o repouso semanal remunerado. CLÁUSULA 3ª - A carga horária mensal será de 240 podendo estenderse a horas suplementares quando as circunstâncias o exigirem
no horário que for estipulado por quem de direito. CLÁUSULA
4ª - Sempre que houver necessidade imperiosa do serviço a
Empregada poderá ser transferida para qualquer repartição do
Município, independentemente de majoração de salário, a
menos que da transferência resulte acréscimo de despesas
com mudança, ou com transporte para serviço, tudo de acordo
com o art. 470 da CLT. CLÁUSULA 5ª - O Empregador poderá
descontar do salário da Empregada o valor dos danos por ela
causados em virtude de dolo, negligência, imprudência ou
imperícia, com fundamento no disposto no § 1°, do artigo 462
da CLT. CLÁUSULA 6ª - O presente contrato de prazo indeterminado, vigorará a partir de 27 de março de 1978 junto à Secretaria de Educação e Cultura do Município. E por haverem
assim ajustados as partes contratantes firmam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas, o qual será publicado no Diário Oficial do Município. Fortaleza, em 22 de fevereiro de 1978. Dr. Evandro Ayres
de Moura - PREFEITO MUNICIPAL. Vladia Maria Pio Caval-
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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

JOSÉ AROLDO C. MOTA
Controladoria Geral do
Município

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Educação e
Assistência Social

JOSÉ MENELEU NETO
Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento

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

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria de Administração do
Município

DANIELA VALENTE MARTINS
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do
Município

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU
Secretaria de Turismo de Fortaleza SETFOR

JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico

PAULO DE TARSO MELO LIMA
Secretaria Extraordinária do
Centro - SECE

CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952
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MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor PROCON - FORTALEZA
MARIANO ARAÚJO FREITAS
Secretaria Executiva Regional I

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

ROGÉRIO DE ALENCAR A. PINHEIRO
Secretaria Executiva Regional II
RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional III
DEODATO JOSÉ R. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional IV

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

FRANCISCA ROCICLEIDE F. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional V

cretaria Municipal de Saúde. Art. 6º - Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 4755/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Processo nº 0192/2006. RESOLVE exonerar, a pedido, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada no
DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a servidora MARY
ROSE VIANA MACHADO, matrícula nº 55363-01, ocupante do
cargo de Guarda de 2ª Classe, lotada na Guarda Municipal de
Fortaleza, constante do Quadro Permanente Parte I - Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de 19.06.2006. GABINETE DA PRFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de
julho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 4756/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Processo nº 53408/2006. RESOLVE exonerar, a
pedido, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.794, de 27.12.1990,
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada
no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a servidora
NUBELIA MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 49329-01, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional VI, constante do Quadro Permanente Parte I - Composta
de Cargos do Poder Executivo, a partir de 27.07.2006. GABINETE DA PRFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de
julho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 4758/2007 - 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 ELIANE MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE
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RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional VI

MARANHÃO, Assessora de Planejamento, passagem aérea de
ida e volta no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, para
participar do Curso Gestão de Parcerias e Alianças, ministrado
pelo GIFE - Grupo de Institutos Fundações e Empresas, nos
dias 13 a 15.07.2007, devendo as despesas correr por conta da
Dotação Orçamentária: 04.122.0002.2002.0014, Elemento de
Despesa 3390.33 (Passagens e Despesas com Locomoção),
Fonte 0100, consignadas a Secretaria Executiva Regional II,
pelo orçamento vigente. GABINETE DA PRFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 10 de julho de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Alfredo
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 4759/2007 - 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 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 MICHELLE RABELO, 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

2006.0016.2380-0

VARA

3ª VEF

CDA
Nº

DATA

2003/016100

12/12/2003

TIPO

EXERCÍCIO

2 - ISS

2001, 2002

Autônomo

INSC.

141422-4

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET,
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela única, os valores correspondente

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-

Nº 14.568

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.

> CONFERÊNCIAS

FORTALEZA, 14 DE JUNHO DE 2011

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

ANO LVIII

>

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sistema da política

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 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
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04(quatro)CâmarasTécnicasPermanentesde:IMitigação;II
movamamitigaçãoeaadaptaçãodasemissõesdeGasesdo
Adaptação;IIIPolíticasPúblicas;e,IVMonitoriaeControle.
Efeito Estufa (GEE) e incentivem práticasde desenvolvimento
§2ºAsCâmarasTécnicaspoderãocriarGruposdeTrabalho,
sustentável;IVInstituiroPlanoMunicipaldeMudançasClimá
determinandosuaatuaçãodeacordocomacomplexidadedas
ticaseaPolíticaMunicipaldeMudançasClimáticas,emarticu
demandas.Art.5ºOFórumcontarácomumSecretárioExe
lação com as instituições governamentais e não governamen
cutivo,aserdesignadopeloSecretárioMunicipaldeUrbanismo
tais do Município; V  Estimular atividades de mitiga
e Meio Ambiente – SEUMA, a quem incumbirá: I  Participar
ção/adaptação das Mudanças Climáticas mediante políticas
das reuniões do Fórum e organizar sua pauta; II  Adotar as
setoriais destinadas à redução das emissões e sequestro de
medidasnecessáriasàexecuçãodostrabalhosdoFórumedas
GasesdoEfeitoEstufa(GEE);VIConscientizaremobilizara
Câmaras Temáticas; III  Apresentar proposta de agenda de
sociedadefortalezensenoqueconcerneàsMudançasClimáti
trabalhoasersubmetidaàapreciaçãodoFórum;IVExecutar
cas globais e seus impactos no âmbito local; VII  Facilitar a
outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente ou
interação entre a sociedade civil e o Poder Público, visando
previstasnoRegimentoInterno.Art.6ºOFórumcontarácom
promoverainternalizaçãodotemanasesferasdeatuaçãodas
umaComissãoExecutivaqueseráformadapelosCoordenado
Secretarias do Município,autarquias e fundações,estaduaise
resdasCâmarasTemáticasedosGruposdeTrabalho.Art.7º
municipais,prefeituras,setoresempresarialeacadêmico,soci
As funções de Secretário Executivo e de membro do Fórum,
edade civil organizada e meios de comunicação social; VIII 
das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho não serão
Estimularainserçãodatemáticaclimáticanoprocessodecisó
remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse pú
rio relativo às políticas setoriais que se relacionem com emis
blico.Art.8ºOapoioadministrativoeosmeiosnecessáriosà
sõesesequestrodeGasesdoEfeitoEstufa(GEE);IXApoiar
execuçãodostrabalhosdoFórumdeMudançasClimáticasde
e facilitar a realizaçãode estudos, pesquisas e ações deedu
FortalezaserãoprovidospelaSecretariadeGovernodoMuni
cação e capacitação nos temas relacionados às Mudanças
cípioepelaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbien
Climáticas, com particular ênfase na execução de inventários
teSEUMA,devendoosdemaisórgãoseentidadesdaadmi
de emissões, bem como na identificação das vulnerabilidades
nistraçãopúblicamunicipalprestartodaacolaboraçãosolicita
decorrentes do aumento médio da temperatura do planeta
da pelo Fórum e pelas Câmaras Técnicas. Art. 9º  O Fórum
previsto pelo IPCC  Painel Intergovernamental de Mudanças
deverá elaborar e aprovar seu Regimento Interno em até 60
Climáticas,visandoàpromoçãodemedidasdeadaptaçãoede
(sessenta) dias após a publicação deste decreto no Diário
mitigação; X  Estimular a cooperação entre governos, orga
Oficial do Município.Art. 10  Este Decreto entra em vigor na
nismos internacionais, agências multilaterais, organizações
datadesuapublicação.PAÇODAPREFEITURA MUNICIPAL,
nãogovernamentais internacionais e entidades no campo das
em29dejulhode2015.
mudançasclimáticasglobais;XIPropormedidasqueestimu

lempadrõessustentáveisdeproduçãoeconsumo,pormeioda

utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de
licitaçãosustentável,paraadequaçãodoperfilepoderdecom

pradasinstituiçõespúblicasmunicipais.Art.3ºOFórumMu

nicipal de Mudanças Climáticas de Fortaleza  FORCLIMA,

será composto por representantes titulares e suplentes das
Convoca a 7ª Conferência Mu
secretariaseinstituiçõesdaPrefeituraedediversossetoresda
nicipaldeSaúdedeFortaleza.
sociedadefortalezense,aseguirrelacionados:ISecretariade

Governo;IIGabinetedoVicePrefeito;IIISecretariaMunici

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
paldeUrbanismoeMeioAmbiente–SEUMA;IVInstitutode
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 83, VI, da
PlanejamentodeFortaleza–IPLANFOR;VSecretariaMunici
LeiOrgânicadoMunicípioetendoemvistaodispostonoArt.
paldeSegurançaCidadãSESEC,representadapelaCoorde
1º,inc.I,daLeiFederalnº8142,de28dedezembrode1990.
nadoriaMunicipaldeProteçãoeDefesaCivil–COMPDEC;VI
DECRETA:Art.1ºFicaconvocadaa7ªConferênciaMunicipal
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SCSP; VII 
de Saúde, etapa preparatória da 7ª Conferência Municipal de
SecretariaMunicipaldeTurismodeFortaleza–SETFOR;VIII
SaúdedeFortalezaarealizarsenosdias12,13e14deAgos
Secretaria Municipal de Saúde – SMS; IX  Coordenadoria
to de2015, queserá realizado no Hotel Romanos, comtema:
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Políticas Públicas –
“SaúdePúblicadequalidadeparacuidarbemdaspessoas”eo
CITINOVA;XSecretariaMunicipaldeInfraestrutura–SEINF;
XI  Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão –eixo: “Direito do povo brasileiro.” Art. 2º  A 7ª Conferência
Municipal de Saúde de Fortaleza será coordenada pelo presi
SEPOG; XII  Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
dentedoConselhoMunicipaldeSaúdeepresididapeloSecre
Fortaleza – HABITAFOR; XIII  Autarquia de Regularização,
tário Municipal de Saúde de Fortaleza e, na sua ausência ou
FiscalizaçãoeControledosServiçosPúblicosdeSaneamento
impedimento eventual, pormembros dacomissão organizado
–ACFOR; XIV  Secretaria do Desenvolvimento Econômico –
ra.Art.3ºOregimentointernoda7ªConferênciaMunicipalde
SDE; XV  Coordenadoria Especial de Participação Popular –
Saúde será aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde –
CEPP;XVI–CoordenadoriaEspecialdeArticulaçãodasSecre
CMS.Art.4ºAsdespesascomaorganizaçãoearealização
tarias Regionais. § 1º A Presidência do Fórum Municipal de
da 7ª Conferência Municipalde Saúde correrão por contados
Mudanças Climáticasde Fortaleza  FORCLIMA será exercida
recursosorçamentáriosconsignadosàSecretariaMunicipalde
pelo Prefeito de Fortaleza. § 2º  A Secretária Municipal de
UrbanismoeMeioAmbientesubstituiráoPresidente nassuas
Saúde/ConselhoMunicipaldeSaúdedeFortaleza–CMSF.Art.
faltaseimpedimentos.§3ºPoderãoserconvidadosrepresen
5ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação,
tantesdeentidadesfederais,estaduais,municipais,especialis
ficando revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
tas na área ambiental, bem como representantes de outros
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em Fortaleza,
segmentosinteressados,paraparticipardasreuniõesdoFórum
aos 03 de agosto de 2015.   
Municipal de Mudanças Climáticas de Fortaleza, mediante

cartaconviteexpedidapelaCoordenaçãodoFORCLIMA,rela

tiva às emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). § 4º  Os

      O PREFEITO MUNI
membrostitularesdoFórumMunicipaldeMudançasClimáticas
CIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são
de Fortaleza e seus respectivos suplentes serão indicados
conferidaspeloart.76,inc.VI,daLeiOrgânicadoMunicípioe
pelos órgãos e entidades relacionadas neste artigo e serão
fundamentado no art. 330 da Consolidação da LegislaçãoTri
nomeadospor portaria emitida pelo Prefeito paraum mandato
butária do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18
de02(dois)anos,podendoserreconduzidosporigualperíodo.
de julho de 2000, que disciplina a transação judicial entre a
Art.4ºOFórumdeMudançasClimáticasdeFortalezacriará
CâmarasTécnicas,provisóriasoupermanentes,sobcoordena
Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária,
ção de membro(s) eleito(s) pelo colegiado, de acordo com a
mediante concessões mútuas, objetivando o término do litígio
necessidade e estratégia adotada. § 1º O Fórum contará com
e consequente extinção do crédito tributário, atendendo à
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Municipal de Saúde Bucal de Fortaleza será precedida das
Plenárias Populares Regionais de Saúde Bucal. Art. 2º - A
Conferência desenvolverá seus trabalhos tendo como tema
central: Saúde Bucal: “Acesso e qualidade superando a exclusão social”. Art. 3º - A Conferência será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza e na sua
ausência ou impedimento eventual, pelo Presidente do Conselho Regional de Saúde da SER VI e na ausência dos dois pelo
Coordenador de Políticas de Saúde. Art. 4º - O Secretário Municipal de Saúde de Fortaleza baixará, por portaria, o regimento
que disporá sobre a organização e funcionamento da II Conferência Municipal da Saúde Bucal de Fortaleza. Art. 5º - Este
decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de maio de 2004.  




    
  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 MANOEL MESSIAS BARBOSA, 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:

>

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, III e VI
da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO a extinção da
Comissão de Análise do Projeto Controle Integrado de Transportes de Fortaleza - CITFOR, no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza
- AMC; CONSIDERANDO a homologação da Concorrência nº
02/2003 - Comissão Especial de Licitação da AMC e a assinatura do Contrato nº 08/2004, cujo objeto diz respeito à contratação de pessoa jurídica para compra de sistema de gerenciamento de frota incluindo como obrigação acessória os serviços
de implantação do Controle Integrado de Transportes de Fortaleza - CITFOR, a priorização semafórica para os ônibus (segundo padrões compatíveis com os já utilizados pelo sistema
CTAFOR), o subsistema de informação aos usuários e o subsistema de gerenciamento de frotas, ambos utilizando o sistema de comunicação GPRS, o fornecimento de equipamentos e
mobiliário, a instalação, a operação assistida e a manutenção
dos equipamentos, programas computacionais, obras civis e
serviços necessários para sua implementação; CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de operacionalizar a implantação do Projeto Controle Integrado de Transportes de Fortaleza
- CITFOR para a otimização do Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza - SITFOR em consonância com o Sistema de
Controle de Tráfego em Área de Fortaleza - CTAFOR e com o
Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (BID-FOR I).
DECRETA: Art. 1º - Fica instituída, no âmbito da Autarquia
Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de
Fortaleza - AMC, a Comissão de Gerenciamento e Fiscalização
do Projeto Controle Integrado de Transportes de Fortaleza CITFOR. Art. 2º - A Comissão instituída por este Decreto terá a
seguinte composição:

PROCESSO

2003.02.0026495

Art. 3º - Aos integrantes da Comissão será atribuída gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva, prevista
no inciso IV do artigo 103 da Lei nº 6794/90 - Estatuto dos
Servidores do Município de Fortaleza, equivalente às representações dos cargos em comissão consoante descrição do artigo
anterior. Parágrafo Único - Fica preservada a remuneração dos
servidores municipais integrantes da Comissão de que trata
este Decreto. Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação
deste Decreto correrão à conta de dotações próprias da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania
de Fortaleza - AMC. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros
a 1º de maio de 2004. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 05 de maio de 2004.   
 


   


Convoca a II Conferência Municipal de Saúde Bucal de Fortaleza e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 246 e
76 incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e,
CONSIDERANDO que o processo de efetivação e consolidação do SUS é de responsabilidade do Estado e da sociedade;
CONSIDERANDO o art. 6º, VII da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 que garante o controle social do SUS; CONSIDERANDO a convocação da 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal a realizar-se no período de 01 a 04 de julho de 2004,
em Brasília - DF. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a II Conferência Municipal de Saúde Bucal de Fortaleza a realizar-se
nos dias 07 e 08 de maio de 2004 sob os auspícios da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo Único - A II Conferência

> CONFERÊNCIAS



VARA

2ª VEF

TRIBUTO

CDA
Nº

DATA

2002/023543

19/08/2002

IPTU

EXERCÍCIO

INSC./AI

1997, 1998,
1999, 2000,
2001

196331-7


1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento)
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 14
de abril de 2004.  




   
  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 MARIA DE SOUZA LIMA, 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

2003.02.0501169

VARA

5ª VEF

CDA
Nº

DATA

2002/036188

18/12/2002

TRIBUTO

EXERCÍCIO

INSC./AI

IPTU

2001

144577-4

Sistema da política
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1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento)
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os
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FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2005

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de setembro de 2005.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
*** *** ***
DECRETO Nº 11889 DE 19 DE SETEMBRO DE 2005
Convoca a II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos
246 e 76 incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDERANDO que o processo de efetivação e consolidação do SUS é de responsabilidade do estado e da sociedade. CONSIDERANDO o controle social do SUS é princípio
legal, a ser obedecido, conforme reza o art. 7º da Lei nº 8.080
de 19 de setembro de 1990 que garante o Controle Social do
SUS. CONSIDERANDO que a edificação do Sistema Único de
Saúde - SUS é um processo de responsabilidade do Município,
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a II Conferência Municipal de
Saúde do Trabalhador, a realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de
setembro de 2005, sob os auspícios da Prefeita Municipal de
Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - A
II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador terá como
tema central: “Trabalhar sim, adoecer não”. Art. 3º - A Conferência supracitada será presidida pelo Secretário Municipal de
Saúde e, na sua ausência ou impedimento, pelo Coordenador
de Políticas de Saúde - COPS. Art. 4º - As despesas com a
realização da II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde/SMS. Art. 5º - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE
FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 4439/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere o art. 76, VI da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a aumento significativo da demanda por matrículas na
Rede Municipal de Educação e a necessidade do Serviço Público de Educação em corresponder a esta expansão com
qualidade e eficiência. CONSIDERANDO o disposto no art. 83
da Lei nº 5895, de 13 de novembro de 1984, que dispõe sobre
o Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO o disposto no inciso 37, inciso XVI, alíneas “a” e “b”,
bem como o disposto no art. 7º, inciso XIII, da Constituição
Federal. CONSIDERANDO o disposto no art. 82 da Lei nº
6.794, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município. DECIDE: I - A partir de 1º de
agosto de 2005, os Supervisores Escolares indicados na relação em anexo, ficam subordinados ao regime especial de 240
(duzentas e quarenta) horas, incluídos os repousos semanais
remunerados; II - Os Supervisores que acumulam este cargo
com o de Professor, ficam autorizados a se afastarem deste
último, sem a percepção da remuneração correspondente ao
mesmo, por todo o tempo em que perdurar o regime especial
de 240 (duzentas e quarenta) horas. Fortaleza, 01 de agosto de
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
RELAÇÃO DE SERVIDORES
ANUÊNCIA DE SERVIDOR
Nº
1
2
3
4
5
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NOME
Maria Fernanda de Freitas
Maria Telma Ferreira de Sousa Serafim
Francisca Mônica Ferreira Barros
Liandra Maria Mendes Marques Maciel
Ana Estelita Bonfim de Marais

MAT.
9854-01
14.197-01
14657-01
20.920-01
07787.1-0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TERÇA-FEIRA - PÁGINA 4

Josanne Maria Crispim Ribeiro Montenegro
Jeane Pereira da Costa
Lucimar de Sousa Rocha
Lêda Maria Dantas Guimarães
Ana Paula de Araújo Ribeiro
Rita de Cássia Valões Fontenele
Gladis Márcia da Silva Pereira
Maria Célia dos Santos
Maria de Lourdes Machado Pinto
Useli Silva de Figueiredo
Maria Jucileide Bezerra
Verônica Rodrigues Veras Martins
Ana Soraya Santos
Maria Verônica de Souza Gondim
Francisco Stênio Jucá Pinho
Luiza de Marilac Soares
Celene Maria de Vasconcelos do Amaral
Maria do Socorro Quirino Dore
Maria da Glória de Albuquerque Ferreira
Neide Delamar Lima da Rocha
Maria Luizete Leal de Andrade
Adélcia Maria Falcão Ximenes
Vera Azevedo Maciel
Charmene de Oliveira Vidal
*** *** ***

21.524-01
17.628-01
14.232-01
9560-01
17549-01
15033-01
16.246-01
8793-01
8948-02
28.89-01
11.634-01
14092-01
20656-01
9978-01
17203-01
21.525-01
7204-01
21079-01
06501-02
20114-01
17.481-01
13.456-02
10.475.1
11.659-01

ATO Nº 5297/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
tornar nulo e sem efeito o Ato nº 5134/05, datado de
02.09.2005, que tornou nulo s/efeito o Ato nº 4029/05 publicado
no DOM de 08.09.05. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. Ana Maria de
Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 5298/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
dispensar JAIR CÉLIO DE CASTRO ALCÂNTARA, como Assessor Técnico, remuneração equivalente ao símbolo DAS.1,
da Comissão Técnica de Acompanhamento da Implantação do
Cartão Saúde, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde SMS, a partir de 08.09.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria
de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 5299/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
designar, SÂNZIA SARAIVA DE SOUZA, como Assessor Técnico, remuneração equivalente ao símbolo DAS.1, da Comissão
Técnica de Acompanhamento da Implantação do Cartão Saúde, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a partir
de 08.09.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho
Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 5300/2005 - 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,
JAIR CÉLIO DE CASTRO ALCÂNTARA, para exercer o cargo
em comissão de Encarregado de Atividades Técnicas, simbologia DNI.1, integrante da estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Saúde - SMS, constante do Quadro Permanente Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 08.09.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de
setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
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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 - 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.

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.
*** *** ***

PROGRAMAS
>

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.

Instrumentos de
gestão estratégica

LEI Nº 9153, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007

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.
*** *** ***

>

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.
*** *** ***

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 18

Sistema da política

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2007

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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PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 5.771 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1983
Institui o Fundo Municipal de
Saúde e dá outras providências.

Art. 7º - Fica criado no âmbito do Fundo Municipal de Saúde uma função de Tesoureiro - símbolo F-1 cujas
competências serão definidas pelo Secretário Municipal de
Saúde.
Parágrafo Único - A função de que trata o presente artigo deverá ser preenchida por funcionário da própria
Secretaria de Saúde, de livre escolha do Secretário da referida
pasta.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de novembro de 1983.
Dr. José Fiúza Gomes
PREFEITO EM EXERCÍCIO

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica instituído, na conformidade das
Legislações Federal e Estadual pertinentes, na Secretaria de
Saúde do Município, o fundo especial de natureza contábilfinanceira com a denominação de Fundo Municipal de Saúde,
destinado a cobrir despesas relativas à implantação e manutenção de programas de saúde pública.
Art. 2º - Constituem-se recursos financeiros do
Fundo Municipal de Saúde:
I - Subvenções, auxílios e contribuições oriundas
de organismos públicos, privados e filantrópicos;
II - Transferências decorrentes de convênios e
acordos;
III - Doações de pessoas físicas e jurídicas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;
IV - O produto da arrecadação das multas por
infrações às disposições das Autoridades Sanitárias Municipais,
provenientes do exercício do poder de polícia da Secretaria de
Saúde do Município;
V - O produto da arrecadação das taxas de serviços;
VI - Outras receitas.
Art. 3º - Compete ao Secretário de Saúde através
de sua assessoria jurídica estabelecer as normas relativas a
estruturação, organização e funcionamento do Fundo de Saúde.
Art. 4º - Os recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde serão depositados em conta específica, registro
no Fundo Municipal de Saúde e sua aplicação será gerenciada
pela Secretaria de Saúde do Município, em programas e projetos à área de saúde pública.
Art. 5º - A fiscalização contábil-financeira e da
aplicação do plano do Fundo Municipal de Saúde será exercida
nos termos dos artigos 110 e 111 da Lei nº 9457, de 04 de
junho de 1971.
Art. 6º - Aplicar-se-á no que couber à administração financeira do Fundo Municipal de Saúde, o disposto na Lei
Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

SUPLEMENTO AO Nº 14.195

Dr. Carlos Efren Lustosa da Costa
SECRETÁRIO DE SAÚDE
*** *** ***
LEI Nº 7.028 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1991
Transfere para a Secretaria da
Saúde do Município - SSM os
bens patrimoniais que indica e
dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - São transferidos à Secretaria de Saúde
do Município - SSM, os bens patrimoniais das Unidades de
Saúde do Instituto Dr. José Frota constantes do Anexo I desta
Lei.
Art. 2º - Ficam transferidos para a Secretaria da
Saúde do Município - SSM, os servidores das unidades de
saúde a que se refere o Anexo I do presente diploma legal.
Art. 3º - São acrescidos à lotação dos órgãos e
entidades discriminados no Anexo II desta Lei, ou cargos comissionados nele constantes, a serem distribuídos por ato do
Poder Executivo.
Art. 4º - Ficam extintos os cargos comissionados
discriminados no Anexo III, parte integrante desta Lei.
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar providências no sentido de proceder o
ajuste no orçamento dos órgãos e entidades constantes no
Anexo II, desta Lei à sua nova estrutura organizacional.
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de dezembro de 1991.
Juraci Vieira de Magalhães
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 7028
DE 04 DE DEZEMBRO DE 1991
DENOMINAÇÃO
H.D. Edmilson Barros de Oliveira
H.D. José Barros de Oliveira
H.D. Evandro Ayres de Moura
Centro de Assistência à Criança Drª Lúcia de Fátima Ribeiro Guimarães Sá
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LOCALIZAÇÃO
Av. Costa e Silva, 1578 - Messejana
Av. Osório de Paiva, 1127 - Parangaba
Av. I, 1130 - Conj. Nova Assunção
R. Guilherme Perdigão, 299 - João XXIII

PAÇO MUNICIPAL, em 03 de julho de 1997.
Juraci Vieira de Magalhães
PREFEITO DE FORTALEZA
*** *** ***
DECRETO Nº 7.341 DE 4 DE JUNHO DE 1986
Regulamenta a Lei nº 5.771, de
30 de novembro de 1983 que
cria o Fundo Municipal de
Saúde e adota outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 63, item III, da Lei
Estadual nº 9.457, de 04 de junho de 1971.
DECRETA:
Art. 1º - O Fundo Municipal de Saúde - FMS tem
por finalidade cobrir despesas para implantação, manutenção,
ampliação e dinamização de programas e projetos, objetivando
a promoção, proteção e recuperação de saúde individual e
coletiva.
Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde - FMS,
instituído pela Lei nº 5.771, de 30.11.83, destina-se especificamente, a:

SISTEMA DE
FINANCIAMENTO
>
Instrumentos de
gestão estratégica

I - Desenvolver e intensificar programas relativos
a modernização administrativa, o aperfeiçoamento de recursos
humanos, a assistência em atenção primária de saúde, a assistência odontológica e a higiene alimentar e saneamento ambiental.
II - Promover e coordenar estudos e pesquisas
de interesse da saúde pública;
III - Auxiliar instituições públicas e privadas através de convênios de cooperação mútua;
IV - Financiar aquisição, ampliação, consertos e
manutenção de obras, material permanente, de consumo, equipamentos e instalações necessárias ao bom funcionamento
das unidades de serviços da Secretaria de Saúde do Município
ou conveniados;
V - Facilitar o pronto atendimento de outras necessidades correlatas e/ou complementares, inclusive custear
pagamento de pessoal por serviços prestados ao sistema de
saúde pública municipal.
Art. 3º - Os bens patrimoniais adquiridos pelo
Fundo Municipal de Saúde ou a este doados serão incorporados ao Patrimônio Municipal, sob tombamento a cargo do setor
competente desta Prefeitura, mediante balancete patrimonial
dos bens adquiridos.
Art. 4º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde serão depositados em estabelecimento de crédito oficial de Fortaleza, através de conta especial denominada Secretaria de Saúde do Município - Fundo Municipal de
Saúde.
Parágrafo Único - A Secretaria de Saúde do
Município enviará, mensalmente, à Secretaria de Finanças do
Município, balancete financeiro para efeito de registro e contabilização.
Art. 5º - No cumprimento das tarefas afetas a
administração do referido Fundo, o Secretário de Saúde do
Município, com a devida anuência do Prefeito Municipal, poderá designar assessores, em caráter eventual, os quais serão remunerados por serviços prestados às expensas do
FMS.
Art. 6º - Compete ao Secretário de Saúde do
Município, ouvido o Tesoureiro, elaborar o plano anual de aplicação do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 7º - Toda despesa a ser efetuada através do
Fundo Municipal de Saúde, deverá ser processada com a respectiva Ordem de Pagamento expedida e assinada conjuntamente pelo Secretário de Saúde do Município e o Tesoureiro,
devendo os pagamentos serem feitos mediante cheques nominativos.
Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal de
Saúde serão aplicados na conformidade do disposto no art. 2º
deste Decreto.
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

>

I - financiamento total ou parcial de programas
integrativos de saúde, desenvolvidos pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Secretarias Executivas Regionais
ou com elas conveniados ou contratados;
II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração
direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º desta Lei;
III - pagamento pela prestação de serviços às
entidades de direito privado para a execução de programas ou
projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no §
1º, art. 199 da Constituição Federal;
IV - aquisição de material de consumo e outros
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas,
projetos ou atividades;
V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou
locação de imóveis para adequação da rede física de prestação
de serviços de saúde;
VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;
VIII - atendimento de despesas diversas, de
caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações
e serviços de saúde, mencionados no art. 1º da presente Lei.
Art. 13º - A execução orçamentária das receitas
se processará através da obtenção do seu produto nas fontes
determinadas nesta Lei.
Art. 14º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, ao vigente orçamento da seguridade social do
Município, em favor do Fundo Municipal de Saúde, o crédito
especial no valor correspondente aos saldos das dotações
orçamentárias de elementos de despesas dos Programas de
Trabalho dos orçamentos dos órgãos e entidades da Administração do Município que participem da execução das ações
previstas nos arts. 1º e 12, desta Lei, bem como os saldos das
dotações consignadas aos Programas de Manutenção das
Ações de Saúde à cargo dos Distritos Sanitários, do vigente
orçamento do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 15º - O Chefe do Poder Executivo regulamentará no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a presente
Lei.
Art. 16º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(SUPLEMENTO) SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 4
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2009

Maria Luiza Menezes Fontenele
PREFEITA DE FORTALEZA
*** *** ***
DECRETO Nº 11.107 DE 11 DE JANEIRO DE 2002
“Dispõe sobre a finalidade, estrutura organizacional e distribuição dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 76,
itens VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza.
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº
8.608, de 26 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a nova
organização administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no esforço contínuo de adequação de modelos estruturais às políticas e estratégias da ação governamental e
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CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de restabelecer a função de Saúde, de forma centralizada, em
uma única unidade administrativa, com a missão de coordenar as atividades de Saúde para a efetividade da Ação do Governo.
DECRETA:
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde - SMS,
órgão integrante da Administração Direta do Município de Fortaleza, tem por finalidade administrar o Sistema de Saúde, de
Vigilância Sanitária, de Epidemiologia e de Controle de Zoonoses, mediante a definição das políticas públicas e diretrizes de
prevenção e de recuperação da Saúde, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida da população.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde - SMS
tem as seguintes competências:
I - Definir políticas e diretrizes, relacionadas aos
sistemas administrados pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), coordenar a execução e avaliar periodicamente os
resultados obtidos;
II - Coordenar e avaliar os programas da área de
Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Controle de Zoonoses do Município e o Cartão Cidadão;
III - Elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Saúde, em articulação com a SEPLA, com a participação da comunidade e das Secretarias Executivas Regionais SER’s, de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Municipal de Saúde;
IV - Gerir o Sistema Único de Saúde (SUS), no
âmbito municipal;
V - Implantar, avaliar e manter atualizado o Sistema de Informações de Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Controle de Zoonoses do Município;
VI - Contratar, quando julgar necessário, estudos
e pesquisas para subsidiar as ações e diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Municipal de Saúde;
VII - Elaborar, em coordenação com a SEPLA, a
proposta orçamentária e complementar do SUS - Sistema Único de Saúde, e coordenar a aplicação dos recursos inerentes
aos sistemas de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS, constantes do Plano Plurianual, dos Planos
Anuais e do Orçamento Anual do Município;
VIII - Administrar a oferta de serviços ambulatoriais e procedimentos hospitalares;
IX - Instruir convênios e contratos com prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares de saúde, em
caráter complementar à rede pública, auditar os serviços e
autorizar pagamentos;
X - Formalizar consórcios intermunicipais de saúde;
XI - Manter a população informada sobre a oferta
dos serviços disponibilizados nas áreas de Saúde do Município;
XII - Manter sistema atualizado de informações
sobre a qualidade dos alimentos e produtos de consumo comercializados no município;
XIII - Coordenar ações integradas que envolvam
mais de uma Secretaria Executiva Regional;
XIV - Apoiar tecnicamente e orientar as ações relacionadas com os sistemas de Saúde, Vigilância Sanitária,
Epidemiologia e Controle de Zoonoses, executados pelas Secretarias Executivas Regionais;
XV - Dar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde;
XVI - Apoiar tecnicamente, coordenar e orientar
as ações de instalação e execução da Rede de Centros de

Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Adolescente a cargo
das Secretarias Executivas Regionais;
XVII - Subsidiar a SEMAM no planejamento e orientação das ações de saneamento básico;
XVIII - Apoiar tecnicamente e orientar as ações
do PSF, PSE e PAS;
XIX - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04.05.2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal e realização de auditorias nos órgãos da
Administração Pública Municipal;
XX - Subsidiar o COPAM no desempenho das
atividades cometidas à Secretaria Municipal de Saúde SMS;
XXI - Desempenhar outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - Obedecida a legislação própria
e os parâmetros estabelecidos neste decreto, as competências
das unidades integrantes da estrutura organizacional e as atribuições dos respectivos dirigentes serão fixadas em regulamento a ser aprovado por decreto do Chefe do Poder do Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
publicação deste.
Art. 3º - A estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é a seguinte:
I - DIREÇÃO SUPERIOR:
Secretário;
II - ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR:
Conselho Municipal de Saúde;
III - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
1. COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE - CPS;
1.1. Célula de Atenção Básica (Tipo I);
1.2. Célula de Atenção Especializada (Tipo I);
1.3. Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental (Tipo I);
1.4. Célula de Vigilância Epidemiológica (Tipo I);
1.5. Célula de Assistência Farmacêutica (Tipo I);
2. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CODAF;
2.1. Unidade de Pessoal;
2.2. Unidade Financeira;
2.3. Unidade Suprimento e Controle de Patrimônio;
2.4. Unidade de Contratos e Convênios;
2.5. Central de Atendimento ao Público.
Art. 4º - O organograma representativo da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é
o constante do Anexo I, deste decreto.
Art. 5º - Os cargos comissionados relativos à lotação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) são os indicados no Anexo II, deste decreto, com a quantificação e denominação ali previstas.
Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, em 11 de janeiro de
2002.
Juraci Vieira de Magalhães
PREFEITO DE FORTALEZA

ANEXO I
A QUE SE REFERE O ART. 4º DO DECRETO Nº 11107 DE 11 DE JANEIRO DE 2002
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
ORGANOGRAMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES
Vice-Prefeito
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

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

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
PATRÍCIA PEQUENO C. G. DE AGUIAR
Secretaria de Turismo de Fortaleza
FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA
Secretaria de Esporte e Lazer
LUIZA DE MARILAC MARTINS E S. PERDIGÃO
Secretaria Executiva Regional
do Centro

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

AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES
Secretaria Executiva Regional VI

>

VAUMIK RIBEIRO DA SILVA
Secretaria de Administração do Município

>

www.fortaleza.ce.gov.br

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município

ANEXO II
A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 7028
DE 04 DE DEZEMBRO DE 1991
ÓRGÃO/ENTIDADE
Inst. de Pesos e Medidas
Secretaria de Administração

DENOMINAÇÃO
Secretário do Titular
Diretor de Divisão
Chefe de Unidade
Chefe de Serviço
Chefe de Serviço
Diretor de Escola II
Vice-Diretor de Escola II
Secretário de Escola II

Fundação de Desenvolvimento de Pessoal
Secretaria da Educação e Cultura

Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral, Sec. de Administração, Sec. dos
Transportes e Serv. Urbanos, Sec. da Saúde, Inst. de Previdência do Município, Inst. de Planejamento do Município, Fundação de Desenvolvimento
de Pessoal

Assistente Técnico
Informática

Instrumentos de
gestão estratégica

S E C R E TA R I A D O

SIMBOLOGIA
DAS-3
DAS-2
DAS-3
DNI-1
DNI-1
DNI-1
DNI-2
DNI-2

QTDE.
01
01
01
01
01
08
08
08

DAS-2

08

de

Sistema da política
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ANEXO III
A QUE SE REFERE O ART. 4º DA LEI Nº 7028 DE 04.12.91
ÓRGÃO/ENTIDADE
Sec. de Administração
Secretaria de Finanças
Superintendência Municipal de Obras e Viação

DENOMINAÇÃO
Ass. de Informática
Ass. de Informática
Assistente Técnico de Informática
*** *** ***

LEI Nº 8.028 DE 03 DE JULHO DE 1997
Reestrutura o Fundo Municipal
de Saúde e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º - Fica reestruturado o Fundo Municipal de
Saúde - FMS, instituído pela Lei nº 5.771, de 30 de novembro
de 1983, tendo por objetivo propiciar condições financeiras e

SIMBOLOGIA
DNS-2
DNS-2
DAS-2

QTDE.
01
01
01

de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das
ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, compreendendo:
I - atendimento à saúde universalido, integral,
regionalizado e hierarquizado;
II - vigilância epidemológica e ações de interesse
individual e coletivo correspondentes;
III - vigilância sanitária;
IV - controle e a fiscalização das agressões ao
meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em
comum acordo com as organizações competentes das esferas
federal, estadual.
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Art. 2º - O FMS será gerido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, a quem compete:
I - estabelecer políticas de aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde - CMS;
II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde - PMS;
III - submeter ao CMS o plano de aplicação a
cargo do FMS, em consonância com o PMS e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
IV - submeter ao CMS as demonstrações de
receita e despesa do FMS;
V - delegar competência aos Secretários Executivos Regionais e/ou aos responsáveis pelos estabelecimentos
de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal, no que couber;
VI - assinar cheques com o coordenador do
FMS;
VII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas; VIII - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal de Fortaleza, relativos aos recursos financeiros administrados pelo FMS.
§ 1º - Os Secretários Executivos Regionais administrarão os recursos recebidos do FMS, juntamente com o
Diretor Administrativo Financeiro.
§ 2º - As Secretarias Executivas Regionais deverão manter almoxarifado separado de todos os estoques de
materiais e equipamentos adequados para o sistema de saúde,
por elas administrados.
Art. 3º - Ficam criados e incluídos na Estrutura
Administrativa da SMDS, os cargos em comissão de Coordenador, de Contador e de Tesoureiro, com simbologia DNS.1,
DAS.1, DAS.3, respectivamente, do FMS.
Art. 4º - São atribuições do Coordenador do
FMS:
I - preparar as demonstrações mensais da receita
e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento de Social;
II - manter os controles necessários à execução
orçamentária do FMS referentes a empenhos, liquidação e
pagamento das despesas e aos recebimentos das suas receitas;
III - manter, em coordenação com o setor de
patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários
sobre os bens patrimoniais com carga ao FMS;
IV - firmar, com o responsável pelos controles da
execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
V - preparar os relatórios de acompanhamento
da realização de ações de saúde para serem submetidas à
apreciação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social;
VI - providenciar, junto à contabilidade geral do
Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do FMS;
VII - apresentar ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do FMS, detectada nas demonstrações mencionadas;
VIII - manter os controles necessários sobre
convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor
privado e dos empréstimos feitos para saúde;
IX - encaminhar, mensalmente, ao Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo
setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
X - manter o controle e a avaliação da produção
das unidades integrantes da rede municipal de saúde;
XI - encaminhar, mensalmente, ao Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela
rede municipal de saúde.
Art. 5º - São receitas do FMS:
I - as transferências oriundas do orçamento da
Seguridade Social, como decorrência no que dispõe o art. 30,
VIII, da Constituição da República;
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II - os rendimentos e os juros provenientes de
aplicações financeiras;
III - o produto de convênios firmados com outras
entidades financeiras;
IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e das que o Município vier a
criar;
V - as parcelas do produto da arrecadação de
outras receitas próprias, oriundas das atividades econômicas,
de prestação de serviços e de outras transferências que o
Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;
VI - doações, de qualquer espécie, feitas diretamente ao FMS;
§ 1º - Fica instituído o Sistema de Conta Única
do FMS, abrangendo as fontes de recursos transferidos próprios, diretamente arrecadados pelos órgãos que compõem o
citado Fundo.
§ 2º - A aplicação dos recursos financeiros dependerá:
I - da existência de disponibilidade, em função do
cumprimento de programação;
II - de prévia, aprovação do Secretário Municipal
de Desenvolvimento Social.
§ 3º - As deliberações de receita por parte do
Município, conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo,
serão realizadas até, no máximo, o 10º (décimo) dia útil do mês
subsequente àquele em que se efetivarem as respectivas arrecadações.
Art. 6º - Constituem ativos do FMS:
I - disponibilidades monetárias em bancos das
receitas especificadas;
II - direitos que porventura vier a constituir;
III - bens móveis e imóveis que forem destinados
ao sistema municipal de saúde;
IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem
ônus, destinados ao sistema municipal de saúde;
V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do município.
Parágrafo Único - Anualmente se processará o
inventário dos bens e direitos pertencentes ao FMS.
Art. 7º - Constituem passivos do FMS as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a
assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema
municipal de saúde.
Art. 8º - O orçamento do FMS evidenciará as
políticas e o programa de trabalho governamentais, observados
o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os
princípios da universalidade e do equilíbrio.
§ 1º - O orçamento do FMS integrará o orçamento do Município em obediência ao princípio da unidade.
§ 2º - O orçamento do FMS observará, na sua
elaboração e na sua execução, os padrões e normas, estabelecidos na legislação pertinente.
Art. 9º - A contabilidade do FMS tem por objetivo
evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do
sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas
estabelecidas na legislação vigente, e fará parte do Sistema
Integrado de Contabilidade do Município.
Art. 10º - A contabilidade será organizada de
forma a permitir o exercício das funções de controle prévio,
concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, de
concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os
resultados obtidos.
Art. 11º - Nenhuma despesa será realizada sem
a necessária autorização orçamentária.
Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência
e/ou omissões orçamentárias, poderão ser utilizados ou créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e
abertos por decretos do executivo.
Art. 12º - As despesas do FMS se constituirão de:

I - financiamento total ou parcial de programas
integrativos de saúde, desenvolvidos pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Secretarias Executivas Regionais
ou com elas conveniados ou contratados;
II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração
direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º desta Lei;
III - pagamento pela prestação de serviços às
entidades de direito privado para a execução de programas ou
projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no §
1º, art. 199 da Constituição Federal;
IV - aquisição de material de consumo e outros
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas,
projetos ou atividades;
V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou
locação de imóveis para adequação da rede física de prestação
de serviços de saúde;
VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;
VIII - atendimento de despesas diversas, de
caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações
e serviços de saúde, mencionados no art. 1º da presente Lei.
Art. 13º - A execução orçamentária das receitas
se processará através da obtenção do seu produto nas fontes
determinadas nesta Lei.
Art. 14º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, ao vigente orçamento da seguridade social do
Município, em favor do Fundo Municipal de Saúde, o crédito
especial no valor correspondente aos saldos das dotações
orçamentárias de elementos de despesas dos Programas de
Trabalho dos orçamentos dos órgãos e entidades da Administração do Município que participem da execução das ações
previstas nos arts. 1º e 12, desta Lei, bem como os saldos das
dotações consignadas aos Programas de Manutenção das
Ações de Saúde à cargo dos Distritos Sanitários, do vigente
orçamento do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 15º - O Chefe do Poder Executivo regulamentará no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a presente
Lei.
Art. 16º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, em 03 de julho de 1997.
Juraci Vieira de Magalhães
PREFEITO DE FORTALEZA
*** *** ***
DECRETO Nº 7.341 DE 4 DE JUNHO DE 1986
Regulamenta a Lei nº 5.771, de
30 de novembro de 1983 que
cria o Fundo Municipal de
Saúde e adota outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 63, item III, da Lei
Estadual nº 9.457, de 04 de junho de 1971.
DECRETA:
Art. 1º - O Fundo Municipal de Saúde - FMS tem
por finalidade cobrir despesas para implantação, manutenção,
ampliação e dinamização de programas e projetos, objetivando
a promoção, proteção e recuperação de saúde individual e
coletiva.
Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde - FMS,
instituído pela Lei nº 5.771, de 30.11.83, destina-se especificamente, a:
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I - Desenvolver e intensificar programas relativos
a modernização administrativa, o aperfeiçoamento de recursos
humanos, a assistência em atenção primária de saúde, a assistência odontológica e a higiene alimentar e saneamento ambiental.
II - Promover e coordenar estudos e pesquisas
de interesse da saúde pública;
III - Auxiliar instituições públicas e privadas através de convênios de cooperação mútua;
IV - Financiar aquisição, ampliação, consertos e
manutenção de obras, material permanente, de consumo, equipamentos e instalações necessárias ao bom funcionamento
das unidades de serviços da Secretaria de Saúde do Município
ou conveniados;
V - Facilitar o pronto atendimento de outras necessidades correlatas e/ou complementares, inclusive custear
pagamento de pessoal por serviços prestados ao sistema de
saúde pública municipal.
Art. 3º - Os bens patrimoniais adquiridos pelo
Fundo Municipal de Saúde ou a este doados serão incorporados ao Patrimônio Municipal, sob tombamento a cargo do setor
competente desta Prefeitura, mediante balancete patrimonial
dos bens adquiridos.
Art. 4º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde serão depositados em estabelecimento de crédito oficial de Fortaleza, através de conta especial denominada Secretaria de Saúde do Município - Fundo Municipal de
Saúde.
Parágrafo Único - A Secretaria de Saúde do
Município enviará, mensalmente, à Secretaria de Finanças do
Município, balancete financeiro para efeito de registro e contabilização.
Art. 5º - No cumprimento das tarefas afetas a
administração do referido Fundo, o Secretário de Saúde do
Município, com a devida anuência do Prefeito Municipal, poderá designar assessores, em caráter eventual, os quais serão remunerados por serviços prestados às expensas do
FMS.
Art. 6º - Compete ao Secretário de Saúde do
Município, ouvido o Tesoureiro, elaborar o plano anual de aplicação do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 7º - Toda despesa a ser efetuada através do
Fundo Municipal de Saúde, deverá ser processada com a respectiva Ordem de Pagamento expedida e assinada conjuntamente pelo Secretário de Saúde do Município e o Tesoureiro,
devendo os pagamentos serem feitos mediante cheques nominativos.
Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal de
Saúde serão aplicados na conformidade do disposto no art. 2º
deste Decreto.
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Maria Luiza Menezes Fontenele
PREFEITA DE FORTALEZA
*** *** ***
DECRETO Nº 11.107 DE 11 DE JANEIRO DE 2002
“Dispõe sobre a finalidade, estrutura organizacional e distribuição dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 76,
itens VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza.
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº
8.608, de 26 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a nova
organização administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no esforço contínuo de adequação de modelos estruturais às políticas e estratégias da ação governamental e
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CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de restabelecer a função de Saúde, de forma centralizada, em
uma única unidade administrativa, com a missão de coordenar as atividades de Saúde para a efetividade da Ação do Governo.
DECRETA:
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde - SMS,
órgão integrante da Administração Direta do Município de Fortaleza, tem por finalidade administrar o Sistema de Saúde, de
Vigilância Sanitária, de Epidemiologia e de Controle de Zoonoses, mediante a definição das políticas públicas e diretrizes de
prevenção e de recuperação da Saúde, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida da população.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde - SMS
tem as seguintes competências:
I - Definir políticas e diretrizes, relacionadas aos
sistemas administrados pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), coordenar a execução e avaliar periodicamente os
resultados obtidos;
II - Coordenar e avaliar os programas da área de
Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Controle de Zoonoses do Município e o Cartão Cidadão;
III - Elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Saúde, em articulação com a SEPLA, com a participação da comunidade e das Secretarias Executivas Regionais SER’s, de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Municipal de Saúde;
IV - Gerir o Sistema Único de Saúde (SUS), no
âmbito municipal;
V - Implantar, avaliar e manter atualizado o Sistema de Informações de Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Controle de Zoonoses do Município;
VI - Contratar, quando julgar necessário, estudos
e pesquisas para subsidiar as ações e diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Municipal de Saúde;
VII - Elaborar, em coordenação com a SEPLA, a
proposta orçamentária e complementar do SUS - Sistema Único de Saúde, e coordenar a aplicação dos recursos inerentes
aos sistemas de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS, constantes do Plano Plurianual, dos Planos
Anuais e do Orçamento Anual do Município;
VIII - Administrar a oferta de serviços ambulatoriais e procedimentos hospitalares;
IX - Instruir convênios e contratos com prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares de saúde, em
caráter complementar à rede pública, auditar os serviços e
autorizar pagamentos;
X - Formalizar consórcios intermunicipais de saúde;
XI - Manter a população informada sobre a oferta
dos serviços disponibilizados nas áreas de Saúde do Município;
XII - Manter sistema atualizado de informações
sobre a qualidade dos alimentos e produtos de consumo comercializados no município;
XIII - Coordenar ações integradas que envolvam
mais de uma Secretaria Executiva Regional;
XIV - Apoiar tecnicamente e orientar as ações relacionadas com os sistemas de Saúde, Vigilância Sanitária,
Epidemiologia e Controle de Zoonoses, executados pelas Secretarias Executivas Regionais;
XV - Dar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde;
XVI - Apoiar tecnicamente, coordenar e orientar
as ações de instalação e execução da Rede de Centros de

Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Adolescente a cargo
das Secretarias Executivas Regionais;
XVII - Subsidiar a SEMAM no planejamento e orientação das ações de saneamento básico;
XVIII - Apoiar tecnicamente e orientar as ações
do PSF, PSE e PAS;
XIX - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04.05.2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal e realização de auditorias nos órgãos da
Administração Pública Municipal;
XX - Subsidiar o COPAM no desempenho das
atividades cometidas à Secretaria Municipal de Saúde SMS;
XXI - Desempenhar outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - Obedecida a legislação própria
e os parâmetros estabelecidos neste decreto, as competências
das unidades integrantes da estrutura organizacional e as atribuições dos respectivos dirigentes serão fixadas em regulamento a ser aprovado por decreto do Chefe do Poder do Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
publicação deste.
Art. 3º - A estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é a seguinte:
I - DIREÇÃO SUPERIOR:
Secretário;
II - ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR:
Conselho Municipal de Saúde;
III - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
1. COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE - CPS;
1.1. Célula de Atenção Básica (Tipo I);
1.2. Célula de Atenção Especializada (Tipo I);
1.3. Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental (Tipo I);
1.4. Célula de Vigilância Epidemiológica (Tipo I);
1.5. Célula de Assistência Farmacêutica (Tipo I);
2. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CODAF;
2.1. Unidade de Pessoal;
2.2. Unidade Financeira;
2.3. Unidade Suprimento e Controle de Patrimônio;
2.4. Unidade de Contratos e Convênios;
2.5. Central de Atendimento ao Público.
Art. 4º - O organograma representativo da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é
o constante do Anexo I, deste decreto.
Art. 5º - Os cargos comissionados relativos à lotação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) são os indicados no Anexo II, deste decreto, com a quantificação e denominação ali previstas.
Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, em 11 de janeiro de
2002.
Juraci Vieira de Magalhães
PREFEITO DE FORTALEZA

ANEXO I
A QUE SE REFERE O ART. 4º DO DECRETO Nº 11107 DE 11 DE JANEIRO DE 2002
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
ORGANOGRAMA
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CAPÍTULOII
DASCOMPETÊNCIAS




Art. 4º  Compete àAgência de Fiscalização de
Fortaleza:I—planejar,coordenar,monitorar,avaliareexecutar
a fiscalização urbanamunicipal referidano art. 3º desta Lei; II

— padronizar e supervisionar as açõesde fiscalização desen
volvidaspelosintegrantesdaCarreiradeFiscalMunicipal;III—

promoveracapacitaçãodoseuquadrofuncional;IV—expedir

normas internas e padrões a serem cumpridos no âmbito de

suasatribuições;V—deliberar,naesferaadministrativa,quan
Dispõe sobre a criação da
toàinterpretaçãodalegislaçãodentrodaáreadesuacompe
Agência de Fiscalização de
tência;VI—instaurar,instruirejulgarosprocessosoriundosdo
Fortaleza
e
dá
outras
exercício da fiscalização urbana municipal, como também re
providências.
clamações, denúncias, representações, defesas, impugnações

erecursos,naformadoseuRegimentoInterno;VII—adminis

FAÇOSABERQUEACÂMARA MUNICIPALDE
trar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; VIII —
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
firmarconvênios,contratoseparcerias,naformadaLei.§1º
COMPLEMENTAR: Art. 1º  Fica criada a Agência de
A consecução das atribuições previstas neste artigo se dará
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), autarquia dotada de
sem prejuízo dascompetênciasda Procuradoria Geral doMu
personalidade jurídica de direito público, com autonomia
nicípionostermosdaLeiComplementarnº006,de29demaio
administrativa e financeira, vinculada ao Gabinete do Prefeito,
de 1992,com suas alterações posteriores. § 2º As divergên
comsedeeforonacidadedeFortaleza.ParágrafoÚnicoNa
ciasentreosórgaõse/ouentidadesdoMunicípiodeFortaleza
qualidade de entidade de fiscalização, a Agência de
serão dirimidas pela Procuradoria Geral do Município. § 3ºA
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS) comporá o Sistema
imposiçãodemedidascompensatóriasambientais,assimcomo
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela Lei
aformalizaçãodeTermosdeAjustamentodeCondutadequal
Federaln.6.938,de31deagostode1981,oSistemaNacional
quernaturezaserãorealizadaspelosrespectivosórgaõstemá
de Defesa do Consumidor (SNDC), instituído pela Lei Federal
ticos.
n.8.078,de11desetembrode1990,eoSistemaNacionalde
VigilânciaSanitária(SNVS),instituídopelaLeiFederaln.9.782,
CAPÍTULOIII
de26dejaneirode1999.
DAESTRUTURA


CAPÍTULOI

Art.5ºAAGEFISapresentaaseguinteestrutura
DOSOBJETIVOS
organizacional: I. Órgãos de Direção Colegiada: 1. Conselho

Superior.II.DireçãoSuperior:1.Superintendência;2.Superin

Art. 2º AAgência de Fiscalização de Fortaleza
tendênciaAdjunta.III.ÓrgãosdeAssessoramento:1.Assesso
tem como finalidade básica implementar a política de
ria de Comunicação; 2.Assessoria de Planejamento e Desen
fiscalização urbana municipal, em consonância com a política
volvimentoInstitucional;3.CorregedoriaeOuvidoria;4.Procu
governamentaleemestritaobediênciaàlegislaçãoaplicável.§
radoria Jurídica. IV. Órgãos de Execução Programática: 1.
1ºApolíticadefiscalizaçãourbanamunicipal,compreendendo
Diretoria de Planejamento, Normatização e Capacitação. 1.1.
asdiretrizes,objetivos,estratégiasemétodosdetrabalho,será
Gerência de Elaboração de Planos de Fiscalização; 1.2. Ge
elaborada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza e
rênciadeNormatizaçãoePadronização;1.3.GerênciadeMo
submetida à aprovação do Prefeito de Fortaleza. §  2º A
nitoramento e Avaliação; 1.4. Gerência de Capacitação. 2.
Agência de Fiscalização de Fortaleza é entidade dotada de
DiretoriadeOperações.2.1.GerênciaRegionaldeFiscalização
poder de polícia, que será exercido exclusivamente pelos
IntegradaI;2.2.GerênciaRegionaldeFiscalizaçãoIntegradaII;
servidores efetivos das carreiras da área de fiscalização, no
2.3. Gerência Regional de Fiscalização Integrada III; 2.4. Ge
exercício regular de suas atribuições.Art. 3º  Para os efeitos
rência Regional de Fiscalização Integrada IV; 2.5. Gerência
desta Lei, consideramse objetos da fiscalização urbana
Regional de Fiscalização Integrada V; 2.6. Gerência Regional
municipal: I — obras e posturas urbanas; II — uso e
deFiscalizaçãoIntegradaVI;2.7.GerênciaRegionaldeFisca
conservação das vias públicas, passeios e logradouros; III —
lização Integrada VII; 2.8. Gerência de Plantões e Atividades
funcionamento de atividades; IV — licenças, alvarás,
Especiais. 3. Diretoria de Apoio Logístico. 3.1. Gerência de
concessões, autorizações e permissões; V — eventos; VI —
Tecnologia da Informação; 3.2. Gerência de Intervenções Ur
ocupação de propriedades e espaços públicos; VII — meio
banas.V.ÓrgãosdeExecuçãoInstrumental:1.DiretoriaAdmi
ambiente; VIII — limpeza pública; IX — vigilância sanitária; X
nistrativofinanceira:1.1.GerênciaAdministrativa;1.2.Gerência
— defesa do consumidor; XI — transporte; XII — Patrimônio
Financeira;1.3.GerênciadeGestãodePessoas.§1ºOCon
HistóricoCultural. § 1º AAGEFIS executará as fiscalizações
selhoSuperiorteráaseguintecomposição:I—01(um)repre
atendendo às demandas da população e aos planos de
sentantedoGabinetedoPrefeito,queopresidirá;II—01(um)
fiscalização pactuados com os órgãos e entidades temáticas
representantedoInstitutodePlanejamentodeFortaleza;III—
afins aos objetos descritos no caput deste artigo. § 2º  Os
01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município; IV
planos de fiscalização seguirão as diretrizes estabelecidas na
—01(um)representantedaSecretariaMunicipaldoUrbanismo
política de fiscalização urbana e deverão detalhar os
eMeioAmbiente;V—01(um)representantedaSecretariada
parâmetrosnecessáriosàexecuçãodafiscalização, taiscomo
ConservaçãoeServiçosPúblicos;VI—01(um)representante
abrangência territorial, cronograma, frequência, periodicidade,
daSecretariaMunicipaldaSaúde;VII—01(um)representante
focoeníveldeconformidadeaseremexigidospelosfiscais.
doDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefesadosDireitos
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doConsumidor;VIII—01(um)representantedaSecretariade
CulturadeFortaleza;IX—OSuperintendentedaAGEFIS.§2º
OregimentointernodaAGEFISseráaprovadoporDecretodo
Chefe do Poder Executivo, no prazo de 180 dias a contar da
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto, estabelecerá as competências das unidades de que
trataesteartigo.
CAPÍTULOIV
DAJUNTADEANÁLISEEJULGAMENTODEPROCESSOS

Art. 6º  Fica instituída aJunta deAnálisee Jul
gamentodeProcessos(JAP),comatribuiçãodeinstruirejulgar
os processos administrativos decorrentes de ações da fiscali
zação urbana deFortaleza.§ 1º A Junta deAnálise eJulga
mento de Processos (JAP) terá um presidente nomeado pelo
Chefedo Poder Executivo. §2º  Verificada a necessidade de
adoção de medidas judiciais, os processos administrativos
serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município para
tal providência. Art. 7º  A Junta de Análise 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,competente para julgar emsegunda e última instância,
em decisões colegiadas, processos oriundos do exercício da
fiscalização urbana municipal. § 1º As CâmarasTemáticas a
queserefereoincisoIdesteartigoterãonúmero definido,de
acordo com o objeto de fiscalização definido no art. 3º desta
Lei, e serão compostas por fiscais municipais em número mí
nimode03(três)emáximode11(onze)membros,designados
por ato do Superintendente da Agência de Fiscalização de
Fortaleza. § 2º A Câmara Recursal terá a seguinte composi
çãoparitária:I—PresidentedaJuntadeAnáliseeJulgamento
deProcessos;II—05(cinco)representantesdosórgãostemá
ticos,asaber:a)01(um)representantedaProcuradoriaGeral
doMunicípio;b)01(um)representantedaSecretariaMunicipal
do Urbanismo e Meio Ambiente; c) 01 (um) representante da
Secretaria da Conservação e Serviços Públicos; d) 01 (um)
representante da Secretaria Municipal da Saúde; e) 01 (um)
representantedoDepartamentoMunicipaldeProteçãoeDefe
sa dos Direitos do Consumidor. III — 06 (seis) representantes
dasociedadecivil.§3ºmembrosdaCâmaraRecursaldefini
dosnosincisosIIeIIIterãomandatode3(três)anoseserão
designados por ato do Chefe do Poder Executivo, vedada a
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recondução. § 4º  O Presidente da Junta deAnálise e Julga
mento de Processos presidirá a Câmara Recursal e terá voto
de qualidade.§5º A Câmara Recursal reunirseá,ordinaria
mente,até04(quatro)vezespormês,emdiaehorárioprevia
mente fixados por ato do seu Presidente,podendoser convo
cada até 04 (quatro) reuniões extraordinárias mensais, se as
simoexigiranecessidadeouaconveniênciadoórgão.§6º
Os integrantes da Câmara Recursal, àexceçãodo Presidente
da Junta de Análise e Julgamento de Processos, farão jus à
vantagem remuneratória (jeton) por sessão assistida, 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
concedidoaos servidorespúblicosmunicipais. §7º A organi
zação, competências, atribuições e as demais regras de fun
cionamento da Junta de Análise 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,
créditos especiais, créditos adicionais, transferências e repas
sesquelheforemconferidos;II—osrecursosprovenientesde
convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades,
organismos ou empresas nacionais ou 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,
assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em de
corrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao
patrimônio da autarquia, nos termos da legislação vigente; VII
— os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos ad
ministrativos; VIII — o produto resultante da arrecadação de
taxasdecompetênciadaAGEFIS;IX—oprodutoresultanteda







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)doscargosefunçõesqueintegramoPlanode
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
das atribuições do cargo ou função; III — vinculação entre os
graus de responsabilidade e complexidade das atividades; IV
— mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação
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 da Agência de
Fiscalização de Fortaleza os cargos de provimento em comis
sãorelacionadosnoAnexoÚnicodestaLei,nosquantitativose
comassimbologiasaliprevistas.Art.14Oscargosdeprovi
mento em comissão abaixo elencados devem ser ocupados
preferencialmenteporservidoresefetivosdascarreirasdaárea
de fiscalização: I — Diretor de Planejamento, Normatização e
Capacitação;II—GerentedeElaboraçãodePlanosdeFiscali
zação; III — Gerente de Normatização e 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
der Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei
estabelecendo o quadro próprio de pessoal da Agência de
Fiscalização deFortaleza.Art. 16 Fica o Chefe do Executivo
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
DireçãoSuperior
ProcuradoriaJurídica
Assessoria de Plane
jamento e Desenvol
vimentoInstitucional
Assessoria de Comu
nicação
Corregedoria e Ouvi
doria
Diretoria
de
Planejamento,
Normatização
e
Capacitação
Gerência
de
Elaboração de Planos
deFiscalização
Gerência
de
Normatização
e
Padronização
Gerência
de
Monitoramento
e
Avaliação
Gerência
de
Capacitação
Diretoria
de
Operações
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
I
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
II
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
III
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
IV
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
V
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
VI
Gerência Regional de
Fiscalização Integrada
VII

DENOMINAÇÃO
DO
SÍMBOLO
CARGO
Superintendente
S1
SuperintendenteAdjunto
S2
ProcuradorJurídico
DNS1
AssessorEspecialII
DNS1

1
1
1
1

AssessordeInformática

DNS1

1

AssessordeComunicação
Corregedor
Ouvidor

DNS2
DG1
DNS1

1
1
1

Diretor

DNS1

1

Gerente

DNS2

1

Gerente

DNS2

1

Gerente

DNS2

1

Gerente

DNS2

1

DNS1
DNS2

1
1

DNS3
DNS2

2
1

DNS3
DNS2

2
1

DNS3
DNS2

2
1

DNS3
DNS2

2
1

DNS3
DNS2

2
1

DNS3
DNS2

2
1

DNS3
DNS2
DNS3

2
1
5

DNS3

2

DNS1

1

DNS2

1

DNS2

1

DNS1

1

DNS2
DNS2

1
1

DNS2

1

Diretor
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Assistente Regional de
FiscalizaçãoIntegrada
Gerente
Gerência de Plantões Articuladores
eAtividadesEspeciais Assistentes de Plantões e
AtividadesEspeciais
Diretoria de Apoio
Logístico
Diretor
Gerência
de
Tecnologia
da
Informação
Gerente
Gerência
de
IntervençõesUrbanas Gerente
Diretoria
Administrativo
financeira
Diretor
Gerência
Administrativa
Gerente
GerênciaFinanceira
Gerente
Gerência de Gestão
dePessoas
Gerente
Junta de Análise e
Julgamento
de
Processos
Presidente


QTD

TOTAL



DNS1

1
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DECIDEsobreoPro
cesso Administrativo Disciplinar, na forma que indica. O PRE
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui
ções legais, com base no Processo Administrativo Disciplinar
n° 073/2004  CPAD, em observância aos dispositivos do art.
211eseguintesdaLein°6.794,de27dedezembrode1990.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LIII

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2005

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0026
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a alteração da
estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, cria a Unidade
de Saúde da Família (USF) e
dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criada, na estrutura da Secretaria Municipal de
Saúde, dentro da Célula de Atenção Básica, a Unidade de
Saúde da Família (USF), destinada a ações comunitárias no
nível de atenção básica, respeitados os princípios da universalidade, eqüidade e integralidade. Art. 2º - A Unidade de Saúde
da Família (USF) atuará no recrutamento de recursos humanos
para o exercício de atividades de atenção integral à saúde,
através de serviços de promoção, proteção e recuperação, com
o objetivo de: I - prestar suporte técnico e de recursos humanos
para a Saúde da Família; II - formalizar, acompanhar e controlar o processo de seleção de pessoal de Saúde da Família; III avaliar a execução de programas de qualificação básica para a
formação dos profissionais de saúde que componham a USF,
bem como atuar no combate de endemias de natureza sanitária. Art. 3º - Ficam criados os seguintes empregos públicos: I Agente Sanitarista; II - Agente Comunitário de Saúde. Art. 4º Ficam também criados os seguintes cargos públicos, de provimento efetivo: I - Auxiliar de Dentista de Saúde da Família; II Auxiliar de Enfermagem de Saúde da Família; III - Técnico em
Higiene Dental de Saúde da Família. Art. 5º - Os empregos e
cargos públicos criados pelos arts. 3º e 4º desta lei têm como
atribuição a execução de atividades de atenção integral à saúde, através de serviços de promoção, proteção e recuperação,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º - A nomenclatura, o quantitativo, a qualificação exigida, a carga horária e o salário-base
dos empregos públicos criados por esta lei são os dispostos no
Anexo I. § 2º - A nomenclatura, a simbologia, o quantitativo, a
carga horária e o salário-base dos cargos públicos criados por
esta lei são os constantes do Anexo II, conforme o Plano de
Cargos e Carreiras da Saúde, estabelecido na Lei Municipal nº
7.759 de 24 de julho de 1995. Art. 6º - Para o exercício do
emprego público de Agente Comunitário de Saúde, os empregados deverão comprovar residência há, pelo menos, 2 (dois)
anos, na microárea da comunidade em que irão atuar. Parágrafo Único - Cada emprego de Agente Comunitário de Saúde
criado por esta lei está vinculado a uma microárea, sendo vedada qualquer remoção de uma microárea para outra, salvo no
interesse da Administração Pública. Art. 7º - O Poder Executivo
Municipal estabelecerá em decreto as microáreas definidas,
mediante critérios estabelecidos no Saúde da Família. Art. 8º O regime jurídico dos empregados públicos, agente sanitaristas
e comunitários de saúde, admitidos através de concurso público de seleção, com a aplicação de provas, será o previsto na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Art. 9º - As normas e
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os procedimentos para o concurso público de seleção serão
estabelecidos por intermédio da Secretaria de Administração do
Município em, conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde,
observados os dispositivos constantes na legislação pertinente
e as diretrizes emanadas pelo Ministério da Saúde. Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de dezembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI COMPLEMENTAR Nº 0027
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005
Altera a Legislação Tributária
Municipal e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 8.234, de 29 de dezembro de 1998,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 21, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 1º - O imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU), incidente sobre os imóveis
residenciais, não residenciais e os não edificados situados no
município de Fortaleza, será calculado em razão do valor venal
e do uso do imóvel, mediante aplicação das seguintes alíquotas
e bases de cálculo: (NR) l - de 0,8% (seis décimos por cento)
sobre o valor venal dos imóveis residenciais, desde que o seu
valor seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);
(NR) II - de 0,8% (oito décimos por cento) sobre o valor venal
dos imóveis residenciais, cujo valor seja superior a
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e inferior ou igual a
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo aplicado neste
caso o redutor de R$ 100,00 (cem reais) sobre o valor de lançamento do imposto; (NR) Ill - de 1,4% (um inteiro e quatro
décimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis residenciais, cujo valor seja superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais), sendo aplicado neste caso o redutor de R$ 1.180,00
(um mil cento e oitenta reais) sobre o valor de lançamento do
imposto; (NR) IV - de 1% (um por cento) sobre o valor venal
dos imóveis não residenciais, cujo valor seja inferior ou igual a
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); V - de 2% (dois por
cento) sobre o valor venal dos imóveis não residenciais, cujo
valor seja superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
sendo aplicado neste caso o redutor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais) sobre o valor de lançamento do imposto; VI de 1% (um por cento) sobre o valor venal dos terrenos não
edificados, desde que localizados em áreas desprovidas de
infra-estrutura urbana; VII - de 2% (dois por cento) sobre e
valor venal dos terrenos não edificados, localizados em áreas
que possuam infra-estrutura, urbana. (NR) § 1º - O imposto de
que trata o caput deste artigo poderá ser pago na rede bancária
conveniada, em, até 12 (doze) parcelas mensais sucessivas,
sendo cada parcela não inferior a R$ 25,00 (vinte e cinco reais), vencíveis no último dia útil de cada mês, podendo ser
efetuado o seu pagamento até o quinto dia útil de cada mês
subseqüente ao do vencimento, sem quaisquer acréscimos, à
exceção da parcela relativa ao mês de dezembro, devendo ser
paga até o último dia útil de funcionamento da rede bancária.
(NR) § 2º - Os proprietários dos imóveis não edificados, locali-
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FORTALEZA, 07 DE AGOSTO DE 2009

PODER EXECUTIVO

Nº 14.118

LEI COMPLEMENTAR Nº 0066, DE 17 DE JULHO DE 2009
Cria 20 (vinte) unidades escolares de ensino fundamental,
integrando-as à Rede Municipal
de Ensino, bem como os cargos comissionados correlatos,
na forma que indica.

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0065, DE 14 DE JULHO DE 2009
Acrescenta o art. 5º-A à Lei
Complementar nº 0026/05, que
dispõe sobre a alteração de estrutura da Secretaria Municipal
de Saúde, cria a Unidade de
Saúde da Família (USF) e dá
outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Fica acrescido o art. 5º-A à Lei
Complementar nº 0026, de 27 de dezembro de 2005, com a
seguinte redação: “Art. 5º-A - Será concedida indenização de
campo aos empregados indicados no art. 3º desta Lei Complementar, que se afastarem do seu local de trabalho para
execução de trabalhos de campo ou similares, nos seguintes
valores: I - R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) por dia
efetivamente trabalhado, aos empregados indicados no art. 3º,
inciso I; II - R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por dia efetivamente trabalhado, aos empregados indicados no art. 3º,
inciso II; III - R$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos)
por dia efetivamente trabalhado, aos empregados indicados no
art. 3º, inciso I, que exerçam a função de supervisor de área;
IV - R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos) por dia
efetivamente trabalhado, aos empregados indicados no art. 3º,
inciso I, que exerçam a função de supervisor de frente; V R$ 13,05 (treze reais e cinco centavos) por dia efetivamente
trabalhado, aos empregados indicados no art. 3º, inciso I, que
exerçam a função de Supervisor Técnico ou de Supervisor
Administrativo. § 1º - Portaria do Secretário de Administração
do Município e do Secretário Municipal de Saúde designará os
ocupantes das funções indicadas nos incisos III, IV e V, bem
como suas respectivas atribuições. § 2º - É vedado o recebimento cumulativo da indenização, objeto do caput e incisos
deste artigo, com a percepção de diárias.” (AC). Art. 2º - O
anexo I da Lei Complementar nº 0026, de 27 de dezembro de
2005, passa a ser o anexo I da presente Lei Complementar. Art.
3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de julho de
2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
ANEXO I, referente à Lei Complementar nº que alterou a Lei
Complementar nº 0026/05
NOMENCLATURA

QUANTITATIVO

DOS EMPREGOS

QUALIFICAÇÃO

CARGA

PISO

EXIGIDA

HORÁRIA

SALARIAL

SEMANAL

(R$)

40h

R$ 500,00

40h

R$ 500,00

PÚBLICOS
Agente Sanitarista

1.500

Ensino

Agente Comunitário

2.700

Ensino

Funda-

mental I
de Saúde

mental II

*** *** ***

Funda-

ARRANJO
INSTITUCIONAL

FORTALEZA
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Ficam criadas e integradas à Rede
Municipal de Ensino 20 (vinte) escolas municipais de ensino
infantil e fundamental (EMEIF). Parágrafo Único. A localização
e denominação de cada Unidade escolar de que trata esta lei
complementar serão definidas em decreto da Chefe do Poder
Executivo Municipal. Art. 2º - Ficam criados 60 (sessenta) cargos em comissão, de Livre nomeação e exoneração, definidos
no anexo único, parte integrante desta lei complementar, que
passarão a integrar a estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Educação (SME). Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão por conta de
dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, alocadas no Fundo Municipal de Educação, suplementadas se necessário. Art. 4º - Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de julho de 2009. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
ANEXO I, referente à Lei Complementar nº que alterou a Lei
Complementar nº 0026/05.
NOMENCLATURA

QUANTITATIVO

DOS EMPREGOS

QUALIFICAÇÃO

CARGA

PISO

EXIGIDA

HORÁRIA

SALARIAL

SEMANAL

(R$)

40h

R$ 500,00

40h

R$ 500,00

PÚBLICOS
Agente Sanitarista

1.500

Ensino

Agente Comunitá-

2.700

Ensino

Fun-

damental I
rio de Saúde

Fun-

damental II

*** *** ***

ATO N° 5992/2009 - 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 HOLANDA LIMA EMPREEN. IMOB. LTDA, 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

2003.02.06757-4

3ª VEF 2002/018189

TIPO

EXERCÍCIO

INSC.

1 - IPTU

2001

483393-7

DATA
19/08/2002

221

OUTROS





















Alteraosarts.1ºe4ºdaLeinº
8.076/97,queestabelecearea
lização de pesquisa em cada
região administrativa de Forta
leza, visando identificar poten
cialidadesdaeconomialocal


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicamalteradososarts.1ºe4ºdaLein°8.076,de21
de outubro de 1997, que passam a vigorar com a seguinte
redação:“Art.1ºAPrefeituraMunicipaldeFortaleza,através
daSecretáriadoDesenvolvimentoEconômico(SDE),realizará
acada2(dois)anosumapesquisadeidentificaçãoeavaliação
deatividadeseconomicamenteviáveis,nasregiõesadministra
tivas de Fortaleza, constituindo um perfil da economia local.
(NR)......................................................... Art. 4º  Os indica
dores da pesquisa devem orientar os investimentos em gera
çãodeempregoerendadaPrefeituraMunicipaldeFortaleza,
através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.” (NR).
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de novembro de
2011.        





Declara de utilidade pública o
Instituto Arte, Cidadania, Edu
cação, Saúde e Solidariedade
(ACESSO).


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública o Instituto Arte,
Cidadania,Educação,SaúdeeSolidariedade(ACESSO),pes
soa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficenteeeducacional,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 11 de novembro
de2011.





Dispõe sobre o reaproveita
mento do material orgânico
proveniente da poda de árvo
res,dacoletadefolhasdasár
vores e da coleta do lixo orgâ
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nico de feiras livres no âmbito
doMunicípiodeFortalezaedá
outrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1°  O Município de Fortaleza fica autorizado a utilizar o
materialresultantedapodadeárvores,dacoletadefolhasdas
árvoresempraças,parqueseviaspúblicasedacoletadelixo
orgânico proveniente de feiras livres, efetuadas ou recolhidas
pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do seu órgão
competente, e destinálos à trituração, para que seja transfor
mado em composto orgânico (húmus). § 1°  A tributação de
que trata o caput poderá ser procedida, pelo órgão municipal
competente, de forma centralizada, em local específico a esta
finalidade,dotadodeequipamentocapazdepromoveratrans
formação do material orgânico colhido em composto orgânico,
easuadistribuição.§2°Nomomentodapodadeárvoresou
da coleta seletiva do material orgânico proveniente de feiras
livres, deverão ser precedidas de exclusão de eventuais detri
tosqueimpeçamoudificultematransformaçãodomaterialem
compostoorgânico.Art.2°Ocompostoorgânicoresultantedo
procedimentodequetrataestaLeiseráutilizadoexclusivamen
te em horascomunitárias, escolares,praças, parques e proje
tos de paisagismo e ajardinamento promovidos pelo Poder
PúblicoMunicipal.Art.3°Asdespesasdecorrentesdaexecu
ção desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias,oupormeiodeconvênioscomprogramasestaduaise
federais.Art.4°EstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação,sendoconcedidoumprazode30(trinta)diasparaque
o órgão competente tome todas as providências necessárias
ao seu bom cumprimento, revogadas as disposições em con
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em 11 de novembro de 2011.      





Estabelece normas para evitar
a propagação da dengue no
MunicípiodeFortalezaedáou
trasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1°OcontroleeaprevençãodadenguenoMunicípiode
Fortalezaobedecerãoàsnormaseàscompetênciasestabele
cidas nesta Lei. Art. 2°  Aos proprietários, inquilinos ou res
ponsáveis por propriedades particulares ou não, compete: I 
conservaralimpezadosquintais,comorecolhimentodelixoe
de pneus, latas, plásticos e outros objetos ou recipientes e
materiaisinservíveis,emgeral,quepossamacumularágua;II
conservar adequadamente vedadas as caixasd’água; III 
manter plantas aquáticas em areia umedecida, bem como
pratosdevasosdeplantascomareia,impedindooacúmulode
água nos mesmos; IV  tomar medidas para que os objetos,
plantas ornamentais ou árvores, que possam acumular água,
sejamtratadasoutenhamsuasfendascorrigidasparaevitara
propagaçãodelarvas;Vconservaraspiscinaslimpasetrata
daseascalhaseraloslimpos;emcasodedesuso,asmesmas
devemservedadas;VImantercobertososcarrinhosdemão
ecaixasdeconfecçãodemassadeconstruçõescivis,dema
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neiraanãoacumularáguaquepermitaodesenvolvimentode
larvas.Art.3°Aosproprietáriosdeterrenosbaldioscompetea
remoçãodosentulhosalidepositados,sobpenadelaserprovi
denciada pela Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização
(EMLURB), em conjunto com a Vigilância Sanitária, e lhes
serem cobradas as despesas com a sua realização, alem da
aplicaçãodemultasesançõesadministrativasdeacordocoma
legislação vigente. Art. 4°  Aos industriais, comerciantes e
proprietáriosdeestabelecimentosprestadoresdeserviçosnos
ramos de laminadoras de pneus, borracharias, depósitos de
materialemgeral,depósitosdeentulhosdedemoliçãodecons
truções,ferrosvelhos,depósitosdepapéisvelhosematerialde
reciclagem, e estabelecimentos similares, compete. I  manter
ospneussecosoucobertoscomlonasouacondicionadosem
barracõesdevidamentevedados;IImantersecoseobrigados
de chuva quaisquer recipientes, avulsosou não, suscetíveis à
acumulação de água; III  atender às determinações emitidas
pelosagentesdasaúdepública.ParágrafoÚnicoSemprejuí
zo do disposto neste artigo, os ferrosvelhos, os depósitos de
papéisvelhoseosestabelecimentossimilaresaestesdeverão
contarcomcoberturadesmontávelounão,emestruturametáli
caoudemadeira,emtodaaextensãodoestabelecimento.Art.
5°  Ficam as imobiliárias e construtoras obrigadas a fornecer
aschaves dos imóveis que não estejamlocados,paraque as
VigilânciasEpidemiológicaeSanitáriapossamrealizarainspe
çãodepossíveiscriadourosdomosquitoAedesAegyptiefor
necermeiosdecontatocomseusproprietários.§1°Ainspe
çãosópoderáserefetuadacomoacompanhamentodopropri
etáriodoimóveloudealguémindicadoporele,pelaimobiliária
ouconstrutora,conformeocaso.§2°Aentregadaschaves
só poderá ser efetuada para os profissionais das Vigilâncias
Epidemiológica e Sanitária, mediante a apresentação dos do
cumentospessoaiseidentificaçãoquecomprovemvínculocom
elas.§3°Adevoluçãodaschavesàimobiliáriaouàconstru
toradeveráserfeitalogoapósainspeção,nãopodendoultra
passarodiaprevistoparasuaentrega.§4°Oproprietáriode
imóvel fechado, ou paraaluguel, disponibilizará emsua frente
placa indicativa de contatos telefônicos para que haja contato
porpartedosagentesdasVigilânciasEpidemiológicaeSanitá
ria.Art.6°AsinfraçõesàpresenteLeiserãoapuradaspelos
agentes de saúde do Município ou pela Vigilância Sanitária
Municipal,mediantevistorianolocalcomnotificaçãoescritaou
autodeinfração,cujaspenalidadesserãoaplicadasconformeo
processoadministrativo,observadooseguinte:Iadvertência;
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AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS
FONE:(0XX85)3452.1746
(0XX85)3101.5324
Fax:(0XX85)3101.5320

FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680

IImultanovalordeR$50,00(cinquentareais)atéR$300,00
(trezentosreais),conformeagravidadedainfração,aserreco
lhida no prazo de 10 (dez) dias e cobrada em dobro em caso
dereincidência;IIIinterdição,atéasoluçãodoproblema,que
nãopoderáultrapassaroprazode30(trinta)dias;IVcassa
ção do Alvará de Localização e Funcionamento, quando for o
caso, como medida preventiva, a bem da higiene pública, em
conformidadecomodispostonoart.705daLein°5.530,de17
dedezembrode1987,CódigodeObrasePosturasdoMunicí
pio de Fortaleza. Parágrafo Único  O processo administrativo
poderáserembasadonaLeiFederaln°6.437,de20deagosto
de 1977,e naslegislações federal, estaduale municipalperti
nentes,inclusivequantoàspenalidadesnelasprevistas.Art.7°
Estaleientraemvigornadatadesuapublicação,revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 11 de novembro de 2011. 
        





Cria a Semana Municipal da
Saúde Ocular e Prevenção da
Cegueira.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídaaSemanaMunicipaldaSaúdeOculare
PrevençãodaCegueira,aserrealizadaanualmentenasema
naemqueincidirodia7demaio,DiadoOftalmologista,como
a data de abertura do evento. Parágrafo Único  A Secretaria
Municipal de Saúde, com a colaboração da Sociedade de Of
talmologista do Ceará e da Coordenadoria do Programa de
Educação Tutorial (PETMedicina/UFC/CNPq), ficará encarre
gadadeplanejar,elaborareexecutaraprogramaçãodasativi
dades teóricas e práticas que possam trazer grandes benefí
ciosàpopulaçãodoMunicípiodeFortaleza.Art.2ºSãoprin
cípiosdaSemanadaSaúdeOcularePrevençãodaCegueira:I
– o enfoque democrático participativo e comunitário; II – o re
conhecimentodopluralismodasidéiaseorespeitoàsadversi
dadesindividuais,culturaisesociais;III–orespeitoàéticana
práticadosatosmédicoseeducativos;IV–agarantiadacon
tinuidadeepermanênciadasações.Art.3ºEstaLeientraem
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vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 11 de novembro de 2011.     





Inclui o Dia Municipal do Sam
ba,naformaqueindica.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica instituído no âmbito do Município de Fortaleza o
Dia Municipal do Samba,a acontecer sempre nodia2 dede
zembrodecadaano,semprejuízodasatividadesregularesdo
Município. Parágrafo Único  O dia a que se refere o caput
constará do calendário cultural do Município de Fortaleza.Art.
2ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de novembro de 2011.
        








InstituioDiaMunicipaldaPes
soa com Deficiência Auditiva,
naformaqueindica.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica instituído o Dia Municipal da pessoa com Defici
ência Auditiva, a ser comemorado anualmente no dia 26 de
setembro,datadedicadaaoDiaNacionaldoSurdo.Art.2ºA
instituiçãododiaaqueserefereoart.1ºdestaLeidevemar
caralutahistóricadacomunidadecomdeficiênciaauditivapor
melhorescondiçõesdevida,trabalho,educação,saúde,digni
dadeecidadania.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de
novembro de 2011.       





Desafeta área pública munici
pal e autoriza alienação para
instituiçãodeutilidadepúblicae
dáoutrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1°  Fica desafetado do patrimônio público municipal, por
interessepúblico,oseguinteterreno:terrenodeformatoirregu
lar, situado na Rua Cel. Nunes de Melo, lado ímpar, Bairro
Porangabussu,constituídopeloslotesn°s1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,13,14e16daquadra18Aedoslotes1,2,3e8da
quadra 18B, do Loteamento Sítio Porangabussu, perfazendo
uma área de 9.936,00m², objeto das matrículas n°s 8.743,
8.744,21.734,27.140,31.295e40.259,todasdo3°Ofíciode
Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza, adquiridos por
desapropriaçãonaformaeparaosfinsdoDecreton°12.153,
de12dejaneirode2007,publicadodoDiárioOficialdoMuni
cípion°13.500,de25dejaneirode2007,parafinsdeunifica
çãodaáreadoterrenoexpropriadoparausoinstitucional,pos
suindo as seguintes medidas e confrontações: ao norte, por
ondemede 153,20m²com aRua Cel. Nunes de Melo; aosul,
porondemede153,20m²,em4(quatro)seguimentos:oprimei
ro com 66,80m² com a Rua Monsenhor Furtado; o segundo
com 41,10m² distando 48,40m² do primeiro em direção ao
oeste, limitandose com os imóveis de n° 994 e 970 da Rua



Monsenhor Furtado; o terceiro com 33,90m² distando 48,40m²
dosegundoemdireçãoaoleste,limitandosecomaRuaMon
senhor Furtado; e o quarto com 11,40m² distando 48,40m do
terceiroemdireçãoaooeste,limitandosecomoimóveln°918
daRuaMonsenhorFurtado;aleste,porondemede96,80mem
2(dois)seguimentos:oprimeirocom48,40m²comterrenoque
tem frente para a Rua Cel. Nunes de Melo e o segundo com
48,40m² com imóvel n° 918 da Rua Monsenhor Furtado; e a
oeste, por onde mede 96,80m² com a Rua Delmiro de Farias,
totalizando uma área de 12.288,76m². Art. 2°  Ficao Prefeito
Municipal de Fortaleza autorizado a alienar o terreno descrito
noart.1°destaLei,acrescidodafaixadeterracorrespondente
aotrechonãoimplantadodaRuaAnaNery,localizadoentrea
RuaCel.NunesdeMeloeRuaMonsenhorFurtado,desafeta
dapelaLeiMunicipaln°9.658,de06dejulhode2010,dasua
destinação originária de via pública dosistema viáriodo Lote
amento Vila Porangabussu, registrado sob as transcrições n°
22.185 e 22.970 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Co
marca de Fortaleza, ao Instituto de Ciências Médicas Paulo
Marcelo Martins Rodrigues (ICM), pessoa jurídica de direito
privado,filantrópico,semqualquerfinalidadelucrativa,decará
terassistencial,desaúde,pesquisaeensino,sem finseconô
micos,constituídosobformadeassociaçãocivil,comCNPJn°
04.561.474/000163, pelo valor avaliado pela Secretaria Muni
cipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEINF) e
corrigido monetariamente pela TR (taxa refencial). Art. 3°  O
totaldaáreaaserdesafetada,descritanoart.1°,easeralie
nada por expressa autorização da presente Lei é de
12.288,76m², com avaliação pela SEINF no total de
R$ 1.463.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três
mil e quinhentos reais). Art. 4°  Fica rescindida, de comum
acordoentreoMunicípiodeFortalezaeaUniversidadeFederal
doCeará,aconcessãodeusodebempúblicomunicipaloutor
gadaatítulogratuitoeporprazoindeterminadoàUniversidade
FederaldoCeará,atravésdorespectivoTermodeConcessão
publicada no DOM n° 14.508, de 17 de março de 2011, nos
precisos termos contidos na cláusula sétima do respectivo
instrumento. Art.5°  Todas as despesas,insclusive as advin
dasdedesapropriaçãoaindanãopagas,correrãoporcontado
InstitutodeCiênciasMédicasPauloMarceloMartinsRodrigues
(ICM), conveniado com a Universidade Federal do Ceará, de
claradodeutilidadepúblicapelaLeiMunicipaln°9.789,de15
de junho de 2011, pela Lei Estadual n° 14.855, de 28 de de
zembrode2010,epelaUnião,atravésdoPortarian°822,de
06demaiode2011.Art.6°Osvaloresreferentesàalienação
autorizadapelapresenteLeiserãodepositadosnacontaespe
cíficadaFundaçãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeForta
leza (HABITAFOR), para fins de aquisição de imóvel que se
integreaoPatrimônioPúblicoMunicipal,destinado àimplanta
çãodeprojetoshabitacionaisdeinteressesocial.Art.7°Esta
Leiemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposi
ções em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA em 11 de novembro de 2011.   





AutorizaoChefedoPoderExe
cutivo Municipal a conceder o
uso de área do Loteamento
Conjunto São Cristóvão à As
sociação dos Moradores do
Conjunto
São
Cristóvão
(AMCOSC) e dá outras provi
dências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1°FicaoChefedoPoderExecutivoMunicipalautorizado
a conceder à Associação dos Moradores do Conjunto São
Cristóvão (AMCOSC) o uso da área que envolve o terreno
público municipal, localizado a uma distância de 29,80m da
Rua 408, na direção lesteoeste, Bairro do Jangurussu, com

SEGURANÇA
ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

POLÍTICA

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVII

FORTALEZA, 20 DE OUTUBRO DE 2010

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 9.710 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010
Estabelece diretrizes para a
promoção da saúde e da alimentação saudável nas escolas de educação básica do Município.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes para a promoção da
saúde e da alimentação saudável nas escolas de educação
básica do Município, favorecendo o desenvolvimento de ações
que garantam a adoção de práticas alimentares saudáveis no
ambiente escolar. Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considerase a alimentação saudável como um direito humano que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas, sociais e culturais do indivíduo, de acordo com as
fases da vida e fundamentado em práticas alimentares que
manifestem os significados socioculturais dos alimentos. Art. 3º
- A promoção da alimentação saudável, nas escolas de que
trata esta Lei, terá como base as seguintes diretrizes prioritárias: I - ações de educação alimentar e nutricional, considerando as necessidades biológicas e sociais da criança e do adolescente, e os hábitos alimentares como expressão de manifestações culturais regional e nacional; II - estímulo à produção de
horta escolar para a realização de atividades com o aluno e à
utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada na
escola; III - estímulo à implantação de práticas adequadas de
manipulação de alimentos no local de produção e de fornecimento de serviço de alimentação no ambiente escolar; IV restrição ao comércio e à promoção comercial, no ambiente
escolar, de alimentos com alto teor de gorduras trans e saturada, açúcar e sal, e incentivo ao consumo de frutas, legumes e
verduras; V - monitoramento da situação nutricional dos alunos;
VI - orientação permanentes sobre modos de vida saudáveis.
Art. 4º - Para o alcance dos fins desta Lei, devem ser implementadas no ambiente escolar as seguintes ações: I - a definição de estratégias, em conjunto com a comunidade escolar,
para o favorecimento de escolhas saudáveis; II - a sensibilização e capacitação dos profissionais envolvidos com a alimentação na escola para a produção e oferecimento de alimentos
mais saudáveis; III - o desenvolvimento de estratégias de informação às famílias, enfatizando a corresponsabilidade destas
na educação nutricional dos alunos e a importância de sua
participação nesse processo; IV - o conhecimento, fomento e
criação de condições para adequar os locais de produção e de
fornecimento de refeições às práticas adequadas aos serviços
de alimentação, considerando a importância do uso da água
potável para consumo; V - a restrição da oferta e da venda, nas
dependências da escola, de alimentos com alto teor de gorduras trans e saturada, açúcar e sal, e a criação de opções de
alimentos e refeições saudáveis a serem oferecidos nas escolas; VI - o aumento da oferta e promoção do consumo de frutas,
legumes e verduras; VII - o estímulo e auxílio aos serviços de
alimentação da escola para divulgação das opções de alimen-

Nº 14.410

tos saudáveis e desenvolvimento de estratégias que possibilitem essas escolhas pelos alunos; VIII - a divulgação, para
outras escolas, da experiência obtida com a alimentação saudável, com intercâmbio de informações e vivências; IX - a implementação de um programa contínuo de educação nutricional
e de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando
o monitoramento do estado nutricional dos alunos e a prevenção e controle dos distúrbios relacionados à nutrição; X - a
incorporação do tema “alimentação saudável” no projeto político pedagógico da escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no cotidiano das atividades escolares. Art. 5º - O Executivo estabelecerá as competências e
responsabilidades relativas ao processo de implementação da
alimentação saudável nas escolas públicas municipais, providenciando para que as ações dele decorrentes sejam compartilhadas com os órgãos cuja atuação se relacionem com o assunto, especialmente aqueles responsáveis pela educação e
saúde. Art. 6º - Os órgãos envolvidos poderão celebrar convênios com instituições de ensino e pesquisa para que estas
possam prestar apoio técnico e operacional na implementação
da alimentação saudável nas escolas, incluindo a capacitação
de profissionais de saúde e de educação, Merendeiras, Cantineiros, Conselheiros de Alimentação Escolar, dentre outros
interessados. Art. 7º - O Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua
publicação. Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias destinadas à
atividade “Alimentação Escolar”, suplementadas se necessário.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de setembro de 2010.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9.715 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010
Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº
7.815/95, que institui medalha para
os incentivados do turismo em Fortaleza, na forma que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - É alterado o art. 1º da Lei nº 7.815, de 30 de outubro
de 1995, e nele são inseridos novos parágrafos, passando o
artigo a ter a seguinte redação: “Art. 1º - Fica instituída a Medalha Everardo Montenegro, destinada a agraciar os incentivadores do turismo em Fortaleza. § 1º - A Medalha Everardo Montenegro será entregue em cerimônia realizada na semana em
que incidir o dia 27 de setembro, data em que se comemora o
Dia Mundial do Turismo. § 2º - A medalha ora instituída terá as
seguintes características: I - padrão em metal cor prata; II dimensão circular com 40mm (quarenta milímetros) de diâmetro; III - no anverso a efígie de Everardo Montenegro e a inscrição Medalha Everardo Montenegro; IV - no verso deve estar
gravado o brasão oficial do Município de Fortaleza; V - a fita
será de seda chamalotada azul-clara, com 30mm (trinta milímetros) de largura e 60mm (sessenta milímetros) de comprimento”. Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 7.815, de 30 de outubro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º O chefe do
Poder Executivo fica autorizado a promover, anualmente, consulta junto ao Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza
(COMTUR) para a escolha dos agraciados”. Art. 3º - Esta Lei
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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

FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 9.563 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
Cria o Corredor Gastronômico da Varjota, na forma que indica.
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 Corredor Gastronômico da Varjota.
Parágrafo Único - Para efeitos do disposto nesta
Lei, o Corredor Gastronômico da Varjota fica delimitado pelo
quadrilátero compreendido entre as Avenidas Santos Dumont,
Senador Virgílio Távora e Abolição e a Rua Manoel Jesuíno.
Art. 2° - A área delimitada poderá ser objeto de
regras específicas relativas ao uso do solo, às obras e às
posturas municipais, pelos estabelecimentos enquadrados no
perfil só-cio-econômico do supracitado corredor.
Art. 3° - O Corredor Gastronômico da Varjota tem
por objetivos:
I - promover o desenvolvimento sustentável da
atividade econômica ali espontaneamente já instalada;
II - atrair novos investimentos dentro do perfil
vocacional da área;
III - assegurar o controle urbano e o
ordenamento do uso do solo, com ênfase ao combate às poluições sonora, visual e do ar;
IV - favorecer o trânsito de pedestres na área e
melhorias da circulação de veículos;
V - otimizar o uso coletivo de estacionamentos,
bem como a ampliação da oferta de vagas no entorno;
VI - realizar campanhas publicitárias objetivando
a divulgação do referido corredor;
VII - patrocinar festivais e encontros gastronômicos e culturais.
Art. 4° - Condicionado ao ordenamento urbano,
respeito ao passeio, combate às poluições visual, sonora e do
ar, poderá o Município firmar parcerias com estabelecimentos,
diretamente ou através de associações representativas dos
mesmos, bem como com outras entidades da iniciativa privada,
com o objetivo de promover o desenvolvimento da atividade e
do seu potencial turístico de forma ambientalmente sustentável.
Art. 5º - Fica o Município autorizado a incluir o
Corredor Gastronômico da Varjota como atração turística, nas
suas campanhas publicitárias destinadas à promoção do
turismo na cidade de Fortaleza.
Art. 6º - Fica o poder público municipal
autorizado a criar o Selo de Responsabilidade Urbanística, que
será conferido anualmente aos estabelecimentos que se
adequarem às regras e aos critérios estabelecidos nesta Lei,
conforme dis-puser regulamento.
Art. 7º - As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

SUPLEMENTO AO Nº 14.215

Art. 8° - 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 2009.
Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***
LEI Nº 9.564 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
Cria o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA 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 de
Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA Fortaleza,
instância de articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil, de caráter consultivo, para a formulação de diretrizes
para políticas e ações na área da segurança alimentar e
nutricional.
§ 1º - O CONSEA Fortaleza é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), assegurada
a sua autonomia administrativa.
§ 2º - Cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) garantir os meios necessários ao funcionamento do CONSEA Fortaleza, incluindo suporte técnico,
administrativo e financeiro, com a devida previsão orçamentária.
Art. 2º - Cabe ao CONSEA Fortaleza estabelecer
diálogo permanente entre o Governo Municipal e as organizações sociais nele representadas, com o objetivo de assessorar a Prefeitura Municipal de Fortaleza na formulação de
políticas públicas e na definição de diretrizes e prioridades que
visem à garantia do direito humano à alimentação adequada e
da sobe-rania alimentar.
Art. 3º - O CONSEA Fortaleza reger-se-á pelos
princípios da universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação,
da preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas.
Parágrafo Único - É objetivo precípuo do
CONSEA Fortaleza a participação social na formulação,
acompanhamento, monito-ramento e controle das políticas e
dos planos de segurança alimentar e nutricional, a partir da
construção de mecanismos que garantam a participação efetiva e a transparência dos pro-gramas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para sua concessão.
Art. 4º - Compete ao CONSEA Fortaleza propor e
se pronunciar sobre:
I - as diretrizes da Política Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, a ser implementadas pelo
Governo;
II - os projetos e ações da Política Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, a ser incluídos, anualmente,
na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento do Município
de Fortaleza;
III - as formas de articulação e mobilização da
sociedade civil organizada, no âmbito da Política Municipal
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de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando prioridades;
IV - a realização de estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar e nutrícional;
V - a organização e implementação da
Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
Fortaleza;
VI - instituir as bases para a constituição do
Sistema Municipal de Segurança Alimentar.
Art. 5º - São atribuições do CONSEA Fortaleza:
I - elaborar, aprovar e, quando necessário,
modificar o próprio Regimento Interno;
II - convocar a Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza, de modo
consoante e articulado com a realização das Conferências
Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, bem
como definir seus parâmetros de composição, organização e
funcionamento, por meio de regulamento próprio, de acordo
com o CONSEA Nacional;
III - propor ao Poder Executivo Municipal as
diretrizes e prioridades da Política e do Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, considerando as deliberações da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de Fortaleza;
IV - instituir Mecanismos permanentes de
articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança
alimentar e nutricional no Município, com a finalidade de
promover o diálogo e a convergência das ações;
V - mobilizar e apoiar entidades da sociedade
civil na discussão e na implementação de ações públicas de
seguran-ça alimentar e nutricional;
VI - interagir com a sociedade para democratizar
as informações inerentes ao combate à fome, à miséria e à
exclusão social, bem como solicitar às instituições públicas e
privadas dados sobre programas e projetos de Segurança
Alimentar Nutricional Sustentável.
Art. 6º - O CONSEA Fortaleza será composto por
24 (vinte e quatro) conselheiros e seus respectivos suplentes,
sendo 1/3 (um terço) de representantes do poder público
municipal, 1 (um) conselheiro indicado pelo chefe do Poder
Legislativo Municipal e os demais pelo chefe do poder
executivo municipal, e 2/3 (dois terços) de representantes da
sociedade civil.

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR
Secretaria Executiva Regional II
OLINDA MARIA DOS SANTOS
Secretaria Executiva Regional III
ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY
Secretaria Executiva Regional IV

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

RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Secretaria Executiva Regional V
AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES
Secretaria Executiva Regional VI

FORTALEZA - CEARÁ
CEP: 60.425-680

Art. 7º - A representação do poder público
municipal no CONSEA Fortaleza se dará através dos seguintes
órgãos:
I - Secretaria Municipal de Assistência Social
(SEMAS);
II - Secretaria Municipal de Educação (SME);
III - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico (SDE);
IV - Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
V - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Controle Urbano (SEMAM);
VI - Secretaria Municipal de Direitos Humanos
(SDH);
VII - Fundação de Desenvolvimento Habitacional
de Fortaleza (HABITAFOR);
VIII - Câmara Municipal de Fortaleza.
Art. 8º - As entidades representantes da sociedade civil no CONSEA Fortaleza deverão ter como foco de
ação, direta ou indiretamente, a promoção da segurança
alimentar e nutricional no Município de Fortaleza, contemplando os seguintes segmentos sociais:
I - sindicatos de categorias profissionais e
econômicas, de áreas de atividades afins;
II - associação de classes profissionais e
empresariais de áreas afins;
III - representantes de populações específicas
ou vulneráveis;
IV - redes e fóruns, movimentos sociais,
populares, comunitários e organizações não governamentais;
V - representações de gerações (criança/adolescente/idoso);
VI - representantes de entidades e núcleos que
atuam na área de nutrição;
VII - entidades de ensino e pesquisa.
Art. 9º - Poderão também compor o CONSEA
Fortaleza, com direito apenas à voz, observadores e membros
solidários, incluindo-se representantes dos conselhos afins de
âmbito municipal.
Art. 10 - O CONSEA Fortaleza será presidido por
um de seus integrantes, representante da sociedade civil, eleito
pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e
nomeado pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único - As atividades dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA Fortaleza, serão consi-

Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***
LEI Nº 9.565 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
Estabelece a possibilidasde de
revisão dos enquadramentos
nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Município de
Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º - A Secretaria de Administração do
Município (SAM) poderá revisar os enquadramentos efetivados
com base na Lei Complementar nº 38/2007 (publicada no DOM
de 11.07.2007), Lei nº 9.249/07 (publicada no DOM de
12.07.2007), Lei nº 9.263/07 (publicada no DOM de
28.09.2007), Lei nº 9.265/07 (publicada no DOM de
28.09.2007), Lei nº 9.227/07 (publicada no DOM de
11.10.2007), Lei nº 9.310/07 (publicada no DOM de
06.12.2007), Lei nº 9.324/07 (publicada no DOM de
31.12.2007), Lei nº 9.329/07 (publicada no DOM de
31.12.2007), Lei Complementar nº 51/07 (publicada no DOM de
29.01.2008), Lei Complementar nº 52/07 (publicada no DOM de
29.01.2008), Lei nº 9.334/07 (publicada no DOM de
30.01.2008), Lei nº 9.335/07 (publicada no DOM de
13.03.2008) e Lei nº 9.370/08 (publicada no DOM de
30.04.2008), aplicando vetores de correção, visando corrigir
distorções pontuais verificadas na aplicação efetiva dos Planos
de Cargos, Carreiras e Salários.
§ 1º - Portaria conjunta do Secretário de Administração do Município e do Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento definirão os vetores de correção, caso
a caso, para reenquadramento dos servidores que tiverem sua
situação revisada.
§ 2º - O resultado da revisão indicada no caput
não poderá resultar em redução do vencimento-base e/ou da
remuneração do(a) servidor(a).

LEI Nº 9.566 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
Desafeta o imóvel público municipal oriundo do Loteamento
Sítio Canadá, na forma que especifica, e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º - Fica modificada, para fins de habitação
de interesse social, a destinação de uso dos seguintes bens
pertencentes ao patrimônio imobiliário municipal sobre os quais
dispõe esta Lei, oriundos de doação legal em consequência do
Loteamento Sítio Canadá:
I - área de formato triangular de 6.502,50m2 (seis
mil, quinhentos e dois metros e cinquenta centímetros quadrados), extremando e medindo: ao norte, por onde mede
192,00m (cento e noventa e dois metros) em linha curva,
limitando-se com a Rua Bartolomeu de Gusmão; ao sul, por
onde mede 162,00m (cento e sessenta e dois metros), com a
Rua Professor Guilhon; a oeste, por onde mede 100,00m (cem
metros), limitando-se com a Rua SDO, prolongamento da
Travessa Santa Cruz, anteriormente destinada como área
verde/praça (bem de uso comum do povo), cadastrada sob o nº
289 da Secretaria Executiva Regional IV (SER IV);
II - área que compõe parte do sistema viário do
Loteamento Sítio Canadá, faixa de terra com 1.221,50m2 (um
mil, duzentos e vinte e um metros e cinquenta centímetros
quadrados), constituída de parte do leito da Rua Professor Guilhon, situada no trecho entre o prolongamento das Travessas
Santa Cruz e Gravatá, registrada à margem da transcrição nº
33.175 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Fortaleza, distante da Travessa Santa Cruz na direção oeste-leste, extremando e medindo: ao norte, por onde mede 130,51m (cento e trinta metros e cinquenta e um centímetros) em 2 (dois) seguimentos, limitando-se com área de
praça; ao sul, por onde mede 129,60m (cento e vinte e nove
metros e sessenta centímetros), limitando-se com o restante de
faixa de via da Rua Professor Guilhon; a leste, por onde mede
6,49m (seis metros e quarenta e nove centímetros), limitandose com o prolongamento da Travessa Gravatá; e, a oeste, por
onde mede 9,33m (nove metros e trinta e três centímetros),
limitando-se com o restante da faixa da via denominada Rua
Professor Guilhon.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar no imóvel objeto desta Lei a construção de
conjunto habitacional popular em benefício de famílias previamente cadastradas, nos termos do projeto elaborado pela
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
(HABITAFOR).
Parágrafo Único - A construção do conjunto habitacional de que trata esta Lei deverá ser realizada mediante
prévio cadastramento de cada família a ser bene-ficiada e da
sua respectiva unidade habitacional, contendo endereço, limites e confinantes, sendo concedido o título de posse gravado
com cláusula de pessoalidade, intransferibilidade e indelegabilidade.
Art. 3º - Fica garantido ao Município de Fortaleza
retomar a unidade habitacional sobre a qual dispõe esta Lei
caso seja objeto de venda, transferência, empréstimo, cessão
ou alienação de posse, não tendo o adquirente ou novo
possuidor direito de retenção ou indenização das benfeitorias,
ainda que necessárias.

> CONSELHOS

Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***

Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

Art. 2º - 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 2009.

>

deradas serviço de relevante interesse público e não remunerado.
Art. 11 - Os representantes das entidades da
sociedade civil serão eleitos entre seus pares em fórum
convocado especialmente para esse fim, para um mandato de
dois (2) anos, permitida a recondução apenas por um mesmo
período.
§ 1º - O poder público municipal garantirá a
estrutura necessária para a constituição do fórum de que trata
o caput deste artigo, assegurada a autonomia das entidades e
movimentos sociais dele participantes.
§ 2º - Cada entidade da sociedade civil indicará sua representação como titular e/ou suplente do mesmo segmento social para participar do CONSEA Fortaleza.
Art. 12 - O CONSEA Fortaleza se constituirá de
plenário e de câmaras temáticas permanentes, instituídas de
acordo com o Regimento Interno, com a função de elaborar
estudos e propostas, bem como se manifestar sobre assuntos
pertinentes aos assuntos de suas respectivas competências.
Art. 13 - O CONSEA Fortaleza poderá também
instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar
e propor medidas específicas.
Art. 14 - O plenário do CONSEA Fortaleza se
reunirá com periodicidade e quórum definidos em seu
Regimento Interno.
Art. 15 - 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 2009.
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dezembro de 2015.     

    




Regulamenta a Câmara Inter
setorial Municipal de Seguran
ça Alimentar e Nutricional de
Fortaleza(CAISANFortaleza)
integrante do Sistema Munici
pal de Segurança Alimentar e
Nutricional, e dá outras provi
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI
doart.83daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezaeCONSI
DERANDOqueaLeiMunicipaln°10.134,de04dedezembro
de 2013 criou o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e
NutricionaldeFortaleza.CONSIDERANDOqueaLeiMunicipal
n° 10.134/2013 estabelece que a Câmara Intersetorial Munici
paldeSegurançaAlimentareNutricionaldeFortaleza(CAISAN
Fortaleza)compõeoSistemaMunicipaldeSegurançaAlimen
tareNutricionaldeFortaleza.CONSIDERANDOainda,queo§
4ºdoart.7ºdaLeiMunicipaln°10.134/2013remetearegula
mentação da Câmara Intersetorial Municipal de Segurança
AlimentareNutricionaldeFortaleza(CAISANFortaleza)para
Decreto do Chefe do Poder Executivo. DECRETA: Art. 1º  A
CâmaraIntersetorialMunicipaldeSegurançaAlimentareNutri
cional (CAISAN  Fortaleza) integra o Sistema Municipal de
SegurançaAlimentareNutricional(SISANFortaleza)etema
suas atribuições, composição e organização disciplinados na
formadesteDecreto.

CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES


Art. 2º  A Câmara Intersetorial Municipal de
SegurançaAlimentareNutricional(CAISANFortaleza)tema
finalidadedepromoveraarticulaçãoeaintegraçãodosórgãos,
entidadeseaçõesdaadministraçãopúblicamunicipaisafetosà
àreadeSegurançaAlimentareNutricional.
CAPÍTULOII
DASCOMPETÊNCIAS

Art.3ºCompeteàCâmaraIntersetorialMunici
paldeSegurançaAlimentareNutricional(CAISANFortaleza):
I.elaboraraPolíticaeoPlanoMunicipaldeSegurançaAlimen
tareNutricional,indicandodiretrizes,metasefontesderecur
sos, bem como instrumentos de acompanhamento, monitora
mentoeavaliaçãodesuaimplementação,observadasasdire
trizes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri
cional(CONSEAFortaleza).II.coordenaraexecuçãodaPolíti
caedoPlanoMunicipaldeSegurançaAlimentareNutricional
PMSAN, mediante interlocução permanente com o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza
(CONSEA Fortaleza) e com os órgãos executores de ações e
programas de Segurança Alimentar e Nutricional. III. Apresen
tar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segu
rançaAlimentareNutricional(CONSEAFortaleza),necessários
ao acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional (PMSAN). IV. Monitorar e
avaliarosresultadoseimpactosdaPolíticaedoPlanoMunici
pal de Segurança Alimentar e Nutricional (PMSAN). V. partici
pardofórumbipartite,bemcomodofórumtripartipe,parainter
locução e pactuação com a Câmara Estadual Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional e a Câmara Interministerial
deSegurançaAlimentareNutricional,sobreoPactodeGestão
pelo Direito Humano à Alimentação Adequada (PGDHAA) e
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mecanismos de implementação dos Planos de Segurança
Alimentar e Nutricional. VI. Solicitar informações de quaisquer
órgãosdaadministraçãodiretaouindiretadoPoderExecutivo
Municipal para o bom desempenho de suas atribuições. VII.
Assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento
das recomendações do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA Fortaleza) pelos órgãos de
governo que compõem a Câmara Intersetorial Municipal de
SegurançaAlimentareNutricional(CAISANFortaleza),apre
sentando relatórios periódicos. VIII. Elaborar e aprovar o seu
regimento interno, observado o disposto: a) na Lei Federal n°
11.346,de15desetembrode2006;b)noDecretoFederaln°
6.272,de23denovembrode2007;c)noDecreton°6.273,de
23 de novembro de 2007; d) no Decreto Federal n° 7.272, de
25deagostode2010e;e)naLeiMunicipaln°10.134,de04
dedezembrode2013.
CAPÍTULOIII
DAESTRUTURA

Art. 4º  A Câmara Intersetorial Municipal de
SegurançaAlimentareNutricional(CAISANFortaleza)teráa
seguinte composição: I. Plenário; II. Comitê Executivo. III. Se
cretariaExecutiva.IV.ComitêsTécnicos.
SEÇÃOI
DOPLENÁRIO

Art.5ºOPlenárioconstituioórgãodedelibera
çãosuperiorefinaldaCâmaraIntersetorialMunicipaldeSegu
rançaAlimentareNutricional(CAISANFortaleza)eserácom
posto pelos seguintes membros: I. Secretário(a) Municipal do
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(SETRA),queopresidirá;II.Secretário(a)MunicipaldoDesen
volvimento Econômico (SDE). III. Secretário(a) Municipal da
Educação(SME);IVSecretário(a)MunicipaldoPlanejamento,
Orçamento e Gestão (SEPOG); V. Secretário(a) Municipal do
UrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA);VI.Secretário(a)Muni
cipal da Saúde (SMS). VII. Secretário(a) Municipal da Cidada
nia e Direitos Humanos (SCDH). VIII. Secretário(a) Municipal
de Governo (SEGOV); IX. Secretário(a) Municipal do Desen
volvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR); X. Coor
denador(a)EspecialdeParticipaçãoSocial;XI.Coordenador(a)
Especial de Políticas Públicas de Juventude. § 1º  Os mem
brosquecompõemoPlenáriodeverãoindicarosseusrespec
tivos suplentes. §2º  Poderão participar das reuniõesdaCâ
maraIntersetorialMunicipaldeSegurançaAlimentareNutricio
nal (CAISAN  Fortaleza), considerando a pertinência dos ter
masaseremdebatidos,outrosconvidados,pordeliberaçãodo
PlenáriooudeseuPresidente.§3ºAreuniãodoPlenárioda
CAISAN Fortaleza darseá ordinariamente com periodicidade
anual, por convocação do seu Presidente. § 4º  Poderão ser
convocadas reuniões extraordinárias, desde que justificadas
pelaPresidênciadaCAISANFortaleza.
SEÇÃOII
DOCOMITÊEXECUTIVO

Art.6ºOComitêExecutivoconstituioórgãode
deliberação da Câmara Intersetorial Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional (CAISAN  Fortaleza) e será composto
por representantes dos seguintes órgãos e entidades: I. 01
(um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho, De
senvolvimentoSocialeCombateàFome(SETRA),queopre
sidirá; II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico(SDE); III. 01 (um) representante
daSecretariaMunicipaldaEducação(SME);IV.01(um)repre
sentantedaSecretariaMunicipaldoPlanejamento,Orçamento
e Gestão (SEPOG). V. 01 (um) representante da Secretaria
Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA); VI. 01
(um) representante da Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
VII. 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Cida
daniaeDireitosHumanos(SCDH),sendo01(um)necessaria
mente representante da Coordenadoria Especial de Políticas
paraMulheres;VIII.01(um)representantedaSecretariaMuni

COMISSÃO DE
INTERGESTORES

situaçãonacionaldeSegurançaAlimentareNutricional;II.Ser
quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
III.disporsobreosseguintestemas:a)ofertadealimentosaos
estudantes,trabalhadoresepessoasemsituaçãodevulnerabi
lidade alimentar; b) transferência de renda; c) educação para
segurança alimentar e nutricional; d) apoio a pessoas com
necessidades alimentares especiais; e) fortalecimentodaagri
cultura familiar eda produção urbana e periurbana de alimen
tos; f) aquisição governamental de alimentos provenientes da
agricultura familiar para o abastecimento e formação de esto
ques; g) mecanismos de garantia de preços mínimos para os
produtos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade; h)
acesso à terra; i) conservação, manejo e uso sustentável da
agrobiodiversidade; j) alimentação e nutrição para a saúde; k)
vigilânciasanitária;l)acessoààguadequalidadeparaconsu
mo e produção; m) assistência humanitária internacional e
cooperaçãoSulSulemsegurançaalimentarenutricionalen)
segurança alimentar e nutricional de povos indígenas, quilom
SEÇÃOIII
DASECRETARIAEXECUTIVA
bolas, demais povos e comunidades tradicionais; o) outros
definidos pela Política Nacional  de Segurança Alimentar. IV.

Art.7ºASecretariaExecutivadaCâmaraInter
Explicitarasresponsabilidadesdosórgãoseentidadesafetasà
setorial Municipal de Segurança Alimentar e NutricionalSegurança Alimentar e Nutricional; V. incorporar estratégias
(CAISAN  Fortaleza) será exercida pela Secretaria Municipal
territoriais e intersetoriais e visões articuladas das demandas
do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome das populações, com atenção para as especificidades dos
(SETRA), a qual deverá garantir a sua estruturação e o seu
diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade
plenofuncionamento.
e de Insegurança Alimentar e Nutricional, respeitandoa diver

sidadesocial,cultural,ambiental,étnicoracialeaequidadede
SEÇÃOIV
gênero;VI.Definirseusmecanismosdemonitoramenteeava
DOSCOMITÊSTÉCNICOS
liação;VII.Serrevisadoacadadoisanos,combasenasorien
tações da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e

Art.8ºOComitêExecutivodaCâmaraInterse
Nutricional,naspropostasdoConselhoMunicipaldeSeguran
torialMunicipaldeSegurançaAlimentareNutricionaldeForta
çaAlimentareNutricionaldeFortaleza(CONSEAFortaleza)e
leza (CAISAN  Fortaleza) poderá instituir Comitês Técnicos
no monitoramento da sua execução; VIII. Definir, ouvido o
comaatribuiçãodeprocederàpréviaanálisedeaçõesespecí
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
ficas.
Fortaleza (CONSEA  Fortaleza) os critérios e procedimentos
de participação no Sistema Municipal de Segurança Alimentar
CAPÍTULOIV
eNutricional(SISANFortaleza).Art.11AProgramaçãoea
DAPOLÍTICAMUNICIPALDESEGURANÇAALIMENTARE
execução orçamentária e financeira dos programas e ações
NUTRICIONAL
que integram a Política e o Plano Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional é de responsabilidade dos órgãos e

Art. 9º  A Política Municipal de Segurança Ali
entidadescompetentesconformeanaturezatemáticaaquese
mentar e Nutricional será implementada por meio do Plano
referem,observadasasrespectivascompetênciasexclusivase
MunicipaldeSegurançaAlimentareNutricionalseráimplemen
as demais disposições da legislação aplicável. Art. 12  A
tada por meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e
CAISAN Fortaleza poderá solicitar informações de quaisquer
NutricionaldeFortaleza(PMSAN),aserconstruídointersetori
órgãosdaadministraçãodiretaouindiretadoPoderExecutivo
almente pela Câmara Municipal Intersetorial de Segurança
Municipal. Art. 13  As deliberações do Plenário da CAISAN
AlimentareNutricionaldeFortaleza(CAISANFortaleza),com
FortalezareceberãoanomenclaturadeResoluções,queserão
basenasprioridadesestabelecidaspeloConselhoMunicipalde
firmadaspeloseuPresidenteepublicadasnoDiárioOficialdo
Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza (CONSEA 
Município.Art.14ORegimentoInternodaCAISANFortaleza
Fortaleza), a partir das deliberações das Conferências Nacio
será aprovado por Portaria do Titular da Secretaria Municipal
nal,EstadualeMunicipaldeSegurançaAlimentareNutricional.
doTrabalho,DesenvolvimentoSocialeCombateàFome(SE

TRA). Art. 15  Este Decreto entra em vigor na data de sua
CAPÍTULOV
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DOPLANOMUNICIPALDESEGURANÇAALIMENTARE
MUNICIPALDEFORTALEZA,aos28domêsdedezembrode
NUTRICIONAL
2015.       


Art. 10  O Plano Municipal de Segurança Ali

mentar e Nutricional (PMSAN) deverá: I. conter análise da
cipal de Governo (SEGOV); IX. 01 (um) representante da Se
cretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacionaldeFortale
za(HABITAFOR). X.01(um)representantedaCoordenadoria
Especial de Participação Social; XI. 01 (um) representante da
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas deJuventude. §
1º  Os órgãos integrantes do Comitê Executivo indicarão os
seus representantes titulares e respectivos suplentes. § 2º 
PoderãoparticipardasreuniõesdoComitêExecutivodaCâma
raIntersetorialMunicipaldeSegurançaAlimentareNutricional
(CAISANFortaleza),considerandoapertinênciadostemasa
seremdebatidos,outrosconvidados,pordeliberaçãodoreferi
do Comitê ou de seu Presidente. § 3º  A reunião do Comitê
Executivo da CAISAN Fortaleza darseá ordinariamente com
periodicidade trimestral, por convocação do seu Presidente. §
4º  Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias, desde
quejustificadaspelaPresidênciadoComitêExecutivo.

>



Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação



>
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Abre aos Orçamentos do Município, em favor de
diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$ 534.000,00parareforçode dotaçõesorçamentárias
consignadasnovigenteorçamento.

OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloArt.83,incisoVI,daLei
OrgânicadoMunicípiodeFortalezaedaautorizaçãocontidanoArt.7º,I,aeb,daLeinº10.312de29dedezembrode2014eCON
SIDERANDOanecessidadedeimplementaraexecuçãodasaçõesdosorçamentosdediversosórgãosdaadministraçãomunicipal.
DECRETA: Art. 1º  Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$534.000,00(quinhentosetrintaequatromilreais),paraatenderàprogramaçãoconstantedoAnexoIdesteDecreto.Art.2ºOs
recursosnecessáriosàexecuçãododispostonoartigoanteriordecorrerãodeanulaçãoparcialdasdotaçõesorçamentáriasindicadas
noAnexoIIdesteDecreto.Art.3ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em28dedezembrode2015.
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as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 16 de março de 2007. Agostinho
Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9199 DE 16 DE MARÇO DE 2007
Institui o serviço especial de
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel
(táxis adaptados), na forma que
indica e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE 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 instituído, no Município de Fortaleza, o serviço de transporte individual de passageiros em
veículos de aluguel (táxis adaptados), para atender às exigências de deslocamentos das pessoas com deficiência física,
temporárias ou permanentes e com restrições de mobilidade
(idosos, gestantes e os demais) em consonância com a legislação vigente. Art. 2º - Para o transporte de passageiros com
deficiência, os veículos deverão estar adaptados com rampa,
contendo fixador de cadeira de rodas, ou com plataforma elevatória na extremidade traseira ou lateral, dentre outra tecnologia
a ser regulamentada pelo Poder Executivo, ademais das seguintes características uniformizadores: I - identificação, mediante afixação de adesivo com o símbolo internacional de acesso conforme NBR 9050; II - padronização cromática externa; III
- os veículos deverão ter capacidade para transportar até 02
(dois) acompanhantes, além do Motorista. Art. 3º - O serviço
táxis adaptados, de que trata esta lei será remunerado pelo
usuário com base na tarifa fixada para o serviço de táxis convencional. Art. 4º - Cabe à Administração Municipal, através do
seu órgão competente, disponibilizar o equivalente a 01% (um
por cento) das permissões existentes no Município para o serviço especial (táxis adaptados) ora instituído, sendo que 0,25%
(zero vírgula vinte e cinco por cento) dessas vagas serão implantadas de imediato e o restante de acordo com a necessidade da prestação do serviço. Art. 5º - Este serviço táxis adaptados será executado por profissionais treinados e capacitados,
registrados pelo órgão responsável pela fiscalização das permissões de táxis no Município de Fortaleza. Parágrafo Único O treinamento e capacitação dos profissionais poderá ser promovido através de parceria entre as entidades de representação das categorias dos deficientes físicos, taxistas e o órgão
público responsável pela fiscalização das permissões de táxis.
Art. 6º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria, devidamente suplementada, se necessário. Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 16 de
março de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
LEI Nº 9201 DE 16 DE MARÇO DE 2007
Autoriza a criação do Programa
Banco de Alimentos de Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE 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 autorizada a criação do Programa
Banco de Alimentos de Fortaleza, com objetivo de captar doações de alimentos e promover sua distribuição, diretamente ou
através de entidades previamente cadastradas, às pessoas
e/ou famílias que não disponham de meios de alimentar-se. §
1º - O programa terá como principal objetivo arrecadar junto a
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indústrias, cozinhas industriais, restaurantes, mercados, feiras,
sacolões e assemelhados, os alimentos, industrializados ou
não, que por qualquer razão tenham perdido sua condição de
comercialização sem, no entanto, terem tido alteradas as propriedades que garantam condições plenas e seguras para o
consumo humano. § 2º - O Programa Banco de Alimentos de
Fortaleza será vinculado às políticas públicas de abastecimento
e segurança alimentar e nutricional, e de assistência social do
Município, com gestão, estrutura e finalidades estabelecidas
nesta Lei. § 3º - O Programa Banco de Alimentos de Fortaleza
terá prazo de duração indeterminado. Art. 2º - São finalidades
precípuas do Programa Banco de Alimentos de Fortaleza: I proceder à coleta, ao recondicionamento e armazenamento de
produtos e gêneros alimentícios, perecíveis ou não, desde que
em condições de consumo, provenientes de: a) doações de
estabelecimentos comerciais e industrias que produzam e
comercializem, no atacado ou no varejo, produtos, gêneros
alimentícios ou refeições; b) apreensão por órgãos da administração municipal, resguardada a aplicação das normas legais e
regulamentares próprias; c) doações de órgãos públicos ou de
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; II - efetuar a
distribuição dos produtos e gêneros disponíveis para: a) creches, escolas, albergues e outros equipamentos sociais vinculados à administração municipal; b) entidades assistenciais
privadas regularmente constituídas, e organizações comunitárias, situadas no município de Fortaleza, previamente cadastradas e indicadas pela Secretaria Municipal de Educação e
Assistência Social (SEDAS); c) unidades de defesa civil municipal, em situação de emergência ou calamidade; III - promover
cursos de educação alimentar e nutricional e de capacitação,
destinados a difundir técnicas de redução e eliminação de
desperdícios e garantia da qualidade sanitária no preparo de
alimentos; IV - promover estudos, pesquisas e debates sobre
temas relacionados com a segurança alimentar e nutricional e
os instrumentos para erradicação da fome; V - promover intercâmbio permanente de experiências com entidades nacionais e
internacionais, que operem programas com objeto e fim semelhantes aos do Programa Banco de Alimentos de Fortaleza. §
1º - Além dos produtos e gêneros alimentícios obtidos na forma
deste artigo, o Programa Banco de Alimentos de Fortaleza
poderá aceitar cessão gratuita ou doação de móveis, utensílios
e equipamentos destinados ao preparo, armazenamento, recondicionamento, avaliação e transporte de alimentos, os quais
serão objeto de catalogação especifica. § 2º - Excetuados os
custos indiretos, decorrentes da estrutura funcional, incluídos o
transporte e as demais atividades decorrentes das finalidades
descritas na forma deste artigo, a arrecadação dos produtos e
gêneros alimentícios referidos neste artigo far-se-á sem ônus
para o Município. Art. 3º - Ao Poder Executivo caberá a coleta
dos alimentos doados, através de veículos adequados e devidamente autorizados pela autoridade sanitária municipal, mediante solicitação do doador. § 1º - Poderão habilitar-se como
doadores pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis pelos
estabelecimentos referidos no § 1º do art. 1º desta Lei. § 2º Deverá participar das equipes de coleta e de distribuição, bem
como das equipes de plantão, pelo menos 1 (um) profissional
legalmente habilitado a aferir e atestar estarem os produtos e
gêneros alimentícios, in natura, industrializados ou preparados,
em condições apropriadas para o consumo. Art. 4º - A distribuição de alimentos às pessoas ou famílias poderá ser através de
entidades assistenciais, sem fins lucrativos, previamente cadastradas junto ao Executivo. § 1º - As entidades assistências
que promoverem a distribuição de alimentos deverão informar
semanalmente às pessoas e/ou famílias atendidas com as
doações do programa objeto da presente Lei. § 2º - As entidades que promoverem a distribuição de alimentos deverão preservar a identidade dos beneficiários finais. Art. 5º - Ao Poder
Executivo, através da Secretaria competente, caberá a coordenação do Programa, visando à racionalização, à coleta e à
distribuição dos alimentos, bem como o incentivo à participação
da sociedade civil no presente programa. Art. 6º - O Programa
Banco de Alimentos de Fortaleza ficará vinculado administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e
será gerido por um Conselho Gestor, composto por represen-

Dispõe sobre homenagem ao
estudante João Nogueira Jucá,
junto à comemoração anual do
Dia do Estudante, na forma
que indica.
FAÇO SABER QUE 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 o estudante JOÃO
NOGUEIRA JUCÁ como patrono dos estudantes de Fortaleza,
sendo homenageado anualmente no primeiro dia útil anterior
ou posterior ao dia 11 de agosto, data de seu falecimento, conseqüência de uma historia impar e sublime de coragem e solidariedade. Art. 2º - O local destinado à homenagem ao estudante João Nogueira Jucá será o pátio externo do Colégio
Liceu do Ceará, onde deverá ser realizada uma solenidade do
Dia do Estudante, combinada com a rememorização do seu
gesto em defesa da vida. Art. 3º - A coordenação do evento
ficará a cargo do Grêmio Estudantil João Nogueira Jucá, pertencente ao Colégio Liceu do Ceará, juntamente com outros
grêmios e as demais entidades estudantis de Fortaleza, que se
responsabilizarão pela realização do evento e busca de informações para a referida homenagem, bem como a comemoração do Dia do Estudante. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 16
de março de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO DE CONVÊNIO - PARTES: Câmara
Municipal de Fortaleza e a UNIÃO DOS VEREADORES DO
ESTADO DO CEARÁ - UVC. OBJETO: Prestação de cooperação técnica para a manutenção e funcionamento da UVC, que
auxiliará a União dos Vereadores do Estado do Ceará, a desenvolver suas ações voltadas ao exercício da atividade parlamentar. DATA E LOCAL DE ASSINATURA: Fortaleza - Ce, 02
de janeiro de 2007. VIGÊNCIA: A vigência do presente convênio é de um ano, ou seja de 02 de janeiro a 31 de dezembro de
2007. DOTAÇÃO: Programa: 01.031.0001.2154.0001, Elemento de Despesa: 335041.103. SIGNATÁRIOS: Rômulo Guilherme Leitão - DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA e Francisco Deuzinho de Oliveira Filho PRESIDENTE DA UVC.
*** *** ***

DIVERSOS
PROJETO RESGATE DE VIDAS
Rua: Tenente Botelho n° 516-F, Itapery
CNPJ: 06.979.403/0001-00 Fortaleza-Ce

PROGRAMAS
>

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

Disponível.....................

R$ 0,00

Obrigações Financeiras....

R$ 0,00

Contas a Receber......

R$ 0,00

Contas a Pagar.................

R$ 0,00

REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO

EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO

Receitas a Receber......

R$ 0,00

Despesa a Pagar.................

Investimento.................

R$ 0,00

Capital Social.......................

R$ 0,00

Imobilizado...................

R$ 0,00

Reserva de Capital..............

R$ 0,00

Diferido.........................

R$ 0,00

Reserva de Lucro................

R$ 0,00

TOTAL DO ATIVO

R$ 0,00

TOTAL DO PASSIVO

R$ 0,00

ATIVO PERMANENTE

R$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

>

LEI Nº 9202 DE 16 DE MARÇO DE 2007

EXTRATO DE CONVÊNIO - PARTES: Câmara
Municipal de Fortaleza e ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DA CIDADANIA DO CEARÁ - ASADEC.
OBJETO: Prestação de cooperação técnica para a manutenção
e funcionamento da ASADEC, que auxiliará a Associação de
Defesa do Consumidor e da Cidadania do Ceará, a desenvolver suas ações voltadas para os direitos do Consumidor
e da Cidadania. DATA E LOCAL DE ASSINATURA: Fortaleza Ce, 01 de março de 2007. VIGÊNCIA: A vigência do presente
convênio de 01 de março a 31 de dezembro de 2007.
DOTAÇÃO: Programa: 01.031.0001.2013.0002, Elemento de
Despesa: 335041.103. SIGNATÁRIOS: Rômulo Guilherme
Leitão - DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA e Valney da Silva Morais - PRESIDENTE DA
ASADEC.

Sistema da política

tantes da Prefeitura Municipal e de entidades diretamente envolvidas com ações na área de segurança alimentar e nutricional, cujos membros serão nomeados por ato do chefe do Poder
Executivo para um mandato de 2 (dois) anos. Parágrafo Único.
A condição de membro do Conselho Gestor será considerada
serviço de caratér relevante, não fazendo jus a qualquer remuneração, salvo a necessária ao cumprimento de missão oficial.
Art. 7º - O Poder Executivo deverá promover campanhas de
esclarecimento e estimulo à doação, redução de desperdício,
aproveitamento integral de alimentos e as demais atividades de
educação para o consumo. Art. 8º - Para a consecução das
finalidades do Programa Banco de Alimentos de Fortaleza, a
Prefeitura Municipal poderá celebrar convênios com outros
órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal,
direta ou indireta, bem como com pessoas físicas ou pessoas
jurídicas de direito privado. Art. 9º - As despesas decorrentes
desta Lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias. Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contatos de sua publicação. Art.
11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DE ALENCAR em 16 de março de 2007. Agostinho
Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
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BALANÇO PATRIMONIAL DA ENTIDADE SOCIAL (PROJETO
RESGATE DE VIDAS). Fortaleza, 31 de dezembro de 2005.
Assinatura Ilegível - DIR. PRESIDENTE. Adriano Bento da
Silva - CRC-CE 016305/0-9.
*** *** ***
PROJETO RESGATE DE VIDAS
Rua: Tenente Botelho n° 516-F, Itapery
CNPJ: 06.979.403/0001-00 Fortaleza-Ce
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

Disponível.....................

R$ 0,00

Obrigações Financeiras....

R$ 0,00

Contas a Receber......

R$ 0,00

Contas a Pagar.................

R$ 0,00

REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO

EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO

Receitas a Receber......

R$ 0,00

Despesa a Pagar

Investimento.................

R$ 0,00

Capital Social.......................

R$ 0,00

Imobilizado...................

R$ 0,00

Reserva de Capital..............

R$ 0,00

Diferido.........................

R$ 0,00

Reserva de Lucro................

R$ 0,00

TOTAL DO ATIVO

R$ 0,00

TOTAL DO PASSIVO

R$ 0,00

ATIVO PERMANENTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL DA ENTIDADE SOCIAL (PROJETO
RESGATE DE VIDAS). Fortaleza, 31 de dezembro de 2006.
Assinatura Ilegível - DIR. PRESIDENTE. Adriano Bento da
Silva - CRC-CE 016305/0-9.
*** *** ***
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Regional IV sobre a realização da FEART, informando data,
hora, local, programação e os participantes inscritos na Feira.
Art. 3° - A FEART fará parte do Calendário Cultural do Município de Fortaleza. Art. 4° - 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 08 de setembro de 2004. 
         

  

   

Institui o DIA MUNDIAL DO LIVREIRO e o DIA MUNDIAL DO
DIFUSOR CULTURAL.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1° - Fica instituído, no
âmbito do Município de Fortaleza, o dia 22 de outubro como o
Dia Mundial do Livreiro e do Difusor Cultural. Art. 2° - O Dia
Mundial do Livreiro e do Difusor Cultural será comemorado no
dia 22 de outubro de cada ano, como forma de homenagear
esses profissionais em sua data festiva. Art. 3° - 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 08 de setembro de
2004.         

  

   

Autoriza a instalação de contador de pulsos de ligações telefônicas, nos imóveis de Fortaleza, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1° - Ficam autorizadas as operadoras de telefonia fixa em Fortaleza a instalarem,
nos imóveis que possuem aparelhos telefônicos em uso e em
pleno funcionamento, contadores de pulsos de ligações emitidas. Parágrafo Único - O contador de pulsos de que esta lei
informará ao usuário os seguintes itens: a) número de chamadas. b) tempo de cada chamada. c) valor em reais até o momento de cada consulta. Art. 2° - O contador de pulsos e sua
instalação ficarão a critério do usuário, caso o mesmo faça a
opção pela instalação, o valor do aparelho e instalação será
debitado na conta telefônica, parcelado, e acordado entre as
partes. Art. 3° - 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 08 de setembro de 2004.  
   

  

   

Assegura aos idosos a reserva
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados em Fortaleza.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - Fica assegurada
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a
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reserva de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados no Município de Fortaleza. Art. 2º - As
vagas de que trata o art. 1º desta Lei deverão ser posicionadas
de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Art. 3º - O
descumprimento à determinação do art. 1º desta Lei implicará
multa no valor de 1.000 (mil) UFIR’s (Unidade Fiscal de Referência). 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 08 de setembro de 2004.  
   

  

  

Denomina de D. MARIA LAURA
DE MELO o Centro de Referência do Idoso da Regional IV, na
forma que indica.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - Fica denominado
de D. Maria Laura de Melo o Centro de Referência do Idoso,
situado no âmbito da Regional IV. Art. 2º - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação oficial. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 08 de setembro de 2004.    
 

  

 
  

Altera a Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991,
bem como a Lei nº 8.811, de 30
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a finalidade, competência estrutura organizacional
básica da Guarda Municipal de
Fortaleza e cria o Sistema Municipal de Segurança, Defesa
Civil e Cidadania.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei
Orgânica do Município. PROMULGA: Art. 1º - O art. 2º da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - A Guarda Municipal de
Fortaleza (GMF), órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, subordinada ao Gabinete do Prefeito, tem
como finalidade a proteção preventiva e ostensiva dos bens e
instalações, a garantia dos serviços públicos municipais e a
Defesa Civil do Município, bem como formular as políticas e as
diretrizes gerais para a segurança municipal.” (NR) Art. 2º - O
art. 3º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - Compete a
Guarda Municipal de Fortaleza: I - executar a vigilância e promover a preservação dos bens, serviços, instalações e logradouros públicos do Município, realizando rondas diurnas e
noturnas; (NR) II - realizar a segurança do Prefeito, do VicePrefeito e, em caráter eventual, de outras autoridades indicadas pelo Chefe do Executivo Municipal; (NR) III - efetuar serviço de apoio e fiscalização, na área de segurança, aos eventos
de interesse da Prefeitura Municipal; (AC) IV - executar o serviço de orientação e salvamento de banhistas no Município,
atuando em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado; (NR) V - apoiar as promoções de incentivo ao turismo
local; VI - executar as ações preventivas e emergenciais de

Defesa Civil do Município, quando da ocorrência de calamidade
pública, prestando socorro às vítimas, em parceria com o competente órgão de Defesa Civil do Estado; VII - realizar a vigilância e a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico,
cultural, ecológico e paisagístico, incluindo os logradouros,
praças e jardins; (AC) VIII - atuar como corpo voluntário de
combate a incêndios, em parceria com o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado; IX - auxiliar na área de segurança a Agência
Reguladora de Limpeza na fiscalização da prestação dos serviços alusivos às atividades do exercício de polícia nas praças,
jardins e logradouros públicos; X - auxiliar a Agência Reguladora de Limpeza na fiscalização da prestação dos serviços de
limpeza urbana nas praças, jardins e logradouros públicos; XI firmar convênios com órgão e entidades públicas, nas esferas
municipal, estadual e federal, visando à prestação de serviços
pertinentes à área de segurança; XII - colaborar na fiscalização
e garantir a prestação dos serviços públicos de responsabilidade do Município, desempenhando atividade de polícia administrativa, nos termos previstos no § 8º do art. 144 da Constituição
Federal, combinado com o inciso XII do art. 76 da Lei Orgânica
do Município” (NR). Art. 3º - O art. 4º da Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação: “ Art. 4º - A estrutura organizacional da Guarda Municipal de fortaleza passa a ser a seguinte: I - Direção-Geral, a
ser exercida pelo Diretor-Geral da Guarda Municipal de Fortaleza; (NR) II - Direção Adjunta, a ser exercida pelo Subdiretor
da Guarda Municipal de Fortaleza; (NR) III - Órgãos de Atuação
Programática; IV - Órgão de Execução Instrumental; V - transforma-se a Assessoria de Defesa Civil em Coordenadoria de
Defesa Civil, com simbologia DNS-1, vinculada à guarda Municipal de Fortaleza, que terá como agregados a Comissão de
Defesa Civil e os Agentes de Cidadania, tendo para tanto total
autonomia administrativa e financeira, cujas funções serão
objeto de regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo”. (AC) Art. 4º - É acrescentado no art. 4º da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, o art. 4-A, com a seguinte redação: “ Art. 4-A - A dotação orçamentária destinada à
Defesa Civil, oriunda do orçamento municipal para exercício de
2004, será executada em conjunto pela Diretoria-Geral da
Guarda Municipal de Fortaleza e a Coordenadoria de Defesa
Civil, instituída pelo inciso V do art. 4º desta Lei Complementar”. (AC) Art. 5º - O art. 5º e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 5º - Para ocupar a função de
Diretor-Geral e Subdiretor da Guarda Municipal de Fortaleza
exige-se formação de nível superior e comprovada experiência,
pelo período mínimo de 2 (dois) anos, na área de segurança
pública, podendo também recair a escolha sobre oficiais superiores das Forças Armadas e da Polícia Estadual, sendo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal. § 1º - O DiretorGeral da Guarda Municipal participará como membro do Conselho de Orientação Política e Administrativa do Município
(COPAM), gozando das prerrogativas e honras protocolares
correspondentes às de Titular da Autarquia ou Fundação Municipal, sendo substituído nos casos de ausência ou impedimento
pelo Subdiretor. § 2º - O Diretor-Geral da Guarda Municipal
terá à sua disposição Secretário Executivo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal.” Art. 6º - O art. 13 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 13 - O regime jurídico dos servidores lotados na Guarda Municipal de Fortaleza, pertencentes
ou não à categoria funcional de Guarda, Agente de Cidadania e
Agente Especial, será objeto de lei de planos de cargos e carreiras específicos para servidores da Guarda Municipal de
Fortaleza, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 6.794, de 27
de dezembro de 1990, e o Plano Municipal de Cargos e Carreiras.” (NR) Art. 7º - O art. 14 da Lei Complementar nº 0004, de
16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 - A nomeação para cargo efetivo inicial do Corpo da
Guarda Municipal, da Categoria de Guarda, Agente de Cidadania e Agente Especial, depende de aprovação em concurso de
provas ou de provas e títulos, segundo os critérios estabelecidos em edital do concurso público. Parágrafo Único - Haverá
concurso público apenas para os níveis iniciais de Guarda de
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2ª Classe e Subinspetor de 2ª Classe do Corpo da Guarda e
para as demais carreiras não pertencentes ao Corpo da Guarda de Fortaleza." (NR) Art. 8° - O art. 15 da Lei Complementar
nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 15. São requisitos indispensáveis ao Corpo da
Guarda Municipal da Classe de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais: I - segundo grau completo; II - idade
mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco)
anos; III - boa saúde física e mental, e não ser portador de
deficiência física incompatível com o exercício do cargo; IV reputação ilibada, comprovada mediante documentação a ser
exigida no edital do concurso público." Art. 9° - O art. 17 da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 17. - O ordenamento hierárquico da Categoria de Guarda Municipal compreende as seguintes classes: I - Classes de Guarda: a) Guarda de 2ª Classe; b) Guarda de 1ª Classe; II - Classes de Subinspetor: a)
Subinspetor de 2ª Classe; b) Subinspetor de 1ª Classe; Ill Classe de Inspetor: a) Inspetor. § 1° - Há hierarquia entre as
Classes de Subinspetor e de Guarda de 1ª Classe e de
2ª Classe, sendo estas subordinadas àquelas. § 2° - Em decorrência da extinção da Classe de Subinspetor de 3ª Classe, os
atuais Subinspetores de 3ª Classe passam à Classe de Subinspetor de 2ª Classe e os de 2ª Classe passam para a 1ª
Classe. § 3° - Os ocupantes das classes de 1°, 2° e 3° Inspetores passam à Classe de Inspetor, tendo este ascensão hierárquica sobre as demais classes, referidas no Anexo Único desta
Lei Complementar. § 4° - Os guardas de 1ª Classe, que atenderem aos requisitos de promoção para a classe hierárquica
imediatamente superior, conforme estabelecido na Lei nº 7.141,
de 29 de maio de 1992, passarão a exercer a função de
Subinspetor de 2ª Classe." (AC) Art. 10 - O parágrafo único do
art. 19 da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 19 - ....................
Parágrafo Único - A Gratificação de Risco de Vida, referida no
caput deste artigo, incorpora-se aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção do benefício por um
período superior a 2 (dois) anos, de forma ininterrupta, na data
da postulação da aposentadoria." (NR) Art. 11 - O art. 23 da Lei
Complementar nº 0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 23. É proibido o uso do uniforme ao Guarda Municipal, quando: I - não mais pertencer ao
efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza; II - estiver exercendo
função comissionada ou à disposição de outro órgão não pertencente à Prefeitura Municipal de Fortaleza, desde que esteja
realizando atividade não inclusa nas competências legais do
cargo de Guarda Municipal; III - passar para a inatividade. Parágrafo Único - O Regime Disciplinar da Guarda Municipal
poderá prever proibições ao uso do uniforme, não constantes
neste artigo." (NR) Art. 12 - O art. 21 da Lei Complementar nº
0004, de 16 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação: "Art. 21 - O Corpo da Guarda Municipal está especificado no Anexo Único desta Lei Complementar, com denominação e qualificação ali previstas. § 1° - A Categoria de Guarda
Municipal organiza-se em 5 (cinco) Classes, na forma estabelecida pelo Anexo Único desta Lei Complementar. § 2° - A nova
distribuição substitui e extingue a atual denominação, descrita
na Lei Complementar nº 0007, de 01 de setembro de 1992."
Art. 13 - A Guarda Municipal será composta por um contingente
de Guardas correspondente aos cargos necessários ao cumprimento de suas finalidades, sendo um efetivo de Guardas,
Agentes de Cidadania e Agentes Especiais fixado no limite
máximo de 2.355 (dois mil trezentos e cinqüenta e cinco mil)
componentes. Art. 14 - O preenchimento dos cargos, previstos
no caput do art. 9° desta Lei Complementar, dar-se-á pelo
efetivo já existente da Guarda Municipal de Fortaleza, considerando o critério de antiguidade, e as promoções subseqüentes
dar-se-ão pelos critérios estabelecidos no regulamento de
promoções, a ser aprovado por Decreto, dentro dos limites e
quantitativos abaixo: I - 106 Inspetores; II - 225 Subinspetores
de 1ª Classe; III - 300 Subinspetores de 2ª Classe; IV - 855
Guardas de 1ª Classe; V - 639 Guardas de 2ª Classe; VI - 200
Agentes de Cidadania; VII - 30 Agentes Especiais. Art. 15 - A
composição e atribuições dos setores e diversas funções da
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estrutura organizacional da Guarda Municipal de Fortaleza
fixadas por Regulamento a ser aprovado, através de Decreto
pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da publicação desta Lei Complementar. Art. 16 Fica criado o Sistema Municipal de Segurança, Defesa Civil e
Cidadania, constituído pelos mecanismos consolidados por
esta Lei Complementar, objetivando a integração das ações
preventivas de segurança patrimonial, Defesa Civil e de serviços públicos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - As atividades a serem regulamentadas para o Sistema Municipal de Segurança, Defesa
Civil e Cidadania, referido no caput deste artigo, sob nenhuma
hipótese, deverão invadir as competências funcionais da Guarda Municipal de Fortaleza, notadamente as da área de segurança. Art. 17 - A formulação do Plano Integrado de Segurança
e Cidadania observará as seguintes diretrizes: I - ação integrada com as demais políticas municipais, principalmente do meio
ambiente, educação, saúde, cultura e ação social; II - promoção de campanhas educativas de estímulo à diminuição da
violência, preservação do patrimônio público e meio ambiente;
III - integração do serviço de segurança patrimonial do Município, inclusive aquele prestado por empresas terceirizadas; IV unificação do serviço de radiocomunicação operado no âmbito
da Prefeitura Municipal; V - integração com o Sistema de Segurança Pública Estadual, visando obter informações estatísticas
de interesse às ações a serem desenvolvidas no âmbito municipal. Art. 18 - A Jornada de Trabalho dos servidores, integrantes do quadro de pessoal da Guarda Municipal de Fortaleza, é
estabelecida no art. 4° da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de
1990, Estatuto dos Servidores do Município, podendo, entretanto, ser estabelecido um sistema de escala de serviço e de aferição de freqüência, visando atender ao interesse público. Art.
19 - A Guarda Municipal terá direito a passe livre nos transportes coletivos urbanos de passageiros no âmbito do município
de Fortaleza. Parágrafo Único - Usufruirá deste direito o Guarda, o Subinspetor e o Inspetor da Guarda Municipal, bem como
o Agente de Cidadania e o Agente Especial, quando estiverem
a serviço da municipalidade, devidamente uniformizados. Art.
20 - Excluídas as gratificações por tempo de serviço e as demais percebidas por direito adquirido, todos os Guardas Municipais, ativos e inativos, em suas respectivas classes, deverão
receber seus vencimentos e proventos com percepção remuneratória igualitária na forma prevista em lei. Art. 21 - Os integrantes do Corpo da Guarda Municipal de Fortaleza poderão utilizar
armamentos e equipamentos para ações defensivas, de acordo
com o Estatuto do Desarmamento, Lei Federal nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, e devidamente regulamentado pelo
Poder Executivo Municipal através de Decreto. Art. 22 - As
despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar
correrão por conta das dotações orçamentárias da Guarda
Municipal, acrescida dos créditos suplementares necessários.
Art. 23 - A transgressão disciplinar é a infração administrativa
caracterizada pela violação dos deveres dispostos no Decreto
Regulamentar de Punições a ser editado posteriormente, cominando ao infrator as sanções previstas no Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das responsabilidades penal e
civil cabíveis ao caso. Art. 24 - Esta Lei Complementar entra
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário, notadamente os arts. 6°, 7°, 8°, 17 e 21 e
parágrafo único do art. 2° da Lei Complementar nº 0004, de 16
de julho de 1991; a Lei Complementar nº 0007, de 01 de setembro de 1992; e os Decretos Municipais que regulamentam a
atividade da atual Guarda, os quais deverão ser reformulados
para se adequarem a esta Lei Complementar. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 08 de setembro de 2004.   
    
 
ANEXO ÚNICO
QUADRO DE PESSOAL
I - Parte Permanente de Provimento Efetivo
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CLASSE
QUANTIDADE
Guarda Municipal de 2ª Classe
639
Guarda Municipal de 1ª Classe
855
Subinspetor de 2ª Classe
300
Subinspetor de 1ª Classe
225
Inspetor
106
Agente Municipal de Serviços Públicos e
Cidadania
200
Agente Especial
30



    OBJETO: Contratação dos serviços de locação de mão-de-obra, celebrado entre a
Câmara Municipal de Fortaleza e a ABCR - Associação Beneficente Cearense de Reabilitação. DATA E LOCAL DE ASSINATURA: Fortaleza-Ce., 31 de agosto de 2004. VIGÊNCIA: 01
(um) mês, 01.09 a 30.09.2004. DOTAÇÃO: 01.101.2002.0002 3390-37. CONSIGNANTES:   
CPF 117.206.543/87 -     
   e    
CPF 385.174.183-87 -      
       
 



    OBJETO: Contratação de empresa especializada para a locação de 15 (quinze)
equipamentos shitches e 480 pontos lógicos, celebrado entre a
Câmara Municipal de Fortaleza e a empresa TELENORDESTE
LTDA. DATA E LOCAL DE ASSINATURA: Fortaleza-Ce., 01 de
setembro de 2004. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, de 01 de
setembro a 31 de dezembro de 2004. VALOR: R$ 2.888,00
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) mensais. DOTAÇÃO:
0110120020001 - E. Despesa 3390-39.00. CONSIGNANTES:
      CPF 117.206.543/87        e
    CPF 352.522.196-72 - 
   



  

   
  


O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
DO AUTRAN NUNES, é uma entidade civil com responsabilidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e
foro na cidade de Fortaleza-Ceará, na Rua Barão de Cotegipe,
520 - Autran Nunes com o objetivo entre outros, criação de
outras associações em outras regiões do país e do exterior,
inclusive através da mobilização de entidade governamentais e
organizações não governamentais, nacionais e internacionais,
e será administrada pelos seguintes órgãos: a) Assembléia
Geral, b) Diretoria composta de: Presidente, Vice-Presidente,
Tesoureiro, Conselho Fiscal. A diretoria será eleita para um
mandato de 03 (três) anos podendo ser reeleita. Os sócios não
se responsabilizarão solidária nem subsidiariamente pelas
obrigações sociais contraída pela diretoria. O presente estatuto
poderá ser complementado por regulamentos, aprovados em
Assembléia Geral. A entidade só poderá ser extinta pela Assembléia Geral, com aprovação unânime dos membros com
direito a voto, verificada a impossibilidade do cumprimento dos
seus objetivos. No caso de extinção do Conselho Comunitário
de Segurança do Autran Nunes, serão seus bens destinados a
uma instituição congênere, sem fins lucrativos e reconhecidamente de utilidade pública.



DECRETO Nº 12513 DE 31 DE MARÇO DE 2009
Convoca a 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública, e
dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.
83, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e
em conformidade com o regimento da 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública - CONSEG. CONSIDERANDO que a 1ª
CONSEG terá como objetivo a formulação de princípios e diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e desenvolverá seus trabalhos com base no seguinte lema: “Segurança com
cidadania: participe dessa mudança”. CONSIDERANDO ainda
que a etapa nacional da 1ª CONSEG será realizada no período
de 27 a 30 de agosto de 2009, na cidade de Brasília, Distrito
Federal. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência
Municipal de Segurança Pública, a ser coordenada pela Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Art. 2º - A Conferência
Municipal é a parte integrante, preparatória e eletiva da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, e será realizada na
cidade de Fortaleza, no período de 07 e 08 de maio de 2009.
Art. 3º - A Conferência Municipal, em conformidade com o regimento da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública,
desenvolverá em seus trabalhos os seguintes temas: I - Gestão
democrática, controle social e externo, integração e federalis-

DECRETO Nº 12515 DE 31 DE MARÇO DE 2009
Sub-roga à Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL, criada
pela Lei Complementar nº 53
de 28 de dezembro de 2007,
todos os convênios firmados
com a Secretária de Desenvolvimento Econômico - SDE, na
área de esporte lazer.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando o que dispõe a Lei Complementar nº 53, de 28 de
dezembro de 2007, e CONSIDERANDO o disposto nos incisos
I, III e VII do art. 2º e no art. 8º da lei Complementar nº 53/2007.
CONSIDERANDO os trâmites administrativos necessários para
a transição definitiva das atividades e das competências, relacionadas com o esporte e lazer, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE para a Secretaria de Esporte e Lazer SECEL. DECRETA: Art. 1º - Ficam transferidos para a Secretária de Esporte e Lazer - SECEL, todas as atividades referente
ao esporte e lazer, no âmbito do Município de Fortaleza, que
estavam ao encargo e no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 2º - Todos os convênios ou
quaisquer outros instrumentos jurídicos, que gerem direitos e
obrigações firmados com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - SDE, pertinentes às atribuições transferidas para
a SECEL, ficam sub-rogados para a Secretaria de Esporte e
Lazer de Fortaleza. Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 31 de
dezembro de 2008, sendo revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 31 de março de 2009. Agostinho Frederico Carmo Gomes - (Tin Gomes) - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***

> CONFERÊNCIAS
Instrumentos de pactuação, de
deliberação e de participação

mo. II - Financiamento e gestão da política pública de segurança. III - Valorização profissional e otimização das condições de
trabalho. IV - Repressão qualificada da criminalidade; V - Prevenção social do crime e das violências e construção da paz; VI
- Diretrizes para o sistema de prevenção; VII - Diretrizes para o
sistema de prevenção, atendimento emergenciais e acidentes.
Art. 4º - A 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública será
presidida pelo Diretor da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza, e na sua ausência ou impedimento eventual, pelo
Coordenador Geral da Conferência Municipal. Art. 5º - O Diretor
Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil fará publicar no Diário Oficial do Município de Fortaleza, portaria contendo os
eventos preparatórios, bem como o cronograma da Conferência Municipal de Segurança Pública de que trata este Decreto.
Parágrafo Único - O Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal, inclusive no que concerne ao processo de escolha de
seus representantes, terá o mesmo teor do Regimento aprovado para a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública. Art.
6º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de março
de 2009. Agostinho Frederico Carmo Gomes - (Tin Gomes)
- PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA.
*** *** ***
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Do marco 24, segue linha no sentido sul-norte com um ângulo
interno de 96°05’44’’, extremando ao leste com a Av. da Saudade medindo 88,20 metros até o marco 25. Do marco 25 segue linha no sentido leste-oeste com um ângulo interno de
111°04’45’’, extremando ao oeste com Rua Dom Lustosa medindo 103,80 metros até o marco 26. Do marco 26, segue linha
no sentido norte-sul com um ângulo interno de 89°19’34’’, extremando ao oeste com propriedade do Senhor, Célcio Brasil
Girão medindo 39,60 metros até o marco 27. Do marco 27,
segue linha no sentido leste-oeste com um ângulo interno de
271°54’26’’, extremando ao norte com propriedade do Senhor,
Célcio Brasil Girão medindo 46,20 metros até o marco 28. Do
marco 28, segue linha no sentido sul-norte com um ângulo
interno de 268°44’17’’, extremando ao leste com a propriedade
do Senhor, Célcio Brasil Girão medindo 30,30 metros até o
marco 29. Do marco 29, segue linha no sentido leste-oeste
com um ângulo interno de 89°13’11’’, extremando ao norte com
a Propriedade do Senhor Raimundo Girão Neto medindo 32,10
metros até o marco 30. Do marco 30, segue linha no sentido
sul-norte com um ângulo interno de 270°30’50’’, extremando ao
leste com propriedade do Senhor, Brasil Girão medindo 21,90
metros até o marco 31. Do marco 31, segue linha no sentido
sul-norte com ângulo interno de 180°00’00’’, extremando ao
leste com a Rua Delta medindo 102,00 metros até o marco 32.
Do marco 32, segue linha no sentido leste-oeste com um ângulo interno de 92°52’03’’, extremando ao norte com a área institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza medindo 44,00
metros até o marco 33. Do marco 33, segue linha no sentido
sul-norte com um ângulo interno de 240°23’30’’, extremando ao
leste com a área institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza medindo 85,80 metros até o marco 34. Do marco 34, segue linha no sentido sul-norte com um ângulo interno de
179°45’19’’, extremando ao leste com a área institucional da
Prefeitura Municipal de Fortaleza medindo 113,10 metros até o
marco 35. Do marco 35, segue linha no sentido oeste-leste com
um ângulo interno de 297°18’26’’, extremando ao sul com a
área institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza e medindo 239,10 metros até o marco 36. Do marco 36, segue linha no
sentido sul-norte com um ângulo interno de 82°15’27’’, extremando ao leste com a Avenida da Saudade medindo 21,90
metros até o marco 37. Do marco 37, segue linha no sentido
sul-norte com um ângulo interno de 167°34’19’’, extremando ao
leste com a Avenida da Saudade medindo 104,10 metros até o
marco 38 onde fecha a poligonal medindo 2920,70m de perímetro com uma área de 183.602,53m2 (18,36ha).
*** *** ***

TERÇA-FEIRA - PÁGINA 4
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2009

DECRETO Nº 12516 DE 31 DE MARÇO DE 2009
Define como Zona Residencial
Especial (ZRE) a área que indica, em conformidade com a Lei
nº 7987, de 23 de dezembro de
1996, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL FORTALEZA no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do
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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.
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
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(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
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1 Princípios e desafios do Plano
A violência e a sensação de insegurança que estas provocam são desafios
permanentes dos governos e da sociedade brasileira. Tais fenômenos são mais recorrentes
nas áreas metropolitanas e nas grandes cidades. Os múltiplos problemas existentes em

>

áreas urbanas de grande adensamento evidenciam um quase abandono da presença do
poder público, o que torna os cidadãos que nelas convivem, especialmente os jovens,
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suscetíveis de escolha de vias ilegais como forma de sobrevivência ou adaptação às
pressões sociais.
Consciente de que a violência e a criminalidade exigem atuação de todos os entes
federados, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), por meio de sua nova
administração, sente-se no dever de contribuir para promover uma cultura de paz, ora
delineada neste Plano. Na verdade, esta preocupação fora demonstrada no exato momento
da posse do Prefeito Roberto Cláudio, com a criação da Secretaria Municipal de Segurança
Cidadã (SMSC) e da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas (CPDrogas).
Como não poderia deixar de ser, a atuação da PMF será pautada pelos limites
impostos pela Constituição Federal e pelos princípios que regem a Administração Pública.
Por isso mesmo, não buscará reproduzir nem recobrir atividades de Segurança Pública,
constitucionalmente exercida pelo Governo do Estado.
A nova administração reconhece existir espaço para um novo conceito de
Segurança, denominado de Segurança Cidadã.
Freire (2009, p. 52) indica o gênesis do conceito e o define:
O conceito de Segurança Cidadã começa a ser aplicado na Colômbia, em 1995 e,
seguindo o êxito alcançado naquela localidade na prevenção e controle da
criminalidade, este passa a ser adotado então por outros países da região. O
conceito de Segurança Cidadã parte da natureza multicausal da violência e, nesse
sentido, defende a atuação tanto no espectro do controle como na esfera da
prevenção, por meio de políticas públicas integradas no âmbito local. Dessa
forma, uma política pública de Segurança Cidadã envolve várias dimensões,
reconhecendo a multicausalidade da violência e a heterogeneidade de suas
manifestações.

A política de Segurança da PMF, então, será focada na redução dos fatores de risco
(uso de drogas, armas, desemprego, culturas patriarcais e violentas) que potencializam as
distintas formas de violência (de gênero, étnico racial, domestica e criminal) na sociedade

4
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amplas parcelas da população são os marcos das políticas públicas setoriais da
municipalidade. Implica uma abordagem multissetorial integrada com foco na prevenção
da violência.
Este Plano Municipal de Segurança Cidadã é orientado pelos seguintes princípios:
• Promoção da convivência e cidadania, prevenindo e controlando a violência.
• Administração da ordem pública e o respeito à legalidade, com regras simples e
•

claras;
Desenvolvimento de um modelo econômico que considere os setores mais

•

vulneráveis;
Concepção, estruturação e estratégia de desenvolvimento intersetoriais e
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previnem a violência. Investir na qualidade vida e na redução da vulnerabilidade social de

>

e em ampliar os fatores de proteção (acesso a educação, saúde, lazer, cidadania) que
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intergovernamentais.
São muitos os desafios para a execução de uma Política Municipal de Segurança,
em particular, pelo fato, da atuação dos municípios na área de segurança ainda ser uma
novidade no Brasil. No entanto, vislumbramos, em linhas gerais, os desafios norteadores
ao desenvolvimento do Plano.
•

Estabelecer claramente o papel do município na política de segurança dentro de

•
•

seu ambiente geográfico;
Implementação do planejamento urbano que facilite a convivência social;
Desenvolver ações articuladas e integradas com o Governo do Estado, por

•

meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social;
Criar mecanismos de comunicação com os cidadãos para que venham a ser
agentes preponderantes no projeto de segurança cidadã e dar-lhes condições de

•

resolver seus conflitos de forma pacífica;
Estabelecer parcerias qualificadas com os governos municipal, federal, estadual
bem como os outros poderes, agindo de forma integrada com envolvimento,
tanto dos órgãos municipais como dos cidadãos.

Vencer os desafios existentes e implantar medidas que diminuam as
vulnerabilidades reduzem para patamares não considerados epidêmicos pelas organizações
internacionais. O resultado desse esforço deve levar à cidade desejada: que respeita as leis,
que favorece a mobilidade, que é cuidada pelos cidadãos e que produz bem-estar
biopsicossocial.

5

263

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política

PREFEITURA DE FORTALEZA
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
GRUPO DE TRABALHO – SEGURANÇA CIDADÃ

2 O Conceito de Segurança Cidadã

Muito se discute sobre os conceitos que devem ser usados para identificar uma
política pública de prevenção e redução dos índices de violência e criminalidade de uma
sociedade. A Segurança Pública trata das ameaças à ordem pública e à proteção de bens
ante a ameaça do delito. Não considera a segurança ou a insegurança subjetiva, nem o
medo do delito. Tampouco, aborda os conflitos sociais que, uma vez radicalizados,
constituem-se em crimes.
A Segurança Cidadã aborda a situação de tranquilidade social que permite a todas
as pessoas terem uma expectativa razoável de que podem exercer livremente seus direitos
individuais e coletivos, sem temer fenômenos de violência originados de ações individuais
ou sociais. Busca preservar os direitos e liberdades cidadãs, oferecer segurança (objetiva e
subjetiva) e melhorar a qualidade de vida. Segurança objetiva refere-se à proteção do
cidadão frente a atos de violência; a segurança subjetiva focaliza-se na redução da
sensação de medo. A segurança cidadã atualiza o dever constitucional da segurança social
como responsabilidade de todos, embora constitua dever primordial do Estado.
As políticas de segurança cidadã adotam estratégias focadas na prevenção para lidar
com os problemas de crime, violência, conflitos urbanos e sensação de insegurança ou
medo, sem que isso se dissocie de ações repressivas para o cumprimento das normas
sociais. Portanto, não obstante existam casos de caráter punitivo para indivíduos, grupos e
organizações que praticam crimes ou causam desordem pública, a segurança cidadã
assenta-se numa agenda de controle dos fatores de risco e fortalecimento dos fatores de
proteção.
O que se busca é um equilíbrio entre a noção de segurança, que remete ao campo
dos deveres, e de cidadania, que remete ao campo dos direitos, ou que conjugue liberdade
individual e responsabilidade pública.
A partir dos estudos de Freire (2009, p. 54-55) apresentamos aqui uma breve
analise comparativa baseada em seis categorias da Segurança Publica e da Segurança
Cidadã:
6
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Diante do conceito de segurança cidadã apresentado torna-se evidente que é preciso
compreender que a violência não é só um problema de policiamento, mas também de
políticas públicas efetivas que proporcionem espaços de convivência cidadã. Espaços estes,

7
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planejados de forma adequada para o convívio de crianças, jovens e idosos, tais como,
parques e praças. Além disto, deve contar com boa iluminação pública, limpeza urbana,
ruas e calçadas bem cuidadas.
Outra questão fundamental é o controle dos fatores de risco para violência (drogas,
comércio ilegal de armas, bebidas e prostituição), que devem estar associados à melhoria e
ampliação dos serviços públicos, como: escola de tempo integral, bibliotecas públicas,
acesso à justiça, saúde, cultura, esporte e lazer.
O conjunto destas ações se configura como um antídoto contra violência, uma vez
que atua de forma preventiva, favorecendo uma cultura de paz.
3 Violência e crime em Fortaleza
Até 2010, Fortaleza não estava incluída entre as capitais mais violentas do país,
mas, a partir do rápido crescimento no número de homicídios, como mostra o Mapa da
Violência (INSTITUTO SANGARI, 2010), a capital cearense foi incluída no Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci)1.
O mapeamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
(IPECE, 2012) relaciona índices de homicídios e perfil econômico nos bairros de
Fortaleza. O estudo indica que as Secretarias Executivas Regionais (SER) I, V e VI
apresentam maior índice de homicídios (Figura 1). Quando se analisa a distribuição dos
homicídios pelos bairros de Fortaleza, verifica-se que alguns deles concentram grande
parte das mortes, enquanto que em outros, os homicídios são raros.
O maior índice de homicídios está em áreas carentes da presença do Estado, o que
evidencia a necessidade de uma atuação de amplo desenvolvimento e de provimento de
serviços públicos apropriados. Deste modo, o cidadão irá se apropriar de forma positiva do
espaço urbano.

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) destina-se à prevenção, controle e
repressão da criminalidade, atuando em suas raízes socioculturais, além de articular ações de segurança
pública com políticas sociais por meio da integração entre União, estados e municípios. As ações levarão em
conta as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
1

8
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Figura 1 – Mapa do número de homicídios segundo bairros de Fortaleza, 2012.

A questão das drogas, seja do consumo, seja do tráfico, perpassa as situações de
violência nos espaços urbanos. Sua ocorrência se dá tanto por fatores relacionados ao
consumo e à comercialização de drogas lícitas e ilícitas, como de conflitos interpessoais
entre indivíduos da comunidade.
As ocorrências de apreensão de entorpecentes por bairro de Fortaleza apresentam
que a Barra do Ceará (SER I) predomina em relação aos demais bairros de Fortaleza
(Tabela 1).
Tabela 1 – Ranking dos Bairros - Ocorrências de Apreensão de Entorpecente, 2012-2013.

9
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2012
BAIRRO

2013**

Qtde % ACUMULADO

BAIRRO

Qtde

% ACUMULADO

1

Barra do Ceará

63

4,6

Bom Jardim

8

4,1

2

Centro

50

8,2

Centro

8

8,3

3

Messejana

49

11,8

Mondubim

8

12,4

4

Papicu

43

14,9

Papicu

6

15,5

>

POSIÇÃO

5

Planalto Ayrton
Senna

42

18,0

Barra do Ceará

5

18,1
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6

Pirambu

41

20,9

Jangurussu

5

20,7

7

Barroso

40

23,9

Meireles

5

23,3

8

Jardim Iracema

36

26,5

Messejana

5

25,9

9

Mondubim

36

29,1

Pici

5

28,5

10

Jangurussu

35

31,6

Pirambu

5

31,1

11

Vicente Pinzon

35

34,2

Bela Vista

4

33,2

12

Bom Jardim

34

36,7

Bonsucesso

4

35,2

13

Cais do Porto

28

38,7

Dias Macedo

4

37,3

14

Praia do Futuro

28

40,7

Jardim Iracema

4

39,4

15

Jardim das
Oliveiras

27

42,7

Presidente
Kennedy

4

41,5

16

Serrinha

27

44,7

Rodolfo Teófilo

4

43,5

17

São João do
Tauape

22

46,3

Conj. Palmeiras

4

45,6

18

Conj. Palmeiras

22

47,9

Benfica

3

47,2

49,2

Carlito
Pamplona

3

48,7

Genibaú

3

50,3

19

Benfica

19

20
Edson Queiroz
18
50,5
Fonte: SIP/CIOPS/CPI/AAESC/SSPDS
** Em 2013 constam casos de 01/01/2013 a 19/02/2013

Outro ponto que deve ser destacado é a relação entre o número de homicídios
dolosos e o nível médio de renda das pessoas, destacando-se a concentração de homicídios
em bairros com baixa renda mensal (Figura 2).
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Figura 2 – Mapa de homicídios dolosos e concentração de renda segundo bairros de Fortaleza
Fonte: IPECE (2010).

Os homicídios dolosos parecem estar correlacionados também com as áreas de
baixa infraestrutura domiciliar, os chamados aglomerados subnormais ou favelas (Figura
3). Dessa forma, as ações de melhoramento do espaço urbano, como aumento da
iluminação pública, além da construção e manutenção de equipamentos públicos de esporte
e lazer na comunidade podem ser ações eficazes para a redução dos homicídios.
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Figura 3 – Distribuição de homicídios dolosos e aglomerados subnormais de Fortaleza
Fonte: IPECE (2013).

É importante também ressaltar a pesquisa “Cartografia da Criminalidade e da
Violência na cidade de Fortaleza”, realizada pelos Laboratórios: Direitos Humanos,
Cidadania e Ética-LABVIDA e de Estudos da Conflitualidade e Violência-COVIO
(Universidade Estadual do Ceará) e pelo Laboratório de Estudos da Violência-LEV da
Universidade Federal do Ceará, no qual aponta que mais de 50% dos homicídios ocorridos
são atribuídos a motivos fúteis e entre conhecidos. Outro indicador relevante apresentado
na série histórica considerada, é que mais de 80% dos homicídios de Fortaleza têm como
objeto utilizado para a sua execução a arma de fogo.
Ressaltamos também as considerações da pesquisa em relação ao tráfico de drogas
e sua associação com a violência e criminalidade:
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Enquanto o narcotráfico organiza seus espaços, arregimenta legiões de jovens,
dá-lhes promessas e condições de acesso ao mercado, mesmo de forma efêmera e
enviesada, as conseqüências sociais e culturais desse quadro ainda são tratadas
como questão de polícia e não de políticas públicas de segurança cidadã,
compreendidas pela pesquisa, como uma articulação interinstitucional no campo
de ações ostensivas ao crime, associadas a ações de saúde pública, educação,
lazer, trabalho e renda, entre outras possibilidades (UECE, 2010).

>

Em outra pesquisa, esta realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da

Sistema da política

Universidade de São Paulo (NEV/USP), vê-se que o percentual de pessoas em Fortaleza
que percebem o aumento da violência nos últimos 10 anos é de 71,8% (NEV/USP, 2010),
o que confirma esse avanço da violência na capital cearense.
A pesquisa do NEV/USP (2010), realizada em 11 capitais 2, constatou que as taxas
de mortes por agressão variam bastante. Porém, em algumas capitais, as taxas crescem até
meados da primeira década e iniciam uma queda na década seguinte (São Paulo, Rio de
As taxas de mortes por agressão variam bastante entre as 11 capitais estudadas. Em algumas capitais, as taxas crescem até meados da década e a queda, para a maioria

Janeiro, Belo Horizonte e Recife). No caso de Fortaleza, percebem-se pequenas oscilações,

delas, ocorre apenas recentemente. Em cinco destas capitais (Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza e Porto Velho) ocorre o oposto - as taxas começam a crescer ao final da década

mas os números seguem em ritmo crescente, estabelecendo esse crescimento a partir de

de 2000.

2009 (Tabela 2).
Tabela 1: Taxa de óbitos por agressão por 100.000 habitantes X Capitais, 1996 - 2010

Tabela 2 – Taxa de óbitos por agressão por 100 mil hab. X Capitais, 1996 a 2010 (NEV/USP, 2010).
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

M édia
das Taxas

Variação

Belém

18,9

21,4

23,8

14,2

21,9

21,9

24,4

26,7

23,9

34,4

33,7

34,8

51,6

48,7

63,9

30,9

238%

Belo Horizonte

16,1

17,8

22,0

22,7

28,2

30,0

33,9

48,0

52,3

45,3

40,6

43,2

36,1

31,1

29,9

33,1

86%

Fortaleza

22,2

24,7

19,6

21,3

24,3

24,1

27,0

29,9

25,4

30,8

31,2

36,4

34,9

34,6

42,5

28,6

91%

Goiânia

20,1

17,1

16,3

23,7

22,2

18,6

28,4

27,8

28,1

28,3

26,4

27,7

35,6

33,2

30,2

25,6

50%

M anaus

34,4

35,1

40,0

35,2

32,4

25,7

25,9

29,0

25,8

29,0

31,3

32,1

37,9

43,0

46,9

33,6

37%

Porto Alegre

22,3

27,9

23,4

24,9

30,0

25,9

31,2

28,8

31,1

33,9

30,3

39,4

39,8

34,0

32,4

30,4

45%

Porto Velho

29,9

32,3

52,2

54,9

60,7

67,5

62,4

50,3

67,2

54,3

61,9

44,6

38,2

41,7

46,9

51,0

57%

Recife

53,0

73,6

81,5

65,7

67,4

70,5

64,1

66,4

65,4

66,8

69,2

67,7

62,8

54,2

42,7

64,7

-19%

Rio de Janeiro

53,6

53,7

52,7

46,5

49,5

46,5

53,1

47,7

45,1

37,4

41,0

31,3

26,7

27,3

21,3

42,2

-60%

Salvador

34,3

36,8

14,0

7,2

11,8

19,5

21,7

26,8

27,9

38,0

40,9

47,6

58,3

61,3

57,3

33,6

67%

São Paulo

55,6

54,7

59,3

66,7

58,5

57,1

50,2

47,0

36,8

25,8

23,0

17,4

14,9

15,3

13,2

39,7

-76%

Capitais

Fonte: SIM/SVS/MS (elaboração CNM)
* Dados de 2008 são preliminares.
** Taxa média a cada 100.000 habitantes

A análise dos tipos de violência sofrida pelas pessoas em seu bairro na cidade de
Fortaleza aponta para uma grande frequência das agressões verbais (que facilmente podem

14

se tornar agressões físicas, com ou sem o uso de armas), de roubo com arma de fogo, além
As 11 capitais que participaram da pesquisa foram: Porto Velho, Manaus, Belém, Fortaleza, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Salvador, São Paulo e Porto Alegre.
2
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compôs a amostra. Chama atenção a freqüência de roubo com arma de fogo, muito superior à média das 11 capitais,
e freqüência de agressões verbais – que facilmente podem se agravar e se tornarem agressões físicas, com ou sem uso

das ameaças
aosquer
próprios
entrevistados
aospróximos.
parentes próximos (Gráfico
de armasde
– e morte,
as ameaçasquer
de morte,
aos próprios
entrevistados ou aquer
parentes
1).
7. Percentual dede
pessoas,
em Fortaleza,
que nos últimos
mesesúltimos
foram vítima
violênciaforam
em seu bairro,
Gráfico Gráfico
1 – Percentual
pessoas,
em Fortaleza,
que12 nos
12demeses
vítimas de
violência em seu bairro, 2010.
1999-2010
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O perfil de vitimização em Fortaleza não permite comparações com 1999 porque naquele ano a cidade não
GRUPO DE TRABALHO – SEGURANÇA CIDADÃ
 Fortaleza

por favor, para
às perguntas,
pense sobre oque
que aconteceu
nos ÚLTIMOS
MESES eforam
me diga sevítimas
nesses meses
uma
Gráfico P35B)
1 – Agora,
Percentual
de responder
pessoas,
em Fortaleza,
nos últimos
12 12meses
decada
violência
em
coisas aconteceram ou não aconteceram com você:
seu bairrodestas
(NEV/USP,
2010).
CÓDIGOS: 1( ) Sim 2( ) Não 9( ) NOP

O conceito de vitimização se refere àqueles casos em que as pessoas sofreram
algum ato de violência (físico ou psicológico) em determinado território, o que, na cidade
de Fortaleza predomina a ameaça de morte, ameaça de roubo com arma de fogo e
relacionada às drogas (Tabela 3).
Tabela 3 – Principais formas de vitimização em Fortaleza (NEV/USP, 2010).
FORMAS DE VITIMIZAÇÃO
AMEAÇAS
Mudou de casa por medo/ameaça de violência
Parente próximo foi ameaçado de morte
ROUBO
Ameaçou com faca para roubar
Ameaça com revólver para roubar
AGRESSÕES
Foi ferido por arma de fogo
Sofreu agressão física
AGRESSÕES / EXTORSÃO POLICIAL
Policial/autoridade lhe ameaçou para tirar-lhe dinheiro

2,0
9,3
25

2,3
9,6
1,0
5,3
2,0

14
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0,3
7,6
4,7
8,6
7,6

Em um conceito mais amplo, entende-se também por vitimização os casos de
exposição indireta à violência. No que se refere à exposição indireta à violência a
tendência é oposta à apresentada na vitimização direta, ou seja, houve um aumento no
contato com a violência. O estudo realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo (NEV/USP) apresenta que Fortaleza está acima da média das
11 capitais pesquisadas no que se refere à exposição indireta à violência, princ.

>

1,3

Sistema da política

Sofreu agressão/maus tratos policiais
VIOLÊNCIA GRAVE/PARENTES
Parente próximo sequestrado
Parente próximo ferido com arma de fogo
Parente próximo assassinado
DROGAS
Pediram informação sobre drogas
Alguém ofereceu drogas

Instrumentos de
gestão estratégica

PREFEITURA DE FORTALEZA
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
GRUPO DE TRABALHO – SEGURANÇA CIDADÃ

Tabela 4 – Exposição indireta à violência no bairro, 2010.
Nos últimos 3 (três) meses, assistiu/ouviu falar que ocorreu em seu
bairro
Alguém usando drogas na rua
A polícia prendendo alguém
Alguém sendo assaltado
Alguém sendo agredido
Tiroteios
Alguém recebendo um tiro
Alguém foi assassinado
Brigas de gangues
Alguém sendo ameaçado com faca
Fonte: NEV/USP, 2010.

FORTALEZA
56,2
43,2
41,5
31,0
26,6
19,6
18,3
15,7
15,7

MÉDIA DAS
11 CAPITAIS
53,4
40,1
33,7
32,2
26,2
16,0
17,6
17,3
15,8

Tanto nos casos de exposição direta à violência, como nos de exposição indireta, as
pessoas podem desenvolver transtornos fóbicos ansiosos e evitar frequentar locais públicos
ou o medo de misturar-se socialmente, o que acarreta numa cultura anticidadã. Daí, a
necessidade de uma abordagem voltada à desvitimização3 e a cultura cidadã de ocupação
dos espaços urbanos.
Entendendo que as causas da violência são multifatoriais, a violência pode ser
ocasionada, tanto por fatores relacionados ao consumo de drogas lícitas e ilícitas, como de
conflitos interpessoais do dia-a-dia das pessoas na comunidade (Gráfico 2).

3
Desvitimização: Refere-se às consequências de um ato traumático. A desvitimização trabalha no campo da
reparação, tanto física, psicológica, moral e social. O objetivo central é prevenir a estigmatização da vítima, o
qual demanda um trabalho conjunto da polícia, do sistema penal, dos serviços de profissionais de saúde
mental, da família e da comunidade.
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Gráfico 33. Causas da violência - Fortaleza, 1999-2010

Sistema da política
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Gráfico 2 – Causas da violência – Fortaleza, 1999 - 2010

Fonte: NEV/USP, 2010.
Gráfico 34.
Causas daoviolência
- Goiânia,
1999-2010
Os dados apresentados
ilustram
cenário
da cidade
de Fortaleza, no que se refere

à violência, onde percebe-se claramente a relação entre as questões econômicas, a carência
de políticas públicas e os problemas relacionados ao tráfico e consumo de drogas, com o
aumento das taxas de homicídios e criminalidade. Desta forma, para enfrentar
efetivamente, as múltiplas causas da violência, deve-se investir fortemente nas políticas de
prevenção, como: escolas de tempo integral, bibliotecas públicas e acesso aos mais
diversos bens e serviços públicos de qualidade.
Torna-se então, primordial a necessidade de implementação do Plano Municipal
de Segurança Cidadã, com ações integradas e articuladas intersetorialmente entre os entes
interfederativos e com envolvimento da sociedade, proporcionando espaços de convivência
cidadã, com a garantia do poder público municipal para a melhoria dos contextos urbanos
(iluminação e limpeza públicas, calçadas com acessibilidade, revitalização e ampliação de
parques e praças).

151
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relacionados à má distribuição de renda, falta de acesso à saúde, educação e cultura, são
situações que colaboram para a evolução do consumo de drogas, sobretudo o crack. Isto
associado ao aumento do narcotráfico tem causado uma extrema fragmentação social,
gerando violência e constituindo-se como um dos principais fatores de risco para a morte
por homicídios (DAYRELL, 2012).
O comportamento compulsivo, característica comum nas situações de abstinência,
favorece o envolvimento de alguns usuários de drogas em delitos, como por exemplo,
furtos e roubos, a fim de financiar o consumo da droga, tornando-o vulnerável ao risco de

Instrumentos de
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A condição de vulnerabilidade da população, causada por diversos fatores

>

4 Drogas, violência e Criminalidade
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homicídio. Goldstein (1986) descreveu três maneiras de usuário de drogas tornar-se vítima
do homicídio. A primeira seria decorrente do comportamento irracional e violento
eventualmente desencadeado pelo dependente químico; a segunda, denominada
econômico-compulsiva, fruto da violência gerada pela dependência (roubos e
envolvimento com o narcotráfico para obtenção da droga); e a terceira, denominada
sistêmica, seria inerente ao tráfico de drogas, na medida em que utiliza a força para defesa
dos seus interesses.
É importante ressaltar que em relação ao consumo do crack, identificam-se
algumas especificidades, como por exemplo, o seu efeito curto. Dessa forma, surge no
usuário o desejo incontrolável de querer sempre mais e em dose maior. Por esta razão, as
práticas ilícitas ocorrem com frequência maior, tendo em vista essa compulsão pelo
consumo.
Os problemas decorrentes do uso do crack afetam, em muitas situações, a
personalidade do usuário, gerando ruptura nos vínculos familiares e sociais. Como o
controle do vício do crack, é muito difícil, os usuários se endividam nos pontos de venda
da droga, tornando-se reféns do tráfico. O aumento da criminalidade ocorre, tanto nas
formas de obtenção de dinheiro, não somente para comprar a referida droga, mas como
também, para pagar as dívidas provenientes do consumo. Muitas vezes, o pagamento da
dívida é com sua própria vida.

17

275

> PLANO

5 Vulnerabilidade Juvenil: Um problema a ser enfrentado
Fortaleza possui 718.613 jovens, isto é, 29,3% da população fortalezense é jovem,
com idade entre 15 e 29 anos de idade e 28,8% do total de jovens do estado do Ceará

>

(IBGE, 2010). Percebe-se, atualmente, que um dos maiores problemas vivenciados em
nossa cidade é a vulnerabilidade destes jovens, destacada também na pesquisa do IPECE

Sistema da política
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“Perfil da juventude em Fortaleza: Aspectos Socioeconômicos a partir dos dados do censo
2010” (CEARÁ, 2013).
Kartzan (2005, p.4 citado em SILVA, 2007) define vulnerabilidade como:
Vulnerabilidade não é exatamente o mesmo que pobreza, embora a inclua. Esta
última faz referência a uma situação de carência efetiva e atual, enquanto que a
vulnerabilidade transcende a esta condição, projetando ao futuro a possibilidade
que padeceria a partir de certas debilidades, que se constatam no presente.

SILVA (op.cit, 2007) clarifica o conceito, indicando que:
Vulnerabilidade diz respeito à falta de ativos materiais e imateriais a que
determinado indivíduo ou grupo está exposto a sofrer futuramente alterações
bruscas e significativas em seus níveis de vida... A vulnerabilidade social pode se
manifestar em dois planos: estrutural e subjetivo. No plano estrutural, pode ser
dada por uma mobilidade descendente e, no plano subjetivo, pelo
desenvolvimento de sentimentos de incerteza, insegurança, de não-pertencimento
a determinado grupo, de fragilidade dos atores.

Os jovens estão mais expostos a condições vulneráveis e têm elevadas taxas de
mortalidade por causas externas, maior exposição ao uso abusivo e tráfico de drogas, entre
outras. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ-Violência), mensurado pelo
Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança Pública4 faz de Fortaleza a 9ª
Capital, onde a sobrevivência da população entre 12 e 29 anos é mais vulnerável.
É possível verificar que, nos bairros mais populosos de Fortaleza, há uma grande
concentração da população jovem. São os casos de Mondubim, Barra do Ceará, Vila
Velha, Granja Lisboa, Passaré e Jangurussu, todos com mais de 50 mil habitantes.
Quadro 2 – Bairros com a maior população jovem em Fortaleza/CE (2013)
15-19
BAIRRO
20-24 ANOS 25-29 ANOS JOVENS
ANOS
Barra do Ceará
7.382
8.015
7.180
22.577
Mondubim (Sede)
7.242
7.578
7.486
22.306
4

Pesquisa publicada em Fevereiro de 2013.
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6.248
5.433
5.012
4.993
5.079
4.723
4.550
4.568
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5.892
5.015
4.920
4.955
4.878
4.650
4.069
3.973

17.836
16.033
15.196
14.839
14.756
13.531
12.999
12.844

A distribuição espacial dessa população jovem consiste em uma informação
importante, pois de acordo com os mapas de ocorrências de homicídios, (Figura 1), os
bairros com o maior número de indivíduos no grupo etário 15-29 anos são os mais
atingidos pelos delitos de homicídio em Fortaleza. As “manchas criminais” são bem
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5.696
5.585
5.264
4.891
4.799
4.158
4.380
4.303

>

Vila Velha
Granja Lisboa
Jangurussu
Passaré
Quintino Cunha
Vicente Pinzon
Pici (Parque Universitário)
Genibau
Fonte: IBGE (2010).
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acentuadas nos bairros Barra do Ceará, Quintino Cunha, Genibau e Jangurussu.
Esse panorama nos permite identificar os bairros de Fortaleza com maior
vulnerabilidade à violência e, assim, poder focalizar nesses locais, as ações necessárias
para coibir ou suprimir as causas da violência.
Observa-se a persistência da criminalidade violenta nas mesmas áreas nos anos de
2010, 2011 e 2012, o que demonstra existir nessas áreas, fatores prevalecentes
relacionados ao mundo do crime. Os bairros onde se situam os hotspots são aqueles em que
o contexto urbano é desestruturado, ou seja, territórios com altos índices de violência e
delinquência e onde os serviços públicos de educação, saúde, esporte e lazer são precários;
combinado com uma grande proporção de jovens na população, os níveis de desemprego
são mais elevados, a renda per capita familiar é inferior a um salário mínimo e a
informalidade é a regra.
A análise dos dados (Tabela 5) demonstra a concentração de mortes por homicídio
entre os jovens na faixa etária de 19 a 24 anos (295 em 2009); seguida da faixa de adultos
de 30 a 39 anos (169 em 2009), conforme a pesquisa “Cartografia da Criminalidade e da
Violência na cidade de Fortaleza” (UECE, 2010).

Tabela 5 – Homicídios por faixa etária por Secretaria Executiva Regional de Fortaleza,
2007-2009.
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As estatísticas sobre mortalidade juvenil evidenciam uma clara mudança na sua
configuração. As epidemias e doenças infecciosas que eram as principais causas de morte
entre os jovens há cinco ou seis décadas foram substituídas progressivamente pelas
denominadas “causas externas” de mortalidade, fundamentalmente, os acidentes de trânsito
e os homicídios.
Em 2000, conforme o Mapa da Violência, Fortaleza registrou 116 homicídios de
jovens. Já em 2010 foram 805, número que representa um aumento de, aproximadamente,
700% na taxa de homicídios. Percebe-se que, em 2010, foram 74 homicídios de jovens
brancos e 435 de jovens negros, mostrando que os jovens negros estão mais suscetíveis à
realidade de mortalidade juvenil do país (Quadro 2).
Quadro 3 – Homicídios em jovens por raça, 2006-2010.
Número de Homicídios Jovens
População
Município Jovem
Negro
Branco Total
2010
2006 2007 2008 2009 2010 2010 2010
Fortaleza
718.613 214 410 367 291 435
74
805
Fonte: Mapa da Violência (2012).

Taxas de Homicídio
Negro Branco Total
2010 2010 2010
95,5
29,4 112,0

5.1 Renda e Ocupação
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escolar tendem a encontrar melhores oportunidades no mercado de trabalho.
Em termos absolutos, o número de jovens que pertenciam à População
Economicamente Ativa (PEA) representava, aproximadamente, 441,6 mil jovens. Destes,
380,6 mil estavam ocupados, enquanto que, aproximadamente, 61 mil estavam sem
emprego.
Entre os indicadores de mercado de trabalho, a taxa de desemprego é considerada a
mais tradicional, isto é, 26,1 entre os jovens de 15 a 19 anos (Gráfico 3).
Segundo os dados censitários, a taxa de desemprego entre os jovens que vivem em
Fortaleza era de aproximadamente 13,8%. A taxa é menor entre os que possuem de 25 a 29
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escolar dos jovens. Assim, jovens que desfrutaram de melhores oportunidades em sua vida
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anos (8,3%) e maior entre os que possuem de 15 a 19 anos (26,1%).
Gráfico 3 – Taxa de desemprego entre os jovens segundo grupos etários.

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (microdados).
Com relação aos rendimentos do trabalho auferido pelos jovens ocupados tem-se
que 2% destes não possuíam rendimentos em dinheiro. Entre os que tinham 15 e 19 anos
esse percentual era de 6,3%; entre os que possuíam 25 e 29 anos de idade, esse percentual
era inferior a 1% (0,8%). Dentre os que auferiam rendimentos positivos no mercado de
trabalho, o rendimento médio era de R$ 803,20. Observa-se também certa desigualdade
dos rendimentos dos jovens entre as regiões de Fortaleza.
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Essa desigualdade pode parecer natural, em função do dinamismo econômico
diferenciado entre as áreas da cidade, e não é exclusiva dos jovens. Mas, considerando que
não existem grandes restrições à mobilidade dos jovens para trabalhar e residir em
diferentes bairros e regiões, o diferencial de rendimentos médios evidencia uma
desigualdade de oportunidades de trabalho e formação entre as regionais.
Gráfico 4 - Rendimento médio do trabalho dos jovens segundo regiões administrativas de
Fortaleza (2010).

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (microdados).

5.2 Jovens em conflito com a Lei
Inúmeros são os fatores que contribuem para as situações de conflito com a lei e,
embora exista uma concentração de esforços por parte dos governos e de setores
organizados da sociedade para garantir o direito dos jovens, a problemática aumenta
cotidianamente, com o crescimento de um enorme fosso que os distancia do lugar onde
deveria ser comum a todos – a escola. Fora dela e distante de um estilo de vida promissor,
uma parcela significativa desse segmento encontra-se nas ruas, praticando atos que os
levam a ser considerados como infratores.
Junqueira e Jacoby (2006) assinalam que
os adolescentes autores de atos infracionais, em geral, são oriundos de grande
parcela da população brasileira considerada excluída, de modo que não podem
ser vistos separadamente do contexto social, econômico, cultural e político no
qual se inscrevem. Combinadas com outras determinações, as condições de vida
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(URLBM5), situada no Bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, registrou a entrada de
4.857 jovens com idades entre 12 e 20 anos que praticaram algum ato infracional. Dentre
esses, 4.449 eram homens e 408 eram mulheres. Através dos dados, percebe-se que o mês
com a maior entrada de jovens foi o mês de agosto com o número de 467. Vale ressaltar
que, por ser uma unidade de recepção de jovens acusados de prática de ato infracional, a
permanência nela é de, no máximo, 24 horas. De lá, esses jovens são encaminhados a
outros centros educacionais onde devem cumprir medidas socioeducativas. Dos 4.857
jovens que cometeram atos infracionais, cerca de 54% foram reincidentes, enquanto 44,5%
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desses jovens, sem dúvida, contribuem para a construção do quadro de violência
no País, repercutindo nos delitos praticados por eles.
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foram primários.
5.3

Situação Infracional
A análise da situação infracional demonstra que, quanto à escolaridade, 63% dos

jovens apreendidos declararam que não estudavam; enquanto 35% estudavam e 2% não
declararam. A URLBM registrou, também, que apenas 22% dos jovens infratores possuíam
um emprego, enquanto 74% não trabalhavam e os 4% restantes nada declararam. Dos
4.857 jovens apreendidos, a maioria (45%) disse morar com a mãe. Em seguida, os que
moravam com os pais (27%), com os tios/avós (10%) e com o pai (3%). Ainda há também
os que moram com o companheiro, com irmãos, em abrigos, nas ruas, entre outros (Quadro
4).

Quadro 4 – Situação infracional de jovens por ano:
Tem por objetivo acolher o adolescente acusado da prática de ato infracional, por até 24 horas,
encaminhado pela Delegacia da Criança e do Adolescente ou reconduzido pelo Juiz da Infância e da
Juventude e pelas comarcas do interior do Estado, enquanto a medida sócioeducativa é estabelecida
judicialmente. Sobre a mesma ver Portal de acesso da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
(STDS) do Estado do Ceará. Disponível em: < http://www.stds.ce.gov.br/index.php/protecao-socialespecial/165-rlbm>. Acesso em 27. jul. 2013.
5
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Situação
Infracional /
Período

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ TOTAL

Primário

127

194

174

208

163

221

167

200

188

164

184

167

2.157

173

215

185

230

200

236

228

256

227

237

213

230

2.630

07

00

08

08

07

02

04

11

03

12

03

05

70

307

409

367

446

370

459

399

467

418

413

400

402

4.857

Reincident
e
Não
declarou
Total

Fonte: URLBM (2012)
Quanto ao uso de drogas, 54% relataram fazer uso de algum tipo de droga;
enquanto 43% disseram que não usava e 3% nada declararam.
Os motivos para apreensão de jovens são muitos, mas os mais recorrentes foram:
 Roubo, com 1.524 casos registrados;
 Porte ilegal de arma de fogo, com 662 casos registrados;
 Tráfico de drogas, com 588 casos registrados;
 Mandado de busca e apreensão, com 313 casos registrados.
Vale ressaltar que o número total de apreensões (5.143) não condiz com o número
de jovens apreendidos (4.857), uma vez que um jovem pode ter cometido mais de uma
infração.
Diante da preocupante situação de Fortaleza apresentada nos dados das seções
anteriores, entende-se que, para promover a segurança do cidadão não implica apenas em
desenvolver operações policiais, como abordagem, prisões e apreensões, mas em
desenvolver ações que evitem ou minimizem as chances de crescimento do crime e da
violência (antecipação e prevenção à violência) e deve focar fortemente em ações que
reduzam todo esse estado de vulnerabilidade.
6 Segurança Cidadã para Fortaleza

6.1. Objetivo Geral e Eixos de Atuação
Ciente dos desafios supramencionados, a PMF fundamenta seu plano em ações
preventivas, entendendo esta, não apenas como a antecipação à violência, mas também
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O plano tem por objetivo geral:
Melhorar a qualidade de vida dos fortalezenses, por meio da prevenção da
violência e da manutenção da ordem pública.
O plano será articulado em eixos que interagem entre si, nos quais se encontram
áreas distintas de trabalhos e as suas respectivas metas, quais sejam:

1. Melhoria dos contextos urbanos – Melhorar os contextos urbanos significa atuar
nos ambientes físicos degradados, ilegais, desordenados e nos comportamentos
delituosos que neles se pratica e que estão quase sempre associados ao medo ou ao
perigo real. Espera-se com isso, criar um ambiente em que o cumprimento
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Democrático de Direito.
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como o controle de sua expansão, até os níveis legítimos de coerção do Estado
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voluntário às normas de convivência urbana seja favorecido;

2. Prevenção à violência nos segmentos vulneráveis (violência doméstica, LGBT,
étnico racial e de gênero) – Proteger as pessoas mais vulneráveis e em situação de
violação de direitos é prioridade na implementação do Plano;
3. Prevenção à violência juvenil – Todos os diagnósticos realizados sobre a
violência e suas vítimas e autores indicam, indubitavelmente, que os jovens são os
mais afetados. Ações específicas que visem contê-la são primordiais;

4. Participação cidadã – Fomentar o acesso dos cidadãos aos mecanismos
institucionais ou alternativos de resolução de conflitos, aproximando-os das ações
realizadas pela Prefeitura, dando-lhes condições de resolver seus conflitos de forma
pacífica e escutando-os para levantar necessidades e carências percebidas por eles
favorecerá a geração de uma cultura de paz;
5. Fortalecimento da Guarda Municipal de Fortaleza – A organização e o
funcionamento da Guarda Municipal de Fortaleza devem ser estruturados nas
tarefas preventivas e de apoio às ações municipais, sempre levando em conta o
trabalho integrado com outras instituições de segurança e/ou outras Secretarias.
6. Institucionalização – Construir mecanismos institucionais de forma que o plano
seja implantado de forma eficaz. Essa fase já se iniciou a partir da criação da
própria Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, munida de uma coordenação de
Mediação de Conflitos. Além da criação da Coordenadoria de Políticas sobre

25

283

> PLANO
Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política

PREFEITURA DE FORTALEZA
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
GRUPO DE TRABALHO – SEGURANÇA CIDADÃ

Drogas, que inclui o Centro Integrado de Referencia sobre Drogas, ainda conta com
as Secretarias de Cidadania e Direitos Humanos, Trabalho, Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e com a Coordenadoria da Juventude.
6.2. Objetivos dos Eixos
Cada um desses eixos possui objetivos específicos, indicadores de resultados, metas
e prazos a serem desenvolvidos pelos responsáveis. Um conjunto inicial desses objetivos
foi levantado em reuniões em que os diferentes órgãos da PMF participaram.

O

detalhamento desse primeiro momento de levantamento está descrito no Anexo I deste
documento. De uma forma geral, esses eixos têm os seguintes objetivos:
•

Melhoria de Contextos Urbanos: Reduzir os fatores de risco que levam à
violência.

•

Prevenção em segmentos vulneráveis: Implementar políticas nas quais
prevaleçam componentes de prevenção fundamentados em variáveis
psicossociais e culturais.

•

Prevenção à violência juvenil: Ampliar os fatores de proteção para os
jovens por meio do Eixo Participação Cidadã: Ampliação da capacidade
de consenso e de solução pacífica de conflitos entre os cidadãos.

•

Fortalecer a Guarda Municipal: Qualificar a atuação da Guarda
Municipal de Fortaleza.

•

Institucional: Fomentar a eficiência e a efetividade das ações do Plano.

Ressalte-se que a compreensão da PMF é a de que o Plano é um processo dinâmico
e que deve ser aberto para modificações com inclusões, modificações e priorizações que
dependem das regiões da cidade e das condições de possibilidades dos contextos de
realidade da administração pública, dentre outros fatores. O intuito maior foi o de
relacionar objetivos de forma extensiva, que já começam, inclusive, a ser executados pelos
órgãos, de forma que eles sirvam como bússola para a implementação das ações focadas e
integradas no Programa de Pacificação Territorial a ser descrito a seguir.
6.3. Resultados esperados
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2. Comunicação e solidariedade entre as pessoas, mediante o uso dos espaços
públicos;
3. Incremento das possibilidades dos jovens em situação de vulnerabilidade,
tornando-se pequenos empreendedores por meio da educação, cultura e do
esporte;
4. Aumento da capacidade cidadã para fazer acordos e dirimir conflitos;
5. Aumento da confiança, segurança e tranquilidade para o exercício dos
direitos e liberdades;
6. Ampliação da participação popular e controle social na segurança municipal

Instrumentos de
gestão estratégica

dos cidadãos;
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1. Maior aceitação e cumprimento das normas de convivência cidadã por parte
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cidadã.
7 Programa de Pacificação Territorial (PPT)
Os objetivos específicos e ações em seus respectivos eixos descritos acima e seu
detalhamento exposto no anexo I, fazem o espectro das ações extensivas do Plano. Eles
servirão não só de norte à Prefeitura na implementação da Política de Segurança Cidadã
como vão igualmente subsidiar a formulação de ações focadas em territórios específicos, o
que constituirá o Programa de Pacificação Territorial (PPT). Em contraponto às ações
extensivas, o PPT visa desenvolver ações intensivas, integradas e que leve em conta a
particularidade de um território e de sua comunidade. A ideia, aqui, é atuar de forma
intensa e cirúrgica em regiões vulneráveis que sofrem com o abandono do poder público.
A figura abaixo ilustra a ideia do PPT através de um esquema onde os eixos temáticos
estão ao redor do território em foco. As ações extensivas dos eixos são aplicadas no
território focal, considerando sua particularidade.
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Figura 4 - Eixos de atuação relacionados ao território
O PPT prevê forte uso da Tecnologia da Informação. É de fundamental importância
que todos os levantamentos feitos no local alimentem um banco de dados central do
Sistema de Informações de Prevenção à Violência. Esse sistema será o instrumento que vai
apoiar todas as etapas do Programa, desde seu planejamento até a avaliação das metas a
serem atingidas. A integração com dados criminais da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Estado e com dados sociais dos programas do Governo Federal vai
permitir uma visão focada nas vulnerabilidades e na racionalização dos recursos que estão
sendo aplicados.
A implementação do PPT deve ser feita de forma gradual. Pontos focais em
determinadas áreas ou regiões da cidade serão escolhidos pela PMF em conjunto com a
sociedade civil e outras esferas de poder e, a partir disso, as seguintes fases devem ser
desenvolvidas:
1) Planejamento. Elaboração de um levantamento das particularidades do foco
escolhido para que os objetivos específicos, metas e ações a serem executadas
sejam refinados. É nessa fase que, escutando a população, se faz, por exemplo,
28
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que fatores de risco mais importantes devem ser atacados, quem são os atores
que põem em risco a convivência pacífica da região, bem como aqueles que
podem contribuir favoravelmente.
2) Desenvolvimento das ações. Nesta etapa, as ações extensivas, refinadas e
adequadas à realidade do território focal, são executadas. No entanto, não se
trata somente de fazê-las individualmente. Buscar-se-á estabelecer um
encadeamento das mesmas de forma que se complementem e atinjam, de
maneira intensa e continuada, os cidadãos em situação de vulnerabilidade. Por
exemplo, os programas de ressocialização devem ser conectados, de forma
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um rápido diagnóstico das condições específicas do espaço urbano, identifica-se
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sequencial ou mesmo concomitante, aos de capacitação profissional, bem como
aos de apoio à juventude. Ações de fomento ao desenvolvimento do esporte,
lazer e cultura devem igualmente ser pensadas de forma integrada. Visa-se
impedir que sejam criados vácuos de atendimento à população, preenchendo
hiatos que ocorrem quando esses programas não são feitos de forma integrada.
Assim, um jovem em tratamento por uso de drogas, por exemplo, vai ter que ser
contemplado por outras ações que lhe forneçam apoio à realização de seus
anseios profissionais, artísticos, educacionais e de cidadania.
3) Monitoramento e Avaliação. O monitoramento de programa deverá ser feito
em conjunto com a sociedade civil organizada e, em especial, com a
comunidade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança Cidadã. O
Sistema de Informação de Prevenção à Violência buscará dar transparência às
ações, mostrando o quanto das metas foi atingido, os obstáculos a serem
vencidos e oferecendo sempre espaço para a participação do cidadão.

8 Monitoramento e Governança
A presente Política Municipal de Segurança Cidadã, além de articular ações com
outras pastas governamentais e com outros entes federados, conclama um amplo diálogo
com a sociedade civil, por meio da participação cidadã nas políticas de convivência cidadã
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no município. Portanto, o monitoramento das ações implementadas por esta política deve
ser feito, tanto internamente, como externamente.
Para o monitoramento interno será formado um Grupo de Trabalho por eixo de
atuação. Cada grupo será composto por responsáveis dos programas e projetos e terá um
coordenador que acompanhará a evolução dos eixos com o objetivo de atingir os
indicadores de resultados.
Também será criado um Grupo de Trabalho Sênior (GTS) composto pelos
coordenadores dos eixos de atuação. Esse grupo será liderado pelo prefeito municipal, que
fará o monitoramento e a avaliação das ações na busca de atingir os resultados esperados,
conforme proposto nesta política.
O monitoramento externo será realizado a partir da criação de um espaço de
discussão e participação dos movimentos da sociedade civil de Fortaleza, com o objetivo
de monitorar os eixos de atuação propostos nesta Política Municipal de Segurança Cidadã.
Esse grupo da sociedade civil, inspirado em iniciativas de sucesso como o “Movimento
Nossa São Paulo”, “Movimento Nossa BH” e “Bogotá Como Vamos”, proporá o
desenvolvimento de estratégias de comunicação e mobilização da sociedade em torno de
propostas e reivindicações relativas à governança na cidade.
O grupo da sociedade civil será composto por representantes das Instituições Não
Governamentais (ONGs), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
Institutos e/ou Fundações que trabalhem diretamente com a temática da promoção de uma
cultura de paz e não violência; pelas Universidades, por meio dos seus laboratórios de
estudos da violência, conflitualidades e direitos humanos; pelo setor privado, por meio da
Federação das Indústrias no Estado do Ceará (FIEC), Centro Industrial do Ceará (CIC),
Associação dos Jovens Empresários (AJE) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza
(CDL) e por órgãos de comunicação (tradicional e mídia alternativa).
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Ação

2o
Semestre
2013

1o
Semestre
2014

2o
Semestre
2014

1o
Semestre
2015

2o
Semestre
2015

1o
Semestre
2016
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9 Cronograma de Execução
2o
Semestre
2016

Melhoria dos contextos urbanos
Prevenção à violência doméstica e de gênero
Prevenção à violência juvenil
Fortalecimento da Guarda Municipal
Institucionalização
Participação Cidadã

PROGRAMA DE PACIFICAÇÃO TERRITORIAL
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Território 1
Território 2
Território 3
Território 4
Território 5
Território 6
Território 7
Território 8
Território 9
Território 10
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EIXO 01 - MELHORIA DOS CONTEXTOS URBANOS
EIXO 02 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO
EIXO 03 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA JUVENIL
EIXO 04 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
EIXO 05 - FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
EIXO 06 – INSTITUCIONALIZAÇÃO
TOTAL

R$ 18.016.000,00
R$ 17.159.168,00
R$ 31.160.000,40
R$ 21.941.487,56
R$ 37.000.000,00
R$ 4.100.000,00
R$ 129.376.655,96
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ANEXO I
EIXOS DE INTEGRAÇÃO
EIXO 01: MELHORIA DOS CONTEXTOS URBANOS

Criar condições favoráveis
de convívio dos cidadãos
nos espaços públicos e
fomentar a prática esportiva
nas regiões de maiores
índices de violência e
vulnerabilidade social.

Metas

Quantidade de bares
e
restaurantes
fiscalizados.

Quantidade
de
praças e parques
com
iluminação
ideal

Quantidade

de

Reduzir
em
50%
quantidade
de
estabelecimentos
irregulares em 24 meses.
Reduzir em 100% a
quantidade de bares e
restaurantes
que
funcionam em horários
proibidos
por
lei
específica.
Melhorar a iluminação
de todos os parques e
praças de Fortaleza

Iluminar
os
40
principais hot-spots.

Implantar 50 academias

Ações
Ampliar a ação integrada de
fiscalização entre os órgãos
do Estado e do Município
para o ordenamento do
funcionamento de bares e
restaurantes.
Implantar
a
lei
de
regulamentação de horários
para a venda de bebidas
alcoólicas em Fortaleza.

Instituições
Envolvidas
SESEC/GMF,
SEUMA,
SCSP/AMC,
SEC
REGIONAIS,
VIGILANCIA
SANITÁRIA,
JUIZADO
DA
INFÂNCIA E DA
ADOLESCENCIA

Instituição
Responsável

SESEC/GMF

Orçamento

R$ 10.000.000,00

>

Controlar os
estabelecimentos comerciais
que são potencializadores da
violência noturna.

Indicador

Iluminar todas as praças e
parques da cidade
Iluminar todos os hot-spots.
Recuperar as praças de
Fortaleza.
Estimular a frequência de
pessoas nas praças públicas,
através de revitalização.
Implantar núcleos esportivos

SCSP,
Secretarias
Regionais e SECEL,
SECULTFOR

SCSP
SECEL

R$ 6.520.000,00

Sistema da política

Objetivos Específicos

Instrumentos de
gestão estratégica
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Instrumentos de
gestão estratégica
>
Sistema da política
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Implantar
equipamentos
culturais, esportivos e de
lazer, num espaço de
convívio social direcionados
para crianças e jovens,
localizadas em regiões com
elevado
grau
de
vulnerabilidade social da
cidade de Fortaleza.

núcleos esportivos
nas
praças,
logradouros
públicos
e
associações
comunitárias.
Quantidade de m2 de
calçadas
qualificadas
Número
de
equipamentos
construídos;
Quantidade
de
jovens participantes
em
atividades
desenvolvidas e no
uso e manutenção
dos equipamentos
construídos;
Taxas de frequência e
evasão.

Qualificar o atendimento das
ações de resolução de
conflitos.

Número de técnicos
capacitados

nas comunidades.
Implantar 25 núcleos
do programa Segundo
Tempo e 50 núcleos do
esporte
nas
comunidades
Reformar e padronizar
as calçadas residenciais
e comerciais
Acompanhar
a
construção e instalação
dos equipamentos de 03
Praças da Juventude.
Construir e implantar
equipamentos de 02
Centros Urbanos de
Cultura, Arte, Ciência e
Esporte – CUCAs.
Atender 25.000 jovens,
sendo beneficiados até
2015.
Capacitar os técnicos
atuarão nas ações de
resolução de conflitos.

Melhoria da qualidade das
calçadas

Realizar
atividades
contemplando a formação, o
lazer e o desenvolvimento
artístico e cultural dos
jovens, além de aprofundar
conhecimentos
e
o
desenvolvimento
de
habilidades necessárias para
atuação no mercado de
trabalho.

Realizar
palestras.

capacitações

e

Fortalecer
o
Programa
Adolescente Cidadão.

SEUMA, Secretarias
Regionais

Coordenadoria
de
Juventude,
UGP,
Instituto
CUCA,
SETRA, Secretarias
Regionais.

SCDH, SESEC e
Secretarias Regionais,
UGP e Coordenadoria
de Juventude.

SEUMA,
Secretarias
Regionais

Coordenadoria de
Juventude

R$ 928.000,00

SCDH

R$ 8.000.00

34

292

TOTAL

Número de alunos
que sofrem bullying
nas escolas.

Atingir alunos (de
escolas
pública
municipal
das
06
Regionais.

Articular ações de educação
em direitos humanos, a partir
da execução do Plano de
Educação
em
Direitos
Humanos de Fortaleza –
PEDHFOR
Trabalhar as diversas formas
de preconceito relacionadas
a raça, etnia, orientação
sexual, questão de gênero e
padrões estéticos.

140 escolas
Promover atividades focadas
na temática: reconhecimento,
status e prestígio dos jovens
na sociedade.

> PLANO
SCDH

R$ 140.000,00

SCDH
e
Coordenadoria de
Juventude

R$ 420.000,00

R$ 18.016.000,00

Instrumentos de
gestão estratégica

Contribuir para a construção
de uma cidade sem bullying
e sem preconceitos, mais
aberta e apta a respeitar às
diferenças, mais solidária e
inclusiva, a partir de
intervenções nas escolas.

Número de pais e
alunos e atendidos
na
comunidade
escolar.

Gestores
escolares;
professores;
profissionais
das
escolas;
conselhos
escolares
e
comunidade escolar;
estudantes;
Coordenadorias
Especiais; Escritório
de Direitos Humanos;
Disque
Direitos
Humanos.
Coordenadoria
da
Criança
e
do
Adolescente,
Escritório Defesa de
Direitos
Humanos,
DDH,
Secretaria
Municipa
l
de
Educação, Conselho
Tutelar
e
Coordenadoria
de
Juventude.

>

Difundir nas escolas e
sociedade
civi
l
os
mecanismos de acesso às
políticas
de
direitos
humanos.

Trabalhar diversos temas
relacionados
a
direitos
humanos.

Sistema da política
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EIXO 02: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO
Objetivos Específicos

Indicador

Reduzir os índices de violência
contra a mulher

Garantir
mulheres
violência

atendimento
em situação

as
de

Meta

Aumento
na
Quantidade
de
denuncias
de
violência contra a
mulher

Sensibilizar a população
da cidade sobre o
enfrentamento
à
violência contra a mulher

Atendimento
qualificado

Melhoria no serviço de
segurança e sigilo

Sistema da política

>

Instrumentos de
gestão estratégica
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Prevenir a violência doméstica
contra populações vulneráveis

Quantidade
de
denúncias
de
violência conjugal e
contra
populações
vulneráveis

Aumentar o número de
denuncias em 30%

Ações
Divulgar o disque denúncia da
Coordenadoria da Mulher na
GMF e nas demais ações desta
Secretaria.
Realizar ações conjuntas de
divulgação de campanhas de
enfrentamento à violência tais
como Blitz
Garantir o sigilo e segurança
da casa abrigo Margarida
Alves
Publicizar o disque denúncia
na GMF sobre violência
doméstica.
Implantar 06 Centros de
Referência do Idoso
Implantar o Idoso Saudável Caminhão da Cidadania
Desenvolver o Programa de
Rádio - Fortaleza Cidade
Amiga do Idoso
Realizar oficinas e campanhas
de prevenção e enfrentamento
à violência doméstica.
Criar abrigo provisório para
mulheres vítimas de violência

Instituições
Envolvidas

SESEC/GMF,
SEC
REGIONAIS, SCDH,
SETRA

SETRA,
CPDrogas,
SMS,
SCDH,
SESEC/GMF

Instituição
Responsável

SCDH

SCDH

Orçamento

R$ 33.850,00

R$ 29.900,00
SCDH
R$ 7.015.418,00

GABPREF,
PGM,
SESEC/GMF,
SEUMA, SCSP/AMC,
SEC
REGIONAIS,
SECEL,
SETRA,
REGIONAIS

SESEC/GMF
SCDH, SETRA

SETRA
80.000,00
SESEC
R$ 50.000,00

36

294

R$

Gerar emprego e renda para
pessoas
em
situação
de
vulnerabilidade

Número de empregos
gerados

Acolher crianças, adolescentes,
jovens e famílias em situação de
risco social e violação de
direitos.

Pessoas abrigadas ou
com
vínculos
familiares
recuperados

Diminuir as violações de
direitos humanos das travestis e
transexuais em razão da
identidade de gênero.

Número
técnico(a)s
capacitado(a)s

Articular ações de promoção do
Registro Civil de Nascimento e
Acesso a Documentação Civil
Básica.

Número de pessoas
que ainda não tem
registro civil.

Criar
1
Municipal

Garantir a convivência familiar
e comunitária de crianças e
adolescentes
vítimas
de
violência.

Número de crianças e
adolescentes
acolhidos;
Número de crianças e
adolescentes
encaminhadas para as

Imlantar 04 espaços de
acolhimento destinados
para
crianças
e
adolescentes vítimas de
violência, além dos 05
espaços conveniados

de

Comitê

> PLANO

Ofertar cursos de qualificação
profissional para indivíduos
em
situação
de
vulnerabilidade e risco social

SETRA

SETRA

R$ 750.000,00

Implantar
20
Fábricas
(cooperadas) de Vassoura de
Garrafas PET

SCDH, SESEC/GMF,
SEC REGIONAIS e
SETRA

SCDH
SETRA

R$ 1.660.000,00

Ampliar vagas de acolhimento
instituciona
l
para
os
indivíduos em
diferentes
ciclos de vida, vitimas de
violência

SETRA (unidades de
acolhimento
institucional,
rede
conveniada

SETRA

R$ 6.624.000,00

Capacitações e Reuniões

SCDH,
SESEC
e
Secretarias Regionais.

SCDH

R$ 8.000.00

Implantar o Comitê Municipal
de Erradicação do Sub
Registro Civil de Nascimento.

Coordenadorias
Especiais; Escritório de
Direitos
Humanos,
SETRA

SCDH

SCDH, SETRA

SETRA

Implantar
espaços
de
acolhimento Institucional de
crianças e adolescentes;

R$ 182.000,00

R$ 576.000,00

Garantir o encaminhamento de
crianças e adolescentes para

Instrumentos de
gestão estratégica

Pessoas qualificadas
e/ou reinseridas no
mercado de trabalho

>

Qualificar
10.000
pessoas entre jovens,
adultos e mulheres pelo
PRONATEC
até
dez/2014
Atender 800 famílias em
20 bairros da periferia de
Fortaleza
Criar 1.000 novas vagas
de
acolhimento
em
repúblicas, albergues e
outras
unidades
especificas
de
acolhimento
Sensibilizar técnicos e
gestores
ligados
à
política de segurança
sobre as vulnerabilidades
que passam as travestis e
transexuais de Fortaleza

Desenvolver as potencialidades
de segmentos mais vulneráveis
(indivíduos e famílias)

Sistema da política
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famílias.

Número
de
participantes
nas
atividades artísticas;
Fomentar a articulação de redes
locais de cidadania, para a
defesa e promoção dos Direitos
Humanos
e
visando
a
otimização
dos
serviços
públicos
nas
localidades
atendidas.

Sistema da política

Quantidade
atividades
realizadas;

TOTAL

de

População
mobilizada para as
atividades públicas
Quantidade
órgãos
instituições
envolvida/os.

>

Instrumentos de
gestão estratégica
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de
e

Articular a rede com
associações,
ONGs,
grupos culturais, sociais
e esportivos, lideranças
locais,
Secretarias
Executivas Regionais e
CCDHs
Construir banco de dados
atualizado
com
informações detalhadas
sobre
a
realidade
socioeconômica de cada
localidade onde atua o
programa.

suas respectivas famílias;
Formação continuada para
agentes multiplicadores junto
à comunidade no entorno das
Unidades do programa, sobre
as temáticas dos direitos
humanos e cidadania;
Formação para atuação e
proposições de ações sociais e
comunitárias, a partir de
diagnósticos
e
projetos
elaborados
com
as
comunidades, e em acordo
com as temáticas relevantes e
prioritárias para cada grupo
social;
Organizar e manter atualizado
um
Banco
de
Dados
(Diagnóstico
Socioeconômico) sobre todos
os bairros que compõem a
Rede
articulada
pelo
programa.

SCDH,
SETRA
e
Coordenadoria
de
Participação Popular
SCDH

R$ 150.000,00

R$ 17.159.168,00
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EIXO 03: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA JUVENIL

Número de jovens
matriculados
e
encaminhados para
os processos de
seleção no mercado
de trabalho.

Promover
qualificação
profissional e espaços de
geração de capital econômico
e sustentável.

Quantidade
de
empreendimentos
financiados;

Número de jovens
beneficiados;
Quantidade
de
núcleos de formação
distribuídos nas 6
SERs;
Taxa de inserção de
jovens no mercado de
trabalho.

Meta

Matricular
jovens.

Ações

9.000

Beneficiar 1.578 jovens
até 2015.

5.980
jovens
beneficiados até 2015.

Realizar oficinas presenciais
de orientação para o
mercado
de
trabalho,
apresentação
pessoal
e
intermediação de mão de
obra.
Proporcionar
condições
institucionais e financeiras
para
a
criação
de
empreendimentos solidários
geridos por jovens de 18 a 29
anos, através da concessão de
microcrédito,
buscando
efetivar oportunidades de
trabalho e renda para os
beneficiários do projeto.
Possibilitar a formação e a
qualificação para o mercado
de trabalho dos jovens alunos
e egressos da escola pública
de Fortaleza (de 16 a 24 anos),
mediante um processo de
ensino e aprendizagem das
novas
tecnologias
de
informação e comunicação.

Instituições
Envolvidas

Instituição
Responsável

Coordenadoria
de
Juventude, SETRA.

Coordenadoria de
Juventude
SETRA

Coordenadoria
de
Juventude, UGP e
SDE.

SDE
SETRA.

Orçamento

R$ 11.880,00

R$ 4.062.204,47

>

Indicador

SDE
Coordenadoria
de
Juventude, UGP, SDE
e SETRA.

e
SETRA

SETRA
R$ 7.893.600,00
Juventude
R$
715.000,00

Sistema da política

Objetivos Específicos

Instrumentos de
gestão estratégica
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Sistema da política
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Articular e integrar as políticas,
programas e ações relacionadas
à prevenção, tratamento e
reinserção de usuários e
familiares de álcool, crack e
outras drogas.

Aumentar a capacidade de
atendimentos dos jovens que
fazem uso problemático de
drogas

Melhorar a qualidade no
atendimento e acolhimento de
usuários de drogas

Mapear os casos relacionados
ao uso de drogas em situação de
violência

Centro Integrado de
Referência
sobre
Drogas
(CIRD)
implantado

Nº de Vagas
Acolhimento

de

Vagas disponíveis de
acolhimento
Leitos para crianças e
adolescentes

Sistema implantado

Promover encontros de bandas
musicais (concursos)
Implantar o Centro Integrado
de Referência sobre Drogas
Fortalecer os fóruns regionais
para
acompanhamento
e
discussão
das
ações
relacionadas a prevenção,
tratamento e reinserção no
território
Realizar edital de Prevenção
ao uso de crack
Implantar 08 Unidades de
Acolhimento, sendo 06 para
adultos e 02 infanto-juvenis
Credenciar
vagas
de
acolhimento em Comunidades
Terapêuticas

01 CIRD Municipal

300 vagas

Ampliar
horário
funcionamento
CAPSad para 24h

de
dos

Implantar leitos para
crianças e adolescentes
com uso problemático de
álcool e outras drogas em
Hospital geral
Informações de 100%
dos
equipamentos
públicos de referência

CPDrogas

SECULTFOR

CPDrogas

R$ 600.000,00

CPDrogas

R$ 4.000.000,00

CPDrogas

CPDrogas,
SETRA.

SMS

e

Aumentar em 100% o número
de CAPS com funcionamento
24hs

R$ 6.000.000,00
CPDrogas, SMS

CPDrogas

Implantar 15 leitos para
crianças e adolescentes no
SOPAI
Implantar um sistema de
informações
na
rede
intersetorial para compilação

R$ 66.000,00

CPDrogas,
CITNOVA,
SCDH,

SETRA,
GMF,
SMS,

CPDrogas

R$ 150.000,00
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Criar
rede
de
jovens
empreendedores sociais

Gerar
oportunidades
de
emprego e renda para a
Juventude Negra

Redução
das
ocorrências
de
violação de direitos,
seus agravamentos e
reincidencias
Redução
da
ocorrência
vulnerabilidades
e
riscos
sociais
e
aumento do acesso a
serviços
socioassistenciais e
setoriais.
Colocar em rede 60
organizações
de
juventude, sendo 10
por Regional.
Número de jovens
capacitados;
Número
de
empreendimentos

> PLANO

IPLANFOR

Realizar
cursos
de
qualificação
e
aperfeiçoamento
para
abordagem aos usuários e
familiares sobre drogas

CPDrogas, instituições
Formadoras

CPDrogas

R$ 500.000,00

Criar condições para
universalização
do
referenciamento
de
proteção especial para
100% da população

Instalar 08 novos CREAS com
serviços especializados de
acompanhamento
sócio
familiar para famílias e
membros em situação de
violação de direitos

SETRA

SETRA

R$ 2.592.000,00

Atender 10.000 pessoas
em
atividades
socioeducativas até dez
de 2014.

Expansão do serviço de
convivência e fortalecimento
de vínculos familiares e
comunitários nos territórios de
CRAS

SETRA

SETRA

R$ 1.481.000,00

SCDH, Coordenação
de
Juventude,
Coordenação
de
Participação Popular

SCDH

R$ 100.000,00

Capacitar a rede para
promover
ações
de
combate à violência
contra a juventude.
Colocar em rede 120
empreendimentos
juvenis.

Oficinas de capacitação para
empreendedorismo social;
Ciclo de Palestras sobre
empreendedorismo social.
Capacitação
para
o
empreendedorismo
juvenil
voltado para o Mercado;
Criar uma rede de intercâmbio
e
desenvolvimento
de

SCDH,
SETRA,
SECULTFOR

SCDH

R$ 300.000,00

Instrumentos de
gestão estratégica

Garantir o acompanhamento das
famílias e seus membros em
situação de ameaça ou violação
de direitos, reparando e/ou
minimizando danos por vivencia
de violações e riscos sociais

Profissionais
Qualificados

dos dados

>

Aperfeiçoamento
dos
profissionais em políticas sobre
drogas

integradas
Qualificar 100% dos
profissionais da Guarda
Municipa
l
em
abordagem aos usuários
de drogas nas cenas de
uso

Sistema da política
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tecnologias
empreendimentos
culturais

Sistema da política

>

Instrumentos de
gestão estratégica

ativos na rede

Empoderar jovens grafiteiros
para atuação na promoção dos
Direitos Humanos de raça e
etnia.

Fortalecer e qualificar o serviço
do Disque Direitos Humanos
para identificar casos de
racismo
e
contribuir
na
resolução.

Apresentar o mapeamento/
perfil das pessoas em situação
de rua e a rede de atendimento a
essa violação de direito

Número de jovens
participantes
das
capacitações;

Capacitar 150 jovens
para a promoção dos
diretos humanos de raça
e etnia;
Pintura de 07 grandes
painéis nos Terminais;
30 depoimentos sobre
questões de raça e etnia.

Número de casos de
racismo identificados
no Disque DH;
Ampliação
de
encaminhamentos
para o Escritório de
Direitos Humanos da
SCDH

Capacitar 30 servidores
da
SCDH
para
identificar;
Ampliar o número de
denúncias relacionadas
às questões de raça e
etnia.

Estatística do DDH

4 (quatro) formações
com os/as funcionários
da prefeitura que atuam
no âmbito da prevenção
e defesa de Direitos
Humanos e 4 (quatro)
capacitações.

sociais

de
e

Realização de 01 seminário e
06 oficinas de graffiti;
multiplicação das capacitações
de grafiteiros nas regionais;
pintura de 7 Terminais de
ônibus da PMF.
Realizar junto à equipe do
Disque Denúncia um curso
para identificar casos de
racismo;

COPPIR – SCDH,
ETUFOR
e
Coordenadoria
de
Juventude.

SCDH

R$ 480.000,00

SCDH; Coord.
Juventude

SCDH

R$ 50.000,00

SCDH

R$ 80.000

de

Campanha de promoção do
Disque Direitos Humanos.
Formações e capacitações
(teleatendentes, equipe do
DDH e outros serviços da
prefeitura que atuam no
âmbito de prevenção e defesa
de direitos humanos )

SCDH; SETRA
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jovens

Jovens encaminhados
a instituições de
aprendizagem,
estágios e emprego;

1200 jovens atendidos
até 2015

Frequência
nos
cursos de formação
profissional;

Número de jovens
atendidos nos CRAS.

Promover a participação social
dos jovens

Democratizar o acesso
dos
jovens oriundos da rede pública
de ensino às Instituições de
Ensino Superior.

Quantidade de jovens
envolvidos
em
atividades de artecultura e esportelazer;

Número de jovens
beneficiados;
Taxa de frequência e
evasão;

Beneficiar 1000 jovens
por ano.

Preparar 6000 jovens
para o ENEM em 2013.

PROJETO ADOLESCENTE
CIDADÃO
Oferecer formação humana,
social e profissional a jovens
de 16 a 21 anos de idade, em
situação de vulnerabilidade
social, de rua, sofrendo
exploração
sexual
ou
cumprindo
medida
socioeducativa
em
meio
aberto.
PROJETO
PROJOVEM
ADOLESCENTE
Fortalecer
a
convivência
familiar e comunitária, no
retorno dos adolescentes à
escola e sua permanência no
sistema de ensino.
Desenvolver atividades que
estimulem a convivência
social e a participação cidadã,
além
de
trabalhar
a
convivência e fortalecimento
de
vínculos
para
Adolescentes.
PROJETO
ACADEMIA
ENEM
Democratizar o acesso
dos
jovens oriundos da rede

SCDH,
Coordenadoria de
Juventude

R$ 603.015,93

CEPPJ/ UGP/ SCDH

>

Número de
atendidos;

CEPPJ/ UGP/ SETRA

SETRA

CEPPJ/ UGP/ SME

Coordenadoria de
Juventude

R$ 148.100,00

R$ 827.200,00

Sistema da política

Oferecer formação humana,
social e profissional a jovens de
16 a 21 anos de idade, em
situação de vulnerabilidade
social, de rua, que está sofrendo
exploração sexual ou cumprindo
medida sócia educativa em meio
aberto.

Instrumentos de
gestão estratégica
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Número de jovens
aprovados
em
Instituições de Ensino
Superior.
Número
de
bibliotecas
construídas
Número de jovens
beneficiados;
Realizar um pacto intersetorial
em prol da pacificação social da
cidade, tendo como eixo
mobilizador
a
juventude
envolvida
em
torcidas
organizadas.

Sistema da política

>

Instrumentos de
gestão estratégica
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TOTAL

Encaminhamentos
dados a partir do
serviço de Disque
Denúncia;
Participação
atividades
comunitárias.

em

pública
de
às Instituições de
Superior.

ensino
Ensino

Construir bibliotecas públicas
nas escolas municipais e nos
CUCAs.

Qualificar 100% dos
Jovens envolvidos em
torcidas
organizadas,
com foco central nas
lideranças.

PROJETO
PACTO
DA
JUVENTUDE
PELA
PACIFICAÇÃO SOCIAL
Realizar projeto Qualifica
Torcedor;
Mobilizar
a
pactuação
intersetorial de órgãos do
Poder Público, Privado e
Terceiro Setor.

CEPPJ / ETUFOR /
AMC/ SINDONIBUS /
SERS
/SECEL
/SESPORTE /SECOPA
/ SCDH / CÂMARA
DOS VEREADORES /
MP / TORCIDAS
ORGANIZADAS
/
CLUBES

Coordenadoria de
Juventude

R$ 500.00,00

R$ 31.160.000,40
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EIXO 04: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Construir processos de saída
das ruas e promover ações de
reinserção
familiar
e
comunitária

Redução do número
de
pessoas
em
situação de rua

Atender às pessoas vítimas de
violência no espaço público de
convivência do município.

Quantidade
de
pessoas atendidas

Estimular
mecanismos
resolução de conflitos.

Quantidade
de
pessoas atendidas

de

Estimular a participação cidadã
nas comunidades.

Formar para a participação e a
cidadania

Promover a Inclusão Social da
Pessoa com Deficiência
Incluir
os
núcleos
de
SESEC/GMF nas discussões
sobre
prevenção
e
enfrentamento
à
violência
sexual e outros fenômenos

Criar os Conselhos
Comunitários
de
Segurança
Cidadã
(CCSC)
Redução
da
ocorrência
vulnerabilidades
e
riscos
sociais
e
aumento do acesso a
serviços
socioassistenciais e
setoriais.
Número
de
CIS
construídos
Número de guardas
municipais
participantes
das
discussões.

Meta
Atender 5.000 pessoas
em situação de rua

Instituições
Envolvidas

Ações
Ampliar o serviço
abordagem social

de

Instituição
Responsável

Orçamento

SETRA

SETRA

R$ 1.242.000,00

SESEC/GMF, SETRA,
SCDH, SMS

SESEC/GMF

R$ 1.200.000,00

Criar 10 núcleos de mediação
de conflitos nas comunidades

SME, SESEC/GMF

SESEC

R$ 14.000.000,00

Realizar
1
reunião
mensal por conselho.

Criar 28 CCSC, um por bairro,
sendo 4 por área das
secretarias regionais.

SESEC/GMF, SCDH

SESEC

R$ 280.000,00

Atender 10.000 pessoas
em
atividades
socioeducativas

Expansão do serviço de
convivência e fortalecimento
de vínculos familiares e
comunitários nos territórios de
CRAS

SETRA

SETRA

R$ 1.481.000,00

SCDH,
ESPORTE,
CULTURA

SCDH

R$ 1.990.750,00

SESEC/GMF

SESEC/GMF

R$ 43.200,00

Atender todas as pessoas
que
registraram
ocorrência com a Guarda
Municipal.
Realizar mensalmente 5
acordos de mediação por
núcleo de mediação.

Implantar um
desvitimização.

serviço

de

>

Indicador

Construção de 07 CIS
Todos os núcleos de
SESEC/GMF envolvidos
na garantia de direitos e
adolescentes participem
das discussões sobre

Criar Espaços nos CCDH
Específicos Para PcD
Reuniões sistemáticas dos
núcleos de SESEC/GMF com
OGs e ONGs nos seguintes
territórios/bairros: Praia do
Futuro, Jangurussu, Bom

Sistema da política

Objetivos Específicos

Instrumentos de
gestão estratégica
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como drogadição, negligência e
abandono familiar etc.
Melhorar o Relacionamento e
Confiança entre a Guarda e
Sociedade

efetivação de direitos de
criança e adolescentes.
Número de guardas
capacitados

Guarda
capacitada

Municipal

Jardim, Beira Mar, Praia de
Iracema. Barra do Ceará,
Castelão, Centro e BR-116.
Capacitar a Guarda Com a
legislação
dos
Direitos
Humanos

GUARDA/SCDH

SCDH e SESEC

R$ 875.150,00

CRAS,
CREAS,
Conselhos Tutelares,
Centro POP, PPDDH,
COPEVID,
SEJUS,
CONDICA, CEDECA,
entre outros.

SCDH e SESEC

R$ 829.387,56

Acolher
e
atender
a
demanda
espontânea
(atendimento presencial);
Realizar acolhimento e
acompanhamento jurídico e
psicossocial das denúncias
que chegam ao EDDH;
Promover
o
atendimento
psicossocial e jurídico nos
casos violências, violações e/ou
omissões de direitos humanos,
bem como articular e contribuir
para o fortalecimento da rede de
promoção
e
defesa
socioassistencial na cidade de
Fortaleza.

Número de pessoas
que tiveram seus
direitos violados

Contribuir
para
a
capacidade cidadã de
busca e resgate de seus
direitos;
Promover a confiança,
segurança
e
tranquilidade para o
exercício de seus direitos

Promover articulação para o
fortalecimento da rede de
defesa e socioassistencial,
oferecendo
apoio
qualificado, eficaz e efetivo.
Oferecer o acolhimento, o
atendimento,
o
acompanhamento
e
o
monitoramento jurídico e
psicossocial para vítimas de
discriminação,
violência
e/ou omissão de direitos
humanos;
Orientar
comunidades,
movimentos
sociais,
universidades,
setores
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governamentais acerca dos
direitos humanos e o
combate às discriminações;
Realizar
estudo
multidisciplinar
de
casos/denúncias;
Sistematizar
os
dados
gerados pelo serviço;

>

R$ 21.941.487,56

Sistema da política

TOTAL
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EIXO 05: FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Objetivos Específicos

Indicador

Meta

Ações

Instituições
Envolvidas

Aumentar a presença da Guarda
Municipal nas praças, parques e
terminais de Fortaleza.

Número de guardas
municipais
nos
espaços públicos

Ingresso de 1000 novos
guardas municipais.

Concurso para 1000 novos
Guardas Municipais.

SESEC,
SEGOV,
PGM, SEPOG, SEFIN

SESEC

R$ 12.000.000,00

Desenvolver
projetos
reaparelhamento da GMF

Melhorar
a
capacidade
de
atendimento da GMF

Ampliar em 100% as
condições
de
equipamentos,
armamento, instrução e
fardamento da GMF.

Reaparelhar a GMF (viaturas,
rádio
comunicação,
fardamento,
treinamento
armamento e equipamentos).

SESEC/GMF, SEGOV,
PGM, SEPOG, SEFIN

GMF

R$ 25.000.000,00

de

TOTAL

Orçamento

R$ 37.000.000,00

EIXO 06: INSTITUCIONALIZAÇÃO
Indicador

Monitorar a evolução
violência na cidade

da

Monitorar as Incidências dos
fatores de risco nos territórios
TOTAL

Instituições
Envolvidas

Instituição
Responsável

Meta

Ações

Estudos e relatórios
técnicos

Criar um grupo de
análise de inteligência.

Aprimorar a coleta de dados
dando-lhes maior qualidade;
Criar o núcleo de segurança
cidadã dentro do observatório
de Fortaleza para monitorar a
violência;
Analisar os dados sobre a
violência e a criminalidade.

SESEC, CITINOVA

SESEC

R$ 4.000.000,00

Ocorrências
de
violação de direitos e
fatores de riscos
notificados

Registrar 100% das
ocorrências de violação
de direitos nos territórios
de CRAS.

Criar sistema de notificação de
violação de direitos de
segmentos vulneráveis

SETRA

SETRA

R$100.000,00

>

Objetivos Específicos

Sistema da política

Instituição
Responsável

Orçamento

R$ 4.100.000,00
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