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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2011 

to do Município de Fortaleza, 
na forma que indica 

FAÇO SAGER QUE A CÂMARA MUNICIPAl DE 
f-ORTALEZA APROVOU E EU. COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNIClPIO. PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1~- Ficam os t10spitais públiCOS e pnvados 
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do 
Municfpio de Fortaleza, obngados a publicar anualmente, inclu
sive por meios eletrõnicos, índices estatisticos de atendimento 
hospitalar, contendo: I - Média de permanência; 11 - Taxa de 
ocupação hospitalar; III - Taxa cte ocupação opera~onal: IV
Taxa de ocupação planejada: V- raxa de mortalidade llospita
lar: VI- Taxa de mortalidade institucional; VIl- Taxa de mortali
dade operatória: VIII -Taxa de mortalidade pris-operatóna. Art 
2°- As estatísticas dispostas no artigo anterior deverão refenr
se. no que couber. a cada um dos seguintes grupos nosotógl
cos: I- Doenças infecciosas e parasitárias; 11- Neoplasmas: III
Doenças das glilndulas endócrinas, da nutrição e do metabo
lismo e transtornos imunitários: IV - Doenças do sangue c dos 
orgãos hematopeicos: V - Transtornos mentais; VI - Doenças 
do sistema nervoso e dos órgãos do sentido; VIl- Doenças do 
aparelho a·rculatório; VIII Doenças do aparelho respiratório, IX 
- Doenças do aparelho digestório: X - Doenças do aparelho 
genllunnáno; XI -Complicações de gravidez, parto e puerpério: 
XII - Doenças da pele e do tecido celular subculâneo: XIII -
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntiVO, XIV 

Anomalias congênitas: XV- lnfeeções onginadas no período 
perinatal; XVI- Sintomas, sinais e afecções mal definidas: XVII 
- Lesões e envenenamentos Art 3° - Os índices estatísticos 
dispostos nesta Lei deverão ser anualmente envmdos pelos 
respectivos hospitais a Secretaria Munidpal de Saúde (SMS), e 
a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Fortaleza. Art 
4" - Esta Lei entra em vigor após decomdos 90 (noventa) dias 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS OE ALFNCAR em 26 de 
agosto de 2011. 

José Acrisio de Sena 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI W9809, DE 26 DE AGOSTO DE 2011 

Dispõe sobre a vedação aos 
estabelecimentos comerciais 
ou não de informar ao usuario 
de seu estacionamento sobre 
isençao de responsabilidade do 
estabelecimento sobre veiculo 
estacionado em sua depen
dência e dé. outras providên
cias 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
f-ORTAlE-/A APROVOU E EU, COM BASE: NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGANICA DO MUNICiPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1°- É vedado ao estabelecimento comer
dai ou não, situado no MunicípiO de Fortaleza, informar aos 
usuârios de seu estacionamento sobre a isenção de responsa
bilidade do estabelecimento sobre os veículos estadonados em 
suas dependências, inclusive sobre os objetos deixados no 
interior do veiculo. Art. 2~ - Aplica-se esta Lei aos estabeleci
mentos que: 1- Disponibilizem estacionamento gratuito ou não: 
11- Tenllam o estacionamento como sua pr1ncipal atividade, III
Possuam estacionamento aberto: IV - Embora não forneçam 
estacionamento, ofereçam o serviço de manobrista. Parágrafo 
Único - Considera-se estacionamento aberto o recuo feito em 
frente ao estabelecimento para estaciOnamento de 11eicutos 
Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Le1 acarretará ao 
tnfrator a aplicação das seguintes penalidades: I - Notificação 
de advertência para sanar a irregtllaridade no prazo de 15 
(quinze) dias, na pnmeira mfração; 11 - Multa de 10 (dez) 
UFMFs (Unidade Fiscal do Município de Fortaleza) se, decorri-
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do o prazo previsto no mciso I, persistir a irregularidade: I li -
Multa de 20 {vinte) UFMFs (Unidade Fiscal do Município de 
Fortaleza). em caso de re1ncidênda; IV - Cassação do alvarâ 
de funcionamento do estabeledmento após 3 {três) reincidên
cias. com medida preventiva ao bem-estar público, conforme 
dispõe o inciso 11 do art. 705 do Código de Obras e Posturas do 
Município de Fortaleza: V- Fechamento ou interdição imediata 
do estabelecimento apos a aplicação do disposto no Inciso IV 
Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto no caput deste 
artigo, considera-se reincidêna·a o cometimento da mesma 
infraçao a cada período de 30 (trinta) dias após a aplicação do 
disposto no inciso IL Art. 4°- Esta Lei entra em vigor após de
corridos 60 {sessenta) dias de sua publicação, re'!ogadas as 
disposições em cont~ãrio. PAÇO MUNICIPAL JOSE BARROS 
DE ALENCAR em 26 de agosto de 2011 

José Acrfsio de Sena 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI N° 9810, DE 26 OE AGOSTO DE 2011 

Dispõe sobre a afixação de car
tazes, nas escolas públicas 
municipais de ensino funda
mental e médio, contendo có
digos de acesso e números de 
telefones de serviços de utili
dade pública e dé outras provi
dencias 

FAÇO SABE:R QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÃNICA DO MUNICIPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a 
determinar a afixação de cartazes nas escolas da rede munici
pal de ensmo fundamental e médio, em locais visivels e aces
Silleis das salas de aula, contendo os códigos de acesso ou 
números dos telefones dos seguintes serviços de utilidade 
pública: I - No âmbito da segurança pública e defesa civil: a) 
Polida Militar do Ceara: b) Delegacia do Distrito Policial com 
jurisdição na área da escola; c) Delegacia de Combate à Explo
ração da Criança e do Adolescente: d) Delegacia de Defesa da 
Mulher: e) Disque-Denúncia; f) Corpo de Bombeiros Militares; 
g) Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza: h) Coordena
daria Municipal de Defesa Civil: 11 - No âmbito da saúde· a) 
Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU); b) Centro 
de Saúde mais próximo da Escola; c) Hospital Público mais 
próximo da Escola; d) Serviços de Emergência; e) Serviços de 
Orientaçao e lnfonnação; f) Serviços Específicos de Psicotera
pia e de Prevenção e Recuperação de pessoas envol111das com 
drogas e álcool. III - No âmbito da defesa dos direitos da crian
ça e do adolescente: a) Conselho Municipal de Defesa dos 
D1reitos da Criança e do Adolescente (COM DICA): b) Conselho 
Tutelar da Criança e do Adolescente atuante na área da esco
la; c) Disque Direitos Criança e Adolescente (DOCA); d) Disque 
DenUncia Estadual contra a exploração sexual do crianças e 
adolescentes: e) Disque Denúncia em nivel nacional contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes: IV - No âmbito 
da defesa do consumidor: Secretaria Municipal de Defesa do 
Consumidor (PROCON Fortaleza); V- No âmbito dos direitos 
humanos: Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza. Pará
grafo Único - Poderão constar dos cartazes os códigos de 
acesso ou números de telefones de outros serviços de utilidade 
pública, úteis aos alunos ou às suas familias, inclusive de enti
dades filantrópicas e sem fins lucrativos e de organiz:ações não 
governamentais que prestam serviços gratuitos à população, 
Art. 2° - O Poder Executivo, a seu critério, providenciará as 
devidas instruções aos alunos sobre a atuação de cada serviço 
de utilidade pública, mencionados nos incisos do art. 1°, em 
especial sobre as pnnctpals ocorrências que possam on'ginar o 
atendimento e/ou assistência prestadas por cada um deles a 
população, em sua respectiva área de competência, além de 
outras informações essenciais. Art. 3°- O Executivo, por sua 
livre escolha, definirá: l -As dimensões dos cartazes: 11 - Os 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2011 

locais adequados onde serão afixados. Art. 4" - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições 
em contffino. l;oAÇO MUNICIPAL JOSÊ BARROS DE ALEN
CAR em 26 de agosto de 2011 

José Acrisio de Sena 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

ATA DA 448 SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERiODO LE
GISLATIVO DO ANO DE 2011 DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

Presidência do Sr Adall Jú
nior. Secretariada pelo Sr. 
Mairton Félix. 

Ao (1°) primeiro dia do mês de junho do ano 
de dois m11 e onze, ãs nove horas e quinze minutos, reuniu
se em sua sede própria à Rua Thompson Bulcão, 830, em 
Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Fortaleza. Presen
tes os Senhores Vereadores: Acrfsio Sena, Adelmo Martms, 
António Henrique, Âtila Bezerra. Audizio Oliveira, Cartinhos 
Sidou, Cartas Outra, Carlos Mesquita, Casimiro Neto, Dr 
Edim, Eliana Gomes, Elpldio Nogueira, Eron Moretra, Gui
lherme Sampaio, lbernon Monteiro, lraguassu Teixeira, Joa
quim Rocha, José Carlos, Josê do Carmo, José Freire, João 
Alfredo, João Batista, Leda Moreira, Luciram Girão, Macha
dinha Neto, Magaly Marques, Marcus Teixeira, Marcílio 
Gomes, Martins Nogueira. Paulo Gomes, Plácido Filho, 
Professor Gerõncto Coelho, Ronivaldo Maia, Salmito Filho, 
Vítor Valim e Willame Correia, ao todo trinta e oito. Justifica
das as Ausências dos Senhores: Alan Terceiro, Geison Fer
raz e Walter Cavalcante, ao todo três. Havendo nUmero 
legal e invocando a proteção de Deus. o Sr. Presidente 
declara aberta a Sessão O Sr. Adelmo Martins saUda a 
Mesa Diretora, seus Pares e a todos que encontram-se na 
galeria da casa. A seguir, o orador faz referência à Audiên .. 
cia PUblica ocornda na segunda-feira, dia 30 de Maio, res
saltando a Importância dos temas debatidos na mesma, 
citando os encaminhamentos apresentados na referida 
audiência em favor da área de saúde, justificando os moti
vos de suas colocações. Ato continuo, o orador cita a pre
sença do Secretário de Saúde do Estado Arruda Bastos 
como ponto positivo para a Audiência, ocasião em que o 
Secretário informou a construção de hospitais de emergên
cias para Fortaleza, uma vez que o IJF. HGF e o Hospital de 
Messejana não sjão suficientes para suprir as necessidades 
da Populção, ressaltando ainda, que a demanda tende a 
aumentar com a proximidade da Copa do Mundo_ O Sr. 
Audízio Oliveira, Pela Ordem, solicita à Mesa Diretora que 
seja registrada sua presença. "ATENDA-SE". O Sr Willame 
Correia registra visita á Brasília. a fim de acompanhar as 
discussões da Refonna Politica, juntamente com outros 
Parlamentares do Estado do Ceara, destacando a relevân
cia da citada iniciativa para a democratização do processo 
O Sr. Átila Bezerra apresenta seu posicionamento acerca 
dos problemas enfrentados pelos Profissionais da SaUde, 
lamentando a falta de compromisso por parte de alguns 
Parlamentares no tocante a questão. O orador tece criticas 
à Prefeitura Municipal de Fortaleza pelo descaso com as 
áreas da saúde e educação, e lembra que no próximo pleito 
eleitoral a população terá ma1s uma vez a chance de esco
lher melhor seus representantes, dizendo das razões de 
suas colocações. O Sr. Presidente designa Comissão Espe
ctai para tratar das negociações com os Profissionais da 
Saúde. a qual será composta pelos Senhores: Ronivaldo 
Maia, Acrisio Sena, Eron Moreira, João Alfredo, Guilherme 
Sampaio, Átila Bezerra e Marcilio Gomes. O Sr. Eron Morei
ra saúda os Profissionais da Saúde presentes na galeria da 
Casa, apresentando uma análise das prioridades da referida 
categoria e registrando seu apoio as reivindJcações apre
sentadas pelos mesmos. "A MESA TOMA CIENCIA". O Sr. 
Presidente registra a presença no Plenáno desta Casa do 
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Deputado Estadual Coronel Amarilio. O Sr. Presidente faz a 
leitura do nome dos membros da Comissão Especial que 
receberá os representantes dos Servidores da Saúde do 
Município. O Sr. João Alfredo, Pela Ordem, registra que o 
Sr. Ronivaldo Maia encontra-se em reunião com os repre
sentantes da Educação, justlficando ser necessário aguar
elar o término da referida reunião, a fim de que citado Vere
ador participe da reunião com os Representantes da Saúde 
O Sr. Presidente presta esclarecimentos ao Sr. João Alfredo 
sobre o assunto. ATA: O Sr. Secretário faz a leitura da Ata 
Resumida da 43a Sessão Ordinária do dia 31 de ma1o de 
2011 "Á ORDEM DO DIA". EXPEDIENTE: O Sr. Vftor Va
lim, Pela Ordem, acosta-se à luta dos Servidores da Saúde. 
A seguir, o orador justifica as razões pelas quais propôs a 
Emenda Aditiva N" 0018/11. ao Projeto de Lei N° 0175111 -
Mensagem Prefeitoral N° 0019111, que: "Adiciona Artigo ao 
Projeto de Lei N° 0175111, estabelecendo a obrigatoriedade 
de Eleição Direta para os cargos de Diretor e Vice-Diretor 
de Escola no Município de Fortaleza". O Sr. Secretário lê: 
Projetas de Lei N°s: 0185111, do Sr. Plácido Filho, que: 
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de luvas, 
máscara e protetor de cabelo, na situação que menciona, 
no âmbito do Município de Fortaleza"; 0186111, do Sr. Pláci
do Filho, que: "Dispõe sobre a proibição da comercialização 
de roupas, calçados, brinquedos e demais produtos e aces
sórios infantis que estimulem a sexualidade precoce na 
infância, no ãmbito do Município de Fortaleza, e dá outras 
providências"; 0187111. do Sr. Alan Terceiro, que: "Autoriza 
o Executivo a baixar normas sobre o fornecimento de lnfor
maç6es e documentos aos usuários pelas operadoras de 
plano ou seguro privado de saúde, no caso que menciona" 
e 0188111, do Sr. Alan Terceiro, que: "Institui o Dia da "Dan
ça de Salão e do Dançarino de Salão" a ser comemorad9 
anualmente, no dia 13 de Julho. na forma que indica" "A 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, CIDADANIA E 
DE REDAÇÃO FINAL, RESPECTIVAMENTE, PARA OFE
RECIMENTO DE PARECER" Projeto de Lei N° 0189111, do 
Sr. lbernon Monteiro, que: "Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de cardâpio em método Braille nos restaurantes, bares, 
lanchOnetes, pizzarias e churrascarias no Município de 
Fortaleza". "RETIRADO DE PAUTA POR TRATAR-SE DE 
MAT~RIA VENCIDA" Projetas de Indicação N"s: 0142111, 
do Sr. Plácido Filho, que: "Autoriza o Poder Executivo a criar 
o Programa Professores de Famílias e Educadores Comuni
tários- PEFEC - FOR, na forma que indica"; 0143/11, do 
Sr. Plácido Filho, que: "Cria o "Pré-Vestibular Gratuito" para 
alunos que cursaram ou estão cursando o último ano do 
Ensino Médio em Escola Pública, e que residam no Municí
pio de Fortaleza, na forma que indica" e 0144111, do Sr. 
Plácido Filho, que: "Dispõe sobre a Politica Mu.nicipal de 
Aijricultura Urbana e dá outras providências". "A COMIS
SAO DE LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA, CIDADANIA E DE RE
DAÇÃO FINAL. RESPECTIVAMENTE, PARA OFERECI
MENTO DE PARECER" Redações Finais dos Projetas de 
Lei N°s: 0042110, 0233110 e 0563/09. "Â ORDEM DO DIA". 
Projetas de Lei N°s: 0120/08, do Sr. Machadinha Neto: 
0124/11- Mensagem Prefeitoral N" 0015/11; 0253/07, do 
Sr. Ge!son Ferraz e 0271109, do Sr. Plácido Filho, acompa
nhados dos respectivos Pareceres. 'À ORDEM DO DIA". 
Projeto de Emenda á Lei Organica N° 0002/11, de autori?l 
da Mesa Dlretora, acompanhado do respectivo Parecer. "A 
ORDEM DO DIA". Projetas de Indicação N°s: 0007111, do 
Sr Plácido Filho: 0036/11, do Sr. Plâcldo Filho e 0050/11, do 
Sr. Pl,ácido Filho, acompanhados. dos respectivos Parece
res. "A ORDEM DO DIA". Requenmentos N°s: 1056, 1057, 
1058, 1059, 1060, 106}' 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 
1067, 1068 e 1073/11. ·'A ORDEM DO DIA". 0 Sr. Presiden
te justifica as ausências dos Senhores Gelson Ferraz e 
Walter Cavalcante. Em seguida, o Sr. Presidente Informa 
que neste momento se dará a Posse dos Senhores José 
Carlos e Audízio Oliveira, em atendimento aos Requerimen
tos N"s: 0849/11 e 1030111, respectivamente. O Sr. Presi
dente convida o Sr. Josê Carlos para fazer o Juramento de 
Praxe. "ATENDA-SE". O Sr. W8shington, do Cerimonial da 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI N. , DE DE DE 2011. 

Dispõe sobre a afixação de cartazes, nas escolas 
públtcas municipais de ensino fundamental e 
médio, contendo códigos de acesso e números de 
telefones de serviços de utilidade pública 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. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a determinar a afixação de cartazes nas 
escolas da rede municipal de ensino fundamental e médio, em locais visíveis e 
acessíveis das salas de aula, contendo os códigos de acesso ou números dos 
telefones dos seguintes serviços de utilidade pública: 

I -no âmbito da segurança pública e defesa civil: 

a) Polícia Militar do Ceará: 

b) Delegacia do Distrito Policial com JUrisdição na área da escola; 

c) Delegacia de Combate á Exploração da Criança e do Adolescente; 

d) Delegacia de Defesa da Mulher; 

e) Disque-Denúncia; 

f) Corpo de Bombeiros Militares; 

g) Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; 

h) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; 

li- no âmbito da saúde: 

a) Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU); 

b) Centro de Saúde mais próximo da escola; 

c) hospital público mais próximo da escola; 

d) serviços de emergência; 

e) serviços de orientação e informação; 

f) serviços especificas de psicoterapia e de prevenção e recuperação de 
pessoas envolvidas com drogas e álcool; 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

III- no âmbito da defesa dos direitos da criança e do adolescente: 

a) Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA); 

b) Conselho Tutelar da Cnança e do Adolescente atuante na área da escola; 

c) Disque Dire1tos Criança e Adolescente (DOCA); 

d) Disque Denúncia estadual contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes: 

e) Disque Denúncia em nível nacional contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

IV - no âmbito da defesa do consumidor: Secretaria Municipal de Defesa do 
Consumidor (PROCON Fortaleza). 

V - no âmbito dos dire1tos humanos: Secretaria de Direitos Humanos de 
Fortaleza. 

Parágrafo umco. Poderão constar dos cartazes os códigos de acesso ou 
números de telefones de outros serviços de utilidade pública, úteis aos alunos ou ás 
suas famílias, inclusive de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e de 
organizações não governamentais que prestam serviços gratuitos à população. 

Art. 2° O Poder Executivo, a seu critério, providenciará as devidas instruções aos 
alunos sobre a atuação de cada serviço de utilidade pública, mencionados nos 
incisos do art. 1°, em especial sobre as principais ocorrências que possam originar o 
atendimento e/ou assistência prestadas por cada um deles à população, em sua 
respectiva área de competência, além de outras informações essenciais. 

Art. 3° O Executivo, por sua livre escolha, definirá 

I -as dimensões dos cartazes; 

li- os locais adequados onde serão afixados. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contráno. 

Paço Municipal José Barros de Alencar em 

/ 
///' 

// 

c de 

~OS$/Á.CRÍSIO DE SENA 
Presidenté da Câmara Municipal de Fortaleza 

! 

de 2011. 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone: (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 
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APROVAOOEM msctlnA@~ 

O~TA: pP,/il!:ti,~n 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Gabinete do Vereador Plácido Sobreira Filho 

PROJETO DE LEI N° 056ó /2009 

Dispõe sobre a afixação de cartazes, nas 
escolas públicas municipais de ensino 
fundamental e médio, contendo códigos 
de acesso e números de telefones de 
serviços de utilidade pública, bem como 
dá outras providências. 

A COMISSÃO DE LEGfSt.ACÃO. 
JUSTIÇA E DA CIDADANIA 

À REDAÇij.O FINAL . 

A CÃMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA: EM,;g~~' 

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar a afixação de cartazes nas 
escolas da rede municipal de ensino fundamental e médio, em locais visíveis e 
acessíveis das salas de aula, contendo os códigos de acesso ou números dos 
telefones dos seguintes serviços de utilidade pública 

I -no âmbito da segurança pública e defesa civil: 

a) Polícia Militar do Ceará; 

b) Delegacia do Distrito Policial com jurisdição na área da escola; 

c) Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente; 

d) Delegacia de Defesa da Mulher; 

e) Disque-Denúncia; 

f) Corpo de Bombeiros Militares; 

g) Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; 

h) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; 

li- no âmbito da saúde: 

RUA DR. THOMPSON BULCÃO, 830, GABINETE 37 
ENG' LUCIANO CAVALCANTE CEP: 60.810-460 FORTALEZA-CE 
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Gabinete do Vereador Plácido Sobreira Filho 

a) Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU); 

b} Centro de Saúde mais próximo da escola; 

c) hospital público mais próximo da escola; 

d) serviços de emergência; 

e) serviços de orientação e informação; 

1
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f) serviços específicos de psicoterapia e de prevenção e recuperação de pessoas 
envolvidas com drogas e álcool; 

III- no âmbito da defesa dos direitos da criança e do adolescente: 

a) COMDICA - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 

b) Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente atuante na área da escola; 

c) Disque Direitos Criança e Adolescente (DOCA); 

d) Disque Denúncia estadual contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

e) Disque Denúncia em nível nacional contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

IV - no âmbito da defesa do consumidor: Secretaria Municipal de Defesa do 
Consumidor (PROCON Fortaleza); 

V- no âmbito dos direitos humanos: Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza. 

Parágrafo único - Poderão constar dos cartazes os códigos de acesso ou números 
de telefones de outros serviços de utilidade pública, úteis aos alunos ou às suas 
famílias, inclusive de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e de organizações 
não-governamentais que prestam serviços gratuitos à população. 

Art. 2°. O Poder Executivo, a seu critério, providenciará as devidas instruções aos 
alunos sobre a atuação de cada serviço utilidade pública, mencionados nos incisos do 
artigo 1°, em especial sobre as principais ocorrências que possam originar o 
atendimento e/ou assistência prestadas por cada um deles à população, em sua 
respectiva área de competência, além de outras informações essenciais. 

Art. 3°. O Executivo, por sua livre escolha, definirá: 

RUA DR. THOMPSON BULCÃO, 830, GABINETE 37 
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I - as dimensões dos cartazes; 
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Departamento legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, 
Fortaleza, em de de 2009. 

Vereador Plácido Filho 
PDT 

JUSTIFICATIVA 

A precedente Lei Orgânica do Município de Fortaleza tinha uma disposição que 
deveria ter sido mantida na que está em vigor. Ela constava do inciso VIl do art. 226, 
referindo-se a uma das diretrizes básicas que o ensino deveria contemplar, nestas 
palavras: "formação de seres humanos plenamente desenvolvidos, capazes de 
compreender os direitos e deveres da pessoa, do cidadão, do Estado e dos diferentes 
organismos da sociedade". 

Este projeto de lei tem, em seus dispositivos pnnc1pais, um teor aparentemente 
simples à primeira vista, mas condizente com esta diretriz. 

Em um deles, determina a informação dos códigos de acesso ou números de 
telefones de serviços de utilidade pública aos alunos das escolas públicas municipais 
do ensino fundamental e médio. Esses códigos têm três dígitos para facilitar a sua 
memorização pela população, quando ela utiliza alguns desses serviços. 

Em outro dispositivo, ordena a instrução dos alunos em relação às atividades próprias 
desses serviços e as possíveis ocorrências que originam a sua atuação nas áreas de 
segurança pública, defesa civil, saúde, defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, defesa do consumidor e direitos humanos. 

RUA DR. THOMPSON BULCÃO, 830, GABINETE 37 
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Portanto, com maior reflexão, pode-se constatar que essas determinaçõ i!!,-::> 1r· . "'~ 
coadunam, relativamente, com o sobredito preceito legal, porquanto se relacio m a ~ 
elementos de um processo educativo integral de formação do cidadão, com vi ;;) 
conscientizá-lo não apenas dos direitos e deveres inerentes a sua cidadania, omo - i!; 
daqueles imputados ao Estado e aos organismos da sociedade. Ademais, elas ilmcMf 
um efeito multiplicador quando o educando repassa para a sua família o que lhe f01 
transmitido na escola 

É necessário ressaltar que, hoje, os seres humanos estão mais sujeitos a fatores que 
podem afetar a sua segurança, a sua saúde, os seus direitos e a sua própria 
existência. 

Contudo, em contrapartida, no mundo hodierno, há meios cada vez mais 
aperfeiçoados de resguardá-los desses riscos e de protegê-los em determinadas 
situações, muitas delas imprevistas, que podem comprometer a sua integridade física 
e os seus legítimos direitos como pessoa humana. 

Esta proposta vem, justamente, não só facilitar o conhecimento desses meios pelo 
público alvo e o seu acesso a eles, como ainda lhe possibilita compreender, desde 
cedo, os seus direitos e os instrumentos e mecanismos que o Estado possui para 
provê-los, com o devido atendimento e/ou assistência em diversas áreas de atuação. 

Em face do exposto, pelo conteúdo sócio-educativo e de interesse público de nossa 
proposição, bem como por ela ter caráter autorizativo, não adentrando na 
competência prefeitoral, é justo que tenha a devida anuência desta Casa em 
decorrência de sua legitimidade e mérito. 

_,--1-:·· '" 
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Vereador Plácido Filho 
PDT 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E DA CIDADANIA 

PARECER N° íJ(iS J l\ 
PROJETO DE LEI N° 0563/2009 
AUTOR: Vereador Plácido Sobreira Filho (PDT) 
RELATORA: Vereadora Eliana Gomes (PCdoB) 

Trata-se de parecer ao Projeto de Lei N° 0563/2009 de autoria do 
Excelentíssimo Vereador Plácido Sobreira Filho, do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) , que "DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE 
CARTAZES, NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO, CONTENDO CÓDIGOS DE ACESSO E NÚMEROS DE TELEFONES DE 
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, BEM COMO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

É O RELATÓRIO 

Diante da competência conferida pelo art ~ 59, inc m I, alínea na" r do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa (Resolução 1.589, de 20 de 
novembro de 2008), este relator passa então a tecer análise técnica 
quanto aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de 
técnica legislativa pertinentes ao projeto de lei apresentado pelo nobre 
vereador. 

o projeto de lei n°. 0563/2009 não encontra óbice de natureza legal ou 
constitucional, sendo a iniciativa em questão pertinente. 

ISTO POSTO, quanto ao exame da legalidade e constitucionalidade da 
propositura, este parecer é FAVORÁVEL, face aos fundamentos jurídicos 
suprassuscitados, s.m.j. 

SALA DAS COMISSÕES 
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ORDEM DO DIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

PARECER N' -----'' ----

PROJETO DE LEI N' 0563/2009 

AUTOR: VEREADOR PLÁCIDO SOBREIRA FILHO (PDT) 

RELATOR: PROFESSOR GERÔNCIO COELHO (PT DO B) 

1 - Preliminarmente, enfocamos que o teor da matéria em apreço trata da afixação de 
cartazes nas escolas públicas de ensino fundamental e médio do Municlpio de Fortaleza, 
expondo códigos de acesso e números de telefones dos serviços de utilidade pública. 

2- Do Relatório 

Submetida ao exame da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, conforme previsão 
do Regimento Interno deste Poder, a matéria ora relatada, atente ao critério de admissibilidade 
quanto aos aspectos constitucionais, legal, juridico, regimental e da técnica legislativa de 
projetos, emendas ou substitutivos, considerando que "A AFIXAÇÃO DE CARTAZES, NAS 
ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E Mt:DIO, CONTENDO 
CODIGOS DE ACESSO E NÚMEROS DE TELEFONES DE SERVIÇOS DE UTILIDADE 
PUBLICA", atestando ser a iniciativa legislativa pertinente e que pode contribuir efetivamente 
no dia a dia da população quando precisar de tais informações. 

Face o exposto, o presente parecer é FAVORÁVEL ao mérito da proposição, s.m.j. 

SALA DAS COMISSÓES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA EM 
-~~_,__ __ DE2.011. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
COORDENADO RIA DA SALA DAS COMISSÕES TÉCNICAS 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E DA CIDADANIA 

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E DA CIDADANIA DÁ A SEGUINTE 
REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI N. 0563/2009. 

Dispõe sobre a afixação de carlazes, nas escolas 
públicas municipais de ensino fundamental e 
médio, contendo códigos de acesso e números 
de telefones de serviços de utilidade pública e dá 
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a determinar a afixação de cartazes 
nas escolas da rede municipal de ensino fundamental e médio, em locais visíveis e 
acessíveis das salas de aula, contendo os .códigos de acesso ou números dos 
telefones dos seguintes serviços de utilidade pública: 

I - no âmbito da segurança pública e defesa civil: 

a) Polícia Militar do Ceará; 

b) Delegacia do Distrito Policial com jurisdição na área da escola; 

c) Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente; 

d) Delegacia de Defesa da Mulher; 

e) Disque-Denúncia; 

f) Corpo de Bombeiros Militares; 

g) Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza; 

h) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; 

li- no âmbito da saúde: 
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a) Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU); 

b) Centro de Saúde mais próximo da escola; 

c) hospital público mais próximo da escola; 

d) serviços de emergência; 

e) serviços de orientação e informação; 
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f) serviços específicos de psicoterapia e de prevenção e recuperação de 
pessoas envolvidas com drogas e álcool; 

III - no âmbito da defesa dos direitos da criança e do adolescente: 

a) Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA); 

b) Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente atuante na área da escola; 

c) Disque Direitos Criança e Adolescente (DOCA); 

d) Disque Denúncia estadual contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

e) Disque Denúncia em nível nacional contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

IV - no âmbito da defesa do consumidor: Secretaria Municipal de Defesa do 
Consumidor (PROCON Fortaleza); 

V - no âmbito dos direitos humanos: Secretaria de Direitos Humanos de 
Fortaleza. 

Parágrafo umco. Poderão constar dos cartazes os códigos de acesso ou 
números de telefones de outros serviços de utilidade pública, úteis aos alunos ou às 
suas famílias, inclusive de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e de 
organizações não governamentais que prestam serviços gratuitos à população. 

Art. 2° O Poder Executivo, a seu critério, providenciará as devidas instruções 
aos alunos sobre a atuação de cada serviço de utilidade pública, mencionados nos 
incisos do art. 1°, em especial sobre as principais ocorrências que possam originar o 
atendimento e/ou assistência prestadas por cada um deles à população, em sua 
respectiva área de competência, além de outras informações essenciais. 

Art. 3° O Executivo, por sua livre escolha, definirá: 
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1-as dimensões dos cartazes; 

li- os locais adequados onde serão afixados. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. , 

,......,,.,.,' DA CÂMA~UNICIPAL DE 
DE2011. \ \ 
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CÂMARA MUNICIPAl DE fORTAlEZA 

OFÍCIO N. 0166 /2011- COGEL 
fortaleza, 15 de junho de 2011. 

Senhora Prefeita, 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo específico de 

informar e ao final requerer. 

O Projeto de lei n. 0563/2009, que: "Dispõe sobre a afixação de 

cartazes, nas escolas públicas municipais de ensino fundamental e médio, contendo 

códigos de acesso e números de telefones de serviços de utilidade pública e dá 

outras providências', de autoria do Vereador Plácido filho, tramitou regularmente 

nesta Casa Legislativa e ao final foi aprovado pelo pleno desta edilidade. 

Assim, como aduz a Lei Orgânica do Município, enviamos, em anexo, o 

Autógrafo de Lei para COMPETENTE SANÇÃO, NUMERAÇÃO E PUBliCAÇÃO. 

Atenciosamente, 

JOSÉ ACR:Í:SIO DE SENA 
Presidente da Câmara Municipal de fortaleza 

EXMA. SRA. 
lUIZIANNE DE OliVEIRA UNS 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

OFÍCIO N. 0265 /2011- COGEL 
Fortaleza, 23 de agosto de 2011. 

Senhora Prefeita, 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo específico de 

informar e ao final requerer. 

O Projeto de lei n. 0563/09, que: "Dispõe sobre a afixação de cartazes, 

nas escolas públicas municipais de ensino fundamental e médio, contendo códigos de 

acesso e números de telefones de serviços de utilidade pública e dá outras 

providências'; de autoria do Vereador Plácido Filho, tramitou regularmente nesta 

Casa Legislativa e ao final foi aprovado pelo pleno desta edilidade, porém quando 

enviado à V.Exa., o mesmo foi transmitido através do ofício n. 0166/2011- COGEL, 

em data de 27 de junho de 2011, que projetando-se o prazo a que se refere o § 1° 

do art. 53 de nossa Lei Orgânica, a data máxima para sanção seria o dia 18 de julho 

de 2011, o que não foi feito, caso em que aplico, para os devidos fins, o disposto no 

inciso V do art. 36 da mesma carta. 

Assim, como aduz a Lei Orgânica do Município, enviamos, em anexo, o 

Autógrafo de Lei devidamente PROMUlGADO para COMPETENTE NUMERAÇÃO 

E PUBLICAÇÃO. 

Atenciosamente, 

//·' _.' i 

JOSÉ ÁCRÍ~IO DE SENA 
Presidente da càmara Municipal de Fortaleza 

EXMA. SRA. 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830- Fone (85) 3444.8300- Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceará 


