
Consolida a legislac;ao municipal e dispoe
sobre .0 Estatuto Municipal de Seguranqa
Bancaria e da outras providencias.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Aplicam-se aos estabelecimentos bancarios e financeiros localizados no
municfpio de Fortaleza as regras de seguranya contidas nesta Lei, que tem por
finalidade propiciar melhores condiyoes de seguranya para clientes, usuarios e
fUllcionarios dessas instituiyoes.

Paragrafo unico. Os estabelecimentos bancarios e financeiros referidos neste
artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas economicas, sociedades de
credito, associayoes de poupanya, suas agencias, postos de atendimento,
subagencias e seyoes, assim como as cooperativas singulares de credito e caixas
eletronicos.

1- capacetes, chapeus, bones, toucas ou quaisquer acess6rios de chapelaria
que impeyam a identificay<3o pessoal;

Paragrafo unico. A entrada nos locais mencionados no caput deste artigo fica
condicionada ao dep6sito, em local definido pela institui9<30, dos objetos descritos
nos incisos I e II.

Art. 3° Fica proibido 0 usa de aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos
bancarios e similares situados no municipio de Fortaleza.

§ 1° As instituiyoes referidas no caput deste artigo ficam obrigadas a instalar
em suas agencias e postos de atendimento aparelhos bloqueadores de celular, a fim
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de coibir 0 repasse das informa90es relativas as rotinas e movimenta90es bancarias
havidas no interior de suas agencias.

§ 2° as aparelhos de que trata 0 paragrafo anterior devem permanecer ligados
e em funcionamento durante 0 tempo de atendimento ao publico, ou ate que 0 ultimo
cliente deixe a referida agencia ou posto.

Art. 4° 8em preJulzo de outros equipamentos, cada unidade de atendimento das
institui90es bancarias devera dispor de:

I - porta eletr6nica de seguran9a individualizada, em todos os acessos
destinados ao publico, incluido 0 espa<;o de autoatendimento, provida de:

c) vidros laminados e resistentes ao impacto de projeteis oriundos de armas de
fogo de grosso calibre;

e) recuo ap6s a fachada externa para facilitar 0 acesso, com armario de portas
individualizadas e chaveadas para guarda de objetos de clientes;

II - vidros laminados resistentes a impactos e a disparos de arma de fogo, nas
fachadas externas no n [vel terreo e nas divis6rias internas das agencias e postos de
servi<;os bancarios no mesmo piso, os quais deverao possuir:

c) nivel de prote<;ao III ou III-A, de acordo com a norma internacional de
blindagem.

III - sistema de monitora<;ao e preven<;ao eletr6nicos de imagens, em tempo
real, atraves de circuito interno de televisao, interligado com central de controle fora
do local monitorado, com:

a) cameras com sensores capazes de captar imagens em cores, com
resolu<;ao de qualidade tecnica habil a permitir a nitida identifica<;ao de assaltantes,

fl/criminosos e suspeitos, instaladas em todos os acessos destinados ao publico, em
todos os caixas e locais de acesso aos mesmos, na sala dos terminais de
autoatendimento e em areas onde houver guarda e movimenta<;ao de numerario no
interior do estabelecimento, bem como nas calcadas externas, num raio de 10m (dez
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metros) da frente da agencia e de caixas eletr6nicos, e na area de estacionamento,
se houver;

b) equipamento que permita grava<;:ao simultanea e ininterrupta das imagens
geradas por todas as cameras do estabelecimento durante 0 horario de atendimento
externo e quando houver movimenta<;:ao de numerario no interior do
estabelecimento;

c) grava<;:ao simultanea permanente e ininterrupta das imagens de todas as
cameras, de forma que se tenha sempre armazenadas no equipamento de controle
as imagens das ultimas 24 (vinte e quatro) horas;

d) equipamento de grava<;:ao de caixa de prote<;:ao e instala<;:ao em local que
nao permita sua viola<;:ao ou remo<;:ao atraves de utiliza<;:ao de arma de fogo,
ferramentas ou instrumento de utiliza<;:ao manual;

e) equipamento com alimenta<;:ao de emergencia capaz de mante-Io operante
por, no minimo, 2 (duas) horas no caso de estabelecimentos de atendimento
convencional;

IV - divis6rias opacas e com altura de 2m (dois metros) entre os caixas,
inclusive nos eletr6nicos, para garantir a privacidade dos clientes durante suas
opera<;:6es bancarias;

V - biombos ou estrutura similar com altura de 2m (dois metros) entre a fila de
espera e a bateria de caixas das agencias, bem como na area dos terminais de
autoatendimento, cujos eSPa<;:OS devem ser observados pelos vigilantes e
controlados por cameras de filmagem, visando impedir a visualizac;ao das opera<;:6es
bancarias de terceiros.

Art. 5° E vedado aos vigilantes 0 exercicio de qualquer outra atividade no interior da
agencia bancaria que nao seja a de seguran<;:a.

Paragrafo unico. 0 trabalhador de que trata 0 caput deste artigo devera usar
colete a prova de bala nivel 03, portar arma de fogo e arma nao letal autorizada,
alem de dispor de assento apropriado e escudo de prote<;:ao.

CAPiTULO"

DOS CAIXAS ElETRONICOS

Art. 6° As institui<;:6es financeiras publicas e privadas terao a incumbencia de prover
a seguran<;:a de seus caixas eletr6nicos, bancos 24 Horas e outros equipamentos
assemelhados.

Art. 7° E obrigat6ria a presen<;:a de vigilante armado nas dependencias onde
funcionem terminais de autoatendimento, durante 0 perfodo em que esses
equipamentos estejam em funcionamento, especialmente no horario compreendido
das 20h (vinte horas) as 6h (seis horas).
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Paragrafo unico. as vigilantes deverao usar colete a prova de bala nfvel 03,
portar arma de fogo e arma nao letal autorizada. alem de dispor de assento
apropriado e escudo de protec;ao.

Art. 8° As instituic;oes responsaveis pelos equipamentos de que trata este capitulo
deverao instalar sistema de video monitoramento e gravac;ao eletr6nico de imagens,
ern tempo real, atraves de circuito interno de televisao, interligado com central de
controle fora do local monitorado.

Art. go A carga e a descarga de valores executadas por empresas que operam
carros-fortes junto aos equipamentos econ6micos, financeiros e comerciais, no
ambito deste municfpio, serao feitas, obrigatoriamente, em local protegido e
apropriado no interior do estabelecimento.

§ 1° As operac;oes de abastecimento e recolhimento dos carros-fortes s6
poderao acontecer quando clientes e usuarios nao estiverem no recinto da
operac;ao, devendo haver isolamento fisico da area, a fim de garantir a incolumidade
fisica dos vigilantes.

§ 2° as estabelecimentos que possuirem area de estacionamento pr6prio
deverao destinar area especffica para essa finalidade, nao podendo distar mais de
10m (dez metros) do estabelecimento objeto da operac;ao, de forma a propiciar 0

melhor acesso e ampla seguranc;a aos vigilantes e demais cidadaos.

§ 30 as horarios das operac;oes mencionadas no caput deste artigo deverao
ser comunicados a Policia Militar, Policia Civil e demais 6rgaos de seguranc;a.

Art. 10. A fim de prevenir ac;oes de violencia nos locais mencionados no art. 10 desta
Lei, as instituic;oes financeiras deverao tomar as seguintes providencias adicionais
de seguranc;a:

I - afixar cartazes em suas areas internas, em locais visiveis e de facil leitura
ao publico, sobretudo pr6ximo aos caixas, informando, de forma clara e concisa,
quanta aos riscos de se conduzir numerarios;

II - vedar nos espac;os em frente aos caixas a presenc;a de pessoas que na~~
estao sendo atendidas;

III - fornecer orientaC;Elo aos usuarios para:
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IV - disponibiliza, em local vis/vel e de f,kil acesso ao publico, 1 (um)
exemplar do Estatuto Municipal de Seguran<;a Bancaria, incidindo nas san<;oes
previstas no art. 17, desta Lei, 0 estabelecimento que descumprir essa
determina<;ao.

Art. 11. As pessoas portadoras de marcapasso card/aco artificial ou aparelhos
similares ficam dispensadas da revista por meio de portas magneticas ou
dispositivos de seguran<;a semelhantes, mediante a apresenta<;ao de documento
comprobat6rio de sua situa<;ao, sendo-Ihes assegurada a utiliza<;ao de acesso
alternativo.

Paragrafo Unfco. As pessoas a que se refere caput deste artigo deverao
atender as exigencias contidas no art. 2° desta Lei.

Art. 12. Os estabelecimentos que disponham dos aparelhos mencionados no art. 11
desta Lei ficam obrigados a afixar letreiro de advertencia ao publico, informando a
respeito da nocividade de campos magneticos sobre os marcapassos cardiacos
artificiais e similares.

Art. 13. Aos cadeirantes e pessoas que tenham alguma dif/culdade de locomo<;ao
devera haver alternativa de acesso aos estabelecimentos que disponham de portas
magneticas, a fim de evitar qualquer tipo de constrangimento.

Art. 14. Os estabelecimentos de que trata esta Lei deverao promover 0 acesso de
pessoas com dificuldade de locomo<;ao, disponibilizando plataformas elevat6rias,
rampas de acesso com corrimoes, piso podotatil, adequando as areas de circula<;ao
extern a com rebaixamento de meios-fios, retiradas de obstaculos como tampoes,
placas e postes.

Art. 15. As entidades sindicais ou qualquer cidadao poderao representar junto ao
6rgao competente do Municipio contra 0 descumprimento desta Lei, sendo-Ihes /'
facultada a identifica<;ao na denuncia apresentada.

TITULO VI
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Art. 16. 0 estabelecimento financeiro que infringir algum dos dispositivos contidos
nesta Lei ficara sujeito as seguintes penalidades:

a) advertencia: na primeira autua<;ao, 0 banco sera notificado para que efetue a
regulariza<;ao da pendencia em ate 10 (dez) dias uteis;

b) multa: persistindo a infra<;ao, sera aplicado multa no valor de 100.000 (cem
mil) UFMFs (Unidade Fiscal do Municfpio de Fortaleza) e, se ate 30 (trinta) dias uteis
ap6s a aplica<;ao da multa nao houver regulariza<;ao da situa<;ao, sera aplicada uma
segunda multa no valor de 200.000 (duzentas mil) UFMFs (Unidade Fiscal do
Municipio de Fortaleza);

c) interdi<;ao: se, ap6s 30 (trinta) dias uteis da aplica<;ao da segunda multa,
persistir a infra<;ao, 0 Municipio procedera a interdi<;ao do estabelecimento financeiro
ate que haja as devidas adequa<;oes as exigencias desta Lei.

Art. 17. Os estabelecimentos financeiros terao 0 prazo de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da entrada em vigor desta Lei, para adequarem suas instala<;oes as
exigencias desta Lei, sendo vedada ao poder publico municipal a concessao de
novos alvaras em caso de descumprimento de qualquer determina<;ao deste
Estatuto.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as
dlsposi<;oes em contrario.

Pa(fO da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em J!); der~
~~u~-u~4

LUIZIAN~ DE OLIVEIRA L1NS
Prefeita Municipal de Fortaleza
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FORTALEZA
DIARIO OFICIAL DO MUNiCiPIO

PODER EXECUTIVO
I GABINETE DA PREFEITA I

LEI N° 9910, DE 25 DE JUNHO DE 2012.

Consolida a legislal(ao munici-
pal e dispoe sobre 0 Estatuto
Municipal de Seguranl(a Ban-
caria e da outras providencias.

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTAlEZA
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE lEI:

TiTULO I

DO ESTATUTO MUNICIPAL DE SEGURANQA BANCARIA

Art. 1° Aplicam-se aos estabelecimentos banca-
rios e financeiros localizados no municipio de Fortaleza as
regras de seguranl(a contidas nesta lei, que tem por finalidade
propiciar melhores condil(oes de seguranl(a para clientes, usu-
arios e funcionarios dessas instituil(oes. Paragrafo Unico. Os
estabelecimentos bancarios e financeiros referidos neste artigo
compreendem bancos oficiais ou privados, caixas economicas,
sociedades de credito, associal(oes de poupanl(a, suas agen-
cias, postos de atendimento, subagencias e sel(oes, assim
como as cooperativas singulares de credito e caixas eletroni-
cos.

TiTULO II

DAS NORMAS DE SEGURANQA

Art. 2° - Eo vedado, nos locais de' que trata 0 art.
1°, 0 usa de: I - capacetes, chapeus, bones, toucas ou quais-
quer acess6rios de chapelaria que impel(am a identifical(ao
pessoal; II - oculos escuros com a finalidade meramente esteti-
ca. Paragrafo Unico: A entrada nos locais mencionados no
caput deste artigo fica condicionada ao deposito, em local defi-
nido pela instituil(ao, dos objetos descritos nos incisos I e II. Art.
3° - Fica proibido 0 usa de aparelhos celulares no interior dos
estabelecimentos bancarios e similares situados no municipio
de Fortaleza. § 1° - As instituil(oes referidas no caput deste
artigo ficam obrigadas a instalar em suas agencias e postos de
atendimento aparelhos bloqueadores de celular, a fim de coibir
o repasse das informal(oes relativas as rotinas e movimenta-
I(oes bancarias havidas no interior de suas agencias. § 2° Os
aparelhos de que trata 0 paragrafo anterior devem permanecer
Iigados e em funcionamento durante 0 tempo de atendimento
ao publico, ou ate que a ultimo cliente deixe a referida agencia
ou posto.

CAPiTULO I

DOS BANCOS

Art. 4° - Sem prejuizo de outros equipamentos,
cad a unidade de atendimento das instituil(oes bancarias devera
dispor de: I - porta eletronica de seguranl(a individualizada, em
todos as acessos destinados ao pUblico, incluido 0 espal(o de
autoatendimento, provida de: a) detector de metais; b) trava-

mento e retorno automatico; c) vidros laminados e resistentes
ao impacto de projeteis oriundos de armas de fogo de grosse
calibre;d) abertura ou janela para entrega, ao vigilante, do me-
tal detectado; e) recuo apos a fachada extern a para facilitar a
acesso, com armario de portas individualizadas e chaveadas
para guarda de objetos de clientes; II - vidros laminados resis-
tentes a impactos e a disparos de arma de fogo, nas fachadas
externas no nivel terreo e nas divisorias internas das agencias
e postos de servil(os bancarios no mesmo piso, os quais deve-
rao possuir: a) composil(ao por laminas de crista is interligados;
b) pelicula apropriada para a retenl(ao de estilhal(os; e c) nivel
de protel(ao III ou III-A, de acordo com a norma internacional de
blindagem. III - sistema de monitoral(aO e prevenl(ao eletr6ni-
cos de imagens, em tempo real, atraves de circuito interno de
televisao, interligado com central de contrale fora do local moni-
torado, com: a) cameras com sensores capazes de captar
imagens em cores, com resolul(ao de qualidade tecnica habil a
permitir a nitida identifical(ao de assaltantes, criminosos e sus-
peitos, instaladas em todos os acessos destinados ao publico,
em todos os caixas e locais de acesso aos mesmos, na sala
dos terminais de autoatendimento e em areas onde houver
guarda e movimental(ao de numerario no interior do estabele-
cimento, bem como nas call(adas externas, num raio de 10m
(dez metros) da frente da agencia e de caixa's eletr6nicos, e na
area de estacionamento, se houver; b) equipamento que perm i-
ta graval(ao simultanea e ininterrupta das imagens geradas por
todas as cameras do estabelecimento durante 0 horario de
atendimento externo e quando houver movimental(ao de nume-
rario no interior do estabelecimento; c) graVal(aO simultanea
permanente e ininterrupta das imagens d~ todas as cameras,
de forma que se tenha sempre armazenadas no equipamento
de contrale as imagens das ultimas 24 (vinte e quatro) horas; d)
equipamento de graval(ao de caixa de protel(ao e instalal(ao
em local que nao permita sua violal(ao au remol(ao atraves de
utilizal(ao de arma de fogo, ferramentas ou instrumento de
utilizal(ao manual; e) equipamento com alimental(ao de emer-
gencia capaz de mante-Io operante par, no mlnimo, 2 (duas)
horas no caso de estabelecimentos de atendimento convencio-
nal; IV - divisorias opacas e com altura de 2m (dois metros)
entre os caixas, inclusive nos eletronicos, para garantir a priva-
cidade dos clientes durante suas operal(oes bancarias; V -
biombos ou estrutura similar com altura de 2m (dois metros)
entre a fila de espera e a bateria de caixas das agencias, bem
como na area dos terminais de autoatendimento, cujos espa-
I(os devem ser observados pelos vigilantes e controlados par
cameras de filmagem, visando impedir a visualizal(ao das ope-
ral(oes bancarias de terceiros. Art. 5° - Eo vecjado aos vigilantes
o exercicio de qualquer outra atividade no interior da agencia
bancaria que nao seja a de seguranl(a. Paragrafo Unico. 0
trabaihador de que trata 0 caput deste artigo devera usar colete
a prova de bala nivel 03, portar arma de fogo e arma nao letal
autorizada, alem de dispor de assento apropriado e escudo de
protel(ao.

Art. 6° - As instituil(oes financeiras publicas e
privadas terao a incumbencia de prover a seguranl(a de seus
caixas eletronicos, bancos 24 horas e outros equipamentos
assemelhados. Art. 7° - Eo obrigatoria a presenl(a de vigilante
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armado nas dependencias onde funcionem terminais de autoa-
tendimento, durante 0 periodo em que esses equipamentos
estejam em funcionamento, especialmente no horario compre-
endido das 20h (vinte horas) as 6h (seis horas). Paragrafo
Unico: Os vigilantes deverao usar colete a prova de bala nivel
03, portar arma de fogo e arma nao letal autorizada, alem de
dispor de assento apropriado e escudo de prote9ao. Art. 8° - As
institui90es responsaveis pelos equipamentos de que trata este
capitulo deverao instalar sistema de video monitoramento e
gravai{ao eletronico de imagens, em tempo real, atraves de
circuito interno de televisao, interligado com central de controle
fora do local monitorado.

Art. go - A carga e a descarga de valores execu-
tadas por empresas que operam carros-fortes junto aos equi-
pamentos economicos, financeiros e comerciais, no ambito
deste municipio, serao feitas, obrigatoriamente, em local prote-
gido e apropriado no interior do estabelecimento. § 1° As ope-
ra90es de abastecimento e recolhimento dos carros-fortes s6
poderao acontecer quando clientes e usuarios nao estiverem
no recinto da opera9ao, devendo haver isolamento fisico da
area, a fim de garantir a incolumidade fisica dos vigilantes. § 2°
Os estabelecimentos que possuirem area de estacionamento
proprio deverao destinar area especifica para essa finalidade,
nao podendo distar mais de 10m (dez metros) do estabeleci-
mento objeto da opera9ao, de forma a propiciar 0 melhor aces-
so e ampla seguran9a aos vigilantes e demais cidadaos. § 3°
Os horarios das opera90es mencionadas no caput deste artigo
deverao ser comunicados a Policia Militar, Policia Civil e de-
mais orgaos de seguran9a.

Art. 10 - A fim de prevenir al{oes de violencia nos
locais mencionados no art. 1° desta Lei, as institui90es financei-
ras deverao tomar as seguintes providencias adicionais de
seguran9a: 1- afixar cartazes em suas areas internas, em locais
visiveis e de facil leitura ao publico, sobretudo pr6ximo aos
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caixas, informando, de forma clara e concisa, quanta aos riscos
de se conduzir numerarios; II - vedar nos espa90s em frente
aos caixas a presenl{a de pessoas que nao estao sendo aten-
didas; "' - fornecer oriental{ao aos usuarios para: a) evitar sa-
ques de grandes quantias; b) utilizar os servil{os oferecidos de
transferencia de numerario. IV - disponibili~a, em local visivel
e de facil acesso ao publico, 1 (urn) exemplar do Estatuto Mu-
nicipal de Seguranl{a Bancaria, incidindo nas san90es previstas
no art. 17, desta Lei, 0 estabelecimento que descumprir essa
determina9ao.

Art. 11 - As pessoas portadoras de marcapasso
cardiaco artificial ou aparelhos similares ficam dispensadas da
revista por meio de portas magneticas ou dispositivos de segu-
ran9a semelhantes, mediante a apresenta9ao de documento
comprobat6rio de sua situa9ao, sendo-Ihes assegurada a utili-
zal{ao de acesso alternativo. Paragrafo Unico. As pessoas a
que se refere caput deste artigo deverao atender as exigencias
contidas no art. 2° desta Lei. Art. 12 - Os estabelecimentos que
disponham dos aparelhos mencionados no art. 11 desta Lei
ficam obrigados a afixar letreiro de advertencia ao publico,
informando a respeito da nocividade de campos magneticos
sobre os marcapassos cardiacos artificiais e similares. Art. 13-
Aos cadeirantes e pessoas que tenham alguma dificuldade de
locomol{ao devera haver alternativa de acesso aos estabeleci-
mentos que disponham de portas magnetic~s, a fim de evitar
qualquer tipo de constrangimento. Art. 14 - Os estabelecimen-
tos de que trata esta Lei deverao prolTlover 0 acesso de pesso-
as com dificuldade de locomoyao, djSponibilizando plataformas
elevat6rias, rampas de acesso com corrimoes, piso podotatil,
adequando as areas de circula9ao externa com rebaixamento
de meios-fios, retiradas de obstaculos como tampoes, placas e
postes.

TiTULO V

DAS DENUNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DESTA LEI

Art. 15 - As entidades sindicais ou qualquer cida-
dao poderao representar junto ao 6rgao competente do Muni-
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clpio contra 0 descumprimento desta Lei, sendo-Ihes facultada
a identifica~ao na denuncia apresentada.

TiTULO VI

DAS SANc;6ES

Art. 16 - 0 estabelecimento financeiro que infrin-
gir algum dos dispositivos contidos nesta Lei ficara sujeito as
seguintes penalidades: a) advertencia: na primeira autua~ao, 0

banco sera notificado para que efetue a regulariza~ao da pen-
dencia em ate 10 (dez) dias uteis; b) multa: persistindo a infra-
~ao, sera aplicado multa no valor de 100.000 (cem mil) UFMFs
(Unidade Fiscal do Municipio de Fortaleza) e, se ate 30 (trinta)
dias ute is apos a aplica~ao da multa nao houve regulariza~ao
da situa~ao, sera aplicada uma segunda multa no valor de
200.000 (duzentas mil) UFMFs (Unidade Fiscal do Municipio de
Fortaleza); c) interdiyao: se, ap6s 30 (trinta) dias uteis da apli-
ca~ao da segunda multa, persistir a infrayao, 0 Municipio pro-
cedera a interdiyao do estabelecimento financeiro ate que haja
as devidas adequa~oes as exigencias desta Lei.

TiTULO VII

DAS DISPOSIc;6ES FINAlS

Art. 17 - Os estabelecimentos financeiros terao 0
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da entrada em vigor
desta Lei, para adequarem suas instalayoes as exigencias
desta Lei, sendo vedada ao poder publico municipal a conces-
sac de novos alvaras em caso de descumprimento de qualquer
determina~ao deste Estatuto. Art. 18. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publica~ao, revogadas as disposi~oes em con-
trario. PAc;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 25 de junho de 2012. Luizianne de Oliveira Lins - PRE-
FEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

ATO N° 4879/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
dispensar, PATRicIA DA COSTA SILVA. como Membro, remu-
nerayao equivalente ao simbolo DAS.1, da Comissao Perma-
nente de Licitayao, vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir
de 02.04.2012. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA,em 18 de junho de 2012. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva -
SECRETARIO DE ADMINISTRA<;;AO.

*** *** ***

ATO N° 4880/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
dispensar, TIAGO VASCONCELOS JUVENCIO SOUSA, como
Suplente, remunerayao equivalente ao simbolo DAS.3, da
Comissao Permanente de Execuyao das Licitayoes, vinculada
ao Gabinete da Prefeita, a partir de 02.04.2012. GABINETE DA
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de junho de
2012. Luizia'nne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETARIO DE ADMINISTRA-
CAO.

ATO W 4881/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no usa de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
dispensar, EDUARDO HILTON PORTELA REINADO, como
Membro, remunerayao equivalente ao simbolo DAS.3, da Co-
missao de Execuyao e Acompanhamento do Programa Munici-
pal de Inclusao Social, vinculada a Secretaria Municipal de
Planejamento e Oryamento - SEPLA. a partir de 01.06.2012.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
18 de junho de 2012. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRET.A.RIO DE
ADMINISTRA<;;AO.

ATO N° 4882/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribui~oes legais. RESOLVE,
dispensar, JULIETA NARSIA CHAVES PONTES, como Mem-
bro, remunerayao equivalente ao slmbolo DAS.1, da Comissao
de Auditores, vinculada a Secreta ria Municipal de Saude -
SMS, a partir de 02.05.2012. GABINETE DA PREFEITA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 18 de junho de 2012. Luizianne
de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da
Silva - SECRETARIO DE ADMINISTRA<;:AO.

*** *** ***

ATO W 4883/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
dispensar, FLORA BARBARA JULIA CARTAXO CARVALHO
DE ARRUDA, como Assistente Tecnico, remunerayao equiva-
lente ao simbolo DAS.1, da Comissao de Gerenciamento de
Trabalho Preventivo e Corretivo da Malha Via ria de Fortaleza,
vinculada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
e Infra-estrutura - SEINF, a partir de 01.06.2012. GABINETE
DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de junho
de 2012. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETARIO DE ADMINISTRA-
<;;AO.

ATO N° 4884/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
dispensar, JULIO ROMEU BARBOSA MOTA, como Membro,
remunerayao equivalente ao slmbolo DAS.1, do Fundo de
Defesa do Meio Ambiente, vinculada a Secreta ria Municipal do
Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, a partir de
22.05.2012. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 18 de junho de 2012. Luizianne de Oliveira Lins
- PREFEITA DE FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da Silva -
SECRETARIO DE ADMINISTRA<;:AO.

ATO N° 4885/2012 - A PRE;FEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribui~oes legais. RESOLVE,
dispensar, FRANCISCO REINALDO DE SOUSA DA SILVA,
como Membro, remunera~ao equivalente ao simbolo DAS.2, do
Fundo de Defesa do Meio Ambiente, vinculada a Secreta ria
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, a
partir de 22.05.2012. GABINETE DA PRG'FEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA. em 18 de junho de 2012. Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da
Silva - SECRETARIO DE ADMINISTRA<;:AO.

*** *** ***

ATO N° 4886/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n° 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municipio de Forta-
leza, publicado no DOM nO9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
MONIZE ALE NCAR DE MEDEIROS, do cargo em Comissao de
Assistente Tecnico, simbologia DAS.2, integrante da estrutura
administrativa do Gabinete da Prefeita, constante do Quadro
Permanente - Parte I - Cargos em Comissao, a partir de
11.06.2012. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 18 de junho de 2012. Luizianne de Oliveira Lins
- PREFEITA DE FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da Silva -
SECRET.A.RIO DE ADMINISTRA<;AO.

*** *** .'Jr*

ATO N° 4887/2012 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiyoes legais. RESOLVE,
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nO 6.794, de
27.121990, do Estatuto dos Servidores do Municipio de Forta-
leza, publicado no DOM nO9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
RAIMUNDO GUILHERME SUSSUARANA VIEIRA, do cargo
em Comissao de Assistenle Tecnico, simbologia DAS.2, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria de Administra-
yao do Municipio. constante do Quadro Permanente - Parte I -
Cargos em Comissao, a partir de 11.06.2012. GABINETE DA

DOM N. 14.819


