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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.206, DE 27 DE MAIO DE 2014. 

Institui no âmbito do Município 
de Fortaleza o Sinal de Respei-
to, na forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído o Sinal de Respeito, primeiro gesto do 
pedestre que indica o desejo de atravessar a faixa de pedestre, 
onde essa exista, e também em qualquer ponto da via quando 
distante mais de 50m (cinquenta metros) de alguma faixa ou 
passagem nas diversas vias desta capital, garantindo-lhe prio-
ridade na referida travessia sobre a faixa e alertando a atenção 
do condutor nos locais onde a faixa não exista. § 1º - O Sinal 
de Respeito é gesto traduzido pelo ato do pedestre de levantar 
o braço quando ainda estiver na calçada. § 2º - Ao atravessar 
em pontos onde não haja faixa de pedestre ou passagem, o 
cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao 
de seu eixo e no momento proprício, ou seja, quando o trânsito 
e a velocidade dos veículos não oferecerem risco. § 3º - O 
procedimento de que trata este artigo aplica-se às ruas onde 
não exista sinalização semafórica ou agente de trânsito. Art. 2º 
- O Poder Executivo Municipal realizará constante e massiva 
campanha educativa, direcionada tanto aos condutores como 
aos pedestres. Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo a regula-
mentação desta Lei, após sua vigência. Art. 4º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 27 de maio de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 1107/2014 - GP - O PREFEITO MUNI-
CIPAL 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, ÂNGELA GARDÊNIA SILVEIRA VIANA MARTINS, 
Gerente da Célula de Gestão das Publicações, simbologia 
DNS-2, para responder cumulativamente, pelo cargo em co-
missão de Coordenador de Atos e Publicações Oficiais, simbo-
logia DNS-1, integrante da estrutura administrativa da Secreta-
ria Municipal de Governo, constante do Quadro Permanente - 
Anexo II - Cargos em Comissão, a partir de 01.07.2014. GABI-
NETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de 
julho de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PRE-
FEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. 

**** *** *** 

 ATO Nº 1110/2014 - GP - O PREFEITO MUNI-
CIPAL 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, CRISTINA MARIA FERREIRA BEZERRA, Gerente 

da Célula de Gestão Administrativa, simbologia DNS-2, para 
responder cumulativamente, pelo cargo em comissão de Coor-
denador Administrativo-Financeiro, simbologia DNS-1, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Governo, constante do Quadro Permanente - Anexo II - Cargos 
em Comissão, a partir de 16.07.2014. GABINETE DO PREFEI-
TO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 de julho de 2014. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FOR-
TALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETARIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO. 

*** *** *** 
 

PORTARIA N° 426/2014 - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) RAFAEL D'ACRI 
CAVALCANTE, ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO I, 
pertencente ao(a) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE-
SENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, vinculado(a) ao(a) AU-
TARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, a 
gratificação de R$ 1.000,00 por trabalho relevante, técnico ou 
científico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526-suplemento de 02.01.1991, 
modificado pela Lei Complementar nº 0141 de 13 de março de 
2013, e autorizada pelo Decreto Nº 13.143, de 29.04.2013, a 
partir de 01/04/2014. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 30 de Junho de 2014. Roberto Cláudio 
Rodrigues - Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA. (REPU-
BLICADA POR INCORREÇÃO). 

*** *** *** 

 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N° 
1334/1985 - Mat. 5.154 - 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 Cesar Cals 
Neto e MARIA SILVETE CAVALCANTE, brasileira, maior, por-
tadora da CTPS n° 064916, Série 00011, denominada, Empre-
gada, fica certo e ajustado o que se segue estipulado nas cláu-
sulas 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 Regu-
lamentos se subordinará a execução do presente contrato, 
serviços profissionais da função de Agente Administrativo. 
CLÁUSULA 2ª - O Empregador pagar o(a) Empregado(a) o 
salário mensal de Cr$ 166.560 (cento e sessenta e seis mil, 
quinhentos e sessenta cruzeiros) no qual já vai incluído o re-
pouso semanal remunerado. CLÁUSULA 3ª - A carga horária 
mensal será de 240/h podendo estender a horas suplementa-
res 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, indepen-
dentemente de majoração de salário, a menos que da transfe-
rência 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 
10.03.85 junto à Secretaria de Educação e Cultura do 

 


