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COMDICA. 1 - O item 3.19 do Edital de Convocação do Pro-
cesso de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de 
Fortaleza passa a vigorar a seguinte redação: 3.19 - Caso 
sejam aprovados menos de 80 (oitenta) candidatos, será reali-
zada uma nova prova objetiva e discursiva e novo curso de 
habilitação, ambos de caráter eliminatório, para suprir as vagas 
que não forem preenchidas. 2 - O item 9.1 do Edital de Convo-
cação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do 
Município de Fortaleza passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 9.1 - Serão proclamados eleitos os 40 (quarenta) mais 
votados e considerados suplentes os candidatos que se colo-
carem do 41º (quadragésimo primeiro) ao 80º (octogésimo) 
lugar, sendo os demais aprovados e votados, considerados 
cadastro de reserva. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Fortaleza, 27 de abril de 2015. Tânia de Fátima Gurgel Nobre 
- PRESIDENTE DO COMDICA. 
 

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

LEI N° 10.192, DE 19 DE MAIO DE 2014. 
 

Declara de utilidade pública o 
Conselho Comunitário do 
Conjunto São Francisco. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o 
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO SÃO FRAN-
CISCO, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, 
de natureza filantrópica, com sede e foro na cidade de Fortale-
za. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 19 de maio de 2014.    
Walter Lima Frota Cavalcante - PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.193, DE 19 DE MAIO DE 2014. 
 
Institui o Programa de Desen-
volvimento do Turismo Social 
no âmbito do Município de   
Fortaleza e dá outras providên-
cias. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOCIAL no âmbito do 
Município de Fortaleza. Parágrafo Único - O programa a que se 
refere o caput constará do calendário oficial de eventos do 
Município. Art. 2º - O Programa de Desenvolvimento do       
Turismo Social tem como objetivo geral desenvolver ações de 
Turismo Social em Fortaleza, estimulando a socioeconomia 
local através do incentivo do empreendedorismo, utilizando os 
atrativos culturais e naturais da cidade. Parágrafo Único - O 
programa de que trata esta Lei será elaborado pelo órgão 
competente da administração pública municipal e pelas entida-
de que possuam os mesmos fins, tudo de acordo com o calen-
dário turístico do Município. Art. 3º - Para a consecução dos 
objetivos do Programa de Desenvolvimento do Turismo Social 
serão desenvolvidas e incentivadas as seguintes ações: I - 
elaboração de ações do turismo social, como feiras de produtos 
culturais, receptivo turístico, apresentações musicais e cultu-
rais, roteiros, eventos técnicos, dentre outras ações que aten-
dam o objetivo fim; II - formatação dos produtos turísticos; III - 

confecção de material de divulgação; IV - qualificação da mão 
de obra; V - participação das comunidades nas ações como 
atores do processo da economia e como turista local; VI - sen-
sibilização e envolvimento das comunidades participantes do 
processo. Art. 4º - As ações supracitadas serão desenvolvidas 
em parceria com as instituições com objetivos afins. Art. 5º - 
Fica a Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR), órgão do 
Poder Executivo Municipal, autorizada a fazer parcerias com 
lideranças políticas empresariais, comunitárias e religiosas, 
para a identificação das necessidades da definição de estraté-
gias e execução das ações que visem o fortalecimento do tu-
rismo social na nossa cidade. Art. 6º - O Município está autori-
zado a celebrar convênio com a União, o Estado e com institui-
ções que tenham objetivos afins, com o intuito de incentivar os 
benefícios da presente Lei. Parágrafo Único - Os benefícios 
poderão ser concedidos por investimentos privados, nas ações 
de turismo social, bem como na instalação ou manutenção de 
atividades econômicas voltadas à cultura, à natureza, ao lazer 
e ao fluxo de visitantes decorrente do turismo social. Art. 7º - 
Será criada uma logomarca para identificação do referido pro-
grama e das ações integrantes do turismo social. Art. 8º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS 
DE ALENCAR, em 19 de maio de 2014. Walter Lima Frota de 
Cavalcante - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.194, DE 19 DE MAIO DE 2014. 
 
Dispõe sobre a prestação do 
serviço voluntário no âmbito da 
administração pública munici-
pal direta e indireta. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - O Município de Fortaleza reconhece o 
valor social do voluntariado como expressão do exercício livre 
de uma cidadania ativa e solidária nos termos desta Lei. Art. 2º 
- Considera-se prestação de serviço voluntário a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física a órgão ou entidade da 
administração pública municipal direta ou indireta, de forma 
espontânea e motivada por propósitos de solidariedade, parti-
cipação, cooperação e responsabilidade social. Art. 3º - O ser-
viço voluntário não gera vínculo empregatício, obrigarão de 
natureza trabalhista ou previdenciária, nem qualquer outro 
vínculo entre o voluntário e a administração pública municipal. 
Art. 4º - Não são abrangidas por esta Lei as atuações que, 
embora espontâneas, tenham um caráter isolado e esporádico, 
ou determinadas por razões familiares, de amizade ou boa 
vizinhança. Art. 5º - O serviço voluntário será exercido median-
te a celebração de termo de adesão entre o órgão ou a entida-
de integrante da administração pública municipal direta ou 
indireta e o prestador do serviço voluntário, dele devendo cons-
tar o objeto e as condições de seu exercício. Art. 6º - O Chefe 
do Poder Executivo, por meio de decreto, poderá estabelecer 
auxílio financeiro ou voluntário que desenvolve atividade no 
âmbito do Município de Fortaleza, a título de ajuda de custo 
para transporte e alimentação, regulamentado os termos em 
que o prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido 
pelas despesas dessa natureza que comprovadamente realizar 
no desempenho das atividades voluntárias. Art. 7º - O voluntá-
rio que pretenda interromper ou cessar a prestação do serviço 
voluntário deve informar, com uma antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis, ao órgão ou entidade integrante da adminis-
tração pública municipal direta ou indireta a interrupção ou 
cessação da prestação do serviço, através de comunicação 
escrita. Art. 8º - O órgão ou entidade da administração pública 
municipal direta ou indireta poderá dispensar a colaboração do 
voluntário, a título temporário ou definitivo, sempre que a alte-
ração dos objetivos ou das práticas institucionais o justifique, 
bem como na ocorrência das causas de desligamento e resci-
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