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tes da proposta de preços, por um período de até 180 (cento e 
oitenta) dias. DO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO: R$ 1.500 
(um mil e quinhentos reais). DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
As despesas decorrentes deste contrato correção por conta de 
dotações consignadas ao Projeto/Atividades Código 19.202.18. 
122.0001.2278.0001, Elemento da Despesa 33.90.30, Fonte 
100. DA VALIDADE DO CONTRATO: Vigorará por 60 (sessen-
ta) dias ou até quando as obrigações das partes forem satisfei-
tas, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, conta-
dos a partir da data de sua publicação. DA FISCALIZAÇÃO: A 
execução contratual será acompanhada e fiscalizada por uma 
comissão especialmente designada para este fim pela Contra-
tante, composta pelos Srs: Raimundo Nonato Brito de Aragão, 
Maria Vilanir Falcão de Aquino e Francisco Antônio de Vascon-
celos, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93, doravante denominado simplesmente de Gestor. 
FORO: Fortaleza. DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 
2014. SIGNATÁRIOS: José Ronaldo Rocha Nogueira - PRE-
SIDENTE DA EMLURB e Natália Gregório Tavares - RE-
PRESENTANTE DA EMPRESA N G TAVARES TREINAMEN-
TO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - ME. Fortale-
za, 30 de dezembro de 2014. VISTO: Dr. Gustavo Ribeiro de 
Araújo - COORDENADOR JURÍDICO/EMLURB. 
 
 

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

 
 

LEI Nº 10.321, DE 12 DE JANEIRO DE 2015. 
 

Proíbe o uso de produtos, ma-
teriais ou artefatos que conte-
nham qualquer tipo de amianto 
ou asbesto ou outros minerais 
que, acidentalmente, tenham 
fibras de amianto na sua com-
posição. 

 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO § 7º DO ART. 
53 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SE-
GUINTE LEI: Art. 1º - Fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 
2011, o uso, no município de Fortaleza, de produtos, materiais 
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto. § 1º - Entende-se como amianto ou asbesto a forma 
fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de ro-
chas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisolita (asbesto 
branco), e dos anfibólios, entre eles, a actinolita, a amosita 
(asbesto marrom), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a 
tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários des-
tes minerais. § 2º - A proibição prevista estende-se ao uso de 
outros minerais que contenham, acidentalmente, o amianto em 
sua composição, como talco, vermiculita e pedra-sabão, cuja 
utilização será precedida de análise mineralógica que ateste a 
ausência de fibras de amianto entre seus componentes. Art. 2º 
- A proibição a que se refere o caput do art. 1º vigorará a partir 
da data da publicação desta Lei em relação aos produtos, ma-
teriais ou artefatos destinados à utilização por crianças e ado-
lescentes, tais como brinquedos e artigos escolares, e ao uso 
doméstico, tais como eletrodomésticos, tecidos, luvas, aventais 
e artigos para passar roupa. Art. 3º - É vedado aos órgãos da 
administração direta e indireta do Município de Fortaleza, a 
partir da publicação desta Lei, adquirir, utilizar, instalar, em suas 
edificações e dependências, materiais que contenham amianto 
ou outro mineral que o contenha acidentalmente. § 1º - Esten-
de-se, ainda, a proibição estabelecida no caput do art. 1º, com 
vigência a partir da publicação desta Lei, aos equipamentos 
privados de uso público, tais como estádios esportivos, teatros, 
cinemas, escolas, creches, postos de saúde e hospitais. § 2º - 
É obrigatória a afixação de placas, nas obras públicas munici-

pais e nas privadas de uso público, com a seguinte mensagem: 
Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos dele deri-
vados, por serem prejudiciais à saúde. § 3º - Fica condicionada 
a expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, industriais e de serviços, pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) ou qualquer outro órgão municipal, à assinatu-
ra de Termo de Responsabilidade Técnica, estabelecido no 
anexo único desta Lei. Art. 4º - Até que haja a substituição 
definitiva dos produtos, materiais ou artefatos, em uso ou insta-
lados, que contêm amianto, bem como nas atividades de de-
molição, reparo e manutenção, não será permitida qualquer 
exposição humana a concentrações de poeira acima de 1/10 
(um décimo) de fibras de amianto por centímetro cúbico (0, 1f/c 
c). § 1º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, 
responsáveis pela execução de obras de manutenção, demoli-
ção, remoção de material, bem como sua destinação final, que 
contenham amianto ou em relação às quais haja suspeita de o 
conterem, deverão respeitar as normas técnicas previstas na 
legislação sanitária do Município de Fortaleza, bem como as 
disposições contidas na legislação estadual e federal, em regu-
lamentos, portarias, normas coletivas de trabalho e em termos 
de ajuste de conduta, pertinentes ao objeto desta Lei, que 
sejam mais restritivas no que concerne às medidas de proteção 
ao meio ambiente e à saúde pública. § 2º - O disposto no § 1º 
deste artigo compreende também as medidas de proteção aos 
trabalhadores que, de qualquer forma, se exponham à poeira 
que contenha amianto, qualquer que seja o regime de trabalho. 
Art. 5º - O Poder Executivo procederá à ampla divulgação dos 
efeitos nocivos provocados pelo contato e manuseio inadequa-
dos do amianto, bem como da existência de tecnologias, mate-
riais e produtos substitutos menos agressivos à saúde, e pro-
moverá orientações sobre como proceder com a manutenção 
dos produtos já instalados e usos até sua completa eliminação, 
incluindo os cuidados com os resíduos gerados e sua correta 
destinação final, conforme determinam a Resolução nº 
348/2004, do Conselho Nacional do Meio Ambiente              
(CONAMA), e outros dispositivos legais atinentes. Parágrafo 
Único - Fica instituída a Semana de Proteção Contra o Amian-
to, que ocorrerá anualmente na semana que compreende o dia 
28 de abril, durante a qual serão promovidas ações educativas 
sobre os riscos do amianto, formas de prevenir a exposição às 
fibras cancerígenas de produtos já existentes, medidas e pro-
gramas de substituição do amianto, bem como sobre a demoli-
ção de obras que o contenham, ainda que acidentalmente, e 
sua destinação final. Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado 
a criar, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e demais 
unidades de saúde, programas para desenvolver ações de 
vigilância em saúde e assistência especializada que visem à 
prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças decor-
rentes do trabalho com o amianto. § 1º - Os programas com-
preenderão a habilitação técnica dos profissionais e equipa-
mentos essenciais para o desenvolvimento das ações referidas 
no caput deste artigo. § 2º - Fica instituída a notificação obriga-
tória à autoridade local do SUS, pela rede pública e privada de 
assistência à saúde, de todos os casos de doenças e óbitos 
decorrentes da exposição ao amianto. § 3º - Quando requisita-
do pelo SUS, é obrigatório o fornecimento pelas empresas que 
tenham utilizado o amianto, até a data da entrada em vigor 
desta Lei, de informações referentes aos empregados e         
ex-empregados que tenham sido a ele expostos, como nome e 
endereço completos, cargo ou função, data de nascimento, 
data de admissão e, ser for o caso, da demissão, data da ces-
sação da exposição, diagnóstico dos exames clínico e radioló-
gico e prova de função pulmonar, inclusive exames comple-
mentares, se houver. Art. 7º - A não observância ao disposto 
nesta Lei é considerada infração sanitária e sujeitará o infrator 
às penalidades cabíveis. Art. 8º - As despesas decorrentes da 
execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentá-
rias próprias. Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 12 de janeiro 
de 2015. Walter Lima Frota Cavalcante - PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

DOM N. 15.312/2015
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Anexo Único 
Termo de Responsabilidade Técnica 
 

 De acordo com o § 3º do art. 3º da Lei n.____,de 
_____de____de 2007, declaro, sob as penas da lei, que no 
estabelecimento situado na ____  não são utilizados produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de ami-
anto ou asbesto ou outros minerais que, porventura, o conte-
nham acidentalmente em sua composição, tais como talco, 
vermiculita, pedra-sabão e outros. Estou ciente de que, no caso 
de demolição ou substituição de materiais que contenham 
amianto em sua composição, deverão ser atendidas as normas 
técnicas de proteção e preservação da saúde do trabalhador e 
da comunidade. (Assinatura do proprietário ou responsável 
técnico). 

*** *** *** 
 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO N° 22/2013  

 
 CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fortaleza 
- CMFOR. CONTRATADA: EBM Quinto Comunicação Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o n° 14.470.051/0001-91. DA FUNDA-
MENTAÇÃO: O presente instrumento fundamenta-se no art. 
65, I, “b” e § 1° da Lei n° 8.666/93. DO OBJETO: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto aditar o Contrato n° 22/2013, 
acresecendo a importância de R$ 780.000,00 (setecentos e 
oitenta mil reais) ao valor global do contrato, a fim de concluir 
as ações inicialmente pactuadas. DATA DA ASSINATURA: 08 
de janeiro de 2015. ASSINATURAS: Robson de Oliveira Lou-
reiro - DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. Thiago Malveira Peixoto e Paulo Victor Adeodato 
Cavalcante - EBM QUINTO COMUNICAÇÃO LTDA. Fortale-
za, 08 de janeiro de 2015. Raquel Rôla Timbó - COORDE-
NADORA JURÍDICA DA CÃMARA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA - OAB/CE 14.570. 

*** *** *** 
 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO N° 26/2013 

 
 CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fortaleza 
- CMFOR. CONTRATADA: CASABLANCA Turismo e Viagem 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 11.828.753/0001-06. DO OB-
JETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o Contra-
to n° 26/2013, prorrogando-se o prazo de vigência por 12 (do-
ze) meses encerrando-se em 10 de janeiro de 2016. DA FUN-
DAMENTAÇÃO: O presente instrumento fundamenta-se no art. 
57, II, da Lei n° 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 08 de janei-
ro de 2015. ASSINATURAS: Robson de Oliveira Loureiro - 
DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. Claúdio Henrique de Castro Saraiva Câmara e Henri-
que Sérgio Ribeiro de Abreu - CASABLANCA TURISMO E 
VIAGEM LTDA. Fortaleza, 08 de janeiro de 2015. Rachel Rôla 
Timbó - COORDENADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA - OAB/CE 14.570. 

*** *** *** 
 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO N° 02/2014  

 
 CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fortaleza 
- CMFOR. CONTRATADA: Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Estado do Ceará - SINDIÔNIBUS, 
inscrita no CNPJ sob o n° 07.341.423/0001-14. DO OBJETO: 
O presente Termo Aditivo tem pr objeto aditar o Contrato n° 
02/2014, prorrogando-se o prazo de vigência por 12 (doze) 
meses, encerrando-se em 10 de janeiro de 2016. DA FUNDA-
MENTAÇÃO: O presente instrumento fundamenta-se no art. 
57, II, da Lei n° 8.666/93 e na Cláusula Nona do Contrato n° 
02/2014. DATA DA ASSINATURA: 07 de janeiro de 2015. AS-
SINATURAS: João Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMA-

RA MUNCIPAL DE FORTALEZA. Paulo César Barroso Vieira 
- SUPERINTENDENTE DO VALE-TRANSPORTE DO SINDI-
ÔNIBUS. Fortaleza, 08 de janeiro de 2015. Rachel Rôla Tim-
bó - COORDENADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA - OAB/CE 14.570. 

*** *** *** 
 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO N° 9912342848 

 
 CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fortaleza 
- CMFOR. CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, inscrita no CNPJ sob o n° 34.028.316/0010-02. DO 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorroga-
ção da vigência do Contrato original por mais 12 meses. DA 
PRORROGAÇÃO: Em conformidade com o art. 57, II da Lei n° 
8.666/93 e com a Cláusula Sétima do contrato ora ditado, as 
partes acordam em prorrogar o contrato por 12 meses, de 
09.01.2015 até 09.01.2016. DA VIGÊNCIA: O presente Termo 
Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura. DATA 
DA ASSINATURA: 09 de janeiro de 2015. ASSINATURAS:  
 

João Salmito Filho 
PRESEIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA  

 
Alessandro Paz Sampaio 
GERENTE DE VENDAS e  

 
João Claudemir Vasconcelos  
SUBGERENTE DE VENDAS 

 
Fortaleza, 09 de janeiro de 2015 

 
Rachel Rôla Timbó 

COORDENADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA  

 
OAB/CE 14.570. 

*** *** *** 
 

EXTRATO DO TERMO DE  
RESCISÃO DO CONTRATO N° 20/2013  

 
 DISTRATANTE: Câmara Municipal de Fortaleza. 
DISTRATADA: Pimenta Catunda Advogados, inscrita no CNPJ 
sob o n° 04.060.148/0001-72. DO OBJETO: O presente termo 
tem por escopo a rescisão amigável do Contrato n° 20/2013, 
firmado entre as partes, cujo objeto é a prestação de serviço de 
assessoria jurídica tributária para defesas administrativas e 
judiciais referentes a tributos federais recolhidos pala Câmara 
Municipal de Fortaleza. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O 
instrumento em tela fundamenta-se no art. 79, insciso II, da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, no item 13.3 da 
Cláusula Décima Terceira do Contrato n° 20/2013, na Cláusula 
Terceira do Primeiro Aditivo ao contrato em comento e no art. 
37, caput, da Constituição Federal de 1988. DATA DA ASSINA-
TURA: 05 de janeiro de 2015. ASSINATURAS:  
 

João Salmito Filho 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA e  

 
Thales Catunda de Castro 

PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS 
 

Fortaleza, 09 de janeiro de 2015 
 

Rachel Rôla Timbó  
COORDENADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA 
 

OAB/CE 14.570. 
*** *** *** 

DOM N. 15.312/2015


