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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.392, DE 15 DE JULHO DE 2015. 
 
Dispõe sobre afixação de car-
tazes nos estacionamentos pú-
blicos ou privados, alertando 
sobre o abandono involuntário 
de menores no interior do veí-
culo. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam os proprietários e os responsáveis por estacio-
namentos públicos ou privados obrigados a afixar nas suas 
dependências, em local visível ao público, cartazes informati-
vos, com o seguinte dizer: "SOLICITAMOS AOS SENHORES 
PAIS OU RESPONSÁVEIS QUE ATETEM PARA SEUS       
FILHOS OU MENORES DE IDADE NO INTERIOR DO VEÍCU-
LO, AO SAIR DELE." Art. 2º - Os estacionamentos que des-
cumprirem esta Lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:       
I - advertência na primeira ocorrência; II - multa no valor de             
R$ 500,00 (quinhentos reais) na segunda ocorrência; III - multa 
equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo nas 
ocorrências subsequentes e suspensão temporária das ativida-
des do infrator no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Art. 3º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 15 de julho de 2015.  
 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra  
 PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

 EXTRATO - ESPÉCIE: Contrato de Locação de 
Veiculo entre o Municipio de Fortaleza e a LOCADORA DE 
AUTOS BRASIL – LAB BRASIL. CONTRATANTE: Município de 
Fortaleza, através do Gabinete do Prefeito. CONTRATADO: 
Locadora LAB BRASIL. OBJETO: Tem por objeto  o registro de 
preços para locação de 1 (um) veículo novo ou semi novo com 
motor no mínimo 1.0 tipo passeio, 4 portas, capacidade para 05 
pessoas, ar condicionado, direção hidraúlica, cor branca, com 
motorista  e com combustivel (franquia mensal – 1500 KM) 
para atender as necessidades da Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas de Juventude, para o periodo de 12 meses. 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O presente contrato funda-
menta-se no Pregão Eletrônico 076/2013 e seus anexos e 
disposições da Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
04.122.0001.2460.0001 – Manutenção e Funcionamento 
Administrativos – Elemento 33.90.39, Fonte 148, Indicador de 
Uso: 0. VIGÊNCIA:  12 (doze) meses a contar da  assinatura do 
contrato. SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO DA COORDENADO-
RIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE: 
Julio Brizzi - Pelo CONCEDENTE.  Pelo REPRESENTANTE 
DA LOCADORA  DE AUTOS BRASIL – LAB Brasil: José 
Vicente da Silva Junior. DATA DA ASSINATURA: 29 de junho 
de 2015. 

*** *** *** 

 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N° 
___/____- 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 Lúcio Gonçalo de Alcântara e ADELAIDE 
COELHO, brasileira, maior, portadora da CTPS n° 00135, Série 
509, denominada, Empregada, fica certo e ajustado o que se 
segue estipulado nas cláusulas abaixo, com fundamento no art. 
1°, § único, item II, do Decreto n° 5292/79. CLÁUSULA 1ª - A 
Empregada se obriga a prestar, com zelo, eficiência e lealdade, 
ao Empregador, a cujos Regulamentos se subordinará a exe-
cução do presente contrato, serviços profissionais da função de 
Auxiliar de Escritório. CLÁUSULA 2ª – a) O Empregador pagará 
a Empregada o salário mensal de Cr$ 9.732,00 (nove mil, sete-
centos e trinta e dois cruzeiros) no qual já vai incluído o repou-
so semanal remunerado; b) A Contratada deverá ministrar 
aulas da disciplina............................ no ...................................... 
no horário que ficar determinado, por mútuo consentimento, 
percebendo remuneração pelas aulas efetivamente cumpridas 
no valor de Cr$ ............. (...........................................................) 
por aula, observando o disposto no art. 318, da CLT. CLÁUSU-
LA 3ª - A carga horária mensal será de 240/h podendo esten-
der-se a horas suplementares quando as circunstâncias o exigi-
rem no horário que for estipulado por quem de direito. CLÁU-
SULA 4ª - Sempre que houver necessidade imperiosa do servi-
ço a empregada poderá ser transferida para qualquer reparti-
ção do município, independentemente de majoração de salário, 
a menos que da transferência 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 indeter-
minado, vigorará a partir de 14.05.82 junto à Secretaria de 
Saúde do Município. E por haverem assim ajustados as partes 
contratantes firmam o presente instrumento, em quatro vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas, o qual será pu-
blicado no Diário Oficial do Município. Fortaleza, em 05 de maio 
de 1982. Lúcio Gonçalo de Alcântara - PREFEITO MUNICI-
PAL. Adelaide Coelho - EMPREGADA.  

*** *** *** 

 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N° 
1191/1982 - 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 Lúcio Gonçalo de Alcântara e LUCÉLIA MA-
RIA DWONY, brasileira, maior, portadora da CTPS n° 072782, 
Série 554, denominada, Empregada, fica certo e ajustado o que 
se segue estipulado nas cláusulas abaixo, com fundamento no 
art. 1°, § único, item II, do Decreto n° 5292/79. CLÁUSULA 1ª - 
A Empregada se obriga a prestar, com zelo, eficiência e lealda-
de, ao Empregador, a cujos Regulamentos se subordinará a 
execução do presente contrato, serviços profissionais da fun-
ção de Enfermeiro. CLÁUSULA 2ª – a) O Empregador pagará a 
Empregada o salário mensal de Cr$ 30.800,00 (trinta mil oito-
centos cruzeiros) no qual já vai incluído o repouso semanal 
remunerado; b) A Contratada deverá ministrar aulas da discipli-
na............................ no .............................................. no horário 
que ficar determinado, por mútuo consentimento, percebendo 
remuneração pelas aulas efetivamente cumpridas no valor de 
Cr$ ................. (...........................................................) por aula, 
observando o disposto no art. 318, da CLT. CLÁUSULA 3ª - A 

 


