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LEI N° 10.402, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. 

Dispõe sobre a implantação do 
Selo Amigo do Idoso, a ser 
concedido a entidades e          
empresas que contribuam para 
a implementação de políticas 
públicas para os idosos e dá 
outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica instituído o Selo Amigo do Idoso nos serviços de 
atendimento a idosos, em conformidade com a Lei Federal n° 
8.842, de 04 de janeiro de 1994. Art. 2° - O Selo Amigo do 
Idoso destina-se a avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pelas entidades que atendem idosos nas modalidades casas 
de repouso, asilos, centros de convivência, casas lares, ofici-

nas abrigadas, bem como órgãos, ONGs e empresas que ofe-
recem serviços e/ou produtos aos idosos, bem como reconhe-
cer as entidades e empresas que contribuam para a implemen-
tação de políticas públicas para a pessoa idosa de Fortaleza. 
Art. 3° - Farão jus ao Selo Amigo do Idoso as entidades que 
primarem no atendimento a idosos, garantindo-lhes condições 
de segurança, higiene e saúde, além de desenvolverem ativi-
dades físicas, laboratoriais, recreativas, culturais e associati-
vas, além das entidades e empresas que contribuam para a 
implementação de políticas públicas para a pessoa idosa de 
Fortaleza. Art. 4° - Também farão jus ao Selo Amigo do Idoso 
as empresas, órgãos e ONGs que também primarem no aten-
dimento a idosos, garantindo-lhes condições de segurança, 
rapidez de atendimento, higiene, conforto e saúde. Art. 5° - O 
Selo Amigo do Idoso será concedido anualmente pelo Prefeito 
Municipal, na semana em que incidir o dia primeiro de outubro - 
Dia Internacional do Idoso, o qual deverá manter equipes per-
manentes de avaliação da Coordenadoria de Idosos, dentro de 
critérios a serem regulamentados. Art. 6° - Esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 30 de setembro de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 
DECRETO Nº 13.673, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.  

Autoriza o Instituto Municipal de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (IMPARH), a realizar Processo 
de Credenciamento Interno de Colaboradores de 
Concursos Públicos e Seleções Públicas. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, da Lei Complementar Municipal nº 0194, de 22 de de-
zembro de 2014. CONSIDERANDO a necessidade do IMPARH de dispor de colaboradores para a execução de concursos públicos e 
seleções públicas. DECRETA: Art. 1º - O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) fica autorizado a 
realizar processo de Credenciamento de Colaboradores Internos para auxiliarem na realização de Concursos Públicos e Seleções 
Públicas sob sua responsabilidade. Art. 2º - O processo de credenciamento, realizado de acordo com normas específicas estabeleci-
das em Edital próprio, terá caráter interno e será destinado exclusivamente para servidores públicos do Município de Fortaleza e servi-
rá para a formação de um banco de colaboradores para atuar em concursos e seleções públicas. Art. 3º - Para os fins deste Decreto, 
são consideradas atividades de colaboração em concursos públicos e seleções públicas as seguintes: I. participação em banca exami-
nadora ou de comissão para exames orais, análise curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questões de provas, 
revisão de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos; II. logística de preparação e de realização de processo 
seletivo, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, apoio, execução de eventos e de avaliação de resultado;          
III. aplicação, fiscalização ou avaliação de provas de processo seletivo ou supervisão destas atividades; IV. assessoria e suporte técni-
cos; V. manutenção e segurança do local de realização do evento ligado ao certame; VI. suporte de profissionais da área da saúde.           
§ 1º - Para fins de desempenho das atividades de que tratam os incisos I a VI deste artigo, deverá o colaborador possuir formação 
acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de atuação a que se propuser. § 2º - Os servidores públicos 
credenciados deverão atuar de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Credenciamento, bem como nas orientações ema-
nadas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH). Art. 4º - Os colaboradores perceberão a justa 
remuneração, de acordo com o estabelecido no Anexo Único deste Decreto, por participação em cada etapa dos processos seletivos 
realizados pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH). § 1º - A vantagem remuneratória percebida 
pelo servidor público municipal pela atuação como colaborador de processos seletivos não será incorporada aos vencimentos para 
qualquer fim, tampouco servirá de base de cálculo para a concessão de quaisquer outras vantagens. § 2º - Os colaboradores farão jus 
à percepção de vantagem remuneratória por etapa do evento, nos termos estabelecidos no Anexo Único deste Decreto, independen-
temente do número de turnos de trabalho necessários para a realização de cada etapa. § 3º - Para os fins deste Decreto, somente se 
caracterizam como atividades de colaboração, aquelas que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I. sejam realizadas 
aos sábados, domingos, feriados ou em dias úteis, mas fora do expediente normal do servidor; II. não se caracterize como atividades 
que deveriam ser desenvolvidas pelo servidor no seu horário normal de trabalho. § 4º - A atuação do servidor público nas atividades de 
colaborador interno fica limitada a participação em no máximo 03 etapas por mês. Art. 5º - O credenciamento interno, de acordo com o 
estabelecido neste Decreto, tem fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores, e tem caráter de prestação de serviço, não gerando qualquer vínculo permanente, empregatício ou administrativo, entre o 
credenciado e o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH). Art. 6º - Caberá ao Instituto Municipal de

 


