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da no DOM de 25 de novembro de 2015. Publique-se, registre-
se e cumpra-se. PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
DOS CONSELHOS TUTELARES DE FORTALEZA. Fortale-
za/CE, 01 de abril de 2016. Jefferson Rodrigo Costa Madeira 
Alves - PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR DOS 
CONSELHOS TUTELARES DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 014/2016 - O PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DISCIPLINAR DOS CONSELHOS TUTELARES 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais instituídas 
pelo art. 62 e seguintes da Lei Municipal n° 9.843, de 11 de 
novembro de 2011, publicada no DOM n° 14.682, de 1º de 
dezembro de 2011. CONSIDERANDO o Processo Administrati-
vo Disciplinar n° 203/2014 do Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza – 
COMDICA, o qual versa acerca de suposta falta funcional prati-
cada por Conselheiro Tutelar de Fortaleza. CONSIDERANDO 
que a COMISSÃO DISCIPLINAR DOS CONSELHOS TUTE-
LARES DE FORTALEZA apurou as infrações administrativas 
atribuídas a E.A.F. CONSIDERANDO que a decisão da Comis-
são Disciplinar foi pelo arquivamento da denúncia oferecida, 
tendo em vista que a falta funcional praticada se deu em man-
dato anterior do(a)(s) Conselheiro(a)(s) sindicado(a)(s) e, por-
tanto, aplica-se o artigo 60, §5° da Resolução n° 98/2012 – 
COMDICA (Regimento Interno da Comissão Disciplinar dos 
Conselhos Tutelares de Fortaleza/CE), como pode ser auferido 
pela parte do relatório acostado ao processo acima destacado, 
senão vejamos: “[...] Considerando a publicação da Resolução 
n° 001/2016 – COMDICA, que trata da homologação do Pro-
cesso de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Fortaleza/CE, 
mandato 2016/2020 (D.O.M. 08/01/2016), e a tomada de posse 
dos novos Conselheiros Tutelares eleitos (em 10/01/2016), vê-
se que os fatos descritos no presente procedimento administra-
tivo tornaram-se referentes a mandato anterior (2012/2015) ao 
atual, só permitindo-se a aplicação da penalidade nas hipóte-
ses de destituição do cargo/função público. [...]”. CONSIDE-
RANDO a regular intimação das partes interessadas e a inexis-
tência de interposição de recurso previsto em lei. RESOLVE: 
Art. 1° - Encerrar o Processo Administrativo Disciplinar n° 
203/2014, instaurado através da Portaria n° 020/2015, publica-
da no DOM de 25 de novembro de 2015. Publique-se, registre-
se e cumpra-se. PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
DOS CONSELHOS TUTELARES DE FORTALEZA. Fortale-
za/CE, 04 de abril de 2016. Jefferson Rodrigo Costa Madeira 
Alves - PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR DOS 
CONSELHOS TUTELARES DE FORTALEZA.  

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

LEI COMPLAMENTAR Nº 203, DE 14 DE MAIO DE 2015. 

Altera o art. 195, caput, da Lei 
nº 7.987/96, Lei de Uso de  
Ocupação do Solo, na forma 
que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN-
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - O art. 195, caput, da Lei nº 7.987, de 
23 de dezembro de 1996, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 195. Quando da 
aprovação de conjuntos habitacionais com mais de 100 (cem) 
unidades, deverá ser exigida a implantação, concomitante ao 
conjunto, de lavanderias coletivas, de creches às crianças de 0 
(zero) a 6 (seis) anos, e dos equipamentos comunitários ne-
cessários". Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
14 de maio de 2015. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO: Processo Presencial nº 04/2016. 
ORIGEM: Câmara Municipal de Fortaleza - CMF. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-

mento, administração e gerenciamento de vale ali-
mentação e/ou refeição, para atender aos servido-
res e aos senhores vereadores da Câmara Munici-
pal de Fortaleza, em conformidade com o Anexo I - 
Termo de Referência e demais exigências deste edi-
tal. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço (percentual) por lote. 
 
 A Pregoeira comunica aos interessados que o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo aos 
Propostas de Preços e Documentação de Habilitação do pro-
cesso em epígrafe ocorrerá no dia 19 de maio de 2016, no 
horário compreendido entre às 08h20min e 08h30min, no Audi-
tório da Câmara Municipal de Fortaleza, situada na Rua 
Thompson Bulcão, nº 830 - Patriolino Ribeiro, Fortaleza (CE), e 
iniciada a abertura dos envelopes de Propostas de Preços no 
dia 19 de maio de 2016, às 08h30min. O novo Edital poderá se 
lido e obtido no endereço acima mencionado. Mais informações 
sobre o novo Edital nos telefones (85) 3444-8314 e Fone/Fax: 
(85) 3444-8426. Fortaleza, 05 de maio de 2016. Valéria               
Ricarte Estrela Fernandes - PREGOEIRA. 

*** *** *** 
 

AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO: Processo Presencial nº 05/2016. 
ORIGEM: Câmara Municipal de Fortaleza - CMF. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para gerenci-

amento, implantação e operação de um sistema              
informatizado/integrado com utilização de cartões 
micro Processados com Chip e/ou Tarja Magnética, 
compreendendo o fornecimento de combustíveis,     
através de postos credenciados pela contratada pa-
ra atender aos servidores e aos senhores vereado-
res da Câmara Municipal de Fortaleza, em confor-
midade com o Anexo I - Termo de Referência e de-
mais exigências deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço (percentual) global. 
 
 A Pregoeira comunica aos interessados que o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo aos 
Propostas de Preços e Documentação de Habilitação do pro-
cesso em epígrafe ocorrerá no dia 19 de maio de 2016, no 
horário compreendido entre às 11h e 11h10min, no Auditório 
da Câmara Municipal de Fortaleza, situada na Rua Thompson 
Bulcão, nº 830 - Patriolino Ribeiro, Fortaleza (CE), e iniciada a 
abertura dos envelopes de Propostas de Preços no dia 19 de 
maio de 2016, às 11h10min. O novo Edital poderá se lido e 
obtido no endereço acima mencionado. Mais informações so-
bre o novo Edital nos telefones (85) 3444-8314 e Fone/Fax: 
(85) 3444-8426. Fortaleza, 05 de maio de 2016. Valéria                  
Ricarte Estrela Fernandes - PREGOEIRA. 

*** *** *** 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
 Aos 06 dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dezesseis (06/05/2016), em cumprimento ao disposto no art. 26 
da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO em sua integridade, para 
que surtam seus jurídicos e legais efeitos, os termos do              
Processo Administrativo nº 10/2016 da Inexigibilidade de Licita-
ção, fundamentada no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
qual tem como objeto o Credenciamento de Empresas de Tele-
fonia Móvel para Prestação de Serviços de Telefonia e Comu-
nicação de dados a partir de Terminais Móveis, na modalidade 
SMP. Publique-se em tempo hábil. Robson de Oliveira                 
Loureiro - DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
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