




FORTALEZA 
                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

ANO LXI FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2015 Nº 15.652

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.410, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
Dispõe sobre a concessão de 
estímulo para pagamento e 
remissão de multas decorren-
tes de autuações lavradas pela 
Autarquia Municipal de Trânsito 
e Cidadania (AMC). 

  
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
 Art. 1º - Esta Lei prevê medidas para estimular o 
pagamento das multas decorrentes de autuações lavradas pela 
Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), bem como 
institui hipótese de remissão para os referidos créditos de   
natureza não tributária. 
 

CAPÍTULO II 
DOS BENEFÍCIOS PARA PAGAMENTO 

 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Art. 2º - Esta Lei visa incentivar o pagamento de 
multas decorrentes de autuações lavradas pela Autarquia Mu-
nicipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na forma nesta estabe-
lecida. Parágrafo Único - Os benefícios para pagamento ora 
previstos abrangem as multas lavradas pela Autarquia Munici-
pal de Trânsito e Cidadania (AMC), tanto no âmbito da cobran-
ça administrativa quanto judicial, cujos autos de infração    
tenham sido lavrados até a publicação desta Lei. Art. 3º - A 
adesão ao benefício para pagamento terá o prazo de vigência 
de 23 de novembro de 2015 a 18 de dezembro de 2015, nas 
dependências da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania 
(AMC). Parágrafo Único - A adesão prevista no caput também 
poderá ocorrer durante o período de realização da 10ª Semana 
Nacional da Conciliação, nos dias 23 a 27 de novembro de 
2015, junto às varas de execução fiscal no Fórum Clóvis            
Beviláqua. 

SEÇÃO II 
DOS BENEFÍCIOS 

 
 Art. 4º - As multas previstas no art. 3º desta Lei 
terão o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
débito para pagamento à vista. § 1º - A quitação das multas, 
em fase de cobrança judicial, dispensará o beneficiário de arcar 
com a verba sucumbencial. § 2º - Não serão objeto dos benefí-
cios de que trata o caput as custas judiciais, que serão pagas 
integralmente no ato da adesão e recolhidas junto ao Poder 
Judiciário. 

CAPÍTULO III 
DA REMISSÃO 

 Art. 5º - Ficam remitidos, de ofício, todos os  
créditos de natureza não tributária decorrentes de autuações 
lavradas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania 
(AMC), inscritos ou não na Dívida Ativa, ajuizados ou não, 
inclusive aqueles com a exigibilidade suspensa decorrentes de 
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012, cujo 
valor histórico seja igual ou inferior a R$ 400,00 (quatrocentos 
reais). 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÃO FINAL 

 
 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de     
novembro de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

 
 

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA                             
DE FORTALEZA 

 
 

AVISO  
DE CONVOCAÇÃO 

 
PROCESSO: Pregão Presencial nº 076/2015. 
ORIGEM: Gabinete do Prefeito - GABPREF. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 

de monitoramento por vigilância eletrônica, com   
aquisição de equipamentos de Sistema de Seguran-
ça, CFTV (Circuito    Fechado de Televisão e Vídeo) 
Digital, Cercas Elétricas e  Sistema de Alarme Ele-
trônico (SAE), devidamente especificados e quantifi-
cados no Anexo I - Termo de Referencia, deste     
Edital. 

DO TIPO: Menor preço. 
DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por preço 

global. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITA-
ÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa-
dos, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Pro-
postas de Preços e Documentação de Habilitação serão rece-
bidos no dia 04 de dezembro de 2015, no horário compreendi-
do entre 09h30min. às 09h45min (horário local). na Central de 
Licitações | Rua do Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. Vital 
Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, e iniciada a Aber-
tura dos Envelopes de Propostas de Preços no dia 04 de de-
zembro de 2015 às 09h45min. (horário local). O edital na ínte-
gra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e 
aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro 
– Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, 
no e-compras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index. 
asp, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informações pelo 
telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 19 de       
novembro de 2015. Alays Andrade Madeira Barros -              
PREGOEIRO(A) DA CLFOR. 

*** *** *** 

 


