






DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 06 DE MARÇO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 32 
  

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

LEI N° 10.558, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

Institui a inclusão de nome so-
cial em serviços públicos no 
âmbito do Município de Forta-
leza e dá outras providências. 

 
 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 - Fica instituído no âmbito do Município 
de Fortaleza o direito à adoção do nome social por parte da 
população LGBT, como diretriz de atendimento nos serviços 
públicos municipais, a ser observado nos seguintes casos: I — 
atendimento nos serviços do Sistema Único de Saúde; II — 
atendimento em benefícios, programas, projetos e ações da 
assistência social; III — atendimento em programas de geração 
de emprego e renda e de capacitação profissional visando à 
integração ao mercado de trabalho; IV — atendimento em 
programas habitacionais; V — atendimento no sistema munici-
pal de ensino de Fortaleza; e VI — serviços de transportes 
urbanos coletivos municipais. Art. 2º - O nome social constará, 
a pedido da pessoa interessada, em cadastros, fichas, prontuá-
rios, cartões de bilhete de passagens em transportes urbanos, 
carteiras estudantis e demais documentos expedidos no âmbito 
dos serviços públicos constantes do art. 1º desta Lei. Parágrafo 
Único - Considera-se nome social o prenome indicado pela 
pessoa interessada em seu uso, com a função de dar reconhe-
cimento à identidade à personalidade de gênero, sendo vedada 
qualquer comprovação vexatória. Art. 3º - A grafia do nome 
social nos documentos de que trata esta Lei será seguida da 
grafia do nome civil, que será anotado em segundo plano. Art. 
4º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta Lei no 
prazo de 30 (trinta) dias da sua publicação. Art. 5º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 24 de feve-
reiro de 2017. Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI N° 10.559, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Dispõe sobre as diretrizes para 
a consecução de uma política 
municipal de proteção dos direi-
tos da pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, (TEA), no 
âmbito do Município de                
Fortaleza. 
 

 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 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
estabelecer as diretrizes para a consecução de uma política 
municipal de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), em consonância com a Lei Federal 
nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, bem como com as disposições contidas 
nesta Lei. § 1º - Para os efeitos desta Lei, é considerada    
pessoa com Transtorno do Espectro Autista aquela portadora 
de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes inci-
sos I ou II: I — deficiência persistente e clinicamente significati-
va da comunicação e da interação sociais, manifestada por 
deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada 
para interação social; ausência de reciprocidade social; falência 
em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; II — padrões restritivos e repetitivos de com-
portamentos, interesses e atividades, manifestados por com-
portamentos motores ou verbais estereotipados ou por compor-
tamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e 
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e 
fixos. § 2º - A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é 
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 
legais. Art. 2º - As diretrizes a que se refere o art. 1º devem se 
relacionar: I — à orientação a educadores e aos profissionais 
de saúde sobre o Transtorno do Espectro Autista; II — à aten-
ção integral às necessidades de saúde da pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista, com os seguintes objetivos: a) diag-
nóstico precoce; b) atendimento multiprofissional; c) acesso a 
medicamentos e nutrientes; III — ao encaminhamento de pos-
síveis casos de Transtorno do Espectro Autista para diagnósti-
co e abordagens terapêuticas, tais como: a) projeto terapêutico 
singular; b) terapia fonoaudiológica; c) terapia ocupacional; d) 
tratamento medicamentoso; IV — às reavaliações semestrais 
das pessoas autistas atendidas, com o intuito de observar: a) 
os ganhos obtidos com o tratamento específico; b) os pontos 
de estagnação; c) as novas necessidades de cada um deles; V 
— ao desenvolvimento de ações e de políticas intersetoriais no 
atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista; VI 
— à formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista e o controle social da sua 
implantação, acompanhamento e avaliação; VII — ao estímulo 
à inserção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista no 
mercado de trabalho; VIII — à formação e à capacitação de 
profissionais especializados no atendimento a pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista, bem como a pais e responsá-
veis por elas; IX — à pesquisa científica, com prioridade para 
estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude 
e as características do problema relativo ao Transtorno do 
Espectro Autista no Município; X — à proteção legal a pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista, levando-se em considera-
ção a sua condição de portadoras de deficiência. Art. 3º - Para 
a consecução de uma política municipal de proteção dos direi-
tos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e o cumpri-
mento de suas diretrizes, o Poder Público poderá firmar contra-
to de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de 
direito privado. Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário. Art. 5º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 24 de fevereiro de 2017. 
Vereador Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

AVISO DE IMPUGNAÇÃO/DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 01/2017. 
ORIGEM: Câmara Municipal de Fortaleza - CMF. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 

de locação de máquinas copiadoras para a Câmara 
Municipal de Fortaleza, em conformidade com o  
Anexo I - Termo de Referência e demais exigências 
deste Edital. 

 
 O Pregoeiro comunica aos interessados que a 
empresa CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 
apresentou impugnação aos termos do edital do porcesso em 
epígrafe, e que foi NEGADO PROVIMENTO a impugnação 
apresentada pela empresa CONECTA EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA. A Impugnação e a Decisão de impugnação 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da           
Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua                          
Thompson Bulcão, nº 830 - Bairro Patriolino Ribeiro, bem como 
no endereço eletrônico do TCM-CE (http://www.tcm.ce.gov. 
br/licitações/). Demais informações através dos telefones (85) 
3444-8314 / (85) 3444-8426. Fortaleza, 03 de março de 2017. 
Júlio Norberto de Holanda Aguiar - PREGOEIRO DA CMF. 

*** *** *** 
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