






DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 04 DE DEZEMBRO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 2 

S 

S 

 

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA 

Prefeito de Fortaleza 
 

MORONI BING TORGAN 
                             Vice–Prefeito de Fortaleza 

SECRETARIADO 

 
FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ MAIA FILHO 

Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 
 

SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS 
Secretário Municipal de Governo  

JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO 
Procurador Geral do Município 

 
ALCIMOR AGUIAR ROCHA NETO 

Secretário Chefe da Controladoria e                      
Ouvidoria Geral do Município 

 
ANTONIO AZEVEDO VIEIRA FILHO 
Secretário Municipal da Segurança             

Cidadã 
 

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 
Secretário Municipal das Finanças  

 
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM 

Secretário Municipal do Planejamento,         
Orçamento e Gestão 

 
DALILA SALDANHA DE FREITAS 
Secretária Municipal da Educação 

 
JOANA ANGELICA PAIVA MACIEL 

Secretária Municipal da Saúde 

 
 
ANA MANUELA MARINHO NOGUEIRA 
Secretária Municipal da Infraestrutura 

 
 

JOÃO DE AGUIAR PUPO 
Secretário Municipal da Conservação e        

Serviços Públicos 
 
 

CARLOS ALBERTO DUTRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

 
 

MOSIAH DE CALDAS TORGAN 
Secretário Municipal do Desenvolvimento 

Econômico 

Mª ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ 
Secretária Municipal de Urbanismo                                

e Meio Ambiente 
 
 

ALEXANDRE PEREIRA SILVA 
Secretário Municipal do Turismo 

 
  

ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA 
Secretário Municipal dos Direitos        

Humanos e Desenvolvimento Social 
 

 
DIOGO VITAL DE SIQUEIRA CRUZ 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Habitacional 

 
FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA 

Secretário Municipal da Cultura  

GILBERTO COSTA BASTOS 
Secretário da Regional I    

 
FERRUCCIO PETRI FEITOSA 

Secretário da Regional II  
 

ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA 
Secretário da Regional III 

 
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA 

Secretário da Regional IV 
 

JOSÉ RONALDO ROCHA NOGUEIRA 
Secretário da Regional V 

 
ANTÔNIO JOSÉ AGUIAR ALBUQUERQUE 

Secretário da Regional VI 

FRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELE 
Secretário da Regional do Centro 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO 

COORDENADORIA DE ATOS E 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 
RUA SÃO JOSÉ Nº 01 - CENTRO 
FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002 

FORTALEZA-CEARÁ - CEP: 60.060-170 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS 

FONE: (0XX85) 3452.1746 
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320  

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680 

 

 
LEI Nº 010.646, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Institui o Programa Cresça com 
Seu Filho/Criança Feliz, resul-
tado da unificação do Progra-
ma Federal Criança Feliz, insti-
tuído através do Decreto Fede-
ral nº 8.869, de 5 de outubro de 
2016, com o Programa Cresça 
com Seu Filho, regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº 
14.036, de 12 de junho de 
2017, na forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, o Programa Cresça com Seu Filho/Criança Feliz de 
caráter intersetorial, cuja finalidade será promover o desenvol-
vimento integral das crianças na primeira infância, consideran-
do sua família e seu contexto de vida. § 1º - O programa de 
que trata o caput é resultado da unificação dos procedimentos 
de gestão e execução das ações do Programa Criança Feliz, 
instituído através do Decreto Federal nº 8.869, de 5 de outubro 
de 2016, com o Programa Cresça com Seu Filho, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal nº 14.036, de 12 de junho de 2017. § 
2º - Considera-se primeira infância o período que abrange os 
primeiros 6 (seis) anos completos ou os 72 (setenta e dois) 
meses de vida da criança. Art. 2º - O Programa Cresça com 
Seu Filho/Criança Feliz objetiva: I - apoiar as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade para que promovam o desenvolvimento 
integral de suas crianças, desde a gestação na preparação 
para o nascimento e nos cuidados perinatais até a primeira 
infância; II - colaborar no exercício da parentalidade, fortale-
cendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho 
da função de cuidado, proteção e educação de crianças na 
faixa etária de até 6 (seis) anos de idade; III - mediar o acesso 
da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famí-
lias às políticas e aos serviços públicos de que necessitem; IV - 
integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas volta-
das para as gestantes, crianças na primeira infância e suas 
famílias; V - fortalecer os vínculos familiares para o cuidado 
integral da criança, prevenção de situações de violências, e 
promoção da convivência comunitária e familiar saudáveis; VI - 

potencializar as capacidades, conhecimentos e habilidades das 
mães, pais e cuidadores para promover o desenvolvimento de 
suas crianças nas dimensões socioafetivas, cognitivas, motoras 
e da linguagem; VII - potencializar as atividades vinculadas à 
Atenção Primária à Saúde (Estratégia Saúde da Família e/ou 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e dos serviços vinculados 
à Proteção Social Básica (Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Pesso-
as com Deficiência e Idosas) para a promoção do desenvolvi-
mento na primeira infância; VIII - favorecer as condições para a 
inserção das famílias vinculadas ao Programa na Rede de 
Proteção do Município de Fortaleza; IX - promover ações de 
educação permanente em desenvolvimento da primeira infân-
cia para o fortalecimento dos processos de trabalho, inclusive 
intersetorial; X - monitorar e avaliar os indicadores de gestão, 
de processo e de resultado preconizados pelo Programa Cres-
ça com Seu Filho/Criança Feliz; XI - mobilizar e sensibilizar os 
representantes da sociedade civil, gestores e profissionais das 
áreas envolvidas para o fortalecimento da Política Municipal da 
Primeira Infância. Parágrafo único. Para os fins do Programa 
Cresça com Seu Filho/Criança Feliz, considerar-se-á a linha de 
cuidado da primeira infância à fase compreendida pelo período 
gestacional até os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 
(setenta e dois) meses de vida da criança. Art. 3º - O Programa 
Cresça com Seu Filho/Criança Feliz será constituído das se-
guintes instâncias: I - Comitê Gestor Municipal (CGM), acom-
panhado pela Primeira-Dama, composto pelos gestores das 
seguintes Secretarias Municipais: a) Secretaria Municipal do 
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome          
(SETRA); b) Secretaria Municipal da Saúde (SMS); c) Secreta-
ria Municipal da Educação (SME); d) Secretaria Municipal da 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR): II - Coordenação Colegia-
da do Programa Cresça com Seu Filho/Criança Feliz, composta 
por 1 (um) representante da SETRA e 1 (um) representante da 
SMS; III - Grupo Técnico Municipal (GTM), composto por 1 
(um) técnico representante de cada Secretaria Municipal parti-
cipante e 1 (um) técnico da Fundação da Criança e da Família 
Cidadã (FUNCI); IV - Supervisão intersetorial, composta por 
técnicos vinculados à SETRA; V - Supervisão de campo, com-
posta por técnicos vinculados à Atenção Primária à Saúde 
(Estratégia Saúde da Família e/ou Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família); VI - Visitadores, representados pelos Agentes Comu-
nitários de Saúde, vinculados às microáreas de abrangência do 
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Programa Cresça com Seu Filho/Criança Feliz. § 1º - Fica insti-
tuída, no âmbito da Secretaria Municipal do Trabalho, Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (SETRA), a Comissão de 
Trabalho, para fomentar o desenvolvimento do Programa Cres-
ça com Seu Filho/Criança Feliz. § 2º - Os integrantes da Co-
missão de Trabalho farão jus à percepção da Gratificação por 
Trabalho Técnico, Relevante ou Científico de que trata o inciso 
XIII, art. 103, da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 
1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Forta-
leza), a ser detalhada por meio de Decreto Municipal. Art. 4º - 
Para alcançar os objetivos elencados no art. 2º, o referido Pro-
grama adotará a unificação das metodologias de trabalho do 
Programa Cresça com Seu Filho de Criança Feliz, que inclui 
em seus pilares a visita domiciliar e as supervisões de grupo e 
individual, as quais estarão devidamente regulamentadas no 
Plano de Trabalho. Art. 5º - A Coordenação do Programa Cres-
ça com Seu Filho/Criança Feliz será de responsabilidade cole-
giada da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (SETRA) e da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), que será executada em conformidade com as 
ações discriminadas no Plano de Trabalho elaborado por am-
bas as Secretarias, Grupo Técnico Municipal (GMT) e validado 
pelo Comitê Gestor. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de 
novembro de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0242,  
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Acrescenta § 6º ao art. 3º da 
Lei Complementar nº 109/2012, 
que regulamenta a denomina-
ção de bairros, praças, vias e 
demais logradouros públicos do 
Município de Fortaleza, na  
forma que indica, e dá outras 
providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Fica acrescentado, no art. 3º da 
Lei Complementar nº 109, de 15 de junho de 2012, o § 6º, com 
a seguinte redação: “Art. 3º......................................................... 
6º Fica oficialmente vedado homenagear, com o nome de pra-
ças, viadutos, avenidas, ruas e outros logradouros públicos, 
pessoas condenadas com trânsito em julgado, em corrupção 
de qualquer espécie ou improbidade administrativa.” (AC). Art. 
2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de               
novembro de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO Nº 14.133, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. 
                                           

Autoriza a Coordenadoria    
Especial de Políticas Públicas 
de Juventude - CEPPJ a reali-
zar contratação temporária de 
excepcional interesse público 
da equipe técnica do Programa 
Estação Juventude, por tempo 
determinado, e dá outras provi-
dências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e, CONSIDE-
RANDO o disposto no art. 37, IX da Constituição Federal de 
1988, no art. 98, inciso X da Lei Orgânica do Município de 

Fortaleza e na Lei Complementar n. 158, de 19 de dezembro 
de 2013. CONSIDERANDO que o Município de Fortaleza fir-
mou o Convênio n. 821135/2015- SNJ/PR com a Secretaria 
Nacional de Juventude da Presidência da República, para a 
implantação de uma unidade do Programa Estação Juventude. 
CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional 
interesse público municipal para contratar equipe técnica para 
a implementação de todas as ações do Programa Estação 
Juventude, por tempo determinado. CONSIDERANDO, ainda, o 
disposto no inciso XI, art. 3º, da Lei Complementar n. 158, de 
19 de dezembro de 2013. CONSIDERANDO, por fim, a pro-
mulgação da Lei n. 12.852, de 5 de agosto de 2013, que regula 
os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude. DECRETA: Art. 1º - Fica autorizada 
contratação temporária de 03 (três) profissionais: licenciados 
e/ou bacharéis em Ciências Sociais ou Ciências Humanas para 
atuar no Programa Estação Juventude do Governo Federal em 
parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas 
de Juventude. Art. 2º - As contratações decorrentes deste de-
creto serão formalizadas por contrato administrativo a ser cele-
brado entre a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de 
Juventude - CEPPJ e o contratado, com a interveniência da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SEPOG, e terão eficácia a partir da data de suas formaliza-
ções. Art. 3º - A remuneração dos profissionais contratados 
mencionados no art. 1º deste decreto será conforme descrição 
na tabela abaixo: 
 

QUANTITATIVO EIXO SALÁRIO CARGA HORÁRIA 

1 
Coordenador 

Adjunto 
R$ 2.000,00 40h/s 

2 Assistente R$ 1.250,00 40h/s 

 
§ 1º - Para efeitos de contabilização da hora-trabalhada, deverá 
ser considerado o período de efetivo trabalho, bem como o 
destinado às atividades de planejamento. § 2º - Os profissio-
nais contratados na forma deste decreto também farão jus a 
percepção de Auxílio Refeição, na forma do Decreto n. 10.001, 
de 11 de dezembro de 1996, com suas alterações posteriores. 
O valor referente ao auxílio refeição será acrescido ao valor 
auferido mensalmente por cada colaborador. Art. 4º - As des-
pesas decorrentes das contratações autorizadas por este de-
creto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
14.422.0118.1701.0001, elemento de despesa: 33.90.36, fonte 
1800, Identificado de Uso - 0, do Fundo Municipal de Juventu-
de. Art. 5º - A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de 
Juventude - CEPPJ, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, determinarão as 
normas para inscrição e seleção dos interessados, observados 
os critérios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publici-
dade e eficiência, por meio de Edital próprio a ser divulgado e 
publicado na Imprensa Oficial e nas redes sociais. § 1º - As 
contratações autorizadas por este decreto somente efetivar-se-
ão mediante realização de seleção pública simplificada, poden-
do ser utilizada a análise de currículo e entrevista como critério 
de seleção. § 2º - Os candidatos aprovados na seleção pública 
simplificada não possuem direito adquirido à contratação, que, 
por ser excepcional e temporária, dependem da permanência 
da circunstância autorizativa da contratação. § 3º - Os candida-
tos aprovados não terão vínculo empregatício. § 4º - Os candi-
datos aprovados no processo seletivo só serão contratados 
com anuência da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas 
de Juventude - CEPPJ. Art. 6º - É expressamente vedado o 
desvio de função dos profissionais contratados, sob pena de 
responsabilidade administrativa e civil da autoridade que permi-
tir ou tolerar tal desvio. Parágrafo único Ao contratado é proibi-
do: I – desempenhar atribuições, funções ou encargos não 
previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designa-
do, ainda que a título precário ou em substituição, para o exer-
cício de cargo em comissão ou função gratificada; III – partici-
par de comissão de sindicância ou inquérito administrativo, ou 
de qualquer órgão de deliberação coletiva. Art. 7º - A Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG e a 
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