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 PORTARIA Nº 321/2019 - A AGEFIS institui a 
Comissão Setorial de Prevenção e Combate ao Assédio Moral 
no âmbito deste órgão, nomeia seus membros e dá outras 
providências. O SUPERINTENDENTE DA AGÊNCIA DE FIS-
CALIZAÇÃO DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Legislação Municipal de Fortaleza, em 
especial pela Lei Complementar nº 190 de 2014; CONSIDE-
RANDO o disposto na Lei nº 10.427, de 14 de dezembro de 
2015, publicada no DOM de 18/12/2015, que institui a Política 
de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no âmbito da     
Administração Pública Municipal; CONSIDERANDO, ainda, as 
normas contidas no Decreto nº 13.918, de 29 de novembro de 
2016 que regulamentou a referida Lei nº 10.427/2015, notada-
mente o seu artigo 5º, que estabelece que as Comissões Seto-
riais de Prevenção e Combate ao Assédio Moral serão paritá-
rias, devendo ser instituídas no âmbito de cada Órgão da Ad-
ministração Municipal, por meio de portaria; RESOLVE: Art. 1º - 
Instituir a Comissão Setorial de Prevenção e Combate ao As-
sédio Moral no âmbito da Agência de Fiscalização de Fortaleza 
- AGEFIS, composta pelos seguintes membros: I – REPRE-
SENTANTES DA GESTÃO: TITULARES NOMES MATRÍCULA 
LOTAÇÃO ANARACY PINTO PINHO RUFINO 47206 Superin-
tendente Adjunta da AGEFIS FABÍOLA FARIAS                     
VASCONCELOS 97659 Corregedora SUPLENTES NOMES 
MATRÍCULA LOTAÇÃO Patrícia Martins Silveira Furlanetti 
107388 Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institu-
cional LAURA JUCÁ ARAÚJO 110805 Assessora de Planeja-
mento e Desenvolvimento Institucional II – REPRESENTAN-
TES DOS SERVIDORES: TITULARES    NOMES MATRÍCULA 
ENTIDADE MARTA CRISTINA JUCÁ POLICARPO 87.175-01 
AGEFIS MARIA KACIANA MACHADO ROCHA 87.221-01 
AGEFIS SUPLENTES NOMES MATRÍCULA ENTIDADE DA-
NIEL MARTINS QUIXADÁ TIMBÓ 94.704-01 AGEFIS RACHEL 
FIGUEREIDO VIANA MARTINS LIMA 011.404.533-00 AGEFIS 
§ 1º - Os servidores nomeados na forma do caput deste artigo, 
exercerão seu mandato pelo período de 02 (dois) anos, a con-
tar da publicação desta Portaria, com possibilidade de reveza-
mento entre a titularidade e a suplência. § 2º - A Coordenação 
da Comissão Setorial de Prevenção e Combate ao Assédio 
Moral na AGEFIS será exercida pela servidora FABÍOLA     
FARIAS VASCONCELOS e, em sua vacância ou ausência, 
pela servidora ANARACY PINTO PINHO RUFINO. Art. 2º - A 
Comissão Setorial de Prevenção e Combate ao Assédio Moral 
funcionará em caráter permanente, para o recebimento das 
denúncias das práticas de assédio moral tipificadas pela Lei 
Municipal nº 10.427 de 14 de dezembro de 2015, competindo-
lhe: I - receber o processo encaminhado através do sistema de 
protocolo, contendo apenas os dados pessoais e funcionais do 
denunciante; II - encaminhar os autos à Comissão Central caso 
haja impedimento ou suspeição dos membros, que resulte na 
inviabilidade da imparcialidade na apuração dos fatos; III - 
acolher e orientar o agente público que formalizar reclamação 
sobre a prática de assédio moral, entrando em contato com o 
denunciante para que seja realizada a apuração dos fatos; IV - 
solicitar ao reclamante informações e provas da ocorrência do 
assédio moral; V - notificar formalmente os agentes públicos 
envolvidos, constando data, horário e local da audiência de 
conciliação, facultando-lhes, ainda, o direito de serem repre-
sentados por entidade sindical, associação, ou outro represen-
tante de sua escolha, concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) 
dias para indicação do representante, contados da data da 
notificação, ressaltando que o representante deverá portar 
procuração com poderes específicos para o ato; VI - notificar o 
agente público indicado como assediador para apresentar 
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da notificação; VII - realizar a mediação dos conflitos relaciona-
dos à prática de assédio moral, propondo soluções práticas 
que fizerem necessárias; VIII - sugerir meios de solução de 
conflitos recorrentes relacionados à prática de assédio moral, 
mesmo que essas práticas não sejam comprovadas; IX - propor 
mudanças à Comissão Central de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral, relativas às regras estabelecidas na Portaria nº 
191/2019 – SEPOG, de 16/04/2019, publicada no DOM de 
29/04/2019; X - emitir parecer, por consenso, sobre a confirma-

ção de que houve ou não assédio moral; XI - encaminhar os 
autos a Comissão Central, caso não haja consenso na decisão; 
XII - notificar os denunciantes e denunciados sobre o resultado 
do caso; XIII - encaminhar os autos ao Superintendente da 
Agência de Fiscalização de Fortaleza para que ele o encami-
nhe para a Corregedoria determinando a abertura de sindicân-
cia, caso seja confirmado o assédio moral e o denunciante 
decidir dar prosseguimento ao caso, após realizada a audiência 
de conciliação. Art. 3º - As reuniões de deliberação para emitir 
parecer da confirmação, ou não, de práticas de assédio moral 
serão convocadas pelo Relator que tiver atendido à queixa da 
suposta vítima. Art. 4º - As reuniões da Comissão Setorial de 
Prevenção e Combate ao Assédio Moral serão restritas aos 
seus membros e às partes envolvidas e/ou aos seus represen-
tantes legais. Art. 5º - As normas gerais de procedimento e 
funcionamento da Comissão Setorial de Prevenção e Combate 
ao Assédio Moral, na AGEFIS, encontram fundamento nas 
disposições contidas na Lei nº 10.427, de 2015, no Decreto nº 
13.918, de 2016, e em especial na Portaria nº 191/2019 –     
SEPOG, de 16/04/2019, publicada no DOM de 29/04/2019. Art. 
6º - Não será atribuída qualquer vantagem pecuniária pela 
participação dos servidores indicados para compor a presente 
Comissão. Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 
SUPERINTENDÊNCIA DA AGEFIS em 18/11/2019. Júlio    
Fernandes Santos - SUPERINTENDENTE - AGÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 ERRATA - Na Portaria n° 255/2019 de 28 de 
agosto de 2019, publicada no D.O.M dia 01 de outubro de 
2019, que RESOLVE, averbar para efeito de aposentadoria, 
disponibilidade e promoção por antiguidade, o tempo de servi-
ço prestado: ONDE SE LÊ: Secretaria da Educação, no período 
de 11/08/2007 a 28/02/2010, perfazendo um total de tempo de 
20 anos, 01 mês e 12 dias. LEIA-SE: Secretaria da Educação, 
no período de 21/08/2008 a 28/02/2010, perfazendo um total 
de tempo de 20 anos, 01 mês e 07 dias. SECRETARIA MUNI-
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO em, 
11/10/2019. Júlio Fernandes Santos - AGÊNCIA DE FISCA-
LIZAÇÃO DE FORTALEZA. VISTO: Philipe Theophilo      
Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJA-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO                            
E CIDADANIA 

 

 PORTARIA Nº 391/2019 - O SUPERINTEN-
DENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDA-
DANIA - AMC, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Decreto nº 13.297 de 10/02/2014, DOM de 11.02.2014, 
art. 3º, inciso VII, e de acordo com o processo P539309/2019. 
RESOLVE reconhecer a dívida na importância de R$ 161,80 
(cento e sessenta e hum reais e oitenta centavos) em favor 
do(a) servidor(a) ANTÔNIO MÁRIO CARDOSO NETO, porta-
dor(a) do CPF nº 657.515.403-44, referente a restituição de 
falta não justificada no mês de dezembro de 2018, conforme 
parecer jurídico nº 123/2019 da Procuradoria Jurídica desta 
Autarquia, devendo o dispêndio em causa correr à conta da 
Dotação Orçamentária 19201.04.122.0001.2195.0019 - Remu-
neração de Pessoal Ativo do Município e encargos sociais, 
Elemento de Despesa - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 
Anteriores, Fonte de Recursos 1.630.0000.00.00 - Recursos 
Ordinários. GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA AUTAR-
QUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA - AMC, em 21 
de outubro de 2019. Francisco Arcelino Araújo Lima -            
SUPERINTENDENTE. 

*** *** ***  

 PORTARIA Nº 392/2019 - O SUPERINTEN-
DENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDA-
DANIA - AMC, no uso de suas atribuições legais, tendo em 




