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Si^. MARIA JESUS DE LIMA, brasileira, casada, natural de Russas-CE,

técnica em contabilidade, CPF n° 0,i7,901.233-68, residente e
domiciliada na Rua Gal. Silva Júnior, n° 700, bloco M, apt. 201. Fátima,
nesta cidade, informando conhecer o conteúdo dos autos do Processo

Administrativo n." 225/06. em tramitação perante a 1." Promotoria de
Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da

Capital, que trata de Poluição Sonora produzida por som mecânico e
ausência de alvará de funcionamento do seu estabelecimento comercial,

além de Uso indevido de logradouro público em desacordo com a
Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais
sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata a Lei
Federal n, " 7.347. de 24 de Julho de 1985, para firmar o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE A.JUSTAMENTO DE

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6." do art. 5.° , da Lei Federal, 7347,'85, e ait.
585. incisos 111 e Vll.do CPC, nas seguintes condições:

Clâu.sula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos
estabelecidos na legislação municipal. Lei Municipal n.° 8097/97
(Poluição .Sonora) c/c Lei n.° 5530/81 (Código de Posturas), utilizando
som mecânico.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento do estabelecimento

comercial do compromissário, transferindo a obrigação constante do
presente título de modo a ser obtida idêntica adequação de conduta por
parte de terceiros, cessionários e arrendatários.

Parágrafo Segundo - O Compromissário providenciará instalações
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis
permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81, ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana.

Parágrafo Terceiro - O Compromissário se compromete a não
permitir a utilização de som, em níveis que se contraponham às normas
que regem a espécie, provenientes de veículos automotores em seu
estabelecimento comercial.

Cláusula Segunda - O Compromissário se compromete a apresentar
nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
desta data. o devido alvará de funcionamento de seu estabelecimento

comercial.

Parágrafo Único - O Compromissário se compromete, caso não
apresente o alvará de funcionamento a que se refere o capiit desta
cláusula, no prazo que lhe foi concedido, a encerrar suas atividades
comerciais.

Cláusula Terceira - O Compromissário se compromete a apresentar
nesta Promotoria de Justiça num prazo de 60 (sessenta) dias a

autorização para utilização de equipamento sonora a ser expedida pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM.

Cláusula Quarta - O Compromissário se compromete a não fazer
uso de espaços públicos, como passeios, sem autorização da Prefeitura
Municipal de Fortaleza.

Cláusula Quinta - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Sexta - O Descumprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o
pagamento de multa diária coiTespondente a R$ 200,00 (duzentos
reais), exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Sétima - O descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais

cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo
6. ° do art. 5. da Lei Federal n. " 73.47/85 e incisos 11 e Vil. do art.

585. do CPC.

Cláusula Oitava - .A fiscalização do cumprimento do compromisso
ora firmada será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e .Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais,
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental.

Cláusula Nona - A celebração deste TERMO de C0MPR0M1.S,S0 e
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

Cláusula Décima - O MINISTÉRIO PUBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio .Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informações ou .se as circunstâncias assim o exigirem, retificar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público.

Cláusula Décima Primeira - Fica consignado que os valores
eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do

FUNDO de DEFE,SA DO.S DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO

CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e
pelas testemunhas adiante assinadas. Bu,

Lindemberg Bezen-a de Menezes, .Assistente Ministerial, o subscrevi.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

VAI,MIR PEREIRA DA SILVA

Compromissário

MARIA JESUS DE LIMA

Te.stemuiiha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2006, nesta Cidade e
Comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede da
Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às
09:18 horas, onde presente se achava a Promotora de Justiça Dr.
Raimundo Batista de Oliveira, Titular desta 1". Promotoria de Justiça
do Meio .Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da

Capital, respondendo pela 2" Promotoria de Jiistiça do Meio
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, com
amparo nos termos do art. 129, IX, da Constituição Federal c/c o art.
130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o art. 25 da Lei Orgânica
Nacional; o art. 52, XX, do Código Estadual do Ministério Público, e o
art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/2002, compareceu o Sr.
RAFAEL DE FREITAS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,
portador de identidade n.° 2002009094668 - SSP/CE, residente na Rua

Setembrina , n.° 345 - Parque Santa Rosa, nesta cidade de Fortaleza,
doravante denominado Compromissário, esclarecendo ser o condutor
do veículo de Placas HXF 5616 e conhecer o conteúdo dos autos do

Processo .Administrativo n.° 272/2006, em tramitação perante a 2."
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da
Comarca da Capital, que trata da poluição sonora produzida com
utilização de som de veiculo automotor e outras ocorrências em desacordo
com a Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos
legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata
a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o



DIÁRIO DA JUSTIÇA N°186 FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2006 - CADERNO 3

disposto no parágrafo 6.° do ait. , da Lei Federai, 7347/83, e arr.
585, incisos III e VII,do CPC, nas seguintes condições;

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que .se faça qualquer atividade que provoque

emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos
estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.° 8097/97
(Poluição Sonora) c/c Lei n.° 5530/81 (Código de Posturas), utilizando
veículo automotor.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor,
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser
obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários

e arrendatários.

Parágrafo .Segundo - O Compromi,ssário providenciará instalações
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis

permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n." 5530/81. ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor.

Cláu.sula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromis.sário de eventual responsabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o

pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais),
exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo
6. " do art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos II e VII, do art.

585, do CPC.

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso

ora firmada será realizada pela .Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Serviços Urbanos - SEMAM e pelas .Secretarias Executivas Regionais,
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambientai.

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e
A.IUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retitãcar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público.

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente

desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de

DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e

pelas testemunhas adiante assinadas. Eu,
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial), o subscrevi.

Raimundo Batista de Oliveira

Promotora de Justiça

RAFAEL DE FREITAS DO NASCIMENTO

compromissário

Testemunha

Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA

Aos 21 (VINTE E UM) dias do mês de setembro do ano dois mil e seis
(2006), nesta cidade e comarca de Fortaleza, no Edifício Procurador de
Justiça Aírton Castelo Branco Sales. Sede da Procuradoria Gerai de
Justiça, na Rua Assunção, n. " iiOO. na saia das Promotorias de Justiça
do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, às 09h43 hs (nove horas e
quarenta e três minutos), onde presente se achava o Excelentíssimo
Senhor Dr. RAIMUNDO B.ATIST.A DE OLIVEIR.A, Promotor de

Justiça, respondendo pela 2" Promotoria de Justiça do Meio Ambiente
e Planejamento Urbano de Fortaleza, compareceu o Sr. LUIZ
GONZAGA GADELHA DE OLIVEIRA, brasileiro, separado
judicialmente, empresário, residente na Rua Guilherme Moreira n" 480,
apt. 201 - Fátima, nesta cidade, repre.sentante legal da empresa JGR
COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS ETDA, com nome de
fantasia "Oficina Raimundo Faz Tudo" localizada na Rua Juvenal

de Carvalho, 570 - Fátima, nesta cidade, doravante denominado

Compromissário, ciente do Procedimento .Administrativo n. " .354/
2005. instaurado perante a 2°." Promotoria de Justiça do Meio Ambiente
e Planejamento Urbano para apurar denúncias de Poiuições Sonora e
Atmosférica, assim como atividade comerciai com alvará de

funcionamento a ser corrigido no que diz respeito à área. necessitando,
ainda, de licença ambientai para funcionamento, pretendendo ajustar-
se aos mandamentos legais, sem necessidade de ajuizamento da ação
civil pública de que trata a Lei Federal n.° 7.347, de 24 de julho de 1985,

firma o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de

confoiTuidade com o disposto no parágrafo 6° do art. 5°, da Lei Federai,
7347/85, e ait, 585, incisos III e Vil,do CPC e, o fazendo nos seguintes
termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Compromissário se compromete a
regularizar seu estabelecimento comerciai perante a municipalidade,
principalmente no que diz respeito à correção da área total do
estabelecimento, que é de 3600 m2, quando na licença para localização

e funcionamento n° 002782 consta uma área total de apenas 300 m2.

§ 1" - O Compromissário se compromete a apresentar nesta Promotoria
de Justiça no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, o
alvará de funcionamento a que se refere a cláusula anterior devidamente
corrigido.

CLÁUSULA SECUNDA - O Compromissário se compromete a
apresentar nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 60 (sessenta) dias,
o devido licenciamento ambientai, necessário à regularização de sua
atividade fim, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Controle Urbano - SEMAM.

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante era eventual futuro

empréstimo, cessão de uso ou an-endamento do imóvel objeto deste
procedimento administrativo, transferindo a obrigação constante do
presente título de modo a ser obtida idêntica adequação de conduta por
parte de terceiros, cessionários e arrendatários.

CLÁUSULA QUARTA - O descumprimento de qualquer das obrigações
ora assumidas implicará, a título de cláusula penal, o pagamento de
multa diária correspondente a RS 300,00 (trezentos reais).

CLÁUSUTA QUINTA - O MINISTÉRIO PÚBLICO poderá, a qualquer
tempo, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias o
exigirem, propor às partes a retificação ou complementação do presente
compromisso, determinando outras providências que se fizerem
necessárias, e dando prosseguimento ao procedimento administrativo,
mediante prévia apreciação do Conselho Supeiior do Ministério Público.

CLÁUSULA SEXTA - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
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fiscalização de qualquer órgão público, nem limitará ou impedirá o
exercício, por ele, de suas atribuições legais e regulamentares.

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica consignado que os valores eventualmente
desembolsados deverão ser revertidos em beneficio do FUNDO DF,

DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ, Conta
coixente n°23.29l-2. Agência 0008-6, BANCO DO BR.ASIL S/A.

Nada mais havendo a tratar, o Promotor de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento de conduta,

impresso em quatro vias, o que foi feito na forma e observadas as
formalidades legais. Do que, para constar, lavrei o presente, que lido e
achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes
compromissárias e pelas testemunhas adiante assinadas, Eu,

, Lindemberg Bezerra de
Menezes (Assistente Ministerial), o subscrevi.

Raimundo Batista de Oliveira

Promotor de ,Tu,stiça

LUIZ GONZAGA GADFXHA DE OLIVEIRA

Compromissário

1" Testemunha

2° Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2006, nesta Cidade e

Comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede da

Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às
09:18 horas, onde presente se achava a Promotora de Justiça Dr,
Raimundo Batista de Oliveira, Titular desta 1". Promotoria de Justiça
do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da
Capital, respondendo pela 2" Promotoria de Ju,stiça do Meio
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, com
amparo nos termos do art, 129, IX, da Constituição Federal c/c o art,
130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o art, 25 da Lei Orgânica
Nacional; o ait. 52, XX, do Código Estadual do Ministério Público, e o
ait, 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13,195/2002, compareceu o Sr.
RAE.AEL AMARAL DE SOUSA, brasileiro, solteiro, portador de
identidade n,° 2000006000860 - SSP/CE, residente na Rua Santa Rosália

, n,° 34 - Messejana, nesta cidade de Fortaleza, doravante denominado
Compromissário, acompanhado da Sr°, Vilma Neves Costa Matias,
brasileira, casada, advogada, portadora de identidade n° 96002184430,

residente e domiciliada na Rua Avenedo, n" 930, Messejana, nesta urbe,
esclarecendo ser o condutor do veículo de Placas "HWM 6125", o
qual foi produtor de poluição sonora com utilização de som de veiculo
automotor e outras ocorrências em desacordo com a Legislação
Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais sem
necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata a Lei
Federal n, ° 7,347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente
TERtMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, era verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6,° do art, 5,° , da Lei Federal, 7347/85, e art,

585, incisos III e VII,do CPC, nas seguintes condições:

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis supeiiores aos
estabelecidos na legislação municipal. Lei Municipal n," 8097/97
(Poluição Sonora) c/c Lei n,° 5530/81 (Código de Postiu'as), utilizando
veículo automotor de que tenha a posse ou a propriedade.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro
empréstimo, cessão de uso ou aixendamento de veículo automotor,
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser
obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários
e arrendatários.

Parágrafo Segundo - O Compromissário providenciará instalações
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis

permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81, ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor,

quando de sua propriedade.

Cláusula .Segunda - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o
pagamento de multa diária correspondente a RS 50,00 (cinqüenta reais),
exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo
6. ° do art, 5. da Lei Federal n, ° 73.47/85 e incisos 11 e VII, do art.

585, do CPC.

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso
ora firmada será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais,
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental.

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

Cláu.sula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público,

Clámsula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de

DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID,

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades

legais, Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e
pelas testemunhas adiante assinadas, Eu,
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial), o subscrevi,

Raimundo Batista de Oliveira

Promotora de Justiça

RAFAEL AMARAL DE SOUSA

Compromissário

Vilma Neves Costa Matias

Testemunha

Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA

Aos 26 dias do mês de junho de dois e mil e seis (2006), nesta cidade e
comarca de Fortaleza, no edifício Procurador de Justiça Ahton Castelo
Branco Sales, sede da Prociuadoiia Geral de Justiça do Estado do Ceará,
na sala das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento
Urbano, ás 09h00, presentes o Bel, RAIMUNDO BATISTA DE
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OLIVEIRA, titular da 1°, Promotoria de .íustiça do Meio Ambiente e

Planejamento Urbano de Fortaleza, respondendo pela T. Promotoria
de .Justiça de igual denominação, sem prejuízo de sua titularidade, o

Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal
de Meio .Ambiente e Controle Urbano - ,SEMAM, representada
pela sua Secretária Municipal Dr°. DANIEL.A VALENTE MARTINS e
a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM.
devidamente representada pela Dr°. LUCÍOLA MARIA DE AQUINO
CABRAL, Procuradora do Município de Fortaleza, de um lado, e a
empresa FORTDOOR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA, de
outro, doravante denominada COMPROMISSArIA, devidamente
representada pelo Dr. FRANCISCO ABR,AÂO FREIRE DE SOUSA,
brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB-CE sob o n° 78,õl,
residente e domiciliado na rua 3 de maio, N° 1486, Bela Vista, nesta

cidade e considerando as informações contidas no Procedimento
.Administrativo no. 002/2002, que tramita perante a 2". Promotoria de
Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza;
considerando que referido Procedimento .Administrativo foi instaurado
para investigar ocorrências de poluição visual produzidas pelas empresas
de divulgação e propaganda do município de Fortaleza; considerando
o disposto na "cláusula XIT" do Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta firmado em 02/12/2002, o qual estabelece que a celebração

daquele Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não tem o
condão de impedir que um novo termo de ajustamento de conduta seja
firmado entre o Ministério Público e as Compromissarias, desde que

mais vantajoso para o meio ambiente e submetido á prévia apreciação
do Conselho Superior do Ministério Piíblico; considerando as
disposições do Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza,
Lei Municipal n° 5.530 de 17/12/1981, assim como as disposições da
Lei Municipal n° 8,221, de 28/12/1998, que dispõe sobre a propaganda
e publicidade no Município de Fortaleza, e dá outras providencias, e do
Decreto n° 10.551, de 14/07/1999, que regulamenta o cadastramento e

licenciamento dos engenhos de propaganda e publicidade; con.siderando
a informação prestada pela .SFM.AM de que a "cláusula IX" do T.AC
firmado em 02/12/2002 não restou cumprida pelas empresas
compromissarias; considerando o que dispõe o § 5°, do artigo 79-A,
da Lei no. 9605/1998 que estabelece a rescisão de pleno direito do
termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas,
ressalvado o caso fortuito ou a força maior; considerando a
impossibilidade física para o cumprimento do "item 1.1" do TAC firmado
em 10/05/2002, haja vista que a metragem de cada face de um quaiteirão
é de cem metros e que cada grupo de outdoor, padrão nacional (9,00m
X 3,00m) importa numa metragem de 27,00 m (vinte e sete metros
lineares), que somados a outro grupo de outdoor do mesmo padrão,
importará numa utilização de 54,00m ( cinqüenta e quatro metros
lineares), inviabilizando a distância de 50,00m (cinqüenta metros) entre

cada grupo de três engenhos; considerando que o "item 2" do TAC
firmado em 10/05/2002 prevê que os engenhos luminosos que estiverem
localizados em esquinas obedecerão o recuo no raio mínimo de S.OOm
(cinco metros), com centro no encontro dos alinhamentos, deverão
ficar, pelo menos, 0,50m distantes das laterais dos muros, não podendo
ultrapassar a volumetria de 9,00m x 3,00m, contraria o disposto no
artigo 9° , VTII, da Lei Municipal no. 8.221/1998, que estabelece que os
engenhos de divulgação de propaganda/publicidade classificados como
luminosos não poderão ser colocados a menos de 15,00m (quinze
metros), das intersecções, esquinas e similares; considerando que o
"item 3.1" do TAC firmado em 10/05/2002, deve ser considerado

nulo, haja vista contrariar o comando legal do artigo 9°, VIII, da Lei
Municipal no. 8.221/1998; considerando os autos do procedimento
administrativo no. 002/2002, e objetivando enquadrar os tipos de
engenhos e anúncios de propaganda/publicidade segundo a legislação
que trata da espécie (Lei Municipal no. 8.221, de 28/12/1998), evitando
com isso sujeição ao pólo passivo em sede de Ação Civil Pública, nos
termos da Lei Federal n° 7.347, de 24/07/1985, e alterações posteriores,
firmam o presente TERMO DF COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA, em verdade, título extrajudicial, de acordo com disposto
no § 6° do art. 5° da Lei federal no. 7.347/85, e artigo 585, III e IV do
CPC, nos seguintes termos;

Cláusula primeira - A COMPROMISSÁRIA admite a responsabilidade
pela produção de poluição visual produzida pela colocação de engenhos
de divulgação de propaganda/publicidade em desacordo com a legislação
retro citada.

Cláusula segunda - A COMPROMISSÁRIA admite a necessidade de
realizar a retirada dos engenhos de divulgação de propaganda/publicidade
em desacordo com a legislação vigente.

Cláusula terceira - A COMPROMISSÁRIA se obriga a executar a
retirada dos engenhos de divulgação de propaganda/publicidade que
estiverem em desacordo com a legislação vigente. Lei Municipal n"

8.221/1998, no prazo tie 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data tle
assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta.

Parágrafo único - Os engenhos de propaganda e

publicidade que, eventualmente estiverem instalados em .Area de
Preservação Permanente ou em áreas públicas municipal, estadual ou
federal, deverão ser retirados pelas empresas no prazo máximo de 24hs
(vinte e quatro horas), a partir da data de notificações da SFM.AM, sob
pena de serem retirados pela referida Secretaria Municipal, com a devida
cobrança dos custos para a efetivação da retirada.

Cláusula quarta - A COMPROMISSÁRIA se obriga a remeter a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura deste

ajustamento de conduta, relação de todos os seus engenhos de divulgação
de propaganda/ publicidade, indicando a localização de cada engenho.

Parágrafo único - Ficam passíveis de retirada imediata por parte da
SEMAM os engenhos de propaganda e publicidade sem identificação da
empresa proprietária.

Cláusula quinta ~ A COMPROMISSÁRIA se obriga a regularizar seus
engenhos de divulgação de propagandaypublicidade, em obediência ao
artigo 3° e seu parágrafo único da Lei Municipal n° 8.221/1998, no
prazo de 06 (seis) mese.s, a contar da assinatura deste Termo.

Cláasula sexta - A COMPROMISSÁRIA se compromete, a partir da
assinatura deste Termo, a não realizar a colocação de qualquer engenho
de divulgação de propaganda/publicidade sem a prévia licença do órgão

competente, conforme exigência do artigo 3° da Lei Municipal n°
8.221/1998.

Parágrafo Primeiro: A SEMAM terá prazo de 30 (trinta) dias para se
manifestar sobre o pedido de licenciamento de engenho de propaganda
e publicidade.

Parágrafo Segundo - Fica ajustado que a certidão de quitação de
tributos municipais expedida pela Secretaria de Finanças do Município,
positiva ou negativa, poderá substituir o comprovante de pagamento
do IPTU do imóvel onde será instalado o engenho de propaganda e de
publicidade objeto do pedido de licenciamento.

Cláusula sétima - O descumprimento ou violação de qualquer dos

compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, no
pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (hum mil
reais) exigíveis enquanto perdura a violação.

Cláu.sula Oitava - O descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas implicará a sujeição da COMPROMISSÁRIA 'as medidas
judiciais cabíveis, incluindo execução especifica, na forma estatuída no
§ 6° do artigo 5° da Lei Federal 7.347/1985 e do artigo 585, II e VII, do

CPC.

Cláusula nona - A fiscalização do cumprimento do compromisso
ora firmado será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Controle Urbano - SEMAM e Secretarias Executivas Regionais da

Prefeitura Municipal de Fortaleza, segundo as respectivas competência.

Cláusula décima - A celebração deste Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta não impede que um novo termo seja firmado
entre o Ministério público e a COMPROMISSÁRIA, deste que mais
vantajoso para o meio ambiente e submetido 'a prévia apreciação do
Conselho Superior do Ministério público.

Cláusula décima primeira - O Ministério Público, através das
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento da capital,
poderá, diante de novas informações, ou se as circunstâncias assim o
exigirem, retificar ou complementar o presente compromisso,
determinando outras providencias que se fizerem necessáiias, dando
prosseguimento ao procedimento administrativo, comunicando o fato
ao Conselho Superior do Ministério Público.

Parágrafo único - O presente Termo de Ajustamento de Conduta
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poderá ser aditado. objetivando a ampliação dos prazos pactuados, na
hipótese do desatendimento das obrigações assumidas em referidos
prazos, quando o motivo for causado por atuação ou omissão do órgão
municipal competente ao exame ou processamento das postulações
protocoladas pela C0N4PR0MI.SSARIA.

Cláusula décima segunda - Este Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta produzirá efeitos legais a partir da data de sua
assinatura, sem prejuízo da homologação por parte do Conselho .Superior
do Ministério Público, e sua devida publicação.

Cláusula décima terceira - Fica consignado que os valores
eventualmente desembolsados pela C0MPR0M1S.SÁRIA. em razão do
descumprimcnto de qualquer das obrigações assumidas deverão ser
revestidos em benefício do FUNDO DOS DIREIITOS DIFUSOS DO

FISTADO CEARÁ (conta corrente n" 23.291-2, .Agência 0008-6 -
Banco do Brasil S/A).

Cláusula décima quarta - A COMPROMISSÂRIA se obriga, a título
de indenização pela produção de poluição visual já produzida até a
presente data, a promover campanha de educação ambiental, através
de Outdoor, num total de 10% (dez por cento) do número de engenhos
explorados pela referida empresa, o que representa um total de 04
(quatro) engenhos, ficando estabelecido que o conteúdo da campanha
será definida pela SEMAM, e a localização dos engenhos será definida
pela empresa e pela SEMAM, conjuntamente, devendo a campanha se
perfazer por um prazo de 01 (um) mês. a contar da data de colocação
dos engenhos na praça.

§ 1° - A SEMAM terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de

assinatura deste ajustamento de conduta, para entregar à Compromissária
o material concernente ao conteúdo da campanha educativa ambiental,
e a Compromissária terá o prazo de 0.3 (cinco) dias, a contar da entrega
pela SEMAM do material da campanha, para entregar o tay oiit à
SEMAM. para aprovação, e a partir daí, a Compromissária terá um
prazo de 10 (dez) dias para produzir e exibir a campanha ambiental de
que trata o caput da cláusula décima quarta.

§ 2° - A COMPROMISSÁRIA se compromete a encaminhar ao Ministério
Público e à SEMAM o relatório e o cbeck iii dos engenhos instalados,
referentes a campanha ambiental, bem como a indicação de suas
localizações.

Cláusula décima quinta - Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza,
para se dirimir os litígios que possam advir entre as partes do Termo de
Ajustamento de Conduta.

Nada mais havendo a tratar o Promotor de Justiça determinou o
encerramento do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta, impresso em 03 (três) vias, que foi feito na forma e observada
as formalidades legais. Do que, para constar, lavrei o presente, que lido
e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e
testemunhas. Eu, , operador de micro, o subescrevi.

FORTDOOR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA
Compromissária

Daniela Valente Martins

Secretaria da SEMAM

Martônio Montalverne Barreto Lima

Procurador Geral do Município

Lucíola Maria de Aquino Cabral
Procuradora do Município

Testemunha

Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2006, nesta Cidade e Comarca
de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede da

Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do

Meio .Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às
11:.37

horas, onde presente se achava a Promotora de Justiça Dr. Raimundo
Batista de Oliveira. Titular desta C. Promotoria de .Justiça do Meio
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, com
amparo nos termos do art. 129, IX. da Constituição Federal c/c o art.
130. IX. da Constituição do Estado do Ceará; o aiT. 25 da Lei Orgânica
Nacional; o ait. .52, XX, do Código Estadual do Ministério Piiblico, e o
art. 4" e .seguintes da Lei Estadual n" 13.195/2002, compareceu o Sr.
FRANCISCO MARDÔNIO NASCIMENTO SOUSA, brasileiro,
solteiro, portador de identidade n.° 93002497158 - SSP/CE. residente
na Rua Amador Bueno, n.° 1246 - Jardim das Oliveiras, nesta cidade de

Fortaleza, doravante denominado Compromissário, esclarecendo ser
o condutor do veículo de Placas HVM 6602 e conhecer o conteúdo dos

autos do Processo Administrativo n.° 195/2006. em tramitação perante
a l.° Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano
da Comarca da Capital, que trata da poluição sonora produzida com
utilização de som de veiculo automotor e outras ocorrências em desacordo

com a Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos
legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata
a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6° do art. 5.° , da Lei Federal. 7347/85. e art.
585. incisos III e Vll.do CPC, nas seguintes condições:

Cláusula Primeira - O Compromi.ssário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos
estabelecidos na legislação municipal. Lei Municipal n." 8097/97
(Poluição Sonora) c/c Lei n.° 5530/81 (Código de Posturas), utilizando
veículo automotor.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como clánsula vinculante em eventual futuro
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor,
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser
obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários
e arrendatários.

Parágrafo Segundo - O ComprQmi.ssário providenciará instalações
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis
permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81, ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor.

Cláusula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por ele, de suas atribuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Terceira - O Descuraprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o
pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cera reais),
exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas
implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais cabíveis,
incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 6. ° do
art. 5. ", da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos II e VII. do art. 585, do
CPC.

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumpiimento do compromisso ora
firmado será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais,
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental.

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.
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Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PUBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informaçires ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que .se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, tnediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Piíblico.

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de
DEFE,SA DOS DIRF.ITOS DTFUSO.S DO ESTADO DO CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu,
Fabiano Santiago .VIendes (.Assistente Ministerial), o subscrevi.

Raimundo Bati.sta de Oliveira
Promotora de .Justiça

Francisco Mardônio Nascimento Sousa
Comp comissário

Testemunha

Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE A,JUSTAMENTO DE
CONDUTA

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2006, nesta Cidade e
Comarca de Fortaleza, no Edifício Aiiton Castelo Branco Sales, Sede da
Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às
10h58 horas, onde presente se achava a Promotora de Justiça Dr.
Raimundo Batista de Oliveira. Titular desta 1". Promotoria de Justiça
do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da
Capital, com amparo nos termos do art. 129, IX, da Constituição
Federal c/c o art. 130. tX. da Constituição do Estado do Ceará; o art. 25
da Lei Orgânica Nacional; o art. 52, XX. do Código Estadual do
Ministério Público, e o art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/
2002. compareceu o Sr. ANASTÁCIO DE SOUSA LIMA FILHO,
brasileiro, solteiro, portador de identidade n.° 95002577131 - SSP/CE,
residente na Rua .loão Toe, n.° 24 - Monte Castelo, nesta cidade de
Fortaleza, doravante denominado Compromissário, esclarecendo ser
o condutor do veículo de Placas MNC 4132 e conhecer o conteúdo dos
autos do Processo Administrativo n." 197/2006, em tramitação perante
a 1." Promotoria de Justiça do Meio .Ambiente e Planejamento Urbano
da Comarca da Capital, que trata da poluição sonora produzida com
utilização de som de veiculo automotor e outras ocorrências em desacordo
cora a Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos
legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata
a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6.° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art.
585, incisos III e VTI.do CPC, nas seguintes condições:

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos
estabelecidos na legislação municipal. Lei Municipal n." 8097/97
(Poluição Sonora) c/c Lei n." 5530/81 (Código de Posturas), utilizando
veículo automotor.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor,
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser
obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários
e arrendatários.

Parágrafo .Segundo - O Compromi.ssário providenciará instalações
acústicas .adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis
permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81, ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor,
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos
níveis permitidos.

Cláusula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por ele. de suas atribuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromissário de eventual respon.sabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláu.sula penal, o
pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais),
exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas
implicará a sujeição do Compromi.ssário às medidas judiciais cabíveis,
incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 6, ° do
art. 5. ", da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos II e VTl, do art. 585, do
CPC.

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso ora
firmado será realizado pela .Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Region.ais,
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental.

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público.

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu,
Fabiano Santiago Mendes (Assistente Ministerial), o subscrevi,

Raimundo Batista de Oliveira
Promotora de Justiça

Anastácio de Sousa Lima Filho
Compromissário

Testemunha

Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA

Aos 26 (vinte de seis) dias do mês de setembro de 2006, nesta Cidade e
Comarca de Foitaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede da
Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às



Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informações oii se as circttnstâncias assim o exigirem, retificar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público.

Cláu.sula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de

DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se
encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias, o que foi feito na forma e observadas às formalidades
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que. lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromissárias e
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu,
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministeiáal), o subscrevi.

Raimundo Bati.sta de Oliveira

Promotora de Justiça

Cláudio Roberto da Silva Santana

Compromissário

Testemunha

Testemunha
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lOlilO horas, onde presente se achava a Promotora de Justiça Dr.
Raimundo Batista de Oliveira, Titular desta 1°. Promotoria de Justiça
do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da
Capital, com amparo nos termos do art. 129. IX. da Constituição
Federal cic o ait. 130. IX. da Constituição do Estado do Ceará: o art. 2.3
da Lei Orgânica Nacional; o art. 52. XX. do Código Estadual do
Ministério Público, e o art. 4" e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/
2002, compareceu o Sr. CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA
SANTANA, brasileiro, solteiro, portador de identidade n." 97024043101
- SSP/CE, residente na Rua 103, Casa 203, - Mondubim. nesta cidade de

Fortaleza, doravante denotninado Compromi.ssário, esclarecendo ser
o condutor do veiculo de Placas HVY - 5910 e conhecer o conteiído

dos autos do Processo Administrativo n." 260/2006, em tramitação
perante a 1." Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento
Urbano da Comarca da Capital, que trata da poluição sonora produzida
com utilização de som de veiculo automotor e outras oconências em

desacordo com a Legislação Municipal, pretendendo ajustar-se aos
mandamentos legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública
de que trata a Lei Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985. para firmar
o piesente TERMO DE COMPROMISSO DE A.IUSTAMENTO DE

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6." do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art.
585, incisos III e VTI.do CPC, nas seguintes condições:

CIáu.sula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos
estabelecidos na legislação municipal. Lei Municipal n." 8097/97
(Poluição Sonora) c/c Lei n.° 5530/81 (Código de Posturas), utilizando
veículo automotor.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro

empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor,
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser
obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionáiios
e arrendatários.

Parágrafo Segundo - O Compromissário providenciará instalações
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis
permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81, ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor,
caso pretenda utilizar a aparelhagem de som de seu veículo acima dos
níveis permitidos.

Cláusula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por ele, de suas aftibuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o
pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais),
exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas implicará a sujeição do Compromissário às medidas judiciais
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo
6. ° do art. 5. da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos II e Vil, do art.
585, do CPC.

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso
ora firmado será realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais,
segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental.

Cláusula Sexta - A celebração deste TERMO de COMPROMISSO e
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2006, nesta Cidade e
Comaica de Fortaleza, no Edifício Aírton Castelo Branco Sales. Sede da

Procuradoria Geral de Justiça, nas salas das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às
12:53 horas, onde presente se achava a Promotora de Justiça Dr.
Raimundo Batista de Oliveira, nesta 2". Promotoria de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital,
com amparo nos termos do art. 129, IX, da Constituição Federal c/c o
art. 130, IX, da Constituição do Estado do Ceará; o art. 25 da Lei
Orgânica Nacional; o art. 52, XX, do Código Estadual do Ministério
Público, e o art. 4" e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/2002,
compareceu o Sr. DAYVSON SILVA DOS S.ANTOS, brasileiro,
solteiro, portador de identidade n." 98002189845 - SSP/CE. CPF
260558815334, residente na Rua Goiás, n.° 905, ap. 105 - Conjunto
Pan-americano, nesta cidade de Fortaleza, doravante denominado

Compromissário, esclarecendo ser o condutor do veículo de Placas
HVH 1315 e conhecer o conteúdo dos autos do Processo Administrativo

n.° 198/2006, em tramitação perante a 2.' Promotoria de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que
trata da poluição sonora produzida com utilização de som de veiculo
automotor e outras ocorrências em desacordo com a Legislação
Municipal, pretendendo ajustar-se aos mandamentos legais sem
necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata a Lei
Federal n. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6° do art. 5.° , da Lei Federal, 7347/85, e art.
585, incisos III e VII,do CPC, nas seguintes condições:

Cláusula Primeira - O Compromissário não procederá, promoverá,
realizará nem permitirá que se faça qualquer atividade que provoque
emissão ou propagação de sons ou ruídos em níveis superiores aos
estabelecidos na legislação municipal, Lei Municipal n.° 8097/97
(Poluição Sonora) c/c Lei n,° 5530/81 (Código de Posturas), utilizando
veículo automotor.

Parágrafo Primeiro - A presente obrigação deverá constar
obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual futuro
empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de veículo automotor,
transferindo a obrigação constante do presente título de modo a ser
obtida idêntica adequação de conduta por parte de terceiros, cessionários
e arrendatários.
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Parágrafo Segundo - O Coinproniissário providenciará instalações
acústicas adequadas de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis
permitidos na Lei Municipal 8097/97 c/c Lei n.° 5530/81. ou outra
norma que venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais
benéfica ao meio ambiente e à saúde humana em seu veículo automotor.

Cláu.sula Segunda - O presente título executivo não inibirá nem
restringirá, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e
fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício,
por eie, de suas atribuições legais e regulamentares.

Parágrafo Único - O presente título executivo não eximirá o
Compromissário de eventual responsabilidade penal por produção de
poluição sonora.

Cláusula Terceira - O Descumprimento ou violação de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o
pagamento de multa diária correspondente a R$ 200,00 (cem reais),
exigíveis enquanto perdurar a violação;

Cláusula Quarta - O descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas implicará a sujeição do Compromi.s.sário às medidas Judiciais
cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo
6. " do art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e incisos II e VII, do ait.
585. do CPC.

Cláusula Quinta - A fiscalização do cumprimento do compromisso
ora firmado será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Serviços Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais,
.segundo as respectivas competências, ou outro órgão ambiental.

CIáu.sula Se,\ta - A celebração deste TERMO de CO.MPROMISSO e
AJUSTAMENTO de CONDUTA não impede que um novo termo seja
firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,
desde que mais vantajoso paia o meio ambiente e submetido à prévia
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

Cláusula Sétima - O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poderá, diante de
novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar
ou complementar o presente compromisso, determinando outras
providências que se fizerem necessárias, e dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prévia apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público.

Cláusula Oitava - Fica consignado que os valores eventualmente
desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO de

DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiça ordenou que se

encerrasse o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso
em 3 (três) vias. o que foi feito na forma e observadas às formalidades
legais. Do que. para constar, lavrei o presente que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes comproraissárias e
pelas testemunhas adiante assinadas. Eu,
Lindemberg Bezerra de Menezes (Assistente Ministerial), o subscrevi.

Raimundo Batista de Oliveira

Promotora de Justiça

Dayvson Silva dos Santos
Compromissário

Testemunha

Testemunha

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2006, nesta cidade e
comarca de Fortaleza, no Edifício Airton Castelo Branco Sales, Sede da
Procuradoria Geral de Justiça, na sala das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, às
09h02min, onde presente se achava o Promotor de Justiça Dr.

RAIMUNDO B.ATIST.A DE 0LIVEIR.4. titular da 1° Promotoria dc

Justiça do Meio .Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca
da Capital, com amparo nos termos do ai1. 129. IX, da Constituição
fêderal c/c o art. 130. IX. da Constituição do Estado do Ceaiá; o art. 25
da Lei Orgânica Nacional; o art. 52. XX. do Código Estadual do
Ministério Público, e o art. 4° e seguintes da Lei Estadual n° 13.195/
2002, compareceu o Sr. JOSÉ CUNH.A SALDANHA, brasileiro,
casado, empresário, RG n° 1295148/SSP/CE. CPF 187814203-82.
residente e domiciliado na rua Av Dom Lino, n° 1078. Centro, Russas-

CE. proprietário da casa de show denominada "FORRO
CANGALHA", localizada na Av Washington Soares. n° 6257,
Alagadiço Novo, nesta urbe, doravante denominado
COMPROMISSÁRIO, pretendendo ajustar-se aos mandamentos
legais sem necessidade de ajuizamento da ação civil pública de que trata
a Lei Federal n. ° 7.347. de 24 de julho de 1985. para firmar o presente
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, em verdade título extrajudicial, de conformidade com o
disposto no parágrafo 6.° do art. 5." , da Lei Federal. 7347/85. e art.
585, incisos 111 e Vll.do CPC. nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Compromissário não
procederá, promoverá, realizará nem permitirá que se faça qualquer
atividade em sua casa de show que provoque emissão de ruídos que

possam gerar poluição sonora, de acordo coma legislação municipal,
Lei Municipal n.° 8097/97.

P.4RÁGRAFO PRIMEIRO - O compromissário
providenciará em sua casa de show a necessária instalação acústica
adequada, de modo a reduzir a pressão sonora aos níveis permitidos na
Lei Municipal n° 8.097/97 c/c Lei n" 5530/81, ou outra norma que
venha disciplinar a produção de ruídos, desde que mais benéfica ao meio
ambiente e à saúde humana, em caso de ser detectada poluição sonora,
apresentando a devida comprovação do projeto acústico devidamente
levado a efeito nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar desta data.

P.4RÁGR.4FO SEGUNDO - A presente obrigação
deverá constar obrigatoriamente como cláusula vinculante em eventual
futuro empréstimo, cessão de uso ou arrendamento de suas instalações,
quando utilizadas para o mesmo fim, transferindo a obrigação constante
do presente título de modo a ser obtida idêntica adequação de conduta
por parte de terceiros, cessionários e arrendatários.

CLÁUSULA SEGUNDA - O compromissário se
compromete a apresentar nesta Promotoria de Justiça, no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da assinatura desta Termo de Ajustamento,
o devido ALVARrV DE FUNCIONAiMENTO da casa de show de sua

propriedade, da lavra da municipalidade, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, apresentando nesta Promotoria de Justiça a devida
comprovação ao termo do referido prazo.

P.4RÁGRAFO ÚNICO - O Compromissário se
compromente, caso não obtenha o devido alvará de funcionamento
junto ao órgão competente da municipalidade, a encerrar suas atividades
na mencionada casa de show, em obediência ao art. 699 c/c art. 707,

todos da Lei n°. 5530/81- Código de Obras e Postura do Município de
Fortaleza.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente título executivo
não inibirá nem restringirá, de forma alguma, as ações de controle,
monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, nem limitará
ou impedirá o exercício, por ele, de suas atribuições legais e
regulamentares.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente título
executivo não e.ximirá o Compromissário de eventual responsabilidade
penal por produção de poluição sonora.

CLÁUSULA QU.4RTA - O Descumprimento ou
violação de qualquer dos compromissos ora assumidos implicará, a
título de cláusula penal, o pagamento de multa diária correspondente a
RS 500,00 (quinhentos reais), exigíveis enquanto perdurar a violação;

CLÁUSULA QUINTA - O descumprimento de
qualquer das obrigações assumidas implicará a sujeição do
Compromissário às medidas judiciais cabíveis, incluindo execução
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específica na forma estauiída no parágrafo 6. " do art. 5. da Lei
Federal n. ° 73.47/%5 e incisos II e VII, do art. 585, do CPC.

CL.ÁUSULA SEXTA - A fiscalização do
cumprimento do compromisso ora Firmado será realizada pela Secretaria
iVIunicipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos - SEM,^^'I e pelas
Secretarias Executivas Regionais, segundo as respectivas competências,
ou outro órgão ambiental, inclusive o Ministério Pilblico,

CL.ÁÜSULA SÉTIMA - O MINISTÉRIO
PUBLICO, através da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano, poderá, diante de novas informações ou se as
circunstâncias assim o exigirem, retificar ou complementar o presente
compromisso, determinando outras providências que se fizerem
necessárias, e dando prosseguimento ao procedimento administrativo,
mediante prévia apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.

CLÁUSUL.4 OIT.AVA - Fica consignado que os
valores eventualtiiente desembolsados deverão ser revestidos em

benefícios do FUNDO de DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO

ESTADO DO CEARÁ - FDID.

Nada mais havendo a tratar, o Promotor de Justiça
ordenou que se encerrasse o presente termo de compromisso de
ajustamento, impresso em 3 (duas) vias, o que foi feito na forma e
observadas às formalidades legais. Do que, para constar, lavrei o presente
que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes
compromissárias e pelas testemunhas adiante assinadas. Eu,

Lindemberg Bezerra de Menezes
(Assistente Ministerial), o subscrevi.

RfVIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

JOSÉ CUNHA SALDANHA
Compromissário

Testemunha

Testemunha

19-ORDEM DOS ADVOGADOS DO

BRASIL SECÇÃO DO CEARÁ

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Secção do Ceará

Edital da Secretaiia-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição por
Transferência da OAB/MA no Quadro de Advogados, o Advogado
GUILHERME MARINHO SOARES.O presente aviso ê feito com
prazo de (05) dias úteis. Fortaleza, 28 de setembro de 2006.

Hélio das Chagas Leitão Neto
PRESroENTE DA OAB/CE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Secção do Ceará

Edital da Secretaria-Prazo: 05 dias. A Secretaria da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção do Ceará, faz público que requereu Inscrição por
Transferência da OAB/RR no Quadro de Advogados, o Advogado JUCIÊ
FERREIRA DE MEDEIROS.O presente aviso é feito com prazo de
(05) dias úteis. Fortaleza, 28 de setembro de 2006.

Hélio das Chagas Leitão Neto
PRESIDENTE DA OAB/CE

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARrV

Desembargadores
Huguette Braquehais-Presidente

Rômulo Moreira de Deus-Vice-Presidente e Conegedor
.Juizes de Direto

Celso Albuquerque Macedo
Maria .Nailde Pinheiro Nogueira

Juiz Federal

Augustino Lima Chaves

Juristas

Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho

Tarcísio Brilhante de Holanda

Procurador Regional Eleitoral
Oscar Costa Filho

Secretário

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim

DESPACHO

AGRAVO REGIMENTAL - PROTOCOLO N" 22133/2006

.4GRAVANTE: Coligação "Pra Frente Ceará" - PSDB/PFL/PTB/PPS/
PTN/PSC/PTC/PAN

.4DV0GADÓ: Dorgival Lucas Dutra
REF. INVESTIG.AÇ.ÁO JUDICIAL ELEITORAL N" 11034 - CLASSE
39

ORIGEM: Foitaieza - CE

RELATOR: Des. Rômulo Moreira de Deus

REPRESENTANTE: Coligação "Pra Frente Ceará" - PSDB/PFL/PTB/
PPS/PTN/PSC/PTC/PAN

.VDVOGADOS: Carlos Alberto Castro Monteiro, Meton César de
Vasconcelos e Stenio Rocha Carvalho Lima

REPRESENTADOS: Cid Ferreira Gomes. Inácio Francisco de Assis

Nunes Arruda e Luizianne de Oliveira Lins

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o
seguinte despacho:

"R.h.

Notifique-se a representante para, no prazo de 48 horas,
apresentar instrumento procuratório em favor do Sr. Dorgival Lucas
Dutra, OAB/CE n.° 5846, advogado que subscreveu o Agravo Regimental
de f. 82/85, nos termos do art. 13 do CPC.

Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de setembro de 2006.

DES. RÔMULO MOREIRA DE DEUS
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL"

DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE

RECURSO ESPECIAL - PROTOCOLO N" 20353/2006

REF. RECURSO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO N" II037 - CLASSE 27

ORIGEM: Pacatuba - CE (57° Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho
REVISOR: Des. Rômulo Moreira de Deus

RECORRENTE: Francisco Jeanir de Carvalho Fontenele

■ADVOGADOS: Breno Leite Pinto, Igor Vasconcelos Ponte, Anua Maria
da Trindade dos Reis, Sebastião Alves dos Reis Júnior, Gustavo Persch
Holzbach, Edson Carvalho Vidigal Filho, Osmar Tavares dos Santos
Júnior, Cláudio Pio de Sales Chaves e Vicente Bandeira de Aquino Neto
RECORRIDO: Raimundo Célio Rodrigues
ADVOGADOS: Francisco Irapuan Pinho Camurça e Adriano Ferreira
Gomes Silva

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o
seguinte despacho:

"Vistos etc.
Cuida-se de recurso especial interposto por Francisco Jeanir de
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Carvalho Fonteiiele, em face de acórdãos deste Regional (fls. 259/276
e 321/329), proferidos em sede de recurso agitado contra sentença
exarada no bojo de ação de impugnação de mandato eletivo.

(...) Ante todo o exposto, admiro seguimento ao presente
recurso especial, com espeque tão-somente no artigo 276. inciso 1.
alínea "a", do Código Eleitoral.

Dê-se vista dos autos ao recorrido para, querendo, apresentar
contra-razões. no prazo legal.

Publique-se.
Intimem-se.

Fortaleza - CE, 18 de setembro de 2006.

DES". HUGUETTE BRAQUEHAIS

PRESIDENTE TRE/CE"

PORTARIA N." 1459/2006 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso XXXV do art. 17 do Regimento Interno deste Tribunal.
CONSIDERANDO o expressivo aumento do número de servidores
efetivos, em virtude do preenchimento das vagas criadas pela Lei n"
10842/2004. CONSIDERANDO o iminente preenchimento das vagas

criadas pela Lei n° 11202/2005. CONSIDERANDO que o Seção de
Assistência Médica e Odontológica deste Regional dispõe somente de
um gabinete odontológico e duas profissionais cirurgiãs-dentistas. que
se revezam no atendimento. CONSIDERANDO a necessidade de

disciplinar a prestação de assistência odontológica aos servidores deste
Regional, RESOLVE: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES Art. 1°. Esta Portaria dispõe sobre o atendimento
odontológico pelo Seção de Assistência Médica e Odontológica - SAMED
CAPÍTULO II DOS BENEFICIÁRIOS Art. 2°. O atendimento
odontológico será prestado aos: I - servidores ativos do Quadro
Permanente e seus dependentes legais; II - servidores inativos; III -
servidores em lotação provisória; IV - .servidores sem vínculo, ocupantes
de cargo em comissão; V - servidores requisitados, policiais militares e
guardas municipais. Parágrafo único. Aos funcionários terceirizados
será oferecido apenas atendimento nos casos de urgência, nos termos
do art. 8". desta Portaria. CAPÍTULO III DO ,SERV1Ç0,S OFERECIDO.S
Art. 3°. Serão oferecidos os seguintes serviços: 1 - exame clínico e
diagnóstico de alterações oro-faciais; II - procedimentos preventivos
como a orientação de higiene oral, profilaxias, aplicação tópica de
flúor e selantes; III - procedimentos de dentfstica clínica-geral; IV -
análise e interpretação de exames radiológicos e/ou laboratoriais; V -
avaliação e tratamento periodontal que não requeiram a intervenção
de especialista; VI - realização de pequenas cirurgias; VII - execução,
quando solicitado formalmente, de perícias odontológicas pré e pós-
tratamento. Parágrafo único. Nos demais casos, o servidor será
orientado a procurar tratamento especializado, Art. 4°. Compete ao
SAMED, através de campanhas educativas, promover a saúde bucal e
manter prontuário cora histórico odontológico de cada servidor do
Quadro Permanente. Parágrafo único. Os prontuários dos servidores
efetivos serão atualizados mediante inspeção odontológica anual,
CAPÍTULO IV DO ATENDIMENTO Art. 5°. O atendimento será
procedido mediante marcação prévia, observando-se rigorosamente a
lista de espera. Art. 6°, O atendimento dos servidores lotados nos
Cartórios Eleitorais do Interior do Estado será feito às sextas-feiras.

Art. T. Os pacientes de urgência e emergência terão prioridade. Art. 8°.
Serão considerados de urgência e emergência os casos de: I - odontalgia;
II - traumatismos dento-alveolares; III - deslocamento de próteses; IV
- transtorno estético; V - controle de hemorragias orais; VI- incisão e
drenagem de abscessos intra e extra-orais; Art. 9° O servidor que faltar
ou se atrasar injustificadamente à consulta ou tratamento previamente
agendado será excluído da lista de espera, e atendido segundo a
disponibilidade de horário. Art. 10. Os pedidos de remarcação serão
aceitos até 2 (duas) horas antes do horário previamente agendado,
observando-se a disponibilidade de horário e a lista de espera.
CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 11. Os casos omissos
ou excepcionais serão resolvidos pelo Diretor-Geral. Art. 12. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 18 de setembro de 2006.

Des° Huguctte Braquehais
PRESIDENTE

PORTARIA N.° 1500/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26. do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Secretaria de

Administração, expressa na Comunicação Interna n." 262/06. RESOLVE
designar .iOSIAS SARAIVA RODRIGUES para gerir as Atas de Registro
de Preços n° s 05. 06. 08. 09. 10. I I e 12/2006. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Fortaleza, 22 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim
DIRETOR-GERAL

PORTARIA N." 1501/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Secretaria de
Administração, expiessa na Comunicação Interna n.° 261/06. RESOLVE
designar IVAN ALEXANDRE S.AMPAIO .lÚNIOR para gerir a Ata de
Registro de Preços n" 07/2006. ClENTlFlQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE Fortaleza. 22 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim
DIRETOR-GERAL

PORTARIA N." 1502/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Coordenadoria
de Licitações e Contratos, expressa na Comunicação Interna n.° 44/06,
RESOLVE designar JOSIAS SARAIVA RODRIGUES para gerir o
Contrato n.° 168/2006. celebrado entre este Regional e a empresa
SERVNAC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. cujo objeto é a terceirização
de mão-de-obra de postos de eletricistas, bombeiro e técnicos de
refrigeração, com vigência até 19.09.2007. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Fortaleza, 22 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim
DIRETOR-GERAL

PORTARIA N." 150.3/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atlibuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Coordenadoria
de Licitações e Contratos, expressa na Comunicação Interna n.° 43/06,
RESOLVE designar .lOÃO PIMENTEL SILVA JÚNIOR para gerir o
Contrato n.° 163/2006. celebrado entre este Regional e a empresa
PATRÍCIA RODRIGUES DA CRUZ ME, cujo objeto é o fornecimento
e a instalação de cerca elétrica e sensores de barreira para o Fórum
Eleitoral de Juazeiro do Norte, com vigência de 12 meses, a partir da
data de sua assinatura. ClENTIFlQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-

SE Fortaleza, 22 de setembro de 2006
Joaquim Boaventura Furtado Bonfim

DIRETOR-GERAL

PORTARIA N." 1504/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Coordenadoria
de Licitações e Contratos, expressa na Comunicação Interna n.° 42/06,
RESOLVE designar LUIS EDUARDO LÍCIO para gerir o Contrato n."
167/2006. celebrado entre este Regional e a empresa JOÃO DO CARMO
DE OLIVEIRA, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nas áreas de mecânica, funilaria, pintura e
eletricidade, para veículos da marca FIAT, com vigência de 12 meses, a
partir da data de sua assinatura. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE Fortaleza, 25 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim
DIRETOR-GER.\L

PORTARIA N." 1505/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Coordenadoria
de Licitações e Contratos, expressa na Comunicação Interna n.° 41/06,
RESOLVE designar MARIA LIREUDA ALVES BRAGA para gerir o
Contrato n.° 164/2006, celebrado entre este Regional e a empresa
TELSE TELECO.MUNICAÇÔES E SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA, cujo objeto é fornecimento e instalação de cerca elétrica e
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sensores de barreira, para o Fórum Eleitoral de Iguatu, com vigência de
12 meses, a partir da data de sua assinatura. ClENTlFIQUE-SE,
P1.1BL1QUE-SE E CUMPRA-SE Fortaleza. 25 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim

DIRETOR-GER.AL

PORTARIA N." 1506/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI. do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Coordenadoria
de Licitações e Contratos, expressa na Comunicação Interna n.° 38/06,
RESOLVE designar ANTONIO DANTAS DE ALENCAR FILHO para
gerir o Contrato n." 166/2006, celebrado entre este Regional e a empresa
TELECON NET S.A., ctijo objeto é a aquisição de caitões telefônicos
para celulares, a Fim de serem utilizados no 1° turno das eleições, com
vigência até 29 de dezembro de 2006. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-
SE E CUMPRA-SE Fortaleza, 25 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim
DIRETOR-GERAL

PORTARIA N." 1507/2006 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 38 da Lei n.° 8.112/90. e tendo em vista a solicitação do
Juiz da 84° Zona Eleitoral, expressa no Ofício n.° 23/2006, de
11,09.2006, RESOLVE designar ALBERTO GAMA RIBEIRO, servidor
requisitado por este Tribunal, para substituir ANTÔNIO CARLOS
AÇUCENA MOREIRA na Chefia do Cartório da 84° Zona Eleitoral,
sediada no município de Beberibe, no período de 09 de agosto a 31 de
outubro de 2006. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. Fortaleza, 2.5 de setembro de 2006

DES°. HUGUETTE BRAQUEHAIS

PRESIDENTE

PORTARIA N." 1525/2006 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 38 da Lei n.° 8.112/90, e atendendo à solicitação da Juíza
da 87° Zona Eleitoral, expressa no Ofício n.° 303, de 20 de setembro de
2006. RESOLVE designar DIEGO FEITOSA DE OLIVEIRA. Técnico
Judiciário do quadro permanente deste Regional, para substituir ANA
CECÍLIA SALMITO BARBOSA na Chefia do Cartório da 87° Zona
Eleitoral, sediada em Mucambo, no período de 21 de setembro de 2006
a  18 de janeiro de 2007, por motivo de licença à gestante.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Fortaleza, 26 de

setembro de 2006

Des°. Huguette Braquehais
PRF-SIDENTE

PORTARIA N.° 1526/2006 - O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 26, do Regulamento da
Secretaria deste Regional, e atendendo a solicitação da Coordenadoria
de Licitações e Contratos, expressa na Comunicação Interna n.° 53/06,
RESOLVE designar LETÍCIA CAMPOS PASSOS e MÁRCIA
FONTENELE DE CARVALHO ROCHA para gerirem o Contrato n.°
173/2006, celebrado entre este Regional e a EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, cujo objeto é o fornecimento de
vales-postais para utilização no pleito de 1° de outubro deste ano, cora
vigência até 30 de dezerabro de 2006. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-
SE E CUMPRA-SE Fortaleza, 26 de setembro de 2006

Joaquim Boaventura Furtado Bonfim
DIRETOR-GERAL

CONCLUSÃO DE ACORDÃOS N° 84/06
Em sessão realizada neste Tribunal Regional Eleitoral, datada

de 26 de setembro de 2006, foram julgados os processos abaixo
mencionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROTOCOLO N° 19275/2006
EMBARGANTE: Carlos Alberto da Cruz

ADVOGADOS: Daniel Carneiro Duarte, José Boaventura Filho e Maria

Eliza Fernandes de Lavôr

EMBARG.ADO: Ministério Público Eleitoral

REF. RECURSO ELEITORAL N" 13230 - CLASSE 32

ORIGEM: Juazeiro do Norte-CE (119° Zona Eleitoral)

RELATOR: Juiz Tarcísio Brilhante de Holanda

RECORRENTES: Coligação "Juazeiro no Rumo Certo" e Carlos Alberto
da Cruz

ADVOGADOS: José Boaventura Filho, Maria Eliza Fernandes de Lavôr,

João Walber Cidade Nuvens .Amorim e Miguel Tavares Neto
RECORRIDO: Ministério Piiblico Eleitoral

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a rejeição dos embargos.
DECISÃO: .ACORDAM os Juizes do TRE/CE, por unanimidade,
em rejeitar os embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROTOCOLO N" 19032/2006
EMBARGANTE: Carlos Albeito da Cruz

ADVOGADOS: Daniel Carneiro Duarte. José Boaventura Filho e Maria

Eliza Fernandes de Lavôr

EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral

REF. RECURSO ELEITORAL N° 13232 - CLASSE 32

ORIGEM: Juazeiro do Norte-CE (119° Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Tarcísio Brilhante de Holanda

RECORRENTES: Coligação "Juazeiro no Rumo Ceifo" e Carlos Alberto
da Cruz

ADVOGADOS: José Boaventura Filho, Maria Eliza Fernandes de Lavôr,
João Walber Cidade Nuvens Amorim e Miguel Tavares Neto
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA, REJEIÇ.ÃO DOS
EMBARGOS.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a rejeição dos embargos.
DECISÃO: .ACORDAM os Juizes do TRE/CE, por unanimidade,
em rejeitar os embargos.

Fotfaleza/CE, aos 28 de setembro de 2006.

ALANA CÁSSIA CARLOS DE OLIVEIRA
COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA

SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

CONCLUSÃO DE ACORDÃOS N" 85/06
Em sessões realizadas neste Tribunal Regional Eleitoral, foram

julgados os processos abaixo mencionados:
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° II841 - CLASSE 22
ORIGEM: Fortaleza - CE

RELATORA: Juíza Maria Nailde Pinheiro Nogueira
INTERESSADO: José Sérgio de Oliveira Machado, candidato a
Governador

ADVOGADOS: Hélio Parente de Vasconcelos Filho, Alessandra Duarte
e Sarah Feitosa Cavalcante.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - GOVERNO
DO ESTADO - ELEIÇÕES 2002 - APRESENTAÇÃO -
DOCUMENTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - DILIGÊNCIA -
ATENDIMENTO - NÃO SATISFATÓRIO - PROCEDIMENTOS
LEGAIS NORMATIVOS ATENDIDOS - ARRECADAÇÃO E GASTOS
- RECURSOS FINANCEIROS DEVIDAMENTE COMPROVADOS -

SALDO - CONTA BANCÁRIA - REPASSE - PARTIDO POLÍTICO -
NÃO ATENDIMENTO - VALOR ÍNFIMO - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1) Cumprimento das normas referentes à regularidade formal das Contas,
estando essas devidamente comprovadas mediante a documentação
apresentada.
2) Mesmo não tendo tramitado pela conta bancária todos os recursos
angariados e gastos pelo candidato restaram devidamente comprovados,
uma vez que efetivamente relacionados na prestação de contas.
3) O não repasse do saldo financeiro constante na conta bancária não

enseja desobediência à Lei Eleitoral e à Res. 20.987/2002.

4) Prestação de contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO: ACORDAM os Juizes do TRE/CE, à unanimidade, em
aprovar, com ressalvas, as contas do candidato José Sérgio de Oliveira
Machado.

DATA DO JULGAMENTO: 25/09/2006

RECURSO ELEITORAL N° 13270 - CLASSE 32
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ORÍGEM: Santa Quitéria-CE (54" Zona Eleitoral)

RELATOR; Juiz Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho
RECORRENTE: Tomás Antônio Albuquerque de F'aula Pessoa
ADVOGADO: Einmanuel Pinto Carneiro

RECORRIDO: Rádio Itataia de Santa Quitéria Ltda

ADVOGADO: Francisco Aiiton da Silva

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. RÁDIO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. RECONHECIMENTO.

MULTA. APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO
DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO.

1  - Para o reconhecimento da reincidência da conduta ilícita, no âmbito

cível, e' necessário o descumprimento e a não observância a
pronunciamento judicial que identifique determinado procedimento
como irregular.

2 - Na espécie, à data da ocorrência da propaganda eleitoral apreciada,
não existia ainda qualquer decisão de mérito condenando a Rádio
Representada pela prática do art. 45, II! e IV da Lei n.° 9.-504/97, no
que importa reconhecer a não ocorrência da reicindência.
3 - Recurso improvido.
4 - Sentença confirmada.

DECISÃO: ACORD.AM os Juizes do TRE/CE. por unanimidade e
em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
conhecer do Recurso, mas para negar-lhe provimento.

DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2006

Fortaleza/CE, aos 28 de setembro de 2006.

ALANA CÁSSIA CARLOS DE OLIVEIRA
COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA

SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

.IUNTAEI,EITORAL

SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE
43" JUNTA ELEITORAL - 43" (Jucás ZONA)

Sra. Antônia Eunice de Géis Leite para substituir como membro a Sra.
Maria Carlene Costa Pereira.

Tribunal Regional Eleitoral, 28 de setembro de 2006.
Des" Huguette Braqiieliais

PRESIDENTE

-ÍJJ


