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14 do Loteamento Parque Aracapé; a leste, por onde mede 
60,00m (sessenta metros) e se limita com a Rua Nórdica; e; a 
oeste, por onde mede 88,00m (oitenta e oito metros) e se limita 
com a Rua Jacanaúba. Art. 2º - A concessão a que se refere o 
art. 1º será feita mediante contrato de concessão de direito real 
de uso com o Serviço Social do Comércio - CE, sociedade civil 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 
003.612.122/0001-27, que deverá provar o caráter assistencial 
ou filantrópico quando da assinatura da concessão. Art. 3º - O 
prazo da concessão de uso de bens públicos contemplados no 
art. 1º da presente lei será de 20 (vinte) anos, contados da data 
do instrumento da respectiva outorga, subordinada a sua pror-
rogação à prévia autorização do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, renovável por iguais períodos consecutivos, desde 
que permaneçam os objetivos assistenciais da sociedade, 
observadas, ainda, a conveniência e o interesse social. Art. 4º - 
Não é permitido à concessionária ceder o imóvel objeto da 
concessão a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso. Art. 5º - 
Resolver-se-á a concessão de direito de uso quando ocorrer 1 
(uma) das seguintes hipóteses: I - nos casos de desvio de 
finalidade; II - por transferência ou cessão a terceiros, a título 
gratuito ou oneroso; III - quando ocorrer inadimplência de cláu-
sula prevista no termo de concessão; IV - por expiração de 
prazo de vigência do termo de concessão, sem que ocorra a 
prorrogação; V - no caso de alteração dos objetivos assisten-
ciais da instituição, sem qualquer intuito lucrativo ou político-
partidário; VI - nos demais casos previstos em lei. § 1º - Ocorri-
da qualquer destas hipóteses a administração municipal notifi-
cará a interessada, dando-lhe um prazo de 30 (trinta) dias para 
desocupar o imóvel, independentemente de notificação judicial, 
devendo reverter em benefício do Município de Fortaleza todas 
benfeitorias realizadas no imóvel concedido. § 2º - Será de 
responsabilidade da entidade beneficiária da concessão a 
manutenção do espaço público e o pagamento de todas as 
tarifas e tributos incidentes sobre o imóvel, objeto desta con-
cessão. Art. 6º - Os termos e condições regulados por esta lei 
não são exaustivos, podendo o contrato prever outros que não 
conflitem com os contidos nesta lei. Art. 7º - Esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 30 de dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9443 DE 28 DE JANEIRO DE 2009 

Institui o Programa Municipal de 
Agricultura Urbana e Periurbana 
de Fortaleza e dá outras provi-
dências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal de Agricultura 
Urbana e Periurbana de Fortaleza. § 1º - Para os fins desta lei, 
entende-se por agricultura urbana e periurbana o conjunto de 
atividades relacionadas com o cultivo de hortaliças, plantas 
medicinais, flores, fruteiras, culturas anuais e produção de 
mudas, bem como a criação de animais de pequeno porte, 
piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para 
o consumo humano, nas zonas urbanas e periurbanas de For-
taleza. § 2º - As áreas urbanas, com possibilidade de integra-
rem o Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana, 
serão terrenos ociosos, de propriedade do Município de Forta-
leza, e terrenos particulares ociosos, que venham a ser cedidos 
temporariamente por seus proprietários. § 3º - Não serão objeto 
de implantação do programa as áreas públicas de uso especial 
e de uso comum do povo. Art. 2º - São objetivos do Programa 
Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana de Fortaleza: I - 
ampliar as condições de acesso à alimentação e à disponibili-
dade de alimentos para os consumidores de baixa renda; II - 
apoiar a agricultura popular e a economia solidária; III - comba-
ter a fome e a desnutrição; IV - gerar emprego e renda, especi-
almente através da agregação de valor aos produtos; V - pro-
mover a inclusão social; VI - melhorar o meio ambiente urbano, 

mediante a recuperação e conservação dos espaços ociosos; 
VII - incentivar a produção para o autoconsumo, o associati-
vismo e o agroecoturismo; VIII - incentivar a produção e o uso 
adequado das plantas medicinais, conforme a legislação vigen-
te; IX - estimular práticas de cultivo, criação e processamento 
dos alimentos que previnam, combatam e controlem a poluição 
e a erosão em quaisquer de suas formas, conservem o meio 
ambiente e tenham como referência a agricultura sustentável; X 
- estimular práticas que evitem, minimizem, reutilizem, tratem e 
disponham adequadamente os resíduos poluentes, perigosos 
ou nocivos ao meio ambiente, à saúde humana e ao bem-estar 
público; XI - promover a realização de diagnósticos urbanos 
participativos. Art. 3º - O Programa Municipal de Agricultura 
Urbana e Periurbana de Fortaleza contemplará: I - a produção 
local de alimentos em bases agroecológicas; II - a política de 
microcrédito; III - a garantia de capacitação, assistência técnica 
e pesquisa pública, direcionadas ao bom desempenho do pro-
grama; IV - o incentivo para formação de cooperativas de pro-
dução e comercialização dos produtos; V - as formas e os 
instrumentos de agregação de valor aos produtos; VI - a cria-
ção de centrais de compra e distribuição na periferia da cidade; 
VII - a aproximação de produtores e consumidores do Municí-
pio e da Região Metropolitana de Fortaleza; VIII - o estimulo à 
comercialização dos produtos da agricultura urbana e periurba-
na nos equipamentos públicos municipais existentes, tais como 
feiras-livres e mercados públicos municipais e nos locais de 
produção; IX - a compra de produtos do programa para abaste-
cimento das escolas públicas, creches, asilos, restaurantes 
populares, hospitais e entidades assistenciais; X - a produção 
pesqueira na zona litorânea e continental, em consonância com 
a legislação vigente; XI - a criação de selo de identificação de 
origem e qualidade dos produtos da agricultura urbana e peri-
urbana; XII - a promoção de campanhas educativas para incen-
tivar o consumo dos produtos da agricultura urbana no Municí-
pio de Fortaleza. Art. 4º - São beneficiários prioritários do Pro-
grama Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana de Forta-
leza as famílias em situação de insegurança alimentar e nutri-
cional. Art. 5º - Os interessados deverão realizar consulta junto 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), quanto à 
disponibilidade de terrenos públicos e particulares apropriados 
para a implementação do Programa Municipal de Agricultura 
Urbana e Periurbana de Fortaleza. Art. 6º - Compete à Comis-
são de Assessoria e Controle do Patrimônio Imobiliário Munici-
pal (CAP) manter banco de dados dos terrenos públicos e 
particulares, bem como cuidar dos devidos trâmites legais junto 
à Procuradoria Geral do Município, acerca da ocupação pre-
tendida para os fins legais desta lei. Art. 7º - A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE) poderá fazer uso de incen-
tivos fiscais do Programa de Incentivos aos Arranjos Produtivos 
Locais para o Desenvolvimento do Município de Fortaleza 
(PRODEFOR), instituído pela Lei Complementar nº 0035/2006, 
de acordo com regulamentação específica. Art. 8º - Na implan-
tação do programa serão priorizadas as entidades que apre-
sentarem maior tempo comprovado de trabalho em ações co-
munitárias e sociais e que desenvolvam atividades relaciona-
das à agricultura Urbana e Periurbana no Município de Fortale-
za. Art. 9º - O cidadão, grupo ou entidade, que assumir uma 
área para implantação do programa, e não implementá-la no 
prazo previsto, ou abandoná-la sem a devida autorização da 
SDE, não terá direito a pleitear outra área ou a se inserir em 
outro grupo durante o período mínimo de 2 (dois) anos. § 1º - A 
seleção dos beneficiários ficará a cargo do Comitê de Agricultu-
ra Urbana (CAU), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), formado por técnicos das Secretarias envol-
vidas: SDE - 2 membros: SEMAM - 1 membro, SEDAS - 1 
membro; CASSIS - 1 membro; SMS - 1 membro; e 1 (um) re-
presentante das entidades referidas no art. 6º desta lei. § 2º - O 
CAU, presidido por um dos representantes da SDE, através de 
seu regimento interno, que definirá todas as suas normas de 
funcionamento, aprovado por decreto do chefe do Poder Exe-
cutivo. Art. 10 - A entidade interessada na instalação do Pro-
grama Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana nos terre-
nos de propriedade do Município deverá solicitá-la, por escrito, 
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE). 
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§ 1º - A permissão de uso far-se-á na forma do disposto art. 
109 da Lei Orgânica do Município. § 2º - Em caso de inviabili-
dade sanitária, econômica ou ambiental da utilização do terreno 
municipal ocioso para instalação do programa, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE) responderá, por escrito, à 
solicitação referida no caput, fundamentando os motivos da 
denegação da permissão, no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 
11º - Os terrenos particulares ociosos poderão ser integrados 
ao Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana, 
mediante o consentimento expresso de seu proprietário, forma-
lizado através de comodato firmado entre o proprietário e a 
entidade que administrará o cultivo no respectivo terreno ade-
quando às atividades da agricultura urbana e periurbana. Pará-
grafo Único - O contrato de comodato será por prazo determi-
nado, com possibilidade de renovação conforme a vontade das 
partes. Art. 12º - O Poder Executivo Municipal auxiliará a im-
plantação, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação 
do Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana de 
Fortaleza, podendo, para tal, estabelecer parcerias com organi-
zações não governamentais, universidades e outras instituições 
de ensino, pesquisa e extensão, que atuem em Fortaleza. Art. 
13º - A entidade deverá zelar pela limpeza do terreno cedido, 
mantendo-o livre de focos de doenças, não se impondo quais-
quer ônus ao proprietário. § 1º - As benfeitorias do terreno, 
eventualmente realizadas e custeadas pela entidade adminis-
tradora do programa, serão revertidas gratuitamente ao proprie-
tário do terreno, como forma de incentivo. § 2º - Havendo des-
cumprimento, pela entidade, da obrigação de zelar o terreno, 
ou multas decorrentes, o proprietário terá direito de ressarci-
mento das mesmas pela entidade. Art. 14º - O Poder Executivo 
Municipal deverá adotar providências no sentido de que os 
princípios básicos da agroecologia sejam incluídos no conteúdo 
de algumas disciplinas da rede de ensino pública municipal, a 
critério do órgão competente. Art. 15º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a firmar parcerias e convênios com a 
União, com o Estado, com outros Municípios, com cooperativas 
de trabalho, com as micro, pequenas, médias e grandes em-
presas, bem como entidades nacionais e estrangeiras afins, 
para alcançar os objetivos previstos nesta lei. Art. 16º - As des-
pesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão à conta das 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento; 
suplementadas, se necessários. Art. 17º - Esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 28 de janeiro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12475 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 

Prorroga o prazo de funciona-
mento da Comissão de Intensi-
ficação à Prevenção do Câncer 
de Colo Uterino e de Mama. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDE-
RANDO a necessidade de prosseguimento das atividades da 
Comissão de Intensificação à Prevenção do Câncer de Colo 
Uterino e de Mama, instituída pelo Decreto nº 12281 de 31 de 
outubro de 2007. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para 31 
de dezembro de 2012 o prazo de funcionamento da Comissão 
de Intensificação à Prevenção do Câncer de Colo Uterino e de 
Mama. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 30 dias do 
mês de dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PRE-
FEITA MUNICIPAL. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12476 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 

Prorroga o prazo de funciona-
mento da Comissão de Suporte 

Técnico ao Programa de Saúde 
do Escolar. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDE-
RANDO a necessidade de prosseguimento das atividades da 
Comissão de Suporte Técnico ao Programa de Saúde do Esco-
lar, instituída pelo Decreto nº 12170 de 05 de março de 2007. 
DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para 31 de dezembro de 
2012 o prazo de funcionamento da Comissão de Suporte Té-
cnico ao Programa de Saúde do Escolar. Art. 2º - Este Decreto 
entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, aos 30 dias do mês de dezembro de 2008. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12477 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 

Prorroga o prazo de funciona-
mento da Comissão Encarrega-
da da Central de Leitos e Inter-
nação Hospitalar. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CONSIDE-
RANDO a necessidade de prosseguimento das atividades da 
Comissão Encarregada da Central de Leitos e Internação Hos-
pitalar, instituída pelo Decreto nº 12208 de 15 de junho de  
2007. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado para 31 de dezem-
bro de 2012 o prazo de funcionamento da Comissão Encarre-
gada da Central de Leitos e Internação Hospitalar. Art. 2º - Este 
Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, aos 30 dias do mês de dezembro de 
2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12.479 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 

Prorroga o prazo de funciona-
mento da Comissão Técnica de 
Matrícula e Controle Acadêmi-
co, instituída pelo Decreto nº 
11.158, de 15 de março de 
2002, e dá outras providências. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 83, 
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSI-
DERANDO a necessidade de prosseguimento das atividades 
da Comissão Técnica de Matrícula e Controle Acadêmico, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação - SME, instituída 
pelo Decreto nº 11.158, de 15 de março de 2002, e modificada 
pelo Decreto nº 12.205, de 13 de junho de 2007. DECRETA: 
Art. 1º - Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2012 o prazo 
de funcionamento da Comissão Técnica de Matrícula e Contro-
le Acadêmico. Art. 2º - As despesas para a execução deste 
Decreto deverão correr por conta de dotação orçamentária da 
Secretaria Municipal de Educação - SME, suplementada se 
necessário. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 30 dias do 
mês de dezembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PRE-
FEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12.480 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 

Prorroga o prazo de funciona-
mento da Comissão de Implan-
tação do Conselho de Educa-
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 13 DE DEZEMBRO DE 2007 Nº 13.718

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9309 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007 

Cria o Fundo Municipal de            
Apoio aos Micro e Pequenos 
Empreendimentos Produtivos e 
dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Apoio aos Micro e 
Pequenos Empreendimentos Produtivos, para financiar o inves-
timento e capital de giro de micro e pequenos empreen-
dimentos econômicos populares, cooperativas e associações 
de trabalhadores que desenvolvem atividades relacionadas à 
agricultura urbana, prestação de serviços, indústria, agroin-
dústria, pesca artesanal, bem como ao turismo e artesanato. 
Art. 2º - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) 
controlará a movimentação dos recursos do Fundo Municipal 
de Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos Produtivos 
e fará a tomada de contas dos recursos aplicados. Parágrafo 
Único - Os recursos do fundo sobre o qual dispõe esta lei serão 
mantidos em conta específica, aberta no Banco do Brasil S.A., 
que receberá também os reembolsos dos empréstimos con-
cedidos. Art. 3º - O Fundo Municipal de Apoio aos Micro e 
Pequenos Empreendimentos Produtivos deverá ser constituído 
por dotação orçamentária específica, doações, convênios, crê-
ditos especiais da União, do Estado, do Município, de órgãos 
da administração direta e indireta, de empresas privadas e de 
rendimentos auferidos, devendo buscar a auto-suficiência para 
reaplicação dos recursos, através da rotatividade de finan-
ciamento. § 1º - Os recursos iniciais para a constituição do 
fundo deverão advir das dotações do orçamento municipal de 
2007 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), no 
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), Dotação 
Orçamentária, Geração de Trabalho e Renda, Fundo Municipal 
de Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos Produtivos. 
§ 2º - Incidirão sobre os financiamentos aos micro e pequenos 
empreendimentos juros estabelecidos anualmente pelo Comitê 
de Análise de Crédito, que deverão aproximar-se, em valores 
percentuais, aos índices e às previsões oficiais de remune-
ração da poupança. Art. 4º - O planejamento e a avaliação das 
ações do Fundo Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos 
Empreendimentos Produtivos serão definidos na programação 
anual de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico (SDE). Art. 5º - Fica criado o Comitê de Análise de Crédito 
(CAC), com a seguinte composição: I - 1 (um) representante da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE); II - 1 (um) 
representante da Secretaria de Planejamento e Orçamento 
(SEPLA); III - 1 (um) representante do Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB); IV - 1 (um) representante do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará 
(SEBRAE/CE); V - 1 (um) representante da sociedade civil, 
escolhido pelo Conselho Municipal do Trabalho (COMUT/-
Fortaleza). § 1º - O mandato de seus membros e seu 
funcionamento deverá ser estabelecido pelo Comitê de Análise 
de Crédito, em seu regimento interno, submetido pelo Secre-

tário de Desenvolvimento Econômico à aprovação do Chefe do 
Poder Executivo. § 2º - É vedada a concessão dos benefícios 
desta Lei aos micro e pequenos empreendimentos que gozam 
de assistência financeira de outros programas municipais, 
estaduais e federais, ou de quaisquer entidades de crédito, 
com o mesmo objetivo do Fundo Municipal de Apoio aos Micro 
e Pequenos Empreendimentos Produtivos. Art. 6º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 05 de dezembro 2007. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0045  
DE 05 DEZEMBRO DE 2007 

Institui, no âmbito do Município 
de Fortaleza, o Regime Jurídico 
Especial para a contratação 
dos agentes comunitários de 
saúde e os agentes de comba-
te às endemias, nos termos do 
§ 5º, do art. 198, da Constitui-
ção Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 51, de 14 de fevereiro de 
2006, e da Lei Federal nº 
11.350, de 05 de outubro de 
2006, e dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Os empregados públicos contra-
tados para exercerem as funções de agente comunitário de 
saúde e de agente sanitarista, nos termos desta lei, exercem 
função de natureza pública, exclusivamente, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Art. 2º - Compete ao agente 
comunitário de saúde o exercício de atividade de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em con-
formidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão deste 
gestor local. Parágrafo Único - São consideradas atividades do 
agente comunitário de saúde, na sua área de atuação: I - a 
utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade de sua atuação; II - a execução de 
atividades de educação para a saúde individual e coletiva; III - 
o registro, para controle das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; IV - o estímulo à 
participação da comunidade nas políticas públicas como 
estratégia da conquista de qualidade de vida; V - a realização 
de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; VI - a participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 
públicas que promovam a qualidade de vida. Art. 3º - Compete 
aos agentes sanitaristas o exercício de atividade de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, mediante ações de controle 
de endemias e seus vetores, abrangendo atividades de exe-
cução de programas de saúde desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do respectivo 
gestor local. Art. 4º - A contratação de agentes comunitários de 
saúde e de agentes sanitaristas será precedida de processo 
seletivo público, de provas ou de provas e títulos, conforme o 
edital de convocação e a legislação aplicável à espécie, obser-
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Alteraosarts.1ºe4ºdaLeinº
8.076/97,queestabelecearea
lização de pesquisa em cada
região administrativa de Forta
leza, visando identificar poten
cialidadesdaeconomialocal


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicamalteradososarts.1ºe4ºdaLein°8.076,de21
de outubro de 1997, que passam a vigorar com a seguinte
redação:“Art.1ºAPrefeituraMunicipaldeFortaleza,através
daSecretáriadoDesenvolvimentoEconômico(SDE),realizará
acada2(dois)anosumapesquisadeidentificaçãoeavaliação
deatividadeseconomicamenteviáveis,nasregiõesadministra
tivas de Fortaleza, constituindo um perfil da economia local.
(NR)......................................................... Art. 4º  Os indica
dores da pesquisa devemorientar os investimentos emgera
çãodeempregoerendadaPrefeituraMunicipaldeFortaleza,
através da Secretaria doDesenvolvimento Econômico.” (NR).
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de novembro de
2011.        








Declara de utilidade pública o
Instituto Arte, Cidadania, Edu
cação, Saúde e Solidariedade
(ACESSO).


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública o Instituto Arte,
Cidadania,Educação,SaúdeeSolidariedade(ACESSO),pes
soa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficenteeeducacional,comsedeeforonacidadedeForta
leza.Art.2º EstaLeientraemvigornadatadesuapublica
ção, revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPRE
FEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA, em11 de novembro
de2011.







Dispõe sobre o reaproveita
mento do material orgânico
proveniente da poda de árvo
res,dacoletadefolhasdasár
voresedacoletado lixoorgâ

nico de feiras livres no âmbito
doMunicípiodeFortalezaedá
outrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1°  OMunicípio de Fortaleza fica autorizado a utilizar o
materialresultantedapodadeárvores,dacoletadefolhasdas
árvoresempraças,parqueseviaspúblicasedacoletadelixo
orgânico proveniente de feiras livres, efetuadas ou recolhidas
pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do seu órgão
competente,edestinálosà trituração,paraqueseja transfor
mado em composto orgânico (húmus). § 1°  A tributação de
que trata o caput poderá ser procedida, peloórgãomunicipal
competente,de formacentralizada,em localespecíficoaesta
finalidade,dotadodeequipamentocapazdepromoveratrans
formaçãodomaterialorgânicocolhidoemcompostoorgânico,
easuadistribuição.§2°Nomomentodapodadeárvoresou
da coleta seletiva do material orgânico proveniente de feiras
livres,deverãoserprecedidasdeexclusãodeeventuaisdetri
tosqueimpeçamoudificultematransformaçãodomaterialem
compostoorgânico.Art.2°Ocompostoorgânicoresultantedo
procedimentodequetrataestaLeiseráutilizadoexclusivamen
teemhorascomunitárias,escolares,praças,parqueseproje
tos de paisagismo e ajardinamento promovidos pelo Poder
PúblicoMunicipal.Art.3°Asdespesasdecorrentesdaexecu
ção desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias,oupormeiodeconvênioscomprogramasestaduaise
federais.Art.4°EstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação,sendoconcedidoumprazode30(trinta)diasparaque
o órgão competente tome todas as providências necessárias
ao seubomcumprimento, revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em11 de novembro de 2011.  







Estabelece normas para evitar
a propagação da dengue no
MunicípiodeFortalezaedáou
trasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1°OcontroleeaprevençãodadenguenoMunicípiode
Fortalezaobedecerãoàsnormaseàscompetênciasestabele
cidas nesta Lei. Art. 2°  Aos proprietários, inquilinos ou res
ponsáveis por propriedades particulares ou não, compete: I 
conservaralimpezadosquintais,comorecolhimentodelixoe
de pneus, latas, plásticos e outros objetos ou recipientes e
materiaisinservíveis,emgeral,quepossamacumularágua;II
conservar adequadamente vedadas as caixasd’água; III 
manter plantas aquáticas em areia umedecida, bem como
pratosdevasosdeplantascomareia,impedindooacúmulode
água nosmesmos; IV  tomar medidas para que os objetos,
plantas ornamentais ou árvores, que possam acumular água,
sejamtratadasoutenhamsuasfendascorrigidasparaevitara
propagaçãodelarvas;Vconservaraspiscinaslimpasetrata
daseascalhaseraloslimpos;emcasodedesuso,asmesmas
devemservedadas;VImantercobertososcarrinhosdemão
ecaixasdeconfecçãodemassadeconstruçõescivis,dema
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aquisição de imóvel único que se destine à sua moradia. (NR) 
Art. 116 - Suprimido. Art. 117 - Suprimido ......... Art. 119 - Su-
primido. Art. 120 - Os cargos e empregos públicos serão cria-
dos por lei, que fixará sua denominação, conjunto de atribui-
ções, padrão de vencimentos, condições de provimento e indi-
cará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. 
(NR) ................. Art. 123-A - A Procuradoria Geral do Município 
proporá a competente ação regressiva contra o servidor públi-
co, de qualquer categoria, declarado culpado por haver causa-
do à terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja 
obrigada judicialmente a reparar. (AC) § 1º - O prazo legal para 
ajuizamento da ação regressiva será a da legislação vigente, a 
contar da data em que o Procurador-Geral do Município for 
cientificado de que a Fazenda Municipal efetuou o pagamento 
do valor resultante da decisão judicial ou acordo administrativo. 
(AC) § 2º - O descumprimento, por ação ou omissão, no dis-
posto no caput deste artigo e no seu parágrafo primeiro, apura-
do em processo regular, acarretará a responsabilização civil 
pelas perdas e danos que daí resultarem. (AC) § 3º - A cessa-
ção, por qualquer forma, do exercício da função pública não 
exclui o servidor da responsabilidade perante a Fazenda Muni-
cipal. (AC) .............. Art. 123-B - A Fazenda Municipal, na liqui-
dação do que for devido pelo servidor ou empregado público, 
desde que anuído expressamente por este, poderá optar pelo 
desconto em folha de pagamento, o qual não excederá de uma 
quinta parte do valor da remuneração do servidor. (AC) Pará-
grafo Único - O agente público fazendário que autorizar o pa-
gamento da indenização dará ciência do ato, no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, ao Procurador-Geral do Município, sob pena 
de responsabilidade. (AC)” Art. 2º - Ficam revogados os arts. 
116, 117 e 119 da Lei Orgânica do Município. Art. 3º - Esta 
Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. Agostinho Frederico 
C. Gomes - PRESIDENTE. Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 
1º VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º VICE-
PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpi-
dio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú 
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** ***  

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 016,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera o caput dos arts. 124 e 
127, os arts. 125, 126, 130 e 
131 e acresce os arts. 124-A, 
126-A e 127-A, na forma que 
indica. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados o 
caput dos arts. 124 e 127, os arts. 125, 126, 130 e 131 e acres-
ce os arts. 124-A, 126-A e 127-A, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 124 - A fixação dos preços públicos, 
devidos pela utilização de bens, serviços e atividades munici-
pais, será feita pelo chefe do Poder Executivo mediante edição 
de decreto, salvo as exceções, previstas nesta Lei Orgânica. 
(NR) ................. Art. 124-A - As obras públicas municipais serão 
executadas pela Prefeitura, por administração direta ou indire-
ta, ou contratadas com particulares através de processo licitató-
rio, na forma da lei, sempre em conformidade com o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município. 
(AC) Art. 125 - É de responsabilidade do Município, de confor-
midade com os interesses e as necessidades da população, 
prestar serviços públicos, diretamente ou sob regime de con-
cessão ou permissão. (NR) Parágrafo Único - O Município 
retomará, sem indenização, os serviços públicos municipais 
permitidos ou concedidos, se executados em desconformidade 

com o ato ou contrato, destinando, na forma da lei, a permissão 
ou a concessão a outra empresa, de forma a garantir a continu-
idade dos serviços públicos. (NR) Art. 126 - Os contratos de 
concessão e os termos de permissão estabelecerão condições 
que assegurem ao poder público, nos termos da lei, a regula-
mentação e o controle sobre a prestação dos serviços  delega-
dos, observado o seguinte: (NR) I - no exercício de suas atribu-
ições, os servidores públicos, investidos de poder de polícia, 
terão livre acesso a todos os serviços e instalações das empre-
sas concessionárias ou permissionárias; (AC) II - estabeleci-
mento de sanções em caso de descumprimento de obrigações 
trabalhistas e de normas de saúde, higiene e segurança no 
trabalho e de proteção ao meio-ambiente. (AC) Art. 126-A - Os 
permissionários e os concessionários da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, que comprovadamente se envolverem com práti-
ca do turismo sexual, da prostituição infanto-juvenil e do co-
mercio de drogas ilícitas, terão cassadas suas permissões ou 
concessões. (AC) Art. 127 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os 
Vereadores e os servidores municipais, não poderão contratar 
com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após 
findas as respectivas funções. (NR) ............. Art. 127-A - Ne-
nhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência devi-
damente justificados, será realizada sem que constem: I - o 
respectivo projeto; II - o orçamento do seu custo; III - a indica-
ção dos recursos financeiros para o atendimento das respecti-
vas despesas; IV - a viabilidade do empreendimento, sua con-
veniência e oportunidade para o interesse público; V - os pra-
zos para seu início e término. .................. Art. 130 - Serão nulas 
de pleno direito as permissões, as concessões, bem como 
quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabele-
cido na Lei Orgânica e na legislação vigente. (NR) Art. 131 - O 
Município poderá consorciar-se com outros municípios para 
realização de obras ou prestação de serviços públicos de inte-
resse comum. (NR) Parágrafo Único - O Município deverá 
propiciar meios para criação, nos consórcios, de órgão consul-
tivo constituídos por cidadãos não pertencentes ao serviço 
público municipal. (AC)” Art. 2º - Esta Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de dezem-
bro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. 
Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. 
José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram 
Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º 
SECRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 017,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera o caput do art. 143, os 
arts. 134, 137, 140, 141 e 143 
e acresce os arts. 141-A e  
143-A no forma que indica e dá 
outras providências.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados o 
caput do art. 143, os arts. 134, 137, 140, 141 e 143 e acresce 
os arts. 141-A e 143-A, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 134. ............. IV - contribuição social, cobrada de 
seus servidores para custeio, em benefício destes, do sistema 
de previdência social; (AC) V - contribuição para custeio de 
iluminação pública, facultada a cobrança na fatura de consumo 
de energia elétrica. (AC) § 1º - Sempre que possível, os impos-
tos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capaci-
dade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses obje-
tos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos 
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômi-
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cas do contribuinte. (NR) ..... Art. 137 - Somente a lei específica 
pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extin-
ção de créditos tributários, bem como a forma sob a qual incen-
tivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (NR) 
...... Art. 140. .... IV - serviços de qualquer natureza, não com-
preendidos no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, 
definidos em Lei Complementar Federal. (NR) § 1º - Sem preju-
ízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 
4º, inciso II da Constituição Federal, o imposto previsto no 
inciso I poderá: (NR) I - ser progressivo em razão do valor do 
imóvel; e (AC) II - ter alíquotas diferentes de acordo com a 
localização e o uso do imóvel. (AC) § 2º - ...... I - o imposto 
previsto no inciso II: (NR) a) não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica 
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 
direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção 
de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade prepon-
derante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
(AC) b) compete ao Município da situação do bem. (AC) .......... 
§ 4º - A lei municipal observará as alíquotas máximas, bem 
como a exclusão da incidência do imposto previsto no inciso IV 
para as exportações de serviços para o Exterior, quando esta-
belecidas em lei complementar. (NR) Art. 141. ........ IV - ....... c) 
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vi-
gência da lei que os houver instituído ou aumentado; (AC) d) ou 
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou. (AC) ......... Art. 141-A - É vedada 
a cobrança de taxas: (AC) I - pelo exercício do direito de peti-
ção ao Poder Público Municipal em defesa de direitos contra 
ilegalidade ou abuso do poder; (AC) II - para obtenção de certi-
dões em repartições públicas municipais, para defesa de direi-
tos e esclarecimentos de interesse pessoal. (AC) ......... Art. 143 
- Todas as receitas com ingresso no erário municipal deverão 
ser discriminadas por rubricas nominativas que identifiquem as 
diferenças entre impostos, taxas, multas, correção monetária e 
demais cominações legais. (NR) ........ Art. 143-A - A devolução 
dos tributos indevidamente pagos, ou pagos a maior, será feita 
pelo seu valor corrigido até sua efetivação, com atualização de 
acordo com o índice legal de correção utilizado pelo Município. 
(AC)” Art. 2º - Ficam suprimidos o § 3º do art. 134, os arts. 135 
e 136, o inciso III e o § 3º do art. 140 da Lei Orgânica do Muni-
cípio. Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Fortaleza entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. 
Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluísio 
Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do 
Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sa-
les - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SE-
CRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 018,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

      
Altera os arts. 144, 145, 146, 
147 e 148 na forma que indica 
e dá outras providências.  
 

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados 
os arts. 144, 145, 146, 147 e 148, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 144 - As normas orçamentárias do Mu-
nicípio obedecerão às disposições da Constituição da Repúbli-
ca, às normas gerais de direito financeiro e ao disposto nesta 
Lei Orgânica, devendo o Município programar suas atividades 
financeiras mediante leis de iniciativa do Poder Executivo, 
abrangendo: (NR) ................ § 2º - Fica assegurada a partici-
pação da comunidade, a partir das regiões do Município, nas 

etapas de elaboração, definição e acompanhamento da execu-
ção do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
do orçamento anual, observado o que estabelece o art. 6º des-
ta Lei Orgânica. (AC) ................ § 6º - I - o orçamento fiscal, 
fixando as despesas referentes aos poderes do Município, seus 
fundos, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, estima-
das as receitas, efetivas e potenciais, aqui incluídas as renún-
cias fiscais a qualquer título; (NR) ............... § 13 - Os créditos 
devidamente autorizados deverão ser demonstrados suas 
aplicações quadrimestralmente na conformidade da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabili-
dade Fiscal. (AC) § 14 - A reestimativa por parte do Poder Le-
gislativo, em qualquer Unidade Orçamentária, só será admitida 
se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
(AC) Art. 145 - .............. § 6º - Aplicam-se aos projetos mencio-
nados neste artigo no que não contrariem o disposto quanto a 
esta matéria, as demais normas relativas ao processo legislati-
vo. (NR) § 7º - Sempre que solicitado pela Câmara Municipal 
por decisão da maioria dos seus membros, O Tribunal de Con-
tas dos Municípios emitirá, no prazo nunca superior a quinze 
dias úteis, parecer prévio sobre a proposta orçamentária. (NR) 
Art. 146 - ............... § 1º - Os créditos especiais e extraordiná-
rios terá vigência no exercício financeiro em que forem autori-
zados, salvo se o ato de  autorização for promulgado nos últi-
mos quatro meses do exercício financeiro, caso em que, rea-
bertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orça-
mento do exercício financeiro subseqüente. (NR) Art. 147 - 
................ II - se houver autorização específica na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, que não dependam de recur-
sos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou 
de custeio geral ou de capital. (NR) Art. 148 - Excluídas as 
operações de crédito e participação nas diversas transferên-
cias, a Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentá-
rias, cujo montante não poderá exceder as determinações 
legais pertinentes à lei complementar que cuide da matéria 
específica. (NR)” Art. 2º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgâ-
nica do Município em Fortaleza entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de dezem-
bro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. 
Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. 
José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram 
Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º 
SECRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 019,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006  

Altera o inciso II do § 1º do art. 
40 da Lei Orgânica do Municí-
pio na forma que indica e dá 
outras providências.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Fica alterado o 
inciso II do § 1º do art. 40 da Lei Orgânica do Município, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 40 - ..............   
§ 1º - ............... II - organização administrativa, matéria tributá-
ria e orçamentária e serviços públicos, exceto os contidos no 
art. 28 desta Lei Orgânica; (NR) ..............” Art. 2º - Fica revoga-
do o inciso VI do art. 28 da Lei Orgânica do Município. Art. 3º - 
Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de Forta-
leza entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS 
DE ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. Agostinho Frede-
rico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluísio Sérgio Novais Eleu-
terio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º 
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CADIM é exclusiva de cada órgão ou entidade pertencente à 
Administração Pública Municipal. Art. 9º - Ocorrendo as hipóte-
ses previstas nos incisos V, VI e VII, do art. 3º, deste Decreto, 
as informações relativas aos respectivos processos judiciais 
serão prestadas pela Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral 
do Município (PGM), à SEFIN, para efeito de inscrição no CA-
DIM.

SEÇÃO VI 
DOS RESPONSÁVEIS

 Art. 10 - São responsáveis pelo suprimento e 
atualização das informações no CADIM: I - Secretário Munici-
pal, no caso de inadimplência com relação a deveres subordi-
nados à respectiva pasta; II - Procurador Geral do Município, 
na hipótese de deveres relacionados às suas exclusivas atribui-
ções; III - Superintendente, Presidente ou Dirigente máximo, 
nas hipóteses de inadimplência com relação a deveres subor-
dinados à respectiva instituição.  

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 11 - Os órgãos e entidades municipais infor-
marão à Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Fortaleza, instituída pelo Decreto 11.102, de 09 de janeiro de 
2002, sobre as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem sido 
declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pú-
blica Municipal, na forma da legislação de licitação e contratos. 
Art. 12 - Os órgãos e entidades da Administração Municipal 
manterão registros detalhados das pendências incluídas no 
CADIM, permitindo irrestrita consulta pelos inadimplentes aos 
seus respectivos registros. Art. 13 - A inexistência de registro no 
CADIM não configura reconhecimento de regularidade de situ-
ação, nem elide a apresentação de documentos exigidos em 
lei, decreto e outros atos normativos. Art. 14 - O registro do 
devedor no CADIM ficará suspenso nas hipóteses em que a 
exigibilidade da pendência objeto do registro também estiver 
suspensa. Parágrafo Único - A suspensão da inscrição não 
acarreta a sua exclusão do CADIM, mas apenas a suspensão 
dos impedimentos previstos no art. 4º, deste Decreto. Art. 15 - 
Uma vez comprovada a regularização da situação que deu 
causa à inclusão no CADIM, a inscrição correspondente deverá 
ser excluída no prazo de até 05 (cinco) dias, pelas autoridades 
previstas no art. 10, deste Decreto. Art. 16 - Fica a SEFIN auto-
rizada a baixar os atos necessários ao funcionamento do CA-
DIM a que se refere este Decreto.  Art. 17 - Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 16 de novembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alexan-
dre Sobreira Cialdini - SECRETÁRIO DE FINANÇAS. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12294 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2007 

Regulamenta o tratamento dife-
renciado concedido para as mi-
croempresas e empresas de 
pequeno porte nas licitações de 
bens, serviços e obras no âmbi-
to da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 83, Lei 
Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a previsão do art. 
170, IX da Constituição Federal de 1988, que estabelece que a 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, existência 
digna, favorecimento para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no país. CONSIDERANDO ainda a previsão do 
art. 179 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensa-

rão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administra-
tivas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela elimina-
ção ou redução destas por meio de lei. CONSIDERANDO, por 
fim, a previsão dos arts. 42, 43, 44, 45, 47, 48 e 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que institui 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Peque-
no Porte. DECRETA:  

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 Art. 1º - Nas contratações públicas de bens e 
serviços da Administração Pública Municipal direta e indireta 
deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as Microempresas - ME e Empresas de Pe-
queno Porte - EPP objetivando: I - a promoção do desenvolvi-
mento econômico e social no âmbito municipal e regional; II - a 
ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte; III - o incentivo à 
inovação tecnológica; IV - o fomento do desenvolvimento local, 
através do apoio aos arranjos produtivos locais. § 1º - Subordi-
nam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da admi-
nistração pública municipal direta, os fundos especiais, as au-
tarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades contro-
ladas direta ou indiretamente pelo Município. § 2º - As institui-
ções privadas que recebam recursos de convênios deverão 
envidar esforços para implementar e comprovar o atendimento 
desses objetivos nas respectivas prestações de contas.  

CAPÍTULO II 
DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE GESTÃO 

 Art. 2º - Para a ampliação da participação das 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, a 
Administração Pública Municipal deverá, sempre que possível: I 
- instituir ou utilizar cadastro que possa identificar as microem-
presas e pequenas empresas sediadas localmente, com suas 
linhas de fornecimento, de modo a possibilitar o envio de notifi-
cação de licitação e auferir a participação das mesmas nas 
compras municipais; II - estabelecer e divulgar um planejamen-
to anual e plurianual das contratações públicas a serem reali-
zadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contrata-
ções; III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e 
serviços contratados de modo a orientar as microempresas e 
empresas de pequeno porte para que adequem os seus pro-
cessos produtivos; IV - na definição do objeto da contratação, 
não utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a 
participação das microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas localmente/regionalmente; V - elaborar editais de 
licitação por item quando se tratar de bem divisível, permitindo 
mais de um vencedor para uma licitação.  

CAPÍTULO III 
DAS REGRAS ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO 

 Art. 3º - Exigir-se-á da microempresa e da em-
presa de pequeno porte, para habilitação em quaisquer licita-
ções da Administração Pública Municipal para fornecimento de 
bens para pronta entrega ou serviços imediatos, apenas o 
seguinte: I - ato constitutivo da empresa, devidamente registra-
do; II - inscrição no CNPJ; III - comprovação de regularidade 
fiscal, compreendendo a regularidade com a seguridade social, 
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e para 
com a Fazenda Federal, a Estadual e/ou Municipal, conforme o 
objeto licitado; IV - eventuais licenças, certificados e atestados 
que forem necessários à comercialização dos bens ou para a 
segurança da Administração Pública Municipal. Art. 4º - Nas 
licitações da Administração Pública Municipal, as microempre-
sas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regulari-
dade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. § 1º - 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
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fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública Municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou posi-
tivas com efeito de certidão negativa. § 2º - Entende-se o termo 
declarado vencedor de que trata o parágrafo anterior o momen-
to imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso da 
modalidade de pregão, e nos demais casos, no momento pos-
terior ao julgamento das propostas. § 3º - A não regularização 
da documentação, no prazo previsto no § 1º, implicará preclu-
são do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previs-
tas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitan-
tes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatu-
ra do contrato, ou revogar a licitação. § 4º - O disposto no pa-
rágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório da 
licitação.  

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E OUTROS INCENTIVOS 

 Art. 5º - Nas licitações será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte. § 1º - Entende-se 
por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço. § 
2º - Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabele-
cido no § 1º será apurado após a fase de lances e antes da 
negociação e corresponderá a diferença de até 5% (cinco por 
cento) superior ao valor da menor proposta. § 3º - Para efeito 
do disposto neste artigo, proceder-se-á da seguinte forma: I - 
ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado o objeto em seu favor; II - não havendo a 
contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º deste 
artigo, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; III - na hipótese de empate real dos valores apresenta-
dos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem em situação de empate real será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. § 4º - Na hipótese de não contratação 
nos termos previstos nos incisos I, II e III, o contrato será adju-
dicado em favor da proposta originalmente vencedora do cer-
tame. § 5º - O disposto neste artigo somente se aplicará quan-
do a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro-
empresa ou empresa de pequeno porte. § 6º - No caso de 
pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. § 7º - Nas demais modalidades 
de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova pro-
posta deverá ser estabelecido pela Administração Pública Mu-
nicipal e estar previsto no instrumento convocatório. Art. 6º - A 
Administração Pública Municipal deverá realizar processo licita-
tório destinado exclusivamente à participação de microempre-
sas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor 
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). § 1º - Em licitações 
para aquisição de produtos de origem local e serviços de ma-
nutenção, a Administração Pública Municipal deverá utilizar 
preferencialmente a modalidade pregão presencial. Art. 7º - A 
Administração Pública Municipal poderá realizar processo licita-
tório em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de 
microempresas ou de empresas de pequeno porte, sob pena 
de desclassificação. § 1º - A exigência de que trata o caput 
deve estar prevista no instrumento convocatório, especificando-
se o percentual mínimo do objeto a ser subcontratado que 
poderá ser de até 30% (trinta por cento) do valor total licitado. § 
2º - É vedada a exigência de subcontratação de itens ou parce-

las determinadas ou de empresas específicas. § 3º - As micro-
empresas e empresas de pequeno porte a serem subcontrata-
das deverão estar indicadas e qualificadas nas propostas dos 
licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem forneci-
dos e seus respectivos valores. § 4º - No momento da habilita-
ção, deverá ser comprovada a regularidade fiscal das micro-
empresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, como 
condição do licitante ser declarado vencedor do certame, bem 
como ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, 
aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º art. 4º. 
§ 5º - A empresa contratada compromete-se a substituir a sub-
contratada, no prazo máximo de 30 (trinta dias), na hipótese de 
extinção da subcontratação, mantendo o percentual original-
mente contratado até a sua execução total, notificando o órgão 
ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 
das sanções cabíveis. § 6º - A empresa contratada responsabi-
liza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 
centralizado e qualidade da subcontratação. § 7º - Os empe-
nhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas 
serão destinados diretamente às microempresas e empresas 
de pequeno porte subcontratadas. § 8º - Demonstrada a invia-
bilidade de nova subcontratação, nos termos do § 5º, a Admi-
nistração Pública Municipal deverá transferir a parcela subcon-
tratada à empresa contratada, desde que a sua execução já 
tenha sido iniciada. Art. 8º - A exigência de subcontratação não 
será aplicável quando o licitante for: I - microempresa ou em-
presa de pequeno porte; II - consórcio composto em sua totali-
dade ou parcialmente por microempresas e empresas de pe-
queno porte, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Art. 9º - Nas licitações para a aquisi-
ção de bens, serviços de natureza divisível, e desde que não 
haja prejuízo para o conjunto ou complexo, a Administração 
Pública Municipal deverá reservar, cota de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto, para a contratação de microempre-
sas e empresas de pequeno porte. § 1º - O disposto neste 
artigo não impede a contratação das microempresas ou empre-
sas de pequeno porte na totalidade do objeto, sendo-lhes re-
servada exclusividade de participação na disputa de que trata o 
caput. § 2º - Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, 
local/regionalmente, o mínimo de 3 (três) fornecedores compe-
titivos enquadrados como microempresa ou empresa de pe-
queno porte e que atendam às exigências constantes do ins-
trumento convocatório. § 3º - Admiti-se a divisão da cota reser-
vada em múltiplas cotas, objetivando-se a ampliação da com-
petitividade, desde que a soma dos percentuais de cada cota 
em relação ao total do objeto não ultrapasse a 25% (vinte e 
cinco por cento). § 4º - Não havendo vencedor para a cota 
reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescen-
tes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. Art. 10 
- Não se aplica o disposto nos artigos 6º a 9º quando: I - os 
critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte não forem expres-
samente previstos no instrumento convocatório; II - não houver 
um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados 
local ou no regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; III - o tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte não for vantajoso para a Administração Pú-
blica Municipal ou representar prejuízo ao conjunto ou comple-
xo do objeto a ser contratado; IV - a soma dos valores licitados 
por meio do disposto nos arts. 6º a 9º, 25% (vinte e cinco por 
cento) do total licitado em cada ano civil; V - a licitação for dis-
pensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993. Parágrafo Único - Para fins do 
disposto no inciso III, considera-se não vantajoso para a admi-
nistração quando o tratamento diferenciado e simplificado não 
for capaz de alcançar os objetivos previstos no art. 1º deste 
decreto justificadamente, ou resultar em preço superior ao valor 
estabelecido como referência. 

CAPÍTULO V 
DA CAPACITAÇÃO 
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 Art. 11 - É obrigatória a capacitação dos mem-
bros das Comissões de Licitação da Administração Municipal 
para aplicação do que dispõe este decreto. 

CAPÍTULO VI 
DO CONTROLE 

 Art. 12 - A Administração Pública Municipal pode-
rá definir em 30 dias a contar da data da publicação deste de-
creto, meta anual de participação das microempresas e empre-
sas de pequeno porte nas compras do Município. Parágrafo 
Único - A meta será revista anualmente por ato da Chefe do 
Poder Executivo. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 13 - Para fins do disposto neste decreto, o 
enquadramento como ME e EPP se dará nas condições do art. 
3º do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pe-
queno Porte, Lei Complementar nº 123/06, devendo ser exigido 
das mesmas a declaração, sob as penas da lei, de que cum-
prem com os requisitos legais para a qualificação como ME e 
EPP e não se enquadram em nenhuma das vedações previstas 
no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Pará-
grafo Único - A declaração exigida no caput do artigo anterior 
deverá ser entregue no momento do credenciamento. Art. 14 - 
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua 
publicação. Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 16 
de novembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 8117/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que dispõe o Decreto nº 11459, de 11.08.03. RESOLVE atri-
buir a LANNA CARINNE MELO DE SÁ RORIZ, Auxiliar Técnico 
(Suporte Técnico), a importância de R$ 758,40 (setecentos e 
cinqüenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente a 
04 (quatro) diárias, da Região II (acrescido uma diária de des-
locamento consoante o que estabelece o § 3º do art. 2º do 
Decreto nº 11.459, de 11.08.03) e conceder passagem aérea 
de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para via-
gem a Brasília no período 30.10 a 01.11.2007, para acompa-
nhar o processo de tramitação da TV Educativa Municipal, bem 
como acompanhar a Senhora Prefeita em Reunião com a Mi-
nistra do Turismo, Marta Suplicy, no dia 31.10.07, devendo as 
despesas correr por conta da Dotação Orçamentária 
339033.100 (Passagens e Despesas com Locomoção), e 
33.90.14 (Diárias Civil), consignadas a Secretaria de Finanças 
do Município, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de outubro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 8118/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que dispõe o Decreto nº 11459, de 11.08.03. RESOLVE atri-
buir a HENRIQUE SÉRGIO ABREU, Secretário de Turismo de 
Fortaleza, a importância de R$ 739,20 (setecentos e trinta e 
nove reais e vinte centavos), de acordo com o parágrafo único 
do Decreto nº 11.425 de 03.06.03, correspondente a 02 (duas) 
diárias, da Região II (acrescido uma diária de deslocamento 
consoante o que estabelece o § 3º do art. 2º do Decreto nº 
11.459, de 11.08.03) e conceder passagens aéreas de ida e 
volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar da 
Reunião no Ministério do Turismo com a Sra. Prefeita Luizianne 
Lins e a Ministra Marta Suplicy, no dia 31.10.07, devendo as 
despesas correrem por conta da Dotação Orçamentária 
23.695.0060.1067.0003, Elemento de Despesa 3390.14.0100, 

Diárias Civil e 3390.33.0100, Passagens e Despesas com 
Locomoção, consignada no vigente orçamento a Secretaria de 
Turismo de Fortaleza. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 29 de outubro de 2007. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José 
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 8235/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto nº 11459, de 11.08.03. RESOLVE 
atribuir a LIA CAVALCANTE FREITAS, Auxiliar Técnico, a im-
portância de R$ 2.956,80 (dois mil, novecentos e cinqüenta e 
seis reais e oitenta centavos), (de acordo com o parecer da 
Procuradoria Geral do Município, que concede o valor da maior 
diária nacional para cada dia de afastamento, em face da ine-
xistência de previsão regulamentar de valor específico de diá-
rias internacionais), correspondente a 08 (oito) diárias, (acres-
cido uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o 
§ 3º do art. 2º, do Decreto nº 11.459 de 11.08.03) e conceder 
passagens aéreas no trecho Fortaleza/Lisboa/Bruxelas/Bar-
celona/Lisboa/Fortaleza, para acompanhar a Senhora Prefeita, 
em viagens a Bruxelas no dia 07.11.2007, onde irá participar do 
Seminário “O presente e o futuro da cooperação EU - AL: qual 
o papel dos governos locais e regionais?”, promovido pelo 
Observatório para a Cooperação Descentralizada União Euro-
péia - América Latina, em parceria com o Comitê de Regiões 
da União Européia, bem como em viagem ao Reino da Espa-
nha, para tomar parte no Barcelona Metting Point, nos dias 08 
a 11.11.2007, e nos dias 12 e 13.11.2007, estará em Madri, 
entregando documentos para o Projeto de Cooperação para 
Financiamento do Teatro Municipal, devendo as despesas 
correr por conta da Dotação Orçamentária 339014.100 (Diárias 
Civil), 339033.100 (Passagens e Despesas com Locomoção), 
consignadas a Secretaria de Finanças, pelo orçamento vigente. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
05 de novembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PRE-
FEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 8446/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto nº 11459, de 11.08.03. RESOLVE 
atribuir a ROSEMARY CONTI, Presidente da Comissão de 
Implantação do Conselho de Educação de Fortaleza e do Sis-
tema de Ensino, a importância de R$ 475,20 (quatrocentos e 
setenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente a 02 
(duas) diárias, da Região II (acrescido uma diária de desloca-
mento consoante o que estabelece o § 3º do art. 2º do Decreto 
nº 11.459 de 11.08.03) e conceder passagem aérea de ida e 
volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para representar a 
Titular da Pasta na IV Reunião do GT Capitais e Grandes Cida-
des, no dia 13.11.2007, devendo as despesas correr por conta 
da Dotação Orçamentária 24.101.12.361.0014.1010.0001, 
Elemento de Despesas 339014.0.101 (Diárias Civil), 
339033.0.101 (Passagens e Despesas com Locomoção), con-
signadas a Secretaria Municipal de Educação. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 09 de novembro 
de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 8603/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por LUCIANO LEITE CAMPOS, de reconhecer a 
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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
Institui o Plano Diretor Partici-
pativo do Município de Fortale-
za e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Em atendimento às disposições do art. 182 da 
Constituição da República, do Capítulo III da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e da 
Secção II, Capítulo I, Título V da Lei Orgânica Municipal, esta 
Lei Complementar institui o Plano Diretor Participativo do 
Município de Fortaleza, devendo o mesmo ser observado pelos 
agentes públicos e privados. Art. 2º - O Plano Diretor, aplicável 
à totalidade do território municipal, é o instrumento básico da 
política urbana do Município e integra o sistema de 
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei anual do orçamento municipal 
orientar-se pelos princípios fundamentais, objetivos gerais e 
ações estratégicas prioritárias nele contidas. 

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

 Art. 3º - São princípios da Política Urbana: I - as 
funções socioambientais da cidade; II - a função social da pro-
priedade; III - a gestão democrática da cidade; IV - a equidade. 
§ 1º - As funções socioambientais da cidade serão cumpridas 
quando atendidas as diretrizes da política urbana estabelecidas 
no art. 2º da Lei Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cida-
de - das quais cabe ressaltar: I - a promoção da justiça social, 
mediante ações que visem à erradicação da pobreza e da 
exclusão social, da redução das desigualdades sociais e da 
segregação socioespacial; II - o direito à cidade, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações; III - a proteção, a preservação e a valorização do 
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; IV - a preservação e conservação do 
meio ambiente, assegurando a proteção dos ecossistemas e 
recursos ambientais existentes e garantindo a todos os habitan-
tes um meio ambiente ecologicamente equilibrado; V - o de-
senvolvimento sustentável, promovendo a repartição equânime 
do produto social e dos benefícios alcançados, proporcionando 
um uso racional dos recursos naturais, para que estes estejam 
disponíveis às presentes e futuras gerações. § 2º - A função 
social da propriedade é cumprida mediante o pleno desenvol-
vimento da sua função socioambiental. § 3° - A propriedade 
cumpre sua função socioambiental quando, cumulativamente: I 

- for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; II -  
atenda às exigências fundamentais deste Plano Diretor; III - 
assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça socioambiental e ao de-
senvolvimento das atividades econômicas; IV - assegure o 
respeito ao interesse coletivo quanto aos limites, parâmetros de 
uso, ocupação e parcelamento do solo, estabelecidos nesta Lei 
e na legislação dela decorrente; V - assegurar a democratiza-
ção do acesso ao solo urbano e à moradia; VI - não for utiliza-
da para a retenção especulativa de imóvel. § 4º - A gestão da 
cidade será democrática, incorporando a participação dos dife-
rentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução 
e acompanhamento, garantindo: I - a participação popular e a 
descentralização das ações e processos de tomada de deci-
sões públicas em assuntos de interesses sociais; II - a partici-
pação popular nas definições de investimentos do orçamento 
público; III - o desenvolvimento sustentável; IV - o acesso pú-
blico e irrestrito às informações e análises referentes à política 
urbana; V - a capacitação dos atores sociais para a participa-
ção no planejamento e gestão da cidade; VI - a participação 
popular na formulação, implementação, avaliação, monitora-
mento e revisão da política urbana. § 5º - O princípio da equi-
dade será cumprido quando as diferenças entre as pessoas e 
os grupos sociais forem respeitadas e, na implementação da 
política urbana, todas as disposições legais forem interpretadas 
e aplicadas de forma a reduzir as desigualdades socioeconô-
micas no uso e na ocupação do solo do Município de Fortaleza, 
devendo atender aos seguintes objetivos: I - a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária; II - a garantia da redução 
das desigualdades sociais, visando à erradicação da pobreza, 
da marginalização e, em especial, das favelas; III - a justa dis-
tribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de 
urbanização; IV - a promoção do bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, cor, religião, idade, gênero, orientação 
sexual e quaisquer outras formas de discriminação. § 6º - O 
Município deverá dispor de legislações, políticas públicas e 
programas específicos voltados para a redução da desigualda-
de social, que objetivem: I - a garantia de condições dignas de 
habitabilidade para a população de baixa renda; II - o usufruto 
pleno da economia, da cultura e do meio ambiente com a utili-
zação dos recursos para o benefício de todos os habitantes 
utilizando critérios de equidade distributiva, complementaridade 
econômica, respeito à cultura e à sustentabilidade ecológica; III 
- a justa repartição dos ônus fiscais, considerando o princípio 
da capacidade contributiva. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

 
 Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I - 
considerar, no processo de planejamento e execução das polí-
ticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e 
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir 
um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefí-
cios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recupe-
rando e transferindo para a coletividade parte da valorização 
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o 
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da 
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de 
saneamento ambiental e das características do sistema viário; 
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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interesse de preservação; XI - desenvolver planos, programas 
e projetos de intervenções nas Zonas Especiais de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural de interesse artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico (ZEPH), a fim de atender o objetivo 
destas zonas especiais; XII - garantir a participação da comuni-
dade na política cultural do Município; XIII - elaborar o plano do 
centro da cidade de proteção do patrimônio cultural de interes-
se artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; XIV - 
elaborar um estudo da paisagem da enseada do Mucuripe, a 
fim de defini-la como patrimônio paisagístico da cidade de For-
taleza, considerando principalmente a população de pescado-
res; XV - elaborar planos específicos para a regeneração e 
integração urbana dos riachos Pajeú e Jacarecanga, definindo-
os como patrimônio paisagístico; XVI - elaborar estudos e pro-
jetos, bem como implementar os serviços de restauro dos imó-
veis do Município de interesse histórico e cultural; XVII - criar 
mecanismos de estímulo para o restauro de imóveis pelos 
entes particulares; XVIII - implantar o Museu da Cidade de 
Fortaleza; XIX - elaborar planos de reabilitação urbana dos 
sítios históricos e arqueológicos de Fortaleza. Art. 44 - A política 
municipal de patrimônio cultural e natural visa a preservar e 
proteger o patrimônio de interesse cultural de Fortaleza, toma-
dos individualmente ou em conjunto. § 1º - Entende-se por 
patrimônio cultural o conjunto de bens móveis e imóveis, de 
natureza material e imaterial, portadores de referência à identi-
dade, à ação, e à memória dos diferentes grupos da sociedade. 
§ 2º - Bens materiais são todas as expressões de cunho histó-
rico, étnico, artístico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, 
urbanístico, científico e tecnológico, incluindo as obras, objetos, 
documentos, edificações, ruínas, lugares, paisagens e os de-
mais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. § 
3º - Bens materiais são todos os conhecimentos e modos de 
criar, fazer e viver, identificados como elementos pertencentes 
à cultura comunitária, tais como as festas, as danças, o entre-
tenimento, o humor, o pré-carnaval de músicas tradicionais, as 
quadrilhas juninas, o maracatu, o forró, bem como as manifes-
tações étnicas, literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas, 
religiosas, cinematográficas, gastronômicas, entre outros valo-
res e práticas da vida social. Art. 45 - O Município deverá esti-
mular as atividades de valorização do patrimônio imaterial 
registrado e titulado como patrimônio histórico, cultural e paisa-
gístico, através da implementação de programas, projetos e 
políticas com a população envolvida, proporcionando condi-
ções, infraestruturas, capacitação e incentivos que assegurem 
a proteção do patrimônio cultural e beneficiem a população 
envolvida. Art. 46 - Poderá o Município provocar a instauração 
do processo de registro em âmbito federal dos bens imateriais 
titulados como patrimônios culturais, encaminhando propostas 
para registro, acompanhadas de sua documentação técnica 
para o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Art. 47 - Consideram-se edificações, monu-
mentos, obras e paisagens de interesse de proteção e preser-
vação aquelas que se constituírem em elementos representati-
vos do patrimônio cultural do Município, por seu valor histórico, 
cultural, étnico, paisagístico, arqueológico, social, formal, fun-
cional, técnico ou afetivo, considerando também as edificações 
recentes que constituem um referencial da arquitetura moderna 
da cidade. Art. 48 - A identificação das edificações, monumen-
tos, obras e paisagens de interesse de preservação será reali-
zada mediante a aplicação, dentre outros, dos critérios de his-
toricidade, caracterização arquitetônica, representatividade, 
originalidade, valores simbólico, cultural, étnico, ecológico e 
paisagístico. Art. 49 - A identificação das edificações e obras de 
interesse de preservação e conservação estará sujeita a dife-
rentes níveis de proteção classificados em legislação específi-
ca. 

 
CAPÍTULO VIII 

Da Política de Desenvolvimento Econômico 
 
 Art. 50 - São diretrizes da política de desenvolvi-
mento econômico: I - consolidação do Município como um 
núcleo regional de atividades de comércio, serviços, inovação 
tecnológica e desenvolvimento sustentável; II - delimitar partici-

pativamente as Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e 
Socioeconômica (ZEDUS), e promover sua consolidação como 
núcleos de atividades produtivas, respeitando a potencialidade 
de cada área; III - estímulo às atividades produtivas, segundo 
os princípios da desconcentração e descentralização, de modo 
a favorecer o desenvolvimento de atividades geradoras de 
trabalho e renda em todo o território municipal; IV - fortaleci-
mento das atividades do Porto do Mucuripe e de seu entorno 
observando a disponibilidade de infraestrutura e a sustentabili-
dade ambiental da área; V - apoio e estímulo à criação e à 
ampliação de centros de pesquisa e tecnologia, por parte do 
poder público e da iniciativa privada; VI - adequação dos ins-
trumentos das políticas econômica, tributária, financeira e or-
çamentária, bem como dos gastos públicos, ao desenvolvimen-
to urbano; VII - apoio e estímulo às iniciativas de produção 
cooperativa e de economia solidária, em estruturas familiares 
de produção, como a agricultura urbana, bem como as ativida-
des que se caracterizam como micro e pequenos empreendi-
mentos; VIII - apoio ao processo educacional e incentivo à 
qualificação profissional, tendo em vista as potencialidades, 
habilidades e experiências - implícitas ou adquiridas - dos mu-
nícipes e as demandas do mercado de trabalho; IX - apoio e 
estímulo a centros públicos de promoção à economia solidária; 
X - apoio e incentivos à agricultura urbana, através de unidades 
produtivas familiares, inclusive com incentivos fiscais. Art. 51 - 
São ações estratégicas da política de desenvolvimento econô-
mico: I - implantar programa de educação profissional continu-
ada, abrangendo as áreas econômicas do comércio, serviços, 
turismo, cultura e indústria; II - desenvolver programas de in-
clusão digital; III - estimular a produção e distribuição de bens e 
serviços culturais como fator de desenvolvimento local, em 
especial do artesanato como produto de exportação; IV - de-
senvolver cooperativas sociais e arranjos de economia solidária 
para o segmento de pessoas em situação de desvantagem 
social, em especial nas Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS); V - desenvolver programas de incentivo à geração de 
trabalho e renda locais, a partir das potencialidades econômi-
cas e culturais e ambientais dos bairros, priorizando as zonas 
habitadas pela população de baixa renda; VI - elaborar e im-
plementar programa de apoio e suporte ao desenvolvimento e 
qualificação das feiras livres como centros de distribuição popu-
lar; VII - criar mecanismos de escoamento da produção familiar 
e dos pequenos empreendedores; VIII - desenvolver plano de 
incentivo a atividades de geração de trabalho e renda na Zona 
Especial do Projeto Orla (ZEPO), incluindo o Porto do Mucuri-
pe; IX - fortalecer economicamente o Centro de Fortaleza com 
apoio a atividades educacionais e culturais, tais como escolas 
de artes, universidades, centros culturais, e criação de núcleos 
de inovação em serviços de tecnologia de informação; X - defi-
nir área para transferência do mercado atacadista de Fortaleza, 
favorecendo seu fortalecimento e consolidação dentro dos 
limites do município; XI - desenvolver estudos técnicos para a 
delimitação das Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e 
Socioeconômica (ZEDUS); XII - elaborar e implementar planos 
e projetos de desenvolvimento socioeconômico; XIII - promover 
o fortalecimento da geração de trabalho e renda e o apoio ao 
desenvolvimento de arranjos produtivos através de programas 
de microcrédito e incentivos fiscais, especialmente nas Zonas 
Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZE-
DUS); XIV - criar um programa de fomento às experiências 
laborais comunitárias com a base no cooperativismo e associa-
tivismo. 
 

CAPÍTULO IX 
Da Política de Turismo 

 
 Art. 52 - A política municipal de turismo visa valo-
rizar o patrimônio turístico da cidade, no sentido de fomentar o 
desenvolvimento sustentável de base local, respeitando suas 
múltiplas inter-relações de importância social, econômica, cultu-
ral e ambiental, estabelecendo equilíbrio adequado entre essas 
4 (quatro) dimensões, para garantir sua sustentabilidade e 
qualidade de vida para a população, e seus visitantes. Art. 53 - 
Constituem diretrizes da política de desenvolvimento turístico: I 
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LEI Nº 9.585 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 
 

Dispõe sobre a criação dos 
programas Polo Tecnológico de 
Fortaleza (PTFOR), e Polo Cri-
ativo de Fortaleza (PCFOR), 
para o fomento de empresas de 
base tecnológica e o desenvol-
vimento sociocultural do muni-
cípio de Fortaleza e dá outras 
providências. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Seção I 

Dos Objetivos dos Programas 
 

Art. 1º - Esta Lei institui os programas Polo Tec-
nológico de Fortaleza (PTFOR) e Polo Criativo de Fortaleza 
(PCFOR), que dispõem sobre o apoio a empreendimentos 
produtivos no município de Fortaleza, por meio da concessão 
de benefícios fiscais e materiais às pessoas jurídicas que de-
senvolvem atividades econômicas de base tecnológica e ativi-
dades culturais, mediante a prestação de contrapartidas socio-
econômicas por parte dos beneficiários, observados os requisi-
tos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento. 

Art. 2º - Os programas PTFOR e PCFOR têm por 
objetivo incentivar o desenvolvimento sustentável econômico, 
sociocultural e tecnológico do município de Fortaleza, por meio 
da promoção de inclusão social, capacitação tecnológica e 
profissional de jovens e adultos, requalificação urbana de imó-
veis de interesse público e redirecionamento produtivo de  
áreas territoriais do Município, investimento em pesquisa e 
desenvolvimento e inovação, e formação de arranjos produtivos 
locais integrados, visando à geração de empregos formais, ao 
incremento da arrecadação tributária e ao aprimoramento do 
bem-estar social  

Art. 3º - O PTFOR seguirá o disposto na Lei Or-
gânica do Município de Fortaleza, Título V, Capítulo IV - Da 
Ciência e da Tecnologia.  

Art. 4º - O PCFOR seguirá o disposto na Lei Or-
gânica do Município de Fortaleza, Título V, Capítulo V - Da 
Educação, da Cultura e do Desporto. 
 

Seção II 
Da Estrutura de Gestão 

 
Subseção I 

Do Comitê de Avaliação de Benefícios 
 

Art. 5º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico do Município, o Comitê de 
Avaliação de Benefícios (CAB), que será composto pelos titula-
res dos seguintes órgãos:  

I - Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), com seu titular como presidente;  

II - Secretaria do Planejamento e Orçamento 
(SEPLA);  

III - Secretaria de Finanças (SEFIN);  
IV - Secretaria de Cultura de Fortaleza                    

(SECULTFOR);  
V - Secretaria de Administração do Município 

(SAM); 
VI - Procuradoria Geral do Município (PGM);  
VII - Chefia de Gabinete da Prefeita;  
VIII - um vereador representando a Comissão de 

Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente da Câ-
mara Municipal de Fortaleza.  

§ 1° - O CAB terá como função deliberar sobre a 
concessão de incentivos e suas normas de funcionamento 

serão estabelecidas no Regimento Interno, que será aprovado 
por decreto da chefia do Poder Executivo.  

§ 2° - As decisões do CAB serão aprovadas sob 
a forma de resolução e terão validade após serem publicadas 
no Diário Oficial do Município de Fortaleza.  

Art. 6º - Caberá ao CAB examinar as demandas 
de benefícios, à luz dos seguintes critérios:  

I - incremento da arrecadação, de acordo com as 
metas estabelecidas;  

II - impacto das atividades da requerente no de-
senvolvimento do Município;  

III - alcance social do empreendimento da reque-
rente; 

 IV - localização dos empreendimentos nas               
áreas-polo ou nos parques tecnológicos e culturais;  

V - compatibilidade com o Plano Diretor da Cida-
de;  

VI - fortalecimento de pessoas jurídicas locais; 
VII - efeito multiplicador do emprego;  

VIII - aquisição de bens e serviços e contratação 
de força de trabalho local;  

IX - regularidade no cumprimento das obrigações 
tributárias.  
 

Subseção II 
Do Grupo de Análise de Pleitos 

 
Art. 7º - Fica instituído na Secretaria de Desen-

volvimento Econômico o Grupo de Análise de Pleitos (GAP), 
que terá como funções avaliar os pleitos encaminhados ao 
CAB e sobre os mesmos emitir parecer, nos termos desta Lei e 
de seu regulamento.  

§ 1° - O Grupo de Análise de Pleitos (GAP)               
será integrado por um técnico indicado por cada um dos ór-
gãos integrantes do CAB e será coordenado por um Asses-             
sor para o Desenvolvimento, nível DG-l, cargo ora criado               
na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE).  

§ 2° - Caberá igualmente à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico proporcionar os meios necessários ao 
adequado funcionamento do GAP e estabelecer a estrutura de 
apoio para estudos sobre a economia do Município e a fiscali-
zação do cumprimento desta Lei, de seu regulamento e das 
resoluções do CAB. 
 

Seção III 
Dos Procedimentos e Condições para Concessão  

dos Benefícios 
 

Art. 8º - Os benefícios previstos nesta Lei deve-
rão ser expressamente requeridos pelo interessado, por meio 
de projeto executivo apresentado à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, com base no regulamento da presente            
Lei.  

§ 1° - A viabilidade do projeto deverá ser subme-
tida a parecer técnico do GAP, cabendo ao CAB a decisão 
quanto ao deferimento.  

§ 2° - Os incentivos fiscais concedidos por esta 
Lei não são cumulativos com outros benefícios municipais 
existentes ou que venham a ser criados.  

§ 3° - Somente as pessoas jurídicas instaladas 
nas áreas-polo, nos parques tecnológicos e nos parques cultu-
rais terão direito aos incentivos fiscais de que trata a presente 
Lei.  

Art. 9º - Os contribuintes contemplados com be-
nefícios deverão comprovar, periodicamente, o cumprimento 
integral de condições e requisitos estabelecidos, segundo      
cronograma de execução de projetos aprovados pelo               
CAB.  

§ 1° - Os contribuintes inscritos no PTFOR e no 
PCFOR ficam obrigados a adotar os meios tecnológicos defini-
dos pela Secretaria Municipal de Finanças para emissão de 
cupom fiscal, nota fiscal eletrônica e outros que venham a ser 
criados.  



22

P
O

LÍ
TI

C
A DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009 (SUPLEMENTO) QUARTA-FEIRA - PÁGINA 7
  

§ 2° - O GAP poderá, a qualquer tempo, notificar 
a beneficiária para que comprove, mediante documentação 
hábil, o cumprimento das condições que a habilitaram a reque-
rer ou a receber o incentivo, e que permitam a sua continuida-
de. 

 Art. 10 - Somente as pessoas jurídicas regulares 
perante os fiscos federal, estadual e municipal, inclusive com 
relação à Previdência Social, relativamente a obrigações prin-
cipais e acessórias, poderão participar dos programas de bene-
fícios propostos na presente Lei.  

§ 1° - A situação de superveniente irregularidade 
fiscal ou contábil, desde que comprovada mediante processo 
regular, será causa de cancelamento do benefício concedido, 
por meio de resolução do CAB.  

§ 2° - Na hipótese de a irregularidade, a que se 
refere o parágrafo anterior, ser sanável, o benefício será sus-
penso até a eliminação da pendência.  

§ 3° - Cancelado o benefício concedido, serão 
apurados todos os tributos devidos sem a redução de alíquo-
tas, com a atualização monetária realizada segundo índices 
oficiais regularmente estabelecidos, a partir da data do des-
cumprimento dos requisitos.  

Art. 11 - O prazo de concessão deste incentivo 
será de 60 (sessenta) meses, podendo ser ampliado uma única 
vez por igual período, a pedido do interessado e de acordo com 
a conveniência e oportunidade do Município. 
 

CAPÍTULO II 
 

Seção I 
Das Atividades de Base Tecnológica e Industriais 

 
Art. 12 - Será permitida a inscrição no programa 

PTFOR às pessoas jurídicas que tenham como objeto social e 
registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) al-
guma das atividades especificadas nas Tabelas 1 e 2 do Anexo 
I, parte integrante desta Lei.  

§ 1° - Os benefícios somente serão concedidos 
após a obtenção de todos os documentos, licenciamentos 
ambientais, alvarás de construção e funcionamento e outras 
exigências urbanísticas, além da comprovação da instalação da 
empresa dentro dos limites territoriais das áreas-polo ou das 
áreas-parque.  

§ 2° - É função do CAB, mediante resolução e 
com parecer técnico do GAP, definir os parâmetros de enqua-
dramento das atividades empresariais às atividades descritas e 
reconhecer a afinidade de outras atividades congêneres, para 
efeito de concessão dos benefícios. 
 

Seção II 
Das Atividades Culturais 

 
 Art. 13 - Será permitida a inscrição no programa 
PCFOR às pessoas jurídicas que tenham como objeto social e 
registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) al-
guma das atividades especificadas na Tabela 3 do Anexo I, 
parte integrante desta Lei.  

§ 1° - Os benefícios somente serão concedidos 
após a obtenção de todos os documentos, licenciamentos 
ambientais, alvarás de construção e funcionamento e outras 
exigências urbanísticas, além da comprovação da instalação da 
empresa dentro dos limites territoriais das áreas-polo ou das 
áreas-parque.  

§ 2° - Cabe ao CAB, após parecer técnico do 
GAP, definir, mediante Resolução, os parâmetros de enqua-
dramento das atividades empresariais às atividades descritas e 
reconhecer a afinidade de outras atividades congêneres, para 
efeito de concessão dos benefícios. 
 

Seção III 
Das Áreas-Polo e dos Parques Tecnológicos e Culturais 

 
Art. 14 - Para os efeitos desta Lei, consideram-

se:  

I - áreas-polo do PTFOR, as Zonas Especiais de 
Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS) designa-
das pela Chefia do Poder Executivo municipal;  

II - parques tecnológicos, os imóveis declarados 
pela chefia do Poder Executivo municipal, bem como os campi 
de instituições públicas de ensino superior reconhecidas pelo 
MEC.  

Art. 15 - Para os efeitos desta Lei, consideram-
se:  

I - áreas-polo do PCFOR, aquelas designadas 
pela Chefia do Poder Executivo Municipal, considerados os 
objetivos do programa;  

II - parques culturais, o conjunto de áreas territo-
riais do município de Fortaleza compreendidas nas Zonas Es-
peciais do Patrimônio, Histórico, Cultural e Arqueológico              
(ZEPHS), bem como os imóveis ou áreas declarados pela 
Chefia do Poder Executivo Municipal, considerados os objeti-
vos do programa.  

Art. 16 - Caberá ao CAB, por proposta do GAP, 
sugerir a criação de ZEDUS, que serão aprovadas por ato da 
chefia do Poder Executivo municipal, e que visem a:  

I - promover o desenvolvimento científico e tec-
nológico e suas aplicações práticas, para alcançar o desenvol-
vimento econômico e social do município de Fortaleza;  

II - receber investimentos públicos e privados pa-
ra a implantação, expansão, transferência, modernização e 
reativação de empreendimentos produtivos;  

III - atender as diretrizes do Plano Diretor do Mu-
nicípio de Fortaleza e o interesse público de requalificação 
urbana, respeitando-se as características históricas e geográfi-
cas das referidas áreas. 
 

CAPÍTULO III 
DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS 

 
Seção I 

Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) 

 
Art. 17 - Para os contribuintes inscritos no           

PTFOR e PCFOR, será concedida a redução de 50% (cinquen-
ta pontos percentuais) no valor do IPTU dos imóveis utilizados 
na atividade-fim do empreendimento e situados na área-polo, e 
redução de 100% (cem pontos percentuais) no valor do IPTU 
para os situados nos parques tecnológicos definidos pelo poder 
público municipal.  

§ 1° - A redução, sobre a qual dispõe o caput 
deste artigo, será concedida para os contribuintes, independen-
temente de sua condição de proprietário ou locatário do imóvel, 
e admitirá a cumulação com descontos referentes ao pagamen-
to em cota única.  

§ 2° - O incentivo será concedido aos contri-
buintes que estiverem com os respectivos imóveis registra- 
dos, bem como com o cadastro do IPTU devidamente atualiza-
do.  

§ 3° - O incentivo, caso deferido, será aplicável a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do protocolo do 
pedido.  

§ 4° - O descumprimento do cronograma de exe-
cução do projeto importará no pagamento do IPTU devido, sem 
redução de alíquota e com a atualização monetária realizada 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, a partir da 
data do descumprimento do cronograma. 

 
Seção II 

Do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  
(ISSQN) 

 
Art. 18 - Para os contribuintes inscritos no         

PTFOR, será concedida a redução de 60% (sessenta pontos 
percentuais) no valor do ISSQN, incidente sobre os serviços 
indicados no Anexo II, parte integrante da presente Lei.  

Parágrafo Único - Apenas os serviços produzidos 
ou oferecidos nas áreas-polo e nos parques tecnológicos serão 
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contemplados com a redução estabelecida no caput deste 
artigo.  

Art. 19 - Para os contribuintes inscritos no               
PCFOR, será concedida a redução de 60% (sessenta pontos 
percentuais) no valor do ISSQN incidente sobre os serviços 
indicados no Anexo III, parte integrante desta Lei.  

Parágrafo Único - Apenas os serviços produzidos 
ou oferecidos nas áreas-polo e nos parques culturais serão 
contemplados com a redução estabelecida no caput deste 
artigo.  

Art. 20 - A redução no valor do ISSQN, sobre a 
qual dispõe esta Lei, não poderá resultar em alíquota inferior a 
2% (dois pontos percentuais). 
 

Seção III 
Do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis 

(ITBI) 
 

Art. 21 - Será concedida a redução de 80% (oi-
tenta pontos percentuais) no valor do ITBI incidente sobre a 
aquisição de imóveis situados nas áreas-polo, e 100% (cem 
pontos percentuais) sobre a aquisição de imóveis situados nos 
parques tecnológicos e nos parques culturais definidos pelo 
poder público municipal, desde que o comprador seja contri-
buinte inscrito no PTFOR ou no PCFOR e utilize o imóvel ex-
clusivamente para a atividade-fim da empresa.  

Art. 22 - O desconto somente será concedido aos 
contribuintes que declararem ocorrência do fato gerador por 
ocasião da escrituração do respectivo título aquisitivo, lavrado 
exclusivamente em um dos cartórios de notas pertencentes à 
circunscrição do município de Fortaleza.  

Parágrafo Único - O descumprimento do crono-
grama de execução do projeto importará no pagamento do ITBI 
devido, apurado sem a redução de alíquota e com a atualiza-
ção monetária realizada segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, a partir da data do descumprimento do crono-
grama. 
 

Seção IV 
Das Contrapartidas Sociais 

 
Art. 23 - Como contrapartida aos benefícios ori-

undos do PTFOR e PCFOR, os contribuintes inscritos nos 
referidos programas deverão admitir e manter como estagiários 
alunos inscritos nos cursos de formação e qualificação tecnoló-
gica promovidos ou credenciados pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, na proporção mínima de um estagiário para cada 10 
(dez) empregados.  

Parágrafo Único - A contrapartida referida no ca-
put, a critério do GAP, poderá ainda ser revertida, total ou par-
cialmente, em patrocínio da formação profissional de jovens 
nas áreas de atuação relativas às atividades abrangidas pelo 
programa.  

Art. 24 - Poderá o contribuinte inscrito substituir a 
contratação de estagiários por doações mensais, mediante 
depósitos em dinheiro no Fundo Municipal de Juventude.  

Parágrafo Único - O valor da doação mensal cor-
responderá a um salário mínimo para cada vaga ociosa de 
estagiário.  

Art. 25 - Para as empresas que em razão de               
seu número de empregados não se enquadrarem nos crité-             
rios previstos no art. 23, de forma a viabilizar a contrata-                 
cão de estagiários, admitir-se-á como contrapartida, a crité-                
rio do GAP, a implementação de ações de inclusão digital,               
bem como a doação de equipamentos ou serviços a progra-
mas e projetos desenvolvidos pelo Município de Fortale-                
za.  

Art. 26 - Os patrocinadores de programas desen-
volvidos nos CUCAs receberão anualmente o Selo Cuca Legal, 
como reconhecimento por sua participação na construção so-
ciocultural da cidade. 
 

CAPÍTULO IV 
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Art. 27 - Fica criado o Fundo Municipal de Juven-
tude de Fortaleza (FMJ), vinculado ao Gabinete do Prefeito, 
com a finalidade de apoiar financeiramente os programas e 
projetos destinados às políticas públicas de juventude do Mu-
nicípio, previamente aprovados pelo chefe do Poder Executi-
vo.  

Art. 28 - O Fundo Municipal de Juventude consti-
tuir-se-á do produto das receitas a seguir especificadas:  

I - dotações orçamentárias consignadas no or-
çamento do Município;  

II - transferências federais e doações;  
III - contrapartida financeira de parceiros em pro-

gramas municipais de políticas públicas de juventude;  
IV - empréstimos concedidos por entidades fi-

nanciadoras de ações apoiadas pelo Fundo;  
V - reembolso de créditos concedidos a benefici-

ários de programas amparados pelo Fundo;  
VI - rendas provenientes da aplicação de seus 

próprios recursos;  
VII - dotação de entidades nacionais e interna-

cionais, governamentais ou não governamentais;  
VIII - doação de particulares;  
IX - legados;  
X - contribuições voluntárias;  
XI - produto de aplicações dos recursos disponí-

veis; XII - repasse de outros fundos;  
XIII - repasse de empresas e entidades, fruto de 

parcerias com o poder público.  
Art. 29 - As despesas do Fundo Municipal de Ju-

ventude se constituirão de:  
I - financiamento total ou parcial das políticas pú-

blicas de juventude do Município de Fortaleza, desenvolvidas 
pelos diversos órgãos e entidades municipais, ou com eles 
conveniados ou contratados, mediante prévia aprovação do 
chefe do Poder Executivo;  

II - pagamento de vencimentos, salários, gratifi-
cações ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração 
pública direta ou indireta que participem da execução das a-
ções previstas no inciso anterior;  

III - pagamento pela prestação de serviços às en-
tidades de direito privado para a execução de programas ou 
projetos específicos da área de juventude;  

IV - aquisição de material de consumo e outros 
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, 
projetos ou atividades;  

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou 
locação de imóveis para adequação da rede física de prestação 
de serviços nas áreas de sua abrangência;  

VI - atendimento de despesas diversas, de cará-
ter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e 
serviços no âmbito da política de juventude;  

VII - a manutenção dos Centros Urbanos de Cul-
tura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs);  

VIII - as demais despesas com Políticas Públicas 
de Juventude.  

Art. 30 - O Fundo Municipal de Juventude terá 
seu sistema contábil integrado ao da contabilidade do Municí-
pio e de sua conta única, possuindo subcontas específicas, 
definidas para cada um dos programas por ele custeado, con-
soante decreto do chefe do Poder Executivo.  

§ 1º - Fica autorizada a criação de subcontas pa-
ra a movimentação de recursos dos programas a seguir identi-
ficados:  

a) Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Es-
porte (CUCA);  

b) CredJovem Solidário;  
c) Protagonismo Juvenil.  
§ 2º - À exceção das citadas no parágrafo anteri-

or, as demais subcontas específicas para movimentação dos 
recursos, somente serão criadas mediante decreto do chefe do 
Poder Executivo.  

§ 3º - As subcontas específicas terão caráter au-
tônomo e serão independentes entre si, devendo o administra-
dor do Fundo emitir demonstrativos financeiros mensais, con-
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tendo informações precisas sobre o movimento e saldos finan-
ceiros a cada uma das contas.  

Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a cri-
ar, mediante decreto, estabelecendo suas composições e atri-
buições, o Conselho Gestor, o Conselho Fiscal, e a Coordena-
doria Executiva do Fundo Municipal de Juventude.  

Parágrafo Único - As remunerações dos mem-
bros da Coordenadoria Executiva serão atribuídas pelo chefe 
do Poder Executivo, com valor correspondente às gratificações 
dos cargos em comissão do Município de Fortaleza.  

Art. 32 - Fica o Poder Executivo autorizado a       
abrir, por decreto, crédito especial para a composição e o fun-
cionamento do Fundo Municipal de Juventude no exercício 
financeiro de 2010. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 33 - A descrição das atividades constantes 

no Anexo I seguirá a Classificação Nacional de Atividades Eco-
nômicas (CNAE), conforme critérios adotados pelo Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), e a descrição dos ser-
viços constantes no Anexo II e no Anexo III seguirá a classifica-
ção do Decreto Municipal nº 11.591, de 01 de março de 2004, e 
o Código Tributário Municipal.  

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de 
sua publicação.  

Art. 35 - Esta Lei entra em vigor após a sua regu-
lamentação, mas a concessão dos benefícios fiscais e materi-
ais aplicar-se-á somente aos fatos geradores que ocorrerão a 
partir do exercício financeiro de 2010, em cumprimento ao 
disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000.  

Art. 36 - A cada 30 (trinta) meses, poderá o Mu-
nicípio realizar avaliação da performance das empresas partici-
pantes do programa, com o objetivo de mensurar os resultados 
obtidos em relação às metas de incremento da arrecadação 
decorrentes da implantação dos benefícios ora instituídos, 
considerando o desempenho individual e coletivo das empre-
sas participantes, com vistas a avaliar a continuidade dos refe-
ridos benefícios.  

Art. 37 - O Poder Executivo assegurará que o in-
cremento de arrecadação decorrente da implantação dos pro-
gramas PTFOR e PCFOR integrará as receitas destinadas ao 
Fundo Municipal de Juventude, com vistas ao financiamento 
prioritário das ações desenvolvidas pelos Centros Urbanos de 
Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs).  

Art. 38 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 30 de dezembro de 2009.  
 

Luizianne de Oliveira Lins 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

ANEXO I 
LISTA DE ATIVIDADES ADMITIDAS NOS PROGRAMAS 

 
TABELA 1 

ATIVIDADES DE BASE TECNOLÓGICA 
 

CNAE DESCRIÇÃO 
6201500 Desenvolvimento de programas de computador sob 

encomenda 
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador customizáveis 
6311900 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplica-

ção e serviços de hospedagem na internet 
6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 

informação na internet 
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador não customizáveis 

6204000 Consultoria em tecnologia da informação 
9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equi-

pamentos periféricos 
7210000 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 

físicas e naturais 
8299707 Salas de acesso à internet 
7111100 Serviços de arquitetura 
7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquite-

tura não especificadas anteriormente 
7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
8541400 Educação profissional de nível técnico 
8542200 Educação profissional de nível tecnológico 
6911703 Agente de propriedade industrial 
 

TABELA 2 
ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

 
CNAE DESCRIÇÃO 

2110600 Fabricação de produtos farmoquímicos 
2121101 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso huma-

no 
2121102 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso 

humano 
2121103 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso 

humano 
2122000 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 
2123800 Fabricação de preparações farmacêuticas 
2610800 Fabricação de componentes eletrônicos / semiconduto-

res 
2621300 Fabricação de equipamentos de informática 
2622100 Fabricação de periféricos para equipamentos de informá-

tica 
2670102 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, 

peças e acessórios 
2680900 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 
3041500 Fabricação de aeronaves 
3042300 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e 

peças para aeronaves 
 

TABELA 3 
ATIVIDADES CULTURAIS 

 

CNAE DESCRIÇÃO 
9102302 Restauração e conservação de lugares e prédios históri-

cos 
8591100 Ensino de esportes 
8592901 Ensino de dança 
8592902 Ensino de artes cênicas, exceto dança 
8592903 Ensino de música 
8592999 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
8593700 Ensino de idiomas 
8599603 Treinamento em informática 
9001901 Produção teatral 
9001902 Produção musical 
9001903 Produção de espetáculos de dança 
9001904 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e 

similares 
9001999 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

não especificados anteriormente 
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos 
5914600 Atividades de exibição cinematográfica 
1830001 Reprodução de som em qualquer suporte 
5912001 Serviços de dublagem 
5912002 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 
5920100 Atividades de gravação de som e de edição de música 
1830002 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 
5911101 Estúdios cinematográficos 
5911199 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de 

programas de televisão não especificadas anteriormen-
te 
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5912099 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e 

de programas de televisão não especificadas anteriormen-
te 

7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e 
submarina 

7420002 Atividades de produção de fotografias aéreas e submari-
nas 

9002702 Restauração de obras de arte 
5811500 Edição de livros 
5821200 Edição integrada à impressão de livros 
5911102 Produção de filmes para publicidade 
7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e 

engenharia 
7410201 Design 
9102301 Atividades de museus e de exploração de lugares e pré-

dios históricos e atrações similares 
 

ANEXO II 
SERVIÇOS TÍPICOS DE TECNOLOGIA 

 
1.1 Análise e desenvolvimento de sistemas 
1.2 Programação 
1.3 Processamento de dados e congêneres 
1.4 Elaboração de programas de computadores, inclusive de 

jogos eletrônicos 
1.5 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas 

de computação 
1.6 Assessoria e consultoria em informática 
1.8 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de 

páginas eletrônicas 
2.1 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 

natureza 
3.2 Exploração de salões de festas, centro de convenções, 

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 
ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 
diversões, canchas e congêneres, para realização de 
eventos ou negócios de qualquer natureza 

7.1 Engenharia, agronomia, agrimensura,  arquitetura,  geolo-
gia,  urbanismo,  paisagismo  e congêneres 

10.3 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 
propriedade industrial, artística ou literária 

 
ANEXO III 

SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL 
 
7.5 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora 
do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao 
ICMS) 

8.2 Qualquer natureza (Educação / Ensino) 
12.13 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de even-

tos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfi-
les, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres 

12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, 
shows, concertos, desfiles, óperas, competições esporti-
vas, de destreza intelectual ou congêneres 

13.1 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, du-
blagem, mixagem e congêneres 

13.2 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, amplia-
ção, cópia, reprodução, trucagem e congêneres 

14.5 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, 
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos quaisquer 

17.2 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria 
em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, 
revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e 
congêneres 

32.1 Serviços de desenhos técnicos 
38.1 Serviços de museologia 

*** *** *** 

LEI Nº 9.586 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

Autoriza o chefe do Poder Exe-
cutivo a contrair o empréstimo 
que indica e dá outras provi-
dências. 

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

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Munici-
pal autorizado a realizar operação de crédito interno, até o 
limite de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de 
reais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), destinado à execução do Programa de 
Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC), para 
a execução das ações necessárias para a Copa do Mundo 
FIFA Brasil - Fortaleza 2014, observadas as disposições legais 
em vigor para contratação de crédito.  

Parágrafo Único - Os recursos resultantes do 
empréstimo autorizado neste artigo serão obrigatoriamente 
aplicados na execução do programa a que se destina.  

Art. 2º - A execução do Programa de Aceleração 
do Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC) será acompanha-
da pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos               
(COMTUR).  

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal incluirá nas 
propostas orçamentárias anuais as dotações necessárias à 
cobertura dos encargos financeiros decorrentes da execução 
desta lei.  

Parágrafo Único - O Poder Executivo fica autori-
zado a vincular, como garantia, as cotas de repartição constitu-
cional previstas nos arts. 158 e 159, complementadas pelas 
receitas tributárias estabelecidas no art. 156 da Constituição 
Federal, conforme previsão constante do § 4º do art. 167 do 
texto constitucional, além de outras garantias em direito admiti-
das.  

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 30 de dezembro de 2009.  
 

Luizianne de Oliveira Lins 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - ESPÉCIE: Con-
trato de Compra. CONTRATANTE: Município de Fortaleza, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Luciano 
Carneiro, nº 2235, CNPJ nº 07.954.605/0001-60, neste ato 
representado pela Chefe de Gabinete, Sra. Eveline de Sousa 
Ferreira. CONTRATADA: Maria do Socorro Silva Bezerra - ME, 
inscrita no CNPJ nº 5.696.303/0001-04, com sede na cidade de 
Fortaleza-CE, na Rua Eduardo Garcia, nº 85 - Aldeota, repre-
sentada por representante legal Sr. Márcio Rodrigues de Olivei-
ra, inscrito no CPF sob o nº 923.465.963-53 e portador da Cé-
dula de Identidade nº 96013004896 SSP/CE, residente e domi-
ciliado nesta capital. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de equipamentos de apoio destinado 
ao Palácio do Bisbo, localizado na Rua São José, nº 01, Cen-
tro. Conforme especificações  e quantidades descritas no Ane-
xo I, parte integrante deste edital. VALOR GLOBAL DO CON-
TRATO: O valor global de R$ 32.960,30 (trinta e dois mil, nove-
centos e sessenta reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: A vigên-
cia do contrato terá seu término final vinculado ao término da 
garantia dada pelo fabricante exclusivamente no que se rela-
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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9618 DE 26 DE JANEIRO DE 2010 

Institui o Dia do Auditor Fiscal 
do Município de Fortaleza, na 
forma que indica. 

 
 FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Fortaleza, o 
Dia do Auditor Fiscal do Município de Fortaleza. Art. 2º - É 
determinado o dia 26 de novembro de cada ano à comemora-
ção do dia instituído no art. 1º desta lei. Art. 3º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 26 de janeiro de 2010. Agostinho Frederico 
Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9619 DE 26 DE JANEIRO DE 2010 

Institui a Semana de Celebra-
ção da Cultura dos Movimentos 
Evangélicos, na forma que in-
dica. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de Fortaleza, a 
Semana de Celebração da Cultura e dos Movimentos Evangé-
licos, a acontecer sempre na quarta semana do mês de setem-
bro de cada ano. Parágrafo Único - A semana a que se refere o 
caput constatará do calendário oficial de eventos do Município 
de Fortaleza. Art. 2º - A semana de que trata esta lei será cons-
tituída de uma serie de atividades, eventos e homenagens 
desenvolvidos pela comunidade evangélica do Município de 
Fortaleza, com a colaboração dos Poderes Legislativo e Execu-
tivo. Art. 3º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de janeiro de 2010. 
Agostinho Frederico Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEI-
TO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9620 DE 26 DE JANEIRO DE 2010 

Inclui no calendário oficial de 
eventos do Município de Forta-
leza o Dia Municipal da Pessoa 
Nascida com Síndrome de 
Down e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Muni-
cípio de Fortaleza o dia 21 de março como o Dia Municipal da 

Pessoa Nascida com Síndrome de Down. Art. 2º - No decorrer 
desse dia o Município de Fortaleza promoverá eventos para 
estimular a inclusão da pessoa nascida com síndrome de 
Down, como simpósios que terão, alem de outras, a função de 
ajudar os pais dos nascidos com a trissomia do cromossomo 
21 a lidarem melhor com as particularidades dos filhos especi-
ais. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de janeiro de 2010. 
Agostinho Frederico Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEI-
TO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9621 DE 26 DE JANEIRO DE 2010 

Altera o art. 1º da Lei nº 
8.188/98, que dispõe sobre a 
adaptação dos bancos 24 ho-
ras para o uso de deficientes fí-
sicos e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 8.188, de 12 de agosto de 1998, 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - As empresa 
exploram o serviço dos bancos 24 horas, no Município de For-
taleza, ficam obrigadas a adaptá-los de forma a permitir o livre 
acesso e uso interno aos portadores de deficiência física, de 
obesidade mórbida e aos idosos”. Art. 2º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 26 de janeiro de 2010. Agostinho Frederico Carmo 
Gomes (Tin Gomes) - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9622 DE 28 DE JANEIRO DE 2010 

Institui a Política Municipal de 
Fomento à Economia Solidária 
em Fortaleza, e dá outras pro-
vidências. 

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

CAPÍTULO I 
Da Política de Apoio e Fomento à Economia Solidária  

e seus Agentes 
 

 Art. 1º - A Política de Apoio e Fomento à Econo-
mia Solidária integra a Política de Desenvolvimento Econômico 
e Social de Fortaleza, e estabelece as definições, princípios, 
diretrizes, objetos e composição da Política Municipal de Fo-
mento à Economia Solidária, por meio do qual o poder público, 
com a participação da sociedade civil organizada, formulará 
políticas, planos, programas e ações com vistas a fomentar a 
economia solidária e assegurar o direito ao trabalhador associ-
ado. Parágrafo Único - As diretrizes, princípios e objetivos fun-
damentais da Política Municipal de Fomento à Economia Soli-
dária integram as estratégias gerais de desenvolvimento sus-
tentável e aos investimentos sociais que tem por finalidade a 
implementação de políticas visando à promoção de atividades
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econômicas autogestionárias, ao incentivo aos empreendimen-
tos econômicos solidários e à criação de novos grupos, de 
redes, de cadeias e arranjos produtivos locais. Art. 2º - A Eco-
nomia Solidária constitui-se em toda forma de organizar a pro-
dução de bens e de serviços, a distribuição, o consumo res-
ponsável e o crédito, que tenham por base os princípios de 
autogestão, cooperação e solidariedade, visando à gestão 
democrática, à distribuição equitativa das riquezas produzidas 
coletivamente, ao desenvolvimento local integrado e sustentá-
vel, ao respeito ao equilíbrio dos ecossistemas, à valorização 
do ser humano e ao estabelecimento de relações igualitárias 
entre homens e mulheres. Parágrafo Único - A formação de 
redes de colaboração que integram grupos de consumidores 
conscientes, produtores e prestadores de serviços na perspec-
tiva do mercado justo e solidário é prioridade da Economia 
Solidária. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

 
 Art. 3º - Para fins desta lei, será considerado 
Empreendimento Econômico Solidário aquela organização que 
possua as seguintes características: I - Ser organizado sob os 
princípios da cooperação, da solidariedade, da sustentabilidade 
socioeconômica, cultural e ambiental e da valorização do ser 
humano e do trabalho decente; II - Ser organização coletiva, 
singular ou complexa, cujos participantes ou sócios são traba-
lhadores; III - Realizar atividades de natureza sócioeconômica, 
cultural e/ou ambiental, que deve ser à razão primordial da 
existência da organização; IV - Ser uma organização autoges-
tionária, cujos participantes ou sócios exerçam coletivamente a 
gestão das atividades econômicas e dos seus resultados, cum-
prindo o seu estatuto e/ou regimento interno no que se refere a 
uma administração transparente e democrática; V - Ser uma 
organização permanente, considerando tanto os empreendi-
mentos que estão em funcionamento quanto aqueles que estão 
em processo de implantação, desde que o mesmo esteja cons-
tituído e as atividades definidas; VI - Garantir a adesão livre e 
voluntária dos seus membros; VII - Estabelecer condições de 
trabalho saudáveis e seguras; VIII - Respeitar a não-utilização 
de mão de obra infantil, em obediência ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente; IX - Desenvolver suas atividades com sus-
tentabilidade ambiental; X - Garantir a igualdade e respeito de 
gênero, raça, religião e etnia. § 1º - Para efeitos desta lei, os 

empreendimentos econômicos solidários podem assumir dife-
rentes formas societárias, inclusive serem grupos informais, 
desde que contemplem as características do caput. § 2º - Para 
efeitos desta lei, não serão considerados empreendimentos 
econômicos aqueles cujo objetivo social seja e intermediação 
de mão de obra e/ou cuja gestão e resultados não sejam com-
partilhados entre todos os seus membros. § 3º - Para efeitos 
desta lei, inserem-se entre os empreendimentos econômicos 
solidários os produtores que trabalhem em regime de agricultu-
ra familiar, agricultura urbana, pesca artesanal e agroecologia. 
Art. 4º - Para efeitos desta lei, devem ser considerados como 
princípios norteadores de um empreendimento econômico 
solidário: I - Desenvolver suas atividades em cooperação com 
os outros grupos e empreendimentos da mesma natureza; II - 
Buscar a inserção comunitária com a adoção de práticas soli-
dárias, democráticas e de cidadania; III - Praticar preços justos, 
sem maximização de lucros, nem busca de acumulação de 
capital; IV - Respeitar e preservar o meio ambiente e todas as 
formas de vida; V - Respeitar a equidade de gênero, raça, 
religião e etnia; VI - Praticar a produção, a comercialização, 
justa, o consumo consciente e a prestação de serviço de forma 
coletiva; VII - Exercer e demonstrar transparência na gestão 
dos recursos e a justa distribuição dos resultados; VIII - Buscar 
e assegurar a formação de poupanças e/ou fundos solidários 
para capital de giro e investimento. 
 

CAPÍTULO III 
Dos Objetivos e Instrumentos da Política 

 
 Art. 5º - A Política Municipal de Fomento à Eco-
nomia Solidária, enquanto estratégia de desenvolvimento sus-
tentável, democrático e includente, deve buscar o alcance dos 
seguintes objetivos: I - Contribuir para a concretização dos 
preceitos constitucionais que garantem aos cidadãos e cidadãs 
o direito a uma vida digna; II - Fortalecer e estimular a organi-
zação e participação social e política da economia solidária; III - 
Reconhecer e fomentar as diferentes formas organizacionais 
da economia solidária; IV - Contribuir para a geração e distribu-
ição de riquezas, melhoria da qualidade de vida e consequente 
erradicação da fome e das causas da pobreza; V - Contribuir 
para a equidade de gênero, de raça,  de etnia e de geração, 
propiciando condições concretas para a participação de todos; 
VI - Democratizar e promover o acesso da economia solidária 
aos fundos públicos, aos instrumentos de fomento, aos meios 
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de produção e às tecnologias sociais necessárias ao seu de-
senvolvimento; VII - Promover a integração, interação e interse-
torialidade das várias políticas públicas que possam fomentar a 
economia solidária; VIII - Apoiar as ações que aproximem con-
sumidores e produtores, impulsionando na sociedade reflexões 
e práticas relacionadas ao consumo consciente e ao comércio 
justo e solidário; IX - Contribuir para a redução das desigualda-
des regionais com políticas de desenvolvimento territorial sus-
tentável; X - Promover práticas produtivas ambientalmente 
sustentáveis; XI - Promover o trabalho decente entre as organi-
zações da economia solidária; XII - Contribuir para a divulgação 
das ações de Economia Solidária no Município, facilitando o 
acesso aos meios de comunicação (jornal, impresso, TV, rádio, 
revistas e sites, entre outros); XIII - Promover e apoiar organi-
zações de finanças solidárias que ofereçam serviços financei-
ros e bancários de forma includente, participativa e democráti-
ca; XIV - Assegurar a formação, informação e educação em 
Economia Solidária. Art. 6º - São instrumentos da Política Mu-
nicipal de Fomento à Economia Solidária: I - Educação, forma-
ção e capacitação técnica para atuação na Economia Solidária; 
II - Assessoria Técnica para elaboração de projetos econômi-
cos; III - Apoio à promoção comercial, na perspectiva do co-
mércio justo, e constituição de demandas através de Assesso-
ria Técnica, abertura de mercados solidários, compras gover-
namentais e estímulo ao consumo consciente dos produtos; IV 
- Apoio à pesquisa, à inovação, ao desenvolvimento e à trans-
ferência de tecnologias apropriadas aos empreendimentos; V - 
Incubação e apoio técnico para criação de novos empreendi-
mentos econômicos e solidários; VI - Apoio técnico e financeiro 
à recuperação e à reativação de empresas por trabalhadores 
da Economia Solidária; VII - Apoio jurídico e institucional à 
constituição de empreendimentos solidários; VIII - Financia-
mento, incentivos e fomento a investimentos e à constituição de 
patrimônio; IX - Disponibilização de linhas de crédito adequa-
das às especificações dos empreendimentos econômicos e 
solidários, especialmente no que se refere ao valor das taxas 
de juros, subsídios, prazo de carência, disponibilização de 
garantias a itens financiáveis; X - Cedência, sob a forma de 
comodato, de imóveis, de máquinas, equipamentos e acessó-
rios integrantes do patrimônio do município. 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Registros (Das Certificações) 

 
Art. 7º - O Município de Fortaleza ficará respon-

sável pelo cadastro dos empreendimentos econômico-
solidários. § 1º - A aprovação do cadastro dos empreendimen-
tos solidários deverá ser referendada pelo Conselho Municipal 
da Economia Solidária. § 2º - Os empreendimentos economia 
solidária deverão, quando possível, estar cadastrados no SIES 
e avaliados de 2 (dois) em 2 (dois) anos. 
 

CAPÍTULO V 
Do Fomento ao Desenvolvimento da Economia Solidária 

 
 Art. 8º - Os empreendimentos e entidades de 
apoio e fomento da Economia Solidária terão prioridade e crité-
rios diferenciados para a obtenção de incentivos ao investimen-
to, fixação de atividades econômicas e de formação. Parágrafo 
Único - A preferência a que se refere o caput deverá ser especi-
ficada nas leis que tratam dos incentivos e suas regulamenta-
ções posteriores. Art. 9º - O município apoiará e promoverá 
pesquisas, desenvolvimento e transferência de tecnologias 
adequadas às necessidades dos empreendimentos da Econo-
mia Solidária. 
 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 

 
 Art. 10 - Para consecução dos objetivos desta lei, 
o município poderá celebrar convênio com as entidades públi-
cas de direito público e privado, nacional ou internacional e 
também: I - Celebrar com entidades de microcrédito, bancos 
comunitários e/ou populares, visando ao repasse de linhas de 

créditos aos Empreendimentos Econômicos Solidários; II - 
Celebrar convênios com entidades que mantém fundos rotati-
vos solidários, visando oferecer crédito, acompanhamento e 
assistência técnica às iniciativas associativas e comunitárias de 
produção e de bens e serviços, bem como intervir em contatos 
firmados entre os fundos rotativos e empreendedores solidários 
na forma disposta no inciso II deste artigo. Art. 11 - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 28 de janeiro de 2010. Agostinho Frederico 
Carmo Gomes (Tin Gomes) - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 1000/2010 - O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 
11.08.03 e 12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a SILVANA 
CRISTINA FUJITA, Coordenadora Geral PNAFM, a importância 
de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), corres-
pondente a 05 (cinco) diárias da Região II (acrescido uma diá-
ria de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º, do art. 
2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03), e conceder passagem 
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para 
participar do fechamento das demonstrações financeiras de 
2009, da programação orçamentária e desembolso de 2010, 
bem como, ajustar as medidas necessárias para iniciar a im-
plementação do PNAFM-2, nos dias 02 a 05.02.2010, devendo 
as despesas correr por conta da Dotação Orçamentária: 
04.126.0013.1155.0002, Elemento de Despesa 44.90.33 (Pas-
sagens) e 44.90.14 (Diárias), consignadas a Secretaria de 
Finanças, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de janeiro de 2010.         
Agostinho Frederico Carmo Gomes - PREFEITO DE FOR-
TALEZA, EM EXERCÍCIO. Vaumik Ribeiro da Silva - SE-
CRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 1001/2010 - O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 
11.08.03 e 12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a EDLENE 
VALENTE BENEVIDES, Sub-Coordenadora PNAFM, a impor-
tância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), valor estipulado 
nos termos do parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 11.425, 
de 03.06.03 e conforme anexo único do retro mencionado de-
creto, correspondente a 06 (seis) diárias da Região II (acresci-
do uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o 
§ 3º, do art. 2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03), e conceder 
passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Bra-
sília/Fortaleza, para participar do fechamento das demonstra-
ções financeiras de 2009, da programação orçamentária e 
desembolso de 2010, bem como, ajustar as medidas necessá-
rias para iniciar a implementação do PNAFM-2, nos dias 01 a 
05.02.2010, devendo as despesas correr por conta da Dotação 
Orçamentária: 04.126.0013.1155.0002, Elemento de Despesa 
44.90.33 (Passagens) e 44.90.14 (Diárias), consignadas a 
Secretaria de Finanças/PNAFM, pelo orçamento vigente. GA-
BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 
de janeiro de 2010. Agostinho Frederico Carmo Gomes - 
PREFEITO DE FORTALEZA, EM EXERCÍCIO. Vaumik Ribei-
ro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 1002/2010 - O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 
11.08.03 e 12.493, de 30.12.08. RESOLVE conceder a ELMA-
NO FREITAS DA COSTA, Assessor Parlamentar, passagem 
aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, para tratar de 
assuntos de interesse de municipalidade, nos dias 01 a 
05.02.2010, devendo as despesas correr por conta da Dotação 
Orçamentária: 04.122.0003.2003.0001, Elemento de Despesa 
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), Fonte 100, 
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alvarásequaisqueroutrosdocumentosnecessáriosaoregular
e válido exercício de atividades comerciais dentro dos limites
do município. Parágrafo Único  Os pedidos de emissão dos
documentos mencionados no caput submetidos ao Município
serão analisados e deferidos com prioriodade. Art. 19  O
Municípiopoderádeclarar feriadososdiasemqueocorrerem
oseventosemseu território.Art.20 EstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicaçãoevigoraráaté31dedezembrode
2014,comexceçãodosarts.17e18quevigorarãoaté31de
dezembrode2015.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDE
FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.  







Institui incentivos e benefícios
fiscais relacionados com a
realização da Copa das
Confederações de 2013 e da
CopadoMundode2014.

.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
APROVA: Art. 1º  Esta Lei institui incentivos e benefícios
fiscais visandoà realizaçãodaCopadoMundode2014,nos
termos em que especifica, sem prejuízo do que dispõe a Lei
Municipaln°9.439,de29dedezembrode2008.Art.2ºFicam
isentosdoImpostosobreServiçosdeQualquerNatureza(ISS)
os serviços que sejam diretamente relacionados à realização
daCopadasConfederaçõesde2013ouàCopadoMundode
2014 e prestados pela Federation Internationale de Football
Association (FIFA) ou entidades que, nos termos do
regulamento,sejamporelacredenciadasparaaconcretização
das atividades necessárias aos 2 (dois) certames. Parágrafo
Único  A isenção prevista no caput se limita às operações
realizadasnoperíodocompreendidoentreo iníciodavigência
da presenteLei e o sexagésimo diaapós o encerramento da
Copa do Mundo de 2014. Art. 3º  A lista das entidades
credenciadas deverá ser entregue pela FIFA à Secretaria de
Finanças do Município (SEFIN), mediante correspondência
oficial, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo Único 
Somente após a entrega da lista referida no caput terão as
entidades credenciadas direito à isenção prevista no art. 2º
desta Lei.  Art. 4º  O ato de reconhecimento da isenção
referidanoart.2ºnãodesobrigaobeneficiáriodocumprimento
das obrigações acessórias, podendo ser instituído, mediante
decreto regulamentar, regime especial simplificado para
cumprimento de tais obrigações. Art. 5º  O Poder Executivo
regulamentará o disposto neste capítulo no prazo de 90
(noventa)dias,apóspublicaçãodestaLei.Art.6º Osefeitos
dodispostonestaLeicessarão60(sessenta)diasapósofinal
daCopadoMundode2014.Art.7ºEstaLeientraemvigorna
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.  







Institui o Plano Municipal de
Cultura de Fortaleza e dá
outrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:


CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 1º  Fica aprovado o Plano Municipal de
Cultura, com duração de 10 (dez) anos, constante no anexo
desta Lei e regido pelas seguintes diretrizes: I —
democratizaçãoegarantiadoamploacessoaosbensculturais;

II—institucionalizaçãodaPolíticaCulturaldoMunicípio; III—
garantia da participação social na implantação e gestão de
políticaspúblicasdecultura; IV—promoçãoda cultura como
um setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável; V — fortalecimento das políticas públicas e da
gestão da cultura através da consolidação de sistemas
integradosdeinformação,mapeamentoemonitoramento;VI—
promoçãoedemocratizaçãodaprodução,difusão,circulaçãoe
fruiçãodosbensculturais;VII—descentralizaçãoterritorialda
gestão e das ações culturais do Município; VIII —
fortalecimento da intersetorialidade e da transversalidade da
cultura;IX—garantiadeumapolíticapúblicadecomunicação
paraacultura;X—garantiadepolíticaspúblicasdeformação
emarteecultura;XI—reconhecimento,proteçãoevalorização
do patrimônio cultural do Município na sua diversidade de
memórias e identidades; XII — garantia da transparência na
gestãodaspolíticaspúblicas.Art.2º SãoobjetivosdoPlano
MunicipaldeCultura:I—regulamentar,mantereaperfeiçoaro
Sistema Municipal de Cultura, garantindo ampla participação
social na gestão de suas políticas; II — identificar, proteger,
valorizar e difundir o patrimônio cultural de Fortaleza; III —
promover a cultura como um dos eixos centrais do
desenvolvimento socioeconômico sustentável deFortaleza; IV
— promover a formação contínua em arte e cultura,
contemplando as linguagens artísticas e os profissionais da
cultura nos territórios da cidade; V — desenvolver uma
comunicação pública específica para a cultura, valorizando a
construçãocoletivade fazeresesaberes;VI—descentralizar
territorialmenteaspolíticaspúblicasdoMunicípio.Art.3ºSão
atribuições do poder público municipal: I — assegurar pelo
menos 1% (um por cento) do orçamento público anual da
Prefeitura de Fortaleza para a Secretaria de Cultura de
Fortaleza (SECULTFOR); II — consolidar e promover o
Sistema Municipal de Fomento à Cultura, conforme Lei nº
9.904,de10deabrilde2012; III—criaremanteroSistema
Municipal de Informações e Indicadores Culturais. IV —
fomentar a difusão, circulação e consumo de bens culturais
produzidosnasdiversas linguagens, repercutindonocotidiano
da cidade; V — institucionalizar parcerias estratégicas da
Secretaria de Cultura de Fortaleza com os demais órgãos
municipais, em especial com a Secretaria Municipal de
Educaçãoparaoplanejamentoedesenvolvimentodepolíticas
e ações nos diversos campos do saber; VI — estimular a
prática social de preservação, proteção e sensibilização
patrimonialnosdiferentessegmentossociais,considerandoos
aspectos legais, as referências culturais, a difusão e
valorização do patrimônio cultural; VII — realizar o
mapeamento cultural de Fortaleza como um instrumento
indispensávelparao reconhecimentodopatrimônioepráticas
culturais, dos espaços públicos, do universo simbólico, das
manifestaçõesdosdiversossegmentoselinguagensartísticas;
VIII — promover a realização da formação básica e
profissionalizantenoensino formale informal, voltadosparaa
qualificaçãodeartistas,gestoresedopúblicoemgeral; IX—
valorizar grupos culturais que trabalham comos conceitos de
criaçãocolaborativa,direitosautorais,nãorestritivosoudireitos
livres, novos processos de produção e distribuição, entre
outros,quecolaboremcomamaioracessibilidadedopúblicoa
benseserviçosculturais;X—viabilizarmeiosdecomunicação
que divulguem ampla e democraticamente as ações culturais
do Município; XI — estimular e fomentar a comunicação
alternativa, livre e popular que viabilize um programa
continuado de formação de jovens e adultos, incentivando a
criação de veículos de comunicação independentes; XII —
criar,reestruturaremanterequipamentosculturais,comefetiva
políticadeacessibilidade,oferecendoaosseusvisitantesuma
variada programação diária e gratuita, enquanto dedicase a
formação de públicos; XIII — garantir a realização de amplo
calendárioculturalcomexposições,cursos,bienais,simpósios,
feiras, mostras, debates, possibilitando formação, circulação,
difusãoetrocadeexperiênciasentreacomunidadeartísticae
opúblicoemgeral;XIV—descentralizarapolíticaculturaldo
Município, assegurando a realização de atividades artísticas
nas Regionais; XV — garantir acessibilidade dos bens e
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necessáriasàobtençãodegarantiasdoTesouroNacionalpara
arealizaçãodessesfinanciamentos.Art.13OchefedoPoder
Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das
dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva
realização das receitas, para garantir as metas de resultado
primário,conformeoart.36daLeinº10.071,de28de junho
de 2013. Art. 14  Ficam incorporadas ao Plano Plurianual
2014–2017asalteraçõesdostítulosdescritoresdosprogramas
e as novas ações orçamentárias criados nesta Lei, em
conformidadecomodispostonoart.14daLein.10.095,de27
desetembrode2013,doPlanoPlurianual2014–2017.Art.15
Integram esta Lei os seguintes anexos: I — demonstrativos
consolidados do orçamento; II — orçamento fiscal e da
seguridade social  programação a cargo dos órgãos; III —
orçamento de investimentosdasempresas. Art. 16  Esta Lei
entraemvigor emprimeirode janeirode2014, revogadasas
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 13 de dezembro de 2013. 
      







Acrescentao§3ºaoart.59da
Lei nº 9.953, de13dedezem
bro de 2012, na forma que
indica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaacrescentadoo§3ºaoart.59daLeinº9.953,de
13 de dezembro de 2012, com a seguinte redação: “Art. 59.
.....................§1º..........................§2º.......................§3º
Osservidoresinativosepensionistasoptantespelopresente
planopassarãotambémaserregidosporestaLei,naformado
art.7ºdaEmendaConstitucionalnº41,de19dedezembrode
2003.” (AC). Art.2º EstaLeientraemvigornadatadesua
publicação, revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em13dedezem
bro de 2013.     







Concede incentivo fiscal do
Imposto sobre Serviços de
QualquerNatureza(ISSQN).


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Esta Lei concede incentivo fiscal do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), visando ao
desenvolvimento econômico do Município, por meio do
aumentodoníveldeempregoerendadosmunícipes.Art.2º
As pessoas jurídicas prestadoras de serviços que exerçam a
atividade de teleatendimento terão a alíquota do ISSQN
reduzidaparaosseguintespercentuais,desdequeatendamàs
respectivas condições: I — 4% (quatro por cento), se houver
incrementoigualousuperiora25%(vinteecincoporcento)do
faturamento e de 10% (dez por cento) no número de
empregados. II — 3% (três por cento), se houver incremento
igual ou superior a 67% (sessenta e sete por cento) do
faturamentoede25%(vinteecincoporcento)nonúmerode
empregados. III—2%(doisporcento),sehouver incremento

igual ou superior a 150% (cento e cinquenta por cento) do
faturamento e de 60% (sessenta por cento) no número de
empregados. § 1º  Os incrementos previstos nos incisos do
caput deste artigo serão determinados pela relação: I — da
receita bruta da atividade acumulada no anocalendário de
apuração e a receita bruta da atividade no anocalendário de
2012; e II—donúmerodeempregadosexistenteno final do
anocalendáriodeapuraçãocomonúmerodeempregadosno
dia31dedezembrode2012.§2ºParaosfinsdodispostono
§1ºdesteartigo,ovalordareceitabrutadoanocalendáriode
2012 será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao
ConsumidorAmplo(IPCA),divulgadopeloInstitutoBrasileirode
Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período
compreendidoentre janeirode2013eomêsdedezembrodo
ano de apuração do incremento. § 3º  No caso de início de
atividade no anocalendário de 2012, a receita bruta será
proporcionalaonúmerodemesesemqueaempresaexerceu
a atividade, inclusive as frações de meses. Art. 3º  As
reduçõesdealíquotaseo incrementono faturamentobrutoe
naquantidadedeempregadosaquese refereoart. 2ºdesta
Lei serão aplicados exclusivamente à atividade de teleatendi
mento. Art. 4º  Verificados os incrementos previstos nos
incisosdocaputdoart.2ºdestaLei,apuradosnaformadoseu
§1º,aalíquotadeterminadaseráaplicadadurantetodooano
calendáriosubsequente.§1ºOdispostonocaputdesteartigo
nãoseaplicaquandoamédiamensaldareceitabrutaaofinal
decadatrimestreforinferiora20%(vinteporcento)damédia
mensaldareceitabrutadoexercícioanterior.§2ºOcorrendo
odispostono§1ºdesteartigo,apartirdomêssubsequenteao
trimestredeapuraçãoseráaplicadaaalíquotaadotadaparaa
atividade no exercício imediatamente anterior, até o final do
exercício.Art.5ºParausufruirdobenefíciofiscaldequetrata
estaLei,apessoa jurídicadeverá requerer asuaaplicaçãoà
SecretariaMunicipaldeFinanças,atéoúltimodiaútildomês
de janeiro do exercício seguinte àquele em que forem
verificadasascondições,anexandoaopedidoosdocumentos
que façam prova do atendimento das condições, conforme
estabelecidoemregulamento.§1ºAtendidasascondições,o
benefício será concedido retroativamente ao dia primeiro de
janeiro do exercício no qual ele for aplicado. § 2º  O pedido
previsto no caput deste artigo deverá ser renovado
anualmente,observadoomesmoprazoneleestabelecido.Art.
6ºParaoexercíciode2014,orequerimentoprevistonoart.5º
 desta Lei poderá ser feito até o dia 31 de julho deste
exercício.§1ºNahipóteseprevistanocaputdesteartigo,no
cálculodos incrementosprevistosnos incisosdocaputdoart.
2ºdestaLeiseráobservadaarelação:I—dareceitabrutada
atividadeacumuladanosprimeiros6(seis)mesesde2014ea
receitabrutadaatividadenosegundosemestrede2012;eII—
do número de empregados existente no dia 31 de junho de
2014comonúmerodeempregadosnodia31dedezembrode
2012. § 2º  Atendidas as condições previstas neste artigo,
combinadas com as demais regras previstas nesta Lei, o
benefício será concedido retroativamente ao dia primeiro de
julho do exercício de 2014. Art. 7º As pessoas que iniciem
atividadenoterritóriodesteMunicípio,apósoexercíciobasede
2012, terão como referência, para apuração do incremento
previstonoart.2ºdestaLei,oanodeiníciodesuasatividades,
e poderão solicitar o benefício a partir do segundo ano
subsequente ao de início das atividades. Art. 8º  Esta Lei
Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de
dezembro de 2013.     








AlteraaLeiComplementarnº0038/07,queaprovaoPlano
deCargos,CarreiraseSaláriosdosServidoresdaGuarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e dá outras
providências.
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Institui o Estatuto do Microem
preendedor Individual, da Mi
croempresa e da Empresa de
PequenoPortenoMunicípiode
Fortaleza, em conformidade
comosartigos146, III,D,170,
IXe179daConstituiçãoFede
ral, com a Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de de
zembro de 2006 e dá outras
providências.



 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
DEFORTALEZAAPROVOU EEUSANCIONOASEGUINTE
LEI: Art. 1°  Esta Lei estabelece normas gerais conferindo
tratamentojurídicodiferenciado,simplificadoefavorecidoaser
dispensado aos microempreendedores individuais, às micro
empresas e às empresas de pequeno porte, em especial no
queserefere:Iàunicidadedoprocessoderegistroedelega
lizaçãodeempresáriosedepessoas jurídicas; II—àcriação
debancodedadoscominformações,orientaçõeseinstrumen
tosàdisposiçãodosusuários,preferencialmenteviaredemun
dial de computadores; III  à simplificação, racionalização e
uniformizaçãodosrequisitosdesegurançasanitária,metrologia
econtroleurbanoambiental,paraos finsde registro, legaliza
ção e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, in
clusive com a definição das atividades consideradas de alto
risco;IVaosbenefíciosfiscaisdispensadosaosmicroempre
endedores individuais, às microempresas e às empresas de
pequeno porte; V  à preferência nas aquisições de bens e
serviçospelaadministraçãopúblicamunicipal;VIaoassocia
tivismoeàsregrasdeinclusão;VIIàinovaçãotecnológicaeà
educação empreendedora; VIII  ao incentivo à geração de
empregos;IXaoincentivoàformalizaçãodeempreendimen
tos. Art 2°  Para as hipóteses não contempladas nesta Lei
serãoaplicadasasdiretrizesdaLeiComplementarFederaln°
123,de14dedezembrode2006.

CAPITULOl
DADEFINIÇÃODOMICROEMPREENDEDORINDIVIDUAL,

DAMICROEMPRESAEDAEMPRESADEPEQUENOPORTE

 Art.3°Paraosefeitosdestalei,ficamadotados
na íntegraosparâmetrosdedefiniçãodomicroempreendedor
individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte
constantes do Capítulo II e dos artigos 18A a 18C da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
inclusiveemrelaçãoaosublímiteprevistonosartigos19e20
daLeisupracitada,comasalteraçõesfeitasporResoluçãodo
ComitéGestordoSimplesNacionalCGSN.

CAPÍTULOII
DAINSCRIÇÃO,ALTERAÇÃOEBAIXA

SEÇÃOI

DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES


 Art. 4°  A administração pública municipal de
terminaráatodososórgãoseentidadesenvolvidosnaabertura
e fechamentodeempresasqueosprocedimentossejamsim
plificadosdemodoaevitarexigênciasoutrâmitesredundantes,
tendo por fundamento a unicidade do processo de registro e
legalização de empresas. Art. 5°  A administração pública
municipaladotaráosprocedimentosqueforeminstituídospela
RedeNacionalparaaSimplificaçãodoRegistroedaLegaliza
ção de Empresas e Negócios  REDESIM, criada pela Lei nº
11.598,de3dedezembrode2007,visandoaregulamentaros
atosderegistro,inscrição,alteraçãoebaixaedemaisprocedi
mentos relativos à legalização e funcionamento de microem
preendedores individuais, microempresas e empresas de pe
quenoporte.Art.6°Aspesquisaspréviasàelaboraçãodeato
constitutivooudesuaalteraçãodeverãobastaraqueousuário
seja informado pelos órgãos e entidades competentes: I  da
descriçãooficialdoendereçodeseuinteresseedapossibilida
dedeexercíciodaatividadedesejadanolocalescolhido;eII
de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de
licençasdeautorizaçãodefuncionamento,segundoanatureza
daatividadepretendida, oporte, ograude riscoea localiza
ção.Art.7° Ocadastro fiscalmunicipal relativoaoMicroem
preendedorIndividual(MEI)serásimplificado,semprejuízoda
possibilidadedeemissãodedocumentos fiscaisdeprestação
de serviços, vedada, em qualquer hipótese, a imposição de
custospelaautorizaçãoparaemissão,inclusivenamodalidade
avulsa. Art. 8° Ficam isentos de custos, inclusive prévios, a
abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença,
cadastro,alteraçõeseprocedimentosdebaixaeencerramento
e demais itens relativos ao Microempreendedor Individual
(MEI), incluindoosvaloresrelativosataxas,aemolumentose
a demais contribuições relativas aos órgãos municipais de
registro,delicenciamento,deregulamentaçãoedevistorias.


SEÇÃOII
DASALADOEMPREENDEDOR


 Art.9°Aadministraçãopúblicamunicipaldeve
rácriarecolocaremfuncionamentoaSaladoEmpreendedor
espaçofísicoemlocaldefácilacessoàpopulaçãoesemcus
tospelousodosseusserviços.Art.10 ASaladoEmpreen
dedordeverácontarcompessoalqualificadoedisporderecur
sosnecessáriospara,obrigatoriamente: I atenderaopúblico
noquese refereàsaçõesnecessáriasàabertura, regulariza
ção e baixa de empreendimentos, inclusive as que envolvam
órgãos de outras esferas públicas; II  prestar atendimento
consultivo para empreendedores e demais interessados em
informações de natureza administrativa, financeira, contábil,
mercadológica,gestãodepessoas,produçãoeassuntosafins;
III  conceder informaçõesatualizadassobrecréditoe financi
amentoparaosempreendedores;IVdisponibilizar infraestru
tura adequada para todos os serviços descritos neste artigo,
incluindoacessoàInternetpelosusuários;Vdisponibilizaras
informações e meios necessários para facilitar o acesso aos
microempreendedores individuais,microempresaseempresas
depequenoportelocaisaoprogramadecomprasgovernamen
taisnoâmbitomunicipal;VIconcederinformaçõesatualizadas
sobre exportação simplificada e comércio exterior. Parágrafo
Único  Para o disposto neste artigo, a administração pública
municipalpoderáfirmarconvénioscomoutrosórgãospúblicos
ouinstituiçõesderepresentaçãoeapoioaosmicroempreende
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dores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte.

SEÇÃOIII
DALOCALIZAÇÃOEFUNCIONAMENTO


 Art.11 Serápermitidoo funcionamentodees
tabelecimentoscomerciaisedeprestaçãodeserviçosemimó
veisresidenciaisunifamiliares,desdequeasatividadesestejam
de acordo com a legislação urbanística, ambiental, de saúde
pública,desegurançaecomasdemaisnormasaplicáveisdo
Município.Art.12Osrequisitosdesegurançasanitária,metro
logia,controleurbano,ambientaleprevençãocontraincêndios
dealçadamunicipal,paraos finsde registroe legalizaçãode
empresáriose empresas, deverão ser simplificados, racionali
zadoseuniformizadospelosórgãosenvolvidosno registrode
pessoasjurídicas.§1°Paraasatividadeseempreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental, os procedimentos para
suaobtençãoserãosimplificados,racionalizadoseuniformiza
dos,conformedispõemosArts.4°e6°daLeiComplementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei Comple
mentarFederaln°140,de08dedezembrode2011,easde
maisdisposiçõesdalegislaçãofederalatinentesàmatéria.§2°
 Não serão cobrados de microempreendedores individuais
nemdemicroempresasmediantecomprovaçãodetalsituação
jurídicapelaSecretariadeFinançasMunicipal,oscustoscom
asanálisesdosestudosambientaisecomaemissãodaLicen
çaPrévia,daLicençadeInstalaçãoedaLicençadeOperação.
§3°ASecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente
SEUMAdeveráeditarem90(noventa)dias,acontardadata
dapromulgaçãodestaLei,osatosnecessáriosqueassegurem
ocumprimentododispostonesteartigo.


SEÇÃOIV
DOALVARÁDEFUNCIONAMENTO


 Art.13Oiníciodeoperaçãodoestabelecimento
de microempreendores individuais, de microempresas e de
empresas de pequeno porte ocorrerá independentemente de
vistoria prévia pelos órgãos competentes para a emissão de
licençaseautorizaçõesdefuncionamento,anãoserquandose
tratemdeatividadesque,porsuanatureza,comportemgraude
altorisco.§1°Aadministraçãopúblicamunicipaldefinirá,em
até90(noventa)dias,contadosapartirdapromulgaçãodesta
Lei,asatividadescombaixograuderiscoquesejamisentasde

licenciamentoambientalequenãoexijamvistoriaprévia;§2°
Odescumprimentodoprazofixadonoparágrafoanteriorense
jaráautilizaçãointegraldaclassificaçãoaprovadapeloComité
paraGestãodaRedeNacionalparaSimplificaçãodoRegistro
edaLegalizaçãodeEmpresaseNegócios CGSIM.§3° A
classificaçãodebaixograuderiscopermiteaoempresárioouà
pessoa jurídicaaobtençãodo licenciamentodeatividademe
diante o simples fornecimento de dados e a substituição da
comprovaçãopréviadocumprimentodeexigênciaserestrições
pordeclaraçõesdotitularouresponsável.Art.14 Ficaasse
guradoaosmicroempreendedoresindividuais,microempresas
eempresasdepequenoporteaconcessãodeAlvarádeFun
cionamento,quepermitiráo iníciodeoperaçãodoestabeleci
mentoimediatamenteapósoatoderegistro,excetonoscasos
em que o grau de risco da atividade seja considerado alto,
observado o disposto nos § § 1° e 2° do artigo anterior.
Parágrafo Único  A Administração Municipal poderá conce
der Alvará de Funcionamento Provisório para microempreen
dedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte
instaladas em área ou edificação desprovida de regulari
zação fundiária e imobiliária. Art. 15  O Alvará de Funciona
mentodaatividadeclassificadadebaixo riscodeixarádepro
duzir efeitos se: I  expedido com inobservância de preceitos
legais e regulamentares; II  ficar comprovada falsidade ou
inexatidão de qualquer declaração ou documento ou o des
cumprimento do termo de responsabilidade firmado. Art. 16 
Será pessoalmente responsável pelos danos causados àem
presa, município e terceiros o empresário cujo alvará de fun
cionamento deixar de produzir efeitos por se enquadrar no
inciso II do artigo 15. Art. 17  Constatadas irreguiaridades
sanáveis e que não importem alto risco, será concedido um
prazode90(noventa)diasparaaregularizaçãodasmesmas,
períodoesteemqueoalvarácontinuaráválido.Art18.Areno
vação do alvaráde funcionamento dos microempreendedores
individuais, das microempresas e das empresas de pequeno
porteseráautomáticamedianterequerimentodointeressadoe
comdispensadepagamentodastaxascorrespondentes,des
dequeointeressadopermaneçanamesmaatividadeempresa
rial, no mesmo local e sem alteração societária. Art. 19  Ao
requereroalvaráde funcionamentonasatividadesconsidera
das de baixo risco, o contribuinte poderá solicitar o primeiro
pedido de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais,
seforocaso,queseráconcedidajuntamentecomaInscrição
Municipal.
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SEÇÃOV
DAINSCRIÇÃO,ALTERAÇÃOEBAIXA


 Art. 20  O registro dos atos constitutivos, de
suasalteraçõeseextinções(baixas),referentesamicroempre
saseempresasdepequenoporteemqualquerórgãomunici
pal envolvido no registro empresarial ocorrerá independente
menteda regularidadedeobrigações tributárias,principaisou
acessórias,doempresário,dasociedade,dossócios,dosad
ministradoresoudeempresasdequeparticipem,semprejuízo
das responsabilidades do Empresário, dos Sócios ou dos
Administradoresportaisobrigações,apuradasantesouapóso
atodeextinção.§1° Omicroempreendedor individual,ami
croempresaeaempresadepequenoportepoderãosolicitara
baixanosregistrosdosórgãosmunicipais independentemente
dopagamentodedébitos tributários, taxasoumultasdevidas
pelo atraso na entrega das respectivas declarações de infor
mações econômico fiscais nesses períodos, observado o dis
postonoparágrafo seguinte.§2° Abaixa referidano caput
desteartigonão impedeque, posteriormente, sejam lançados
oucobradosimpostos,contribuiçõeserespectivaspenalidades
decorrentesdafaltadocumprimentodeobrigaçõesoudaprá
tica comprovada e apurada em processo administrativo ou
judicialdeoutrasirregularidadespraticadaspelosempresários,
pelaspessoas jurídicasouporseus titulares,sóciosouadmi
nistradores.§3°Asolicitaçãodebaixadoempresárioouda
pessoa jurídica importa responsabilidadesolidária dosempre
sários,dostitulares,dossóciosedosadministradoresnoperí
ododeocorrênciados respectivos fatosgeradores. §4° Os
órgãos municipais responsáveis pela baixa de empresários e
empresas terãooprazode60 (sessenta)diasparaefetivara
baixa nos respectivos cadastros ou justificar o indeferimento,
sobpenadabaixaserefetivada.§5°Nabaixademicroem
presaoudeempresadepequenoporteaplicarseãoasregras
de responsabilidade previstas para as demais pessoas jurídi
cas.Art.21Odispostonoartigo20,caputeseusparágrafos,
aplicase integralmente ao microempreendedor individual. Art.
22Nãopoderãoserexigidospelosórgãoseentidadesenvol
vidosnaaberturaefechamentodemicroempresaseempresas
de pequeno porte: l  quaisquer documentos adicionais aos
requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de
EmpresasMercantis eAtividadesAfinsedoRegistroCivilde
PessoasJurídicas,excetuadososcasosdeautorizaçãoprévia;
IIdocumentodepropriedade,contratodelocaçãoouinscrição
do IPTU do imóvel onde será instaladaa sede, filial ou outro
estabelecimento,salvoparacomprovaçãodoendereço indica
do.Art.23Ficavedadaa instituiçãodequalquer tipodeexi
gência de natureza documental ou formal, restritiva ou condi
cionante, pelos órgãos municipais envolvidos na abertura e
fechamentodeempresas,queexcedaoestritolimitedosrequi
sitos pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou
baixadaempresa.


CAPÍTULOIII
DOSTRIBUTOSECONTRIBUIÇÕES


 Art.24Aspessoasqueatendamàscondições
legaisparaopçãoepermanêncianoRegimeEspecialUnifica
do de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Na
cional)cumprirãosuasobrigaçõestributárias,principaleaces
sórias, juntoaoMunicípiodeFortalezadeacordocomasnor
mas da legislação nacional que regulam o regime, especial
mente as fixadas pela Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suasalterações, observandosubsidiari
amenteouporexpressadisposiçãodanormafederalasregras
do Código Tributário do Município de Fortaleza e dasdemais
normastributáriaslocais.


CAPÍTULOIV
DOACESSOAOSMERCADOS


SEÇÃOI

DOACESSOÀSCOMPRASPÚBLICAS

 Art. 25  Nas contratações públicas de bens e
serviçospelaadministraçãopúblicamunicipaldiretae indireta
deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado
paraosmicroempreendedoresindividuais,asmicroempresase
empresas de pequeno porte objetivando: I  a promoção do
desenvolvimento económico e social no âmbito municipal e
regional;IIageraçãodetrabalhoerendanomunicípio;IIIa
ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas aos
microempreendedoresindividuais,àsmicroempresaseempre
sasdepequenoporte;IVoincentivoàinovaçãotecnológica;
V  o fomento ao desenvolvimento local. Parágrafo Único 
Subordinamse ao disposto nesta Lei, além dos órgãos da
administraçãopúblicamunicipaldireta,osfundosespeciais,as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedadesdeeconomiamistaeasdemaisentidadescontro
ladasdiretaouindiretamentepelomunicípio.


SUBSEÇÃOI
DASAÇÕESMUNICIPAISDEGESTÃO


 Art. 26  Para a ampliação da participação dos
microempreendedores individuais, das microempresas e em
presasdepequenoportenaslicitações,aadministraçãopúbli
camunicipaldeverá: I  instituircadastroquepossa identificar
os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresasdepequenoportesediadasnomunicípio,comsuas
respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar o
enviodenotificaçãode licitaçãoeacompanharaparticipação
dasmesmasnascomprasmunicipais; II estabeleceredivul
garplanejamentoanualeplurianualdascontrataçõespúblicas
aseremrealizadas,comaestimativadequantitativoededata
dascontratações; III padronizaredivulgarasespecificações
dosbenseserviçoscontratadosdemodoaorientarosmicro
empreendedores individuais, microempresas e empresas de
pequenoporteparaqueadequemosseusprocessosproduti
vos;IVutilizarnadefiniçãodoobjetodacontrataçãoespecifi
cações que não restrinjam, injustificadamente, a participação
dos microempreendedores individuais, microempresas e em
presasdepequenoporte;V elaborareditaisde licitaçãopor
itemquandosetratardebemdivisível,permitindomaisdeum
vencedorparaumalicitação;


SUBSEÇÃOII
DASREGRASESPECIAISDEHABILITAÇÃO


 Art. 27  Sem prejuízo das normas contidas na
LeiFederaln°8.666/93,exigirseádosmicroempreendedores
individuais, microempresa e da empresa de pequeno porte,
para habilitação em quaisquer licitações da Administração
Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta en
tregaouserviçosimediatos,apenasoseguinte:Iatoconstitu
tivo da empresa, devidamente registrado; II  inscrição no
CNPJ; III  comprovação de regularidade fiscal dos microem
preendedores individuais, microempresas e empresas de pe
quenoporte,compreendendoaregularidadecomaseguridade
social,comoFundodeGarantiaporTempodeServiçoFGTS
e para com as Fazendas Federal, Estadual e / ou Municipal,
conformeoobjeto licitado; IVeventuais licenças,certificados
eatestadosqueforemnecessáriosàcomercializaçãodosbens
ouparaasegurançadaAdministraçãoPúblicaMunicipal.Pa
rágrafo Único  Nas licitações públicas, a comprovação de
regularidade fiscal dos microempreendedores individuais, das
microempresas e das empresas de pequeno porte somente
seráexigidaparaefeitodeassinaturadocontrato.Art.28Nas
licitaçõesdaAdministraçãoPúblicaMunicipal,osmicroempre
endedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequenoportedeverãoapresentartodaadocumentaçãoexigi
daparaefeitodecomprovaçãode regularidade fiscal,mesmo
que estaapresente alguma restrição. § 1°  Havendo alguma
restriçãonacomprovaçãodaregularidadefiscal,seráassegu
radooprazode5 (cinco)diasúteis,cujo termo inicialcorres
ponderáaomomentoemqueoproponentefordeclaradoven
cedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamentoouparcelamentododébito,eemissãodeeventuais
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certidõesnegativasoupositivascomefeitodenegativa.§2°
Entendeseotermo"declaradovencedor",dequetrataopará
grafo anterior, o momento imediatamente posterior à fase de
habilitação,nocasodamodalidadedepregão,e,nosdemais
casos,omomentoposterioraojulgamentodaspropostas.§3°
Anãoregularizaçãodadocumentação,noprazoprevistono§
1°,implicarádecadênciadodireitoàcontratação,semprejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de
junhode1993,sendofacultadoàAdministraçãoPúblicaMuni
cipalconvocaroslicitantesremanescentes,naordemdeclassi
ficação,paraaassinaturadocontrato,ourevogaralicitação.§
4°Odispostonoparágrafoanteriordeveráconstarnoinstru
mentoconvocatóriodalicitação.


SUBSEÇÃOIII
DODIREITODEPREFERÊNCIAEOUTROSINCENTIVOS


 Art. 29  Nas licitações será assegurada, como
critériodedesempate,preferênciadecontrataçãoparaosmi
croempreendedoresindividuais,asmicroempresaseempresas
depequenoporte.§1°Entendeseporempateaquelassitua
çõesemqueaspropostasapresentadaspelosmicroempreen
dedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menorpreço.§2°Namodalidadedepregão,ointervaloper
centualestabelecidono§1°desteartigoserádeaté5%(cinco
por cento) superior ao valor da menor proposta. § 3°  Para
efeitododispostonesteartigo,ocorrendoempate,procederse
á da seguinte forma: I  o microempreendedor individual, a
microempresaouempresadepequenoportemaisbemclassi
ficada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicadoemseufavoroobjetolicitado;IInocasoemqueo
empreendedor individual, amicroempresa ou empresa depe
quenoportemelhorclassificadasejadeoutroEstadodafede
raçãoe casohajaempreendedor individual,microempresaou
empresa de pequeno porte estabelecida no Estado do Ceará
emsituaçãodeempatedescritanos§§1°e2°desteartigo,
esta poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de
empreendedor individual, microempresa ou empresa de pe
quenoportedeoutraunidadeda federação,situaçãoemque
será adjudicado o objeto em seu favor; III  não ocorrendo a
contratação de microempreendedor individual, microempresa
ouempresadepequenoporte,naformadoincisoldestepará
grafo,serãoconvocadasasremanescentesqueporventurase
enquadremnahipótesedos§§1°e2°desteartigo,naordem
classificatória,paraoexercíciodomesmodireito;IVnocaso
de equivalência dos valores apresentados pelos os microem
preendedores individuais, microempresas e empresas de pe
queno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos§§1°e2°desteartigo,será realizadosorteioentreeles
paraqueseidentifiqueaquelequeprimeiropoderáapresentar
melhoroferta.Art.30 AAdministraçãoPúblicaMunicipalde
verá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempreendedores individual, microempre
saseempresasdepequenoportenascontrataçõescujovalor
sejadeatéR$80.000,00(oitentamilreais).Art.31Aadminis
tração pública municipal poderá, em relação aos processos
licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir
dos licitantesa subcontrataçãodemicroempreendedores indi
viduais,microempresasoudeempresasdepequenoporte.Art.
32Aexigênciadesubcontrataçãonãoseráaplicávelquando
olicitantefor:Imicroempresaouempresadepequenoporte;
IIconsórciocompostoemsuatotalidadeouparcialmentepor
microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
dispostonoart. 33daLei n° 8.666,de21de junhode1993.
Art.33AAdministraçãoPúblicaMunicipaldeveráestabelecer,
emcertamesparaaaquisiçãodebenseserviçosdenatureza
divisível, cota de até 25% (vinte e cincopor cento) do objeto
para a contratação de microempreendedores individuais, mi
croempresaseempresasdepequenoporte.ParágrafoÚnico
O dispostonesteartigo não impede a contrataçãodosmicro
empreendedores individuais, microempresas ou empresas de
pequenoportenatotalidadedoobjeto.Art.34Osbenefícios

referidosnocaputdosartigos48,49e50poderão,justificada
mente,estabeleceraprioridadedecontrataçãoparaasmicro
empresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente,atéo limitede10%(dezporcento)domelhor
preçoválido.Art.35Nãoseaplicaodispostonosartigos47a
50quando:Inãohouverummínimode3(três)fornecedores
competitivos enquadrados como microempreendedores indivi
duais,microempresasouempresasdepequenoportesediados
no Município de Fortaleza capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório; II  o tratamento
diferenciadoesimplificadoparaosmicroempreendedoresindi
viduais,asmicroempresaseempresasdepequenoportenão
forvantajosoparaaAdministraçãoPúblicaMunicipalourepre
sentarprejuízoaoconjuntooucomplexodoobjetoasercontra
tado. III  a licitação fordispensávelou inexigível, nos termos
dosartigos24e25daLein°8.666de21de junhode1993,
excetuandoseasdispensastratadaspelosincisosleIIdoart.
24damesmaLei,nasquaisacompradeveráser feitaprefe
rencialmentedemicroempresaseempresasdepequenoporte,
aplicandoseodispostonoart.47.§1°Parafinsdodisposto
no inciso II, considerasenãovantajosoparaaAdministração
PúblicaMunicipalquandoo tratamentodiferenciadoesimplifi
cadonãoforcapazdealcançarosobjetivosprevistosnoart.42
desta Lei, justificadamente, ou resultar em preço superior ao
valor estabelecido como referência. § 2°  Nas contratações
diretas, a Administração Pública Municipal poderá realizar
cotações eletrônicas de preços exclusivamente em favor de
microempreendedores individuais,microempresaseempresas
depequenoporte,fundamentadanosincisosleIIdoArt.24da
LeiFederaln°8.666,de21dejunhode1993,desdequevan
tajosaàcontratação.


SUBSEÇÃOIV
DACAPACITAÇÃOEDOCONTROLE


 Art.36Éobrigatóriaacapacitaçãodosservido
resmunicipaisquedesenvolvematividades ligadasaosmicro
empreendimentos individuais, microempresa e empresas de
pequeno porte, bem como dos membros das Comissões de
LicitaçãodaAdministraçãoPúblicaMunicipalparaaplicaçãodo
quedispõeestaLei.Art.37AAdministraçãoPúblicaMunici
pal deverá definir em 90 (noventa) dias, a contar da data da
publicaçãodestaLei,metaanualdeparticipaçãodosmicroem
preendedores individuais, das microempresas e empresas de
pequenoportenascomprasdomunicípio,bemcomoaimplan
tação de controle estatístico para o seu acompanhamento.
ParágrafoÚnico Ameta será revistaanualmentepor atodo
ChefedoPoderMunicipal.Art.38Parafinsdodispostonesta
Lei,deveráserexigidodamicroempresaeempresadepeque
noportedeclaração juntoaoRegistrodeEmpresasMercantis
ounoRegistroCivildePessoasJurídicasquecomproveoseu
enquadramento e, no caso do microempreendedor individual,
deverá ser exigido Certificado de Cadastro de Microempreen
dedor Individual  CCMEI. § 1°  A documentação exigida no
caputdesteartigodeveráserentreguenomomentodocreden
ciamento. § 2°  A identificação dos microempreendedores
individuais,dasmicroempresaseempresasdepequenoporte
nasessãopúblicadopregãoeletrônicosódeveráocorrerapós
o encerramento dos lances. § 3°  A administração pública
municipal editará, ematé90 (noventa) dias, contadosapartir
da promulgação desta Lei, os atos necessários ao seu fiel
cumprimento.


SEÇÃOII
DOESTÍMULOAOMERCADOINTERNOEÀEXPORTAÇÃO


 Art.39AAdministraçãoPúblicaMunicipalado
taráprojetoseaçõesdeapoioeincentivonoâmbitodomerca
do interno, objetivando dinamizar as vendas de produtos e
serviçosdosmicroempreendedoresindividuais,microempresas
e empresas de pequeno porte através: I  da realização de
estudos e pesquisas para identificar oportunidades de negó
cios;IIdadifusãodeinformaçõessobrecomércioeletrônicoe
do estímulo à participação do microempreendedor individual,
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da microempresa e empresade pequeno porte nesta modali
dadedecomércio.IIIdoincentivoàparticipaçãodemicroem
preendedores individuais, microempresas e empresas de pe
quenoporteemfeiras,missõescomerciaiserodadasdenegó
ciosedemaiseventosdestanatureza; IV do incentivoàfor
maçãodeConsórcioseSociedadedePropósitosEspecífico 
SPE,voltadosparaomercado interno;Art.40 AAdministra
ção Pública Municipal desenvolverá projetos de incentivo à
exportação, tendocomoobjetivopropiciarcondiçõesnecessá
rias para a internacionalização dos microempreendedores
individuais,dasmicroempresaseempresasdepequenoporte
eparaoincrementodevendadeseusprodutoseserviçospara
o mercado externo. Parágrafo Único  Compreendemse no
âmbitodoprojetoreferidonocaputdesteartigo:Iarealização
deprospecção,estudosepesquisasparaidentificaropotencial
deexportaçãodeprodutoseserviçosoriundosdemicroempre
endedores individuais, de microempresas e empresas de pe
quenoportelocais;IIaseleçãodesetorescommaiorpoten
cialdeexportaçãoearealizaçãodetreinamentoseconsultori
as nas áreas de gestão empresarial, tecnologia e mercado
externo; III o incentivoàorganizaçãodemicroempreendedo
res individuais, microempresas e empresas de pequeno porte
objetivandoaexportaçãodeseusprodutos; IV  a criaçãode
incentivos fiscais para microempreendedores individuais, mi
croempresaseempresasdepequenoporteexportadoras;Va
criação e divulgação de linhas de créditos especiais voltadas
para financiar microempreendedores individuais, microempre
saseempresasdepequenoporteexportadoras;VIadivulga
ção dos produtos e serviços de microempreendedores indivi
duais,microempresaseempresasdepequenoporteempaíses
estrategicamenteselecionados;VIIoincentivoàparticipação
demicroempreendedoresindividuais,microempresaseempre
sasdepequenoporteemfeiras,missõescomerciaiserodadas
de negócios internacionais; VIII  a formação de consórcios
voltadosparaaexportação;IXAdivulgaçãodasvantagense
benefíciosdaexportaçãoparaosmicroempreendedoresindivi
duais,asmicroempresaseasempresasdepequenoporte.


CAPÍTULOV
DAEDUCAÇÃOEMPREENDEDORA,DACAPACITAÇÃO

GERENCIALEDO
ACESSOAINFORMAÇÃO


 Art.41 FicaaAdministraçãoPúblicaMunicipal
autorizadaaimplementarprojetosdeeducaçãoempreendedo
ra,capacitaçãogerencialeacessoà informaçãocomobjetivo
de disseminar conhecimentos sobre empreendedorismo, ges
tãoempresarial,acessoà informaçãoeexportaçãosimplifica
da,juntoaosmicroempreendedoresindividuais,microempresas
edeempresasdepequenoporte.§1°Compreendemseno
âmbitodosprojetosreferidosnocaputdesteartigo:Iaimple
mentaçãodecapacitaçãocomfocoemempreendedorismo;II
elaboraçãoedivulgaçãodeestudosepesquisaspara identifi
caçãodeoportunidadesdenegócios; III adivulgaçãodefer
ramentasparaelaboraçãodeplanosdenegócios;IVadispo
nibilizaçãodeserviçosdeorientaçãoempresarial;Va imple
mentaçãodecapacitaçãoemgestãoempresarial;VIadispo
nibilização de consultoria empresarial; VII  A implementação
dacapacitaçãoemexportaçãosimplificada.§2°Paraacon
secuçãodosobjetivosprevistosnocaputdesteartigo,aAdmi
nistração Pública Municipal poderá firmar parcerias com insti
tuições públicas e privadas estaduais, nacionais e internacio
naisquedesenvolvamprojetosnasáreassupracitadas.Art.42.
A Administração Pública Municipal desenvolverá projetos de
redução do encerramento das atividades dos microempreen
dedores individuais, das microempresas e das empresas de
pequenoporte,objetivandoassegurarmaiorsobrevidaaestes
empreendimentos. Parágrafo Único  Compreendemse no
âmbitodosprojetosreferidosnocaputdesteartigo: I areali
zaçãodeestudosepesquisasparaidentificarosfatorescondi
cionantesdoencerramentodasatividadesesobrevivênciados
microempreendedores individuais, das microempresas e em
presasdepequenoporte; II  adisseminaçãode ferramentas
deplanejamentoegestãoempresarial;IIIaimplementaçãode

programadecapacitaçãogerencialedeinovaçãotecnológica.
Art.43Aadministraçãopúblicamunicipaldesenvolveráproje
tosdeincentivoaformalizaçãodeempreendimentos.Parágrafo
Único Compreendemsenoâmbitodosprojetos referidosno
caput deste artigo: I  o estabelecimento de instrumentos de
identificaçãoetriagemdasatividades informais; II aelabora
çãoedistribuiçãodepublicaçõesqueexplicitemprocedimentos
paraaberturaeformalizaçãodeempreendimentos;IIIareali
zaçãodecampanhaspublicitárias incentivandoaformalização
deempreendimentos;IVaexecuçãodeprojetosdecapacita
ção gerencial, inovação tecnológica e de crédito orientado
destinados a empreendimentos recém formalizados; V  a re
dução dos valores de taxas de registro de empreendimentos.
Art.44Aadministraçãopúblicamunicipalimplementaráproje
tosdeinclusãodigital,comoobjetivodepromoveroacessodo
microempreendedor individual, doempreendedordemicroem
presaedeempresadepequenoporteàsnovastecnologiasda
informação e comunicação, em especial à Internet. Parágrafo
Único Compreendemsenoâmbitodosprojetos referidosno
caput deste artigo: I  a abertura e manutenção de espaços
públicosdotadosdecomputadoresparaacessogratuitoelivre
àInternet;IIofornecimentodeserviçosintegradosdequalifi
caçãoeorientação;IIIaproduçãodeconteúdodigitalenão
digitalparacapacitaçãoe informaçãodosmicroempreendedo
resindividuais,dasmicroempresasedasempresasdepeque
noporte; IV  adivulgaçãoea facilitaçãodouso de serviços
públicos oferecidos por meio da Internet; V  a promoção de
ações,presenciaisounão,quecontribuamparaousodecom
putadores e de novas tecnologias; VI  o fomento a projetos
comunitáriosbaseadosnousodetecnologiadainformação;VII
aproduçãodepesquisaseinformaçõessobreinclusãodigital.
Art. 45  Todos os serviços de consultoria contratados pelos
microempreendedores,microempresaseempresasdepeque
no porte com sede no Município ou que prestem serviços no
Município tendo como objetivo direto o desenvolvimento da
empresa,deseusprodutosedeseusrecursoshumanos,terão
asuaalíquotadoImpostoSobreServiçodeQualquerNatureza
ISSQNreduzidapara2%(doisporcento),devendoodescon
torelativoàreduçãoserintegralmenteconcedidoàcontratante,
mediantedescriçãonanotafiscal.


CAPÍTULOVI
DAFISCALIZAÇÃOORIENTADORA

 Art. 46  A fiscalização, no que se refere aos
aspectosmetrológico,sanitário,ambientai,desegurançaede
usoeocupaçãodosolodosmicroempreendedoresindividuais,
microempresaseempresasdepequenoportedeveráternatu
rezaprioritariamenteorientadora,quandoaatividadeousitua
ção,porsuanatureza,comportargrauderiscocompatívelcom
esseprocedimento.ParágrafoÚnicoSeráobservadoocritério
de dupla visita para lavratura de auto de infração, salvo na
ocorrênciade reincidência, fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização.

CAPÍTULOVII
DASIMPLIFICAÇÃODASRELAÇÕESDOTRABALHO

 Art. 47 Aadministraçãopúblicamunicipal esti
mularáosmicroempreendedores individuais,microempresase
empresadepequenoporteaformaremconsórciosparaacesso
aserviçosespecializadosemsegurançaemedicinado traba
lho. Art. 48  A administração pública municipal desenvolverá
projetosobjetivandoinformaraosmicroempreendedoresindivi
duais, às microempresas e às empresas de pequeno e seus
trabalhadoressobreassimplificaçõesdasrelaçõesdetrabalho
concedidas pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, bem como sobre suas obrigações, em
especialasqueenvolvemasegurançaeasaúdedotrabalha
dor,podendosevalerdeparceriascominstituições.Art.49A
administração pública municipal, independentemente do dis
postonoartigoanterior,deveráorientaraomicroempreendedor
individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte
quantoàsexigênciasprevistasnoart.52da leicomplementar
Federaln°123,de14dedezembrode2006.
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CAPÍTULOVIII
DOASSOCIATIVISMOEMPRESARIALEDAECONOMIA

SOLIDÁRIA

 Art. 50 Aadministraçãopúblicamunicipal esti
mularáaorganizaçãodeempreendedoresfomentandooasso
ciativismo, o cooperativismo, a formação de consórcios e a
constituiçãodeSociedadedePropósitoEspecífico SPE, for
madapormicroempreendedores individuais,microempresase
empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES NACIO
NAL. § 1°  O associativismo, cooperativismo e consórcios
referidos no caput deste artigo destinarseão ao aumento da
competitividade dos microempreendedores individuais, das
microempresasedasempresasdepequenoporteesuainser
çãoemnovosmercados internoseexternos,pormeiodega
nhosdeescala, reduçãode custos, gestãoestratégica,maior
capacitação, acesso ao crédito e novas tecnologias. §2°  O
poderpúblicomunicipalreconheceráevalorizaráasentidades
representativas dos microempreendedores individuais, de mi
croempresas e de empresas de pequeno porte legalmente
constituídas.Art.51Aadministraçãopúblicamunicipaladota
ráprojetosdeincentivoàscooperativas,associaçõeseconsór
cios, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvi
mentodosistemaassociativoecooperativo.§1°Compreen
demsenoâmbitodosprojetosreferidosnocaputdesteartigo:I
acriaçãodeinstrumentosespecíficosdeestímuloàatividade
associativae cooperativa destinadas àexportação e compras
governamentais;IIacessãodeespaçospúblicosparagrupos
emprocessodeformação;IIIautilizaçãodopoderdecompra
domunicípiocomofatorindutor;IVoapoioaosempreendedo
res locais para organizaremse em cooperativas de crédito
legalmenteconstituídas;Voestímuloàinclusãodoestudodo
cooperativismo, associativismo e economia solidária, visando
aofortalecimentodaculturaassociativacomoformadeorgani
zaçãodaprodução,doconsumoedotrabalho;VIoestímulo
à forma cooperativa de organização social e económica nos
diversosramosdeatuação,combasenosprincípiosgeraisdo
associativismoeeconomiasolidárianalegislaçãovigente;VII
acriaçãodeinstrumentosespecíficosdeestímuloàsatividades
associativas,cooperativas,económicosolidáriase consórcios.
§ 2°  Para a consecução dos objetivos previstos no caput
deste artigo, a administração pública municipal poderá firmar
parcerias com instituições públicas e privadas estaduais, na
cionaiseinternacionaisquedesenvolvamprojetosnasáreas
supracitadas.Art.52Paraosfinsdodispostonestecapítulo,a
administraçãopúblicamunicipalpoderáalocarrecursosemseu
orçamento.


CAPITULOIX
DOESTÍMULOAOCRÉDITOECAPITALIZAÇÃO


 Art. 53  A administração pública municipal fo
mentaráeapoiaráa criaçãoeo funcionamentodeestruturas
legais focadas na garantia de crédito, por meio de fundo de
aval, sociedades de garantias de crédito ou outros mecanis
mos. Art. 54  A administração pública municipal poderá, na
formaaserregulamentada,criarouparticipardefundosdesti
nadosàconstituiçãodegarantiasdecréditosquepoderãoser
utilizadasemempréstimosobtidos juntoaosestabelecimentos
de crédito em geral produtivo e orientado, solicitados por mi
croempreendedores individuais,empreendedoresdemicroem
presas e de empresas de pequeno porte estabelecidas no
município,paracapitaldegiro, investimentosemativo imobili
zadoouprojetosqueenvolvamaadoçãodeinovaçõestecno
lógicas.Art.55 Aadministraçãopúblicamunicipal,paraestí
mulo ao crédito e à capitalização dos microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte,
fomentaráe apoiará a criação e o funcionamento de projetos
deapoioparaoacessodesburocratizadoaocrédito.


CAPÍTULOX
DOESTÍMULOÀINOVAÇÃO


Seçãol

DasDisposiçõesGerais

 Art.56ParaosefeitosdestaLeiconsiderase:
I  inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no
ambienteprodutivoousocialqueresulteemnovosprocessos,
produtos ou serviços, bem como em ganho de qualidade ou
produtividade em processos, produtos ou serviços já existen
tes; II  agência de fomento: órgãoou instituição de natureza
públicaouprivadaquetenhaentreosseusobjetivosofinanci
amentodeaçõesquevisemaestimularepromoverodesen
volvimentodaciência,datecnologiaedainovação; III agên
cia de inovação: órgão ou entidade de natureza pública ou
privadaque tenhaentreosseusobjetivosarticulaçãoeapoio
ao desenvolvimento e introdução da inovação no ambiente
produtivo empresarial, nas ações dos órgãos públicos, nas
políticas sociais enasestratégiasdedesenvolvimentoeconó
mico do Município; IV  Instituição Científica e Tecnológica 
ICT:órgãoouentidadedaadministraçãopúblicaoudainiciati
va privada que tenha por missão institucional, dentre outras,
executaratividadesdepesquisabásicaouaplicadadecaráter
científicooutecnológico;VNúcleodeInovaçãoTecnológica
NIT:unidadedeumaoumaisICTconstituídacomafinalidade
degerirsuasatividadesdeinovação;VI instituiçãodeapoio:
instituições criadas sob o amparo da Lei n° 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, com a finalidade de apoiar projetos de
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucio
nal, científico e tecnológico; VII  incubadora de empresas:
ambiente destinado a abrigar empreendedores individuais,
microempresaseempresasdepequenoporte,cooperativase
associações nascentes em caráter temporário, dotado de es
paçofísicodelimitadoeinfraestrutura,equeofereceapoiopara
consolidação dessas empresas; VIII  parques tecnológicos:
ambientes públicos ou privados que abriguem empresas de
base tecnológica, cujas atividades se voltem predominante
menteaoconhecimentotecnológico.


SeçãoII
DoApoioàInovação


 Art. 57  A administração pública municipal im
plementaráprojetoseaçõesespecíficosdedesenvolvimentoe
inovação tecnológicaparaosmicroempreendimentos individu
ais, microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive
quando estas revestirem a forma de incubadoras e / ou par
ques tecnológicos,observandoseoseguinte: I adissemina
çãodaculturadeinovação;IIoincentivoàpráticadadifusão
de tecnologia para microempreendimentos individuais, micro
empresaeempresadepequenoporte;IIIodesenvolvimento
eadisseminaçãodemetodologiasparaampliaçãodoacessoà
inovaçãoeàtecnologia;IVoapoioàinovaçãodeprocessos,
produtos e serviços. § 1°  Compreendemse no âmbito dos
projetos referidos no caput deste artigo: I  fomentar a imple
mentaçãodoCapítuloXdaLeiComplementarFederaln°123,
de14dedezembrode2006,quetratadeinovaçãotecnológica
para microempreendimentos individuais, microempresas e
empresasdepequenoporte;IIdesenvolveraçõesqueincor
poremainovaçãodamicroempresaedaempresadepequeno
porte;IIIampliararedemunicipaldeagentesdeinovação;IV
 desenvolver metodologias de cooperação empresarial com
foco em inovação; V  criar o Fundo Municipal de Inovação
Tecnológica. § 2°  As condições de acesso aos projetos e
açõescitadasnocaputdesteartigo,específicasparamicroem
preendimentos individuais, microempresas e empresas de
pequeno porte, serão diferenciadas, favorecidas e simplifica
das.§3°omontantedisponívelnosprojetoseaçõescitados
no§1°desteartigobemcomosuascondiçõesdeacessose
rão expressas nos respectivos orçamentos e amplamente di
vulgadas.§4°Aadministraçãomunicipalpublicará,juntamen
tecomas respectivasprestaçõesdecontas, relatóriocircuns
tanciadodasestratégiasparamaximizaçãodaparticipaçãode
microempreendimentosindividuais,microempresaseempresas
depequenoporte,assimcomodosrecursosalceadosàsações
referidasnocaput desteartigoeaquelesefetivamenteutiliza
dos, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do de
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sempenhoalcançadonoperíodo.§5°Aadministraçãomuni
cipal aplicará, nomínimo,20% (vinteporcento) dos recursos
destinados à inovação para o desenvolvimento de projetos e
açõesdeapoioaosmicroempreendimentos individuais,micro
empresasouempresasdepequenoporte.§6°Aadministra
çãopúblicamunicipalseráresponsávelpelaimplementaçãode
projetos e ações de desenvolvimento empresarial referido no
caput deste artigo, por si ou em parceria com entidades de
pesquisa e apoio aos microempreendimentos individuais, mi
croempresas e a empresas de pequeno porte, federações
representativasdestesegmento,agênciasdefomento,Univer
sidades, instituições científicas e tecnológicas, núcleos de
inovaçãotecnológicaeinstituiçõesdeapoio.Art58ASecreta
ria Municipal de Desenvolvimento Económicoou o órgãoque
vieralhesucederelaboraráedivulgarárelatórioanualindican
do o valor dos recursos recebidos, inclusive por transferência
deterceiros,queforamaplicadosdiretamenteoupororganiza
ções vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no segmento
de microempreendimentos individuais, microempresas e em
presasdepequenoporte,retratandoeavaliandoosresultados
obtidoseindicandoasprevisõesdeaçõesemetasparaampli
ação de sua participação no exercício seguinte. Art. 59  A
administração pública municipal manterá projetos e ações
instituindo incubadorasdeempresas, coma finalidadedede
senvolvermicroempreendimentosindividuais,microempresase
empresasdepequenoportedeváriossetoresdeatividades.§
1°  A administração pública municipal será responsável pela
implementação de projetos e ações de desenvolvimento em
presarial referidonocaputdesteartigo,porsiouemparceria
com entidades de pesquisa e apoioaos microempreendimen
tos individuais, microempresas e as empresas de pequeno
porte, órgãos governamentais, agências de fomento, institui
çõescientíficasetecnológicas,núcleosdeinovaçãotecnológi
cae instituiçõesdeapoio. §2°  Oprazomáximo de perma
nêncianosprojetoseaçõescitadosnocaputdesteartigosão
de dois anos para que os microempreendimentos individuais,
microempresaseempresasdepequenoporteatinjamsuficien
tecapacitaçãotécnica, independênciaeconómicaecomercial,
podendo ser prorrogado por prazo não superior a dois anos,
mediante avaliação técnica. § 3°  Findo o prazo referido no
§2°,asempresasparticipantessetransferirãoparaáreadeseu
domínioouquevieraserdestinadapelaadministraçãopública
municipal. Art. 60  Fica a administração pública municipal
autorizadaaconcederbenefíciosfiscaisparamicroempresase
empresas de pequeno porte que desenvolvam atividades de
inovação tecnológica, individualmente ou de forma comparti
lhada.§1°Paraefeitododispostonesteartigo,compreende
seporinovaçãotecnológicaaintroduçãodenovidadeouaper
feiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em
novosprocessos, produtosou serviços, bemcomoem ganho
de qualidade ou produtividade em processos, produtos ou
serviçosjáexistentes;§2°Aregulamentaçãodascondições
de concessão dos benefícios fiscais a que se refere o caput
deste artigo serão definidas em ato da administração pública
municipalaserencaminhadaematé90(noventa)diasapósa
aprovaçãodaLeiqueosinstituir.


CAPÍTULOXI
DOACESSOÀJUSTIÇA


 Art. 61  A administração pública municipal em
preenderápermanentesesforçosvisandoaviabilizaroacesso
dos microempreendedores individuais, microempresas e em
presas de pequeno porte aos juizados especiais, observando
os impedimentos legais.Art.62Aadministraçãopúblicamu
nicipalempreenderápermanentesesforçosvisandoaviabilizar
o acesso dos microempreendedores individuais, microempre
sas e empresas de pequeno porte ao sistema de conciliação
prévia, mediação e arbitragem. § 1°  Fica a administração
públicamunicipalautorizadaafirmarconvénioscomentidades
derepresentaçãoempresarialdenotóriaatuação local,como
PoderJudiciárioEstadualeFederalecomaOrdemdosAdvo
gadosdoBrasilOABobjetivandooacessoàJustiçaeoestí
muloàutilizaçãodosinstitutosdeconciliaçãoprévia,mediação

earbitragem,quandoexistentes, parasoluçãode conflitosde
interesse dos microempreendedores individuais, microempre
saseempresasdepequenoportelocalizadasemseuterritório.
§2°Oestímuloaqueserefereocaputdesteartigocompre
enderácampanhasdedivulgação,serviçosdeesclarecimento
etratamentodiferenciadoesimplificadonotocanteaoscustos
administrativosehonorárioscobrados,sobaresponsabilidade
daSaladoEmpreendedor.


CAPÍTULOXII
DOAPOIOEDAREPRESENTAÇÃO


 Art. 63  Fica instituído o Fórum Municipal das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculado à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico  SDE,
tendo a competência de coordenar, propor e supervisionar
ações que assegurem o tratamento jurídico diferenciado e
simplificadoaosempreendedoresindividuais,microempresase
empresasdepequenoportenoâmbitodomunicípio.


CAPÍTULOXIII
DOAGENTEDEDESENVOLVIMENTO


 Art. 64  Caberá à Secretaria Municipal de De
senvolvimentoEconómicodesignarservidoresoutécnicospara
desenvolver atividades de Agente de Desenvolvimento, con
formeprevêArt.85AdaLeiComplementarFederaln°123,de
14 de dezembro de 2006, observando as especificidades lo
cais.§1°AfunçãodeAgentedeDesenvolvimentocaracteri
zasepeloexercíciodearticulaçãodasaçõespúblicasparaa
promoção do desenvolvimento loca! e territorial, mediante a
ções locaisoucomunitárias, individuaisoucoletivas,quebus
quemcumprimentodasdisposiçõesediretrizescontidasnaLei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
sobsupervisãodoórgãogestor local responsávelpelaspolíti
casdedesenvolvimento.§2°OAgentedeDesenvolvimento
deverápreencherosseguintesrequisitos:lterconcluído,com
aproveitamento,cursodequalificaçãobásicaparaaatividade;
IIpossuirformaçãoouexperiênciacompatívelcomafunçãoa
serexercida;§3°CaberáàAdministraçãoPúblicaMunicipal
buscar junto à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República, às entidades municipalistas e de
apoio e representação empresarial, o suporte para ações de
capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de
intercâmbiodeinformaçõeseexperiências.


CAPÍTULOXIV
DASDISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS


 Art.65Aadministraçãopúblicamunicipalregu
lamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a
contardadatadasuapromulgação,indicandoinclusivesecre
tariasmunicipaisresponsáveispelaoperacionalizaçãoeacom
panhamentodosdiversosprojetoscriadosporestaLei.Art.66
Aadministraçãopúblicamunicipalcriaráeimplementaráper
manentementepolíticaspúblicaseprogramadeapoioe forta
lecimentodemicroempreendedoresindividuais,microempresas
eempresasdepequenoporte.ParágrafoÚnicoAadministra
çãopúblicamunicipalporocasiãodaelaboraçãodasLeisOr
çamentarias, dos Planos Plurianuais, das Leis de Diretrizes
OrçamentariasedaLeiOrçamentariaAnual, incluirádotações
financeiras específicas para implementação dos projetos pre
vistosnestaLei.Art. 67 EstaLei entraemvigor nadatade
suapublicação,revogadasasdemaisdisposiçõesemcontrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em28
de maio de 2015.     







Denomina de Nelson Mandela
umCentroUrbanodeCultura,
Arte, Ciência e Esporte
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Dispõe sobre a concessão de
incentivosfiscaisparaodesen
volvimentocultural,econômico,
sociale tecnológicodoMunicí
pio de Fortaleza e dá outras
providências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:


TÍTULOI
DADISPOSIÇÃOPRELIMINAR


 Art.1ºEstaLeiredefineoProgramadeIncenti
voaosArranjosProdutivosLocaisparaoDesenvolvimentodo
Município de Fortaleza (PRODEFOR) e os Programas Polo
TecnológicodeFortaleza(PTFOR)ePoloCriativodeFortaleza
(PCFOR), outrora instituídos, respectivamente, pela Lei Com
plementar nº 35, de 27 de dezembro de 2006, e pela Lei nº
9.585,de30dedezembrode2009.


TÍTULOII
DOSPROGRAMASDEINCENTIVOSFISCAIS


CAPÍTULOI

DASDISPOSIÇÕESGERAIS


Art.2ºFicaminstituídososseguintesprogramasdein
centivosfiscaisvisandoaodesenvolvimentoeconômico,social,
cultural e tecnológico do Município de Fortaleza: I— O Pro
gramadeDesenvolvimentoEconômicodoMunicípiodeForta
leza(PRODEFOR);II—OProgramadeApoioaParquesTec
nológicos e Criativos de Fortaleza (PARQFOR). Art. 3º  Os
programas previstos no art. 2º desta Lei são destinados às
sociedadesempresariais,àssociedadessimples,àsempresas
individuaisderesponsabilidade limitada,àsassociaçõespriva
das,àsfundaçõesprivadaseaoempresáriodefinidosnaLeinº
10.406,de10de janeirode2002 (CódigoCivil),devidamente
registradosnoRegistrodeEmpresasMercantisounoRegistro
CivildePessoas,estabelecidasouquevenhamaseestabele
cernoterritóriodoMunicípiodeFortaleza.Art.4ºNãopode
rãousufruirdos incentivesprevistosnestaLeiosmicroempre
endedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequenoporteoptantesdoRegimeEspecialUnificadodeArre
cadação de Tributos c Contribuições devidos pelas Microem
presaseEmpresasdePequenoPorte (SimplesNacional), de
quetrataaLeiComplementarFederalnº123,de14dedezem
brode2006.ParágrafoÚnicoAspessoasquesejamouque
tenhamsidobeneficiáriasdeisenções,deincentivosfiscaisou
dequalqueroutroestímuloeconômicoconcedidopeloMunicí
pio de Fortaleza, com base em outras normas, também não
poderãousufruirdosincentivosprevistosnestaLei.


CAPÍTULOII

DOPROGRAMADEDESENVOLVIMENTOECONÔMICODO
MUNICÍPIODEFORTALEZA


SEÇÃOI

DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 5º  O Programa de Desenvolvimento Eco
nômicodoMunicípiodeFortaleza(PRODEFOR)visaaincenti
var o desenvolvimento econômico e social do Município de
Fortalezapormeiodaconcessãode incentivosfiscaisàspes
soasquedesenvolvamouquevenhamadesenvolverativida
des econômicas no território deste Município, observados os
requisitos e condições estabelecidas nesta Lei. § 1º  O
PRODEFOR destinase às pessoas que contribuam para a
expansãodasatividadeseconômicas realizadasnoâmbitodo
território doMunicípio de Fortaleza, visando a reduzir a desi
gualdadeeconômicaesocial,pormeiodageraçãodeempre

goserendaeapromoçãodocrescimentoedodesenvolvimen
toeconômicosustentável doMunicípiodeFortaleza. §2º O
PRODEFORabrangeráàspessoasque:I—Seinstalaremno
territóriodoMunicípio; II—SeencontrareminstaladasnoMu
nicípio e que estejamemprocesso de revitalização; III—Se
encontram instaladasnoMunicípioevenhamaexpandirsuas
atividadeseconômicas.§3ºParaosfinsdodispostonos§2º
deste artigo, considerase: I—Pessoa em instalação: aquela
quehouversidoconstituídaemprazo interiora12 (doze)me
ses,contadosdadatadesolicitaçãodoincentivo;II—Pessoa
emprocessoderevitalização:aquelaquenãotenha realizada
atividadeeconômicadequalquernatureza,emprazo inferiora
12(doze)meses,contadosdadatadesolicitaçãodoincentivo;
III—expansãodeatividadeeconômica:aampliaçãodaplanta
de produção, de comercialização ou de prestaçãode serviço,
devidamentecomprovadopormeiodaapresentaçãodeproje
to.§4ºOPRODEFORprivilegiaráossegmentoseconômicos
mais relevantes e competitivos para o desenvolvimento e o
crescimento econômico do Município, a serem definidos pelo
ComitêdeAvaliaçãodeBenefícios.


SEÇÃOII

DOSINCENTIVOSFISCAISDOPRODEFOR


SUBSEÇÃOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 6º  Os incentivos fiscais do PRODEFOR
consistirãonareduçãodoImpostosobreServiçosdeQualquer
Natureza (ISSQN), do Imposto sobre Propriedade Predial e
TerritorialUrbana(IPTU)edoImpostoSobreaTransmissãode
BensImóveisInterVivos(ITBI),devidospelaspessoasincenti
vadas, na forma disposta nas subseções II, III e IV. Art. 7º 
Além das reduções previstas nas subseções II, III e IV, será
concedidoodescontoadicionalde40%naalíquotadeISSQN
e do ITBI para as pessoas que se instalarem: I—Emáreas
geográficasdestinadasaodesenvolvimentoeconômico,defini
daspordecretodoChefedoPoderExecutivo;II—Embairros
com índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior a 0,5
(cinco décimos); III — Na Zona de Requalificação Urbana
(ZRU),naZonadeOcupaçãoPreferencial (ZOP),ounaZona
Especial de Dinamização Urbanística e Socioeconômica
(ZEDUS)doMunicípiodeFortaleza.§1º AZonadeOcupa
çãoPreferencial(ZOP)eZonaEspecialdeDinamizaçãoUrba
nísticaeSocioeconômica (ZEDUS)nãocompreendemaárea
doCentrodaCidadedeFortalezadefinidanoart. 283daLei
Complementar nº 159, de 23 de dezembro de 2013 (Código
TributáriodoMunicípiodeFortaleza).§2ºAsáreasgeográfi
casprevistasnosincisosIIeIIIdocaputdesteartigosãocon
sideradas áreas incentivadas, independentemente de edição
dedecretodoChefedoPoderExecutivo.Art.8ºOsempreen
dimentosaseremimplantadosnasáreasaqueserefereoart.
7ºdestaLeiterãotramitaçãoespecialnaanálisedalicençade
localização e de funcionamento, observado o disposto na Lei
deParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo.Art.9º Oprazo
dosincentivosfiscaisdoPRODEFORserádeaté60(sessenta)
meses, contadosda datadodeferimento do pedido. §1º O
limitedeprazoprevistonocaputdesteartigonãoseaplicaaos
empreendimentosqueseinstalaremnasáreasprevistasnoart.
7ºdestaLei,cujo limitedeprazode incentivoseráde96(no
ventaeseis)meses.§2ºOsprazosprevistosnocaputeno§
1º deste artigo poderão ser prorrogados por igual período, a
pedidodapessoainteressadaeacritériodoComitêdeAvalia
ção de Benefícios (CAB), considerando a conveniência e o
interessedoMunicípio.


SUBSEÇÃOII

DOINCENTIVORELATIVOAOIMPOSTOSOBREA
PROPRIEDADEPREDIALETERRITORIALURBANA


 Art.10Aspessoasbeneficiáriasdosincentivos
fiscais do PRODEFOR, que requererem e que atenderem às
condições estabelecidas, terão redução do valor do Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) dos
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imóveisutilizadosemsuasatividadesfins.§1ºParaaspes
soasinstaladasnoMunicípio,oincentivoconcedidoserácalcu
ladoemfunçãodopercentualdeacréscimodeáreaconstruída,
conforme disposto na Tabela III doAnexo I desta Lei. § 2º 
Para aspessoasque vierema se instalar noMunicípio, o in
centivoserácalculadoem funçãodaáreaconstruídautilizada
peloempreendimento,conformedispostonaTabelaIVdoAne
xo IdestaLei.Art.11 A reduçãoaquese refereoart.10é
exclusiva ás áreasdos imóveis utilizadospara aatividade in
centivadadaempresaeseráconcedidaaosbeneficiáriosinde
pendentementedesuacondiçãodeproprietáriooulocatáriodo
imóvel, admitindo ainda cumulação com descontos referentes
aopagamentoemcotaúnica.Art.12Oincentivofiscalrelativo
ao IPTU,casodeferido,seráaplicávelapartirdoprimeirodia
doexercícioseguinteaododeferimentodopedido.


SUBSEÇÃOIII

DOINCENTIVORELATIVOAOIMPOSTOSOBRESERVIÇOS
DEQUALQUERNATUREZA


 Art.13Aspessoasbeneficiáriasdosincentivos
fiscais do PRODEFOR que requererem e que atenderem às
condiçõesestabelecidasterãoreduçãodaalíquotadoImposto
sobreServiçosdeQualquerNatureza(ISSQN)incidentesobre
osseusserviçosprestados.Art.14Paraaspessoas instala
das no Município, o incentivo concedido será calculado em
funçãodamédiaaritméticadoacréscimoanualdonúmerode
postosdetrabalhoedoacréscimopercentualdareceitaanual
de prestação de serviços tributáveis pelo ISSQN, calculados
pormeiodosenquadramentosprevistosnasTabelas I e II do
AnexoIdestaLei,respectivamente.ParágrafoÚnicoObene
fícioseráconcedido:I—Noprimeiroano,paraoperíodode06
(seis)meses,contadosdomêsseguinteàdatadedeferimento
dopedidodebenefíciosfiscais,sujeitoacomprovaçãoaposte
riori peloCABdasmetasestabelecidaspela requerente; II—
Nos06(seis)mesesseguintesaodispostonoincisoanteriore
nosdemaisanos,peloenquadramentoaprovadopeloCABnas
faixasdasTabelasIeIIdoAnexoIdestaLei,apósanálisede
relatório semestral ouanualenviadopelapessoabeneficiada.
Art. 15  Para as pessoas em instalação ou em processo de
revitalização,oincentivoconcedidoserá:I—Noprimeiroano,
paraoperíodode6(seis)meses,contadosdomêsseguinteà
datadedeferimentodopedidodebenefícios fiscais, sujeitoa
comprovação a posteriori pelo CAB das metas estabelecidas
pela requerente, de redução de 40% (quarenta por cento) na
alíquota do ISSQN; II — Nos 06 (seis) meses seguintes ao
disposto no incisoanterior enosdemais anos, em função da
médiaaritméticadoacréscimoanualdonúmerodepostosde
trabalhoedoacréscimopercentualdareceitaanualdepresta
ção de serviços tributáveis pelo ISSQN de acordo como en
quadramentoaprovadopeloCAB,nasfaixasdasTabelasIeII
doAnexoIdestaLei,apósanálisedosrelatóriosanuaisenvia
dos pela pessoa beneficiada. Art. 16  O incentivo previsto
nestaSubseçãonãopoderáresultaremalíquota inferiora2%
(doisporcento).


SUBSEÇÃOIV
DOINCENTIVORELATIVOAOIMPOSTOSOBREA
TRANSMISSÃOINTERVIVOSDEBENSIMÓVEIS


 Art. 17  As pessoas que atenderem ás condi
ções estabelecidas para a concessão de incentivos no
PRODEFOR terão redução de 40% (quarenta por cento) do
valor do Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens
Imóveis (ITBI) incidente sobre os imóveis adquiridos para se
rem utilizados exclusivamente como estabelecimento do em
preendimentoincentivado.§1ºAreduçãosomenteserácon
cedida às requerentes que declararem a ocorrência do fato
geradordoimpostoantesdalavraturadoinstrumentohábilao
registrodapropriedade.§2º Quandoo instrumentoprevisto
no§1º desteartigo tratarsedeescriturapública, obenefício
somenteseráaplicadoseestaforlavradaemcartóriodenotas
dacircunscriçãodoMunicípiodeFortaleza.§3º Obenefício
deveráserrequeridoàSecretariaMunicipaldasFinanças(SE

FIN)apósapreciaçãodoprojetodeinstalaçãooudeampliação
deempreendimentopeloCAB.Art.18 OpagamentodoITBI
naformadestaSubseçãoéconsideradotributaçãodefinitiva.§
1ºNahipótesedeavaliaçãofuturadeunidadeimobiliáriacujo
imposto foi pago antecipadamente na forma prevista nesta
Subseção,nãoseráexigidoopagamentodenenhumcomple
mento,mesmoqueo valor da avaliação sejamaior que o da
realizada anteriormente. § 2º  Na hipótese disposta no § 1º
deste artigo, se o valor do tributo apurado for menor que o
pago,nãohaverá restituiçãodediferençadoexcedentepago.
Art.19AsconstrutoraseincorporadorasfiliadasaoSindicato
das Indústrias da Construção Civil do Estado do Ceará
(SINDUSCONCE)queoptarempor recolherantecipadamente
oITBIdosnovosempreendimentosimobiliários,emnomedos
adquirentes, terão redução de 20% (vinte por cento) sobre c.
valor do imposto apurado. § 1º  Considerase antecipado o
pagamentoqueocorrerematé60(sessenta)diasapósaemis
são do Habitese ou do cadastramento do imóvel na SEFIN.
§ 2º  A beneficiária do incentivo encaminhará à SEFIN, por
ocasiãodadeclaraçãodoITBI,oscompromissosdecomprae
vendalavrados,exclusivamente,emumdoscartóriosdenotas
pertencentes à circunscrição do Município de Fortaleza, con
cernentes à aquisição dos imóveis já transacionados, bem
como indicaraasunidades imobiliáriasaindanãonegociadas.
§3ºOscontratosnaconformidadedo§2ºdesteartigo,relati
vosásunidadesimobiliáriasnegociadasapósopagamentodo
ITBIantecipado,deverãoserencaminhadosàSEFIN,noprazo
de30 (trinta)dias,contadosdaassinatura.§4º Obenefício
previstonesteartigodeveráserrequeridodiretamenteàCélula
deGestãodoITBIdaSEFIN.§5ºOCABseráinformadopela
CéluladeGestãodo ITBI,noprazode30 (trinta) diasdopa
gamentodoimposto,dosbenefíciosconcedidosnaformades
teartigo.


SEÇÃOIII

DOSPROCEDIMENTOSEDASCONDIÇÕESPARA
CONCESSÃODOSBENEFÍCIOSDOPRODEFOR


 Art.20Paraaconcessãodosbenefíciosfiscais
doPRODEFOReparaacontinuidadedoseugozo,aspessoas
beneficiáriasdeverão comprovaroatendimentoaosseguintes
requisitos:I—Oexercíciodeatividadeeconômicaincentivada
nos termosdestaLei; II—Aaquisiçãopreferencialdebense
serviçosdefornecedoresdoMunicípio;III—Acontrataçãode,
nomínimo,80%(oitentaporcento)damãodeobradepesso
as domiciliadas noMunicípio, na área de influência direta do
empreendimento;IV—OemplacamentonoMunicípiodetodos
osveículosutilizadospeloestabelecimento;V—Aadimplência
com as obrigações tributárias do Município de Fortaleza, do
EstadodoCearáedaUniãoFederaleaausênciadeinscrição
no Cadastro de Inadimplentes do Município (CADIM). § 1º 
Para finsdodispostono inciso IIdocaputdesteartigo,consi
deraseaquisiçãopreferencialdebenseserviçosaaquisição
demaisde50%(cinquentapor cento)debenseserviçosde
fornecedores estabelecidos ou domiciliados no Município de
Fortaleza.§2ºConsideraseáreadeinfluênciadiretadoem
preendimentoaqueladaSecretariaExecutivaRegionalnaqual
oempreendimentoestiver estabelecido, bemcomode bairros
limítrofes.§3º Odispostono inciso IIIdocaputdesteartigo
nãoseaplicaquandocomprovadamentenãoforpossívelcon
trataramãodeobranolocal,mantendose,porém,aobrigato
riedadedecontrataramãodeobradepessoasdomiciliadasno
Município.§4º Osrequisitosprevistosnos incisos II, IIIe IV
docaputdesteartigonãoserãoexigidosnodeferimentoinicial,
quando o beneficiário estiver em implantação. Art. 21  Os
incentivos fiscais previstos nesta Lei deverão ser requeridos
porescritoaoCAB,pormeioderequerimentoespecifico,aser
protocolado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico.ParágrafoÚnicoJuntamentecomorequerimento
de concessãodebenefíciodeverão ser apresentadososatos
constitutivosdapessoainteressada,oprojetodeviabilidadede
instalaçãooudeexpansãodoempreendimento,bemcomoas
provas de atendimento dos demais requisitos estabelecidos
nesta Lei, que serão apreciados pelo Grupo de Análise de
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Pleitos(GAP)esubmetidosàaprovaçãodoCAB.Art.22As
pessoas beneficiárias do PRODEFOR deverão comprovar
anualmenteocumprimentodasmetasestabelecidasnosproje
tosdeviabilidadedeinstalaçãoouexpansãoapresentados,do
cronogramadeexecuçãodoempreendimentoajustadocomo
CABeosrequisitosestabelecidosnestaLei.§1ºOdisposto
nocaputdesteartigoserá realizadonoprazodeaté60 (ses
senta) dias após o encerramento de cada exercício social,
mediante apresentação de relatório acompanhado da docu
mentação com probatória. § 2º  Caberá ao CAB realizar o
cancelamentodoincentivoouonovoenquadramentodabene
ficiárianastabelasdoAnexoIdestaLei,notificandoseo inte
ressado,quandonãocumpridosasmetas,ocronogramaouos
requisitosestabelecidos.§3ºVerificadaa impossibilidadede
enquadramentonoslimitesdastabelasdoAnexoIdestaLeiou
o descumprimento dasmetas, do cronogramaoudos requisi
tos, abeneficiária fica obrigada ao recolhimentodo valor cor
respondenteao incentivoconcedido,acrescidode juroscalcu
lados pelo índice previstona legislação tributáriamunicipal, a
partir da competência seguinte a que deixou de atender às
condiçõesparaogozodosbenefícios.Art.23Comprovadaa
ocorrênciadedolo,fraudeousimulaçãonaobtençãodobene
fício, sem prejuízo da cassação do benefício, a beneficiária
estarásujeitaàssançõesprevistasnasleispenaisenalegisla
ção tributária municipal. Parágrafo Único  É vedado o rein
gressodocontribuinteexcluídodoPRODEFORquandoverifi
cadas as hipóteses de dolo, fraude, simulação ou de forneci
mentode informações inexatas,como intuitode ingressarou
permanecernoPrograma.Art.24 OCABpoderáaqualquer
tempoeindependentementedafasedeconcessãooudegozo
do incentivo fiscal, notificar abeneficiáriaparaque comprove,
atravésdedocumentaçãohábil,ocumprimentodascondições
necessáriasàconcessãoeàpermanênciadogozodobenefí
ciofiscal.


CAPÍTULOIII
DOPROGRAMADEAPOIOAPARQUESTECNOLÓGICOSE

CRIATIVOSDEFORTALEZA


SEÇÃOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art.25OProgramadeApoioaParquesTecno
lógicos eCriativos deFortaleza (PARQFOR) tempor objetivo
incentivar odesenvolvimentoeconômico sustentável doMuni
cípio de Fortaleza, visando ao desenvolvimento de parques
tecnológicos e criativos, à geração de empregos formais, ao
incremento da arrecadação tributária e ao aprimoramento do
bemestarsocial,pormeiodapromoçãodainclusãoprodutiva,
dacapacitaçãodejovenseadultos,edeinvestimentoempes
quisaedesenvolvimentoe inovação.§1º Paraos objetivos
descritosnocaputdesteartigo,oMunicípioapoiaráosempre
endimentosprodutivosdaspessoasquedesenvolvemativida
deseconômicasdebasetecnológicaecriativasnoseuterritó
rio, pormeio da concessão de incentivos fiscais, com obser
vância dos requisitos estabelecidos nesta Lei. § 2º  O
PARQFORbeneficiaráaspessoasqueexerçampreponderan
temente pelo menos uma das atividades especificadas nas
TabelasI, IIe IIIdoAnexoIIdestaLei.Art.26OPARQFOR
será aplicado nas áreas de incentivo ao desenvolvimento de
atividades de pesquisa, inovação e tecnologia, definidas pelo
CAB. com observância das seguintes áreas prioritárias. I —
ZonasEspeciaisdeDinamizaçãoUrbanísticaeSocioeconômi
ca(ZEDUS);II—OconjuntodeáreasterritoriaisdoMunicípio
compreendidasnasZonasEspeciais doPatrimônio,Histórico,
Cultural eArqueológico (ZEPHS); III— Os campi de Institui
çõesdeEnsinoSuperior(IE.S),reconhecidaspeloMinistérioda
Educação,quesolicitemparticipardoPrograma,bemcomoos
campi de instituições públicas de ensino superior e áreas de
nominadaspeloMunicípiocomoParquesTecnológicoseCriati
vosdeFortaleza.ParágrafoÚnicoAsáreasprevistasnocaput
desteartigopoderãoserampliadaspormeiode resoluçãodo
CAB,observandoosseguintesobjetivos: I—Promoverode
senvolvimentoeconômicosustentáveldoMunicípiodeFortale

za; II—Receber investimentospúblicose/ouprivadosparaa
implantação,expansão, transferência,modernizaçãoereativa
ção de empreendimentos de base tecnológica, cultural ou de
economiacriativa; III—atenderàsdiretrizesdoPlanoDiretor
do Município e o interesse público de requalificação urbana,
respeitandose as características históricas e geográficas das
referidasáreas.


SEÇÃOII
DOSINCENTIVOSDOPARQFOR


SUBSEÇÃOI

DOINCENTIVORELATIVOAOIMPOSTOSOBREA
PROPRIEDADEPREDIALETERRITORIALURBANA


 Art. 27  As pessoas jurídicas beneficiárias do
PARQFOR terãoovalordo IPTU reduzidoem: I—50% (cin
quentaporcento)paraosimóveisutilizadosnasatividadesfins
situadosnasáreas incentivadasprevistasnos incisos Ie IIdo
art.26destaLei;II—100%(cemporcento)paraasunidades
imobiliáriasutilizadasnasatividadesfinslocalizadosnasáreas
deincentivosprevistasnoincisoIIIdoartigo26destaLei.§1º
A redução disposta no caput deste artigo, é exclusiva para a
unidadede avaliação imobiliária utilizadanaatividade incenti
vada da pessoa beneficiária e será concedida independente
mentedesuacondiçãodeproprietáriooudelocatáriodoimó
vel.§2ºAreduçãoprevistano incisoIdocaputdesteartigo
serácumulativacomosdescontosestabelecidosparaopaga
mentodoIPTUemcotaúnica.§3ºOincentivoseráconcedi
doaoscontribuintesqueestiveremcomosrespectivosimóveis
registrados, bemcomocomo cadastrodo IPTUdevidamente
atualizado. § 4º O descumprimento das condições previstas
nesta Lei importará no pagamento integral do IPTU devido e
dos acréscimos moratórios previstos na legislação tributária
municipal, calculados a partir da data do vencimento da cota
únicado imposto.Art.28 O incentivo fiscal relativoao IPTU,
casodeferido,seráaplicávelapartirdoprimeirodiadoexercí
cioseguinteaododeferimentodopedido.


SUBSEÇÃOII

DOINCENTIVORELATIVOAOIMPOSTOSOBRESERVIÇOS
DEQUALQUERNATUREZA


 Art. 29  Para os beneficiários inscritos no
PARQFOR será concedida a redução de 60% (sessenta por
cento)novalordo ISSQN, incidentesobreosserviçospresta
dospelabeneficiária.§1º A reduçãodaalíquotado ISSQN,
concedida na forma do art. 29 desta Lei, produzirá efeitos a
partirdomêsseguinteaododeferimentodopedido.§2º O
descumprimento das condições previstas nesta Lei importará
no pagamento do ISSQN devido, sem redução de alíquota e
comosacréscimosmoratóriosprevistosnalegislaçãotributária
municipal,calculadosapartirdadatadovencimentodoimpos
to.Art.30AreduçãonovalordoISSQNprevistoart.29desta
Lei não poderá resultar em alíquota inferior a 2% (dois por
cento)


SUBSEÇÃOIII

DOINCENTIVORELATIVOAOIMPOSTOSOBRE
TRANSMISSÃOINTERVIVOSDEBENSIMÓVEIS


 Art. 31  As pessoas jurídicas beneficiárias do
PARQFORterãoovalordoITBIreduzidoem:I—80%(oitenta
por cento) para os imóveis adquiridos para ser utilizados nas
atividadesfins,quandosituadosnasáreasincentivadasprevis
tasnosincisosIe IIdoart.26destaLei; II—100%(cempor
cento)paraosimóveisadquiridosparaserutilizadosnasativi
dadesfins,quandolocalizadosnasáreasdeincentivosprevis
tasnoincisoIIIdoart.26destaLei.ParágrafoÚnicoObene
fíciodequetrataocaputdesteartigoéexclusivoásáreasdos
imóveisutilizadosparaaatividadeincentivadadaempresa.Art.
32Odescontoseráconcedidoaosbeneficiáriosquedeclara
remocorrênciadofatogeradordoITBIporocasiãodaescritu
raçãodorespectivotítuloaquisitivo,lavradoexclusivamenteem
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um dos cartórios de notas pertencentes à circunscrição do
MunicípiodeFortaleza.Art.33Odescumprimentodascondi
çõesprevistasnestaLeiimportaránopagamentodoITBIdevi
do,semreduçãodealíquotaecomosacréscimosmoratórios
previstosna legislação tributáriamunicipal, calculadosapartir
dadatadovencimentodoimposto.


SEÇÃOIII

DOSPROCEDIMENTOSEDASCONDIÇÕESPARA
CONCESSÃODOSBENEFÍCIOSDOPARQFOR


 Art.34 Os incentivosprevistosnestaLeideve
rãoser requeridosàSecretariaMunicipaldeDesenvolvimento
Econômico na forma estabelecida em regulamento. § 1º  A
viabilidadedopleitoseráapreciadapeloGAP,queemitirápa
recer técnicoasersubmetidoaaprovaçãodoCAB.§2º Os
incentivos fiscais de PARQFOR não poderão ser cumulativos
comoutrosbenefíciosmunicipaisexistentes,ouquevenhama
ser criados. Art. 35  As pessoas jurídicas beneficiárias dos
incentivosfiscaisdoPARQFORdeverãocomprovaranualmen
tequeestãoregularescomsuasobrigaçõestributáriasperante
o Município e que estão atendendo aos requisitos previstos
nestaLei.§1º OGAPpoderá,aqualquer tempo,notificara
beneficiáriaparaquecomprove,mediantedocumentaçãohábil,
ocumprimentodascondiçõesqueahabilitaramarequereroua
receberoincentivoequepermitamasuacontinuidade.§2ºA
situação superveniente de irregularidade fiscal, devidamente
comprovada,serácausadecancelamentodobenefícioconce
dido.§3ºNahipótesedeairregularidadeaqueserefereo§
2º deste artigo ser sanável, o benefício será suspenso até a
eliminaçãodapendência.Art.36Canceladoobenefíciocon
cedido, todos os tributos incentivados serão exigidos sem a
reduçãoecomosacréscimosmoratóriosprevistosna legisla
ção tributáriamunicipal, calculados a partir da data do venci
mentodo tributo.Art.37 Oprazomáximodos incentivosdo
PARQFORseráde60 (sessenta)meses,podendoserprorro
gadoporatéigualperíodo,apedidodointeressadoedeacor
docomaconveniênciaeoportunidadedoMunicípio.


TÍTULOIII
DAESTRUTURADEGESTÃODOSBENEFÍCIOSFISCAIS


CAPÍTULOI

DOCOMITÊDEAVALIAÇÃODEBENEFÍCIOS


 Art.38Ficainstituído,noâmbitodoMunicípio,o
ComitêdeAvaliaçãodeBenefícios (CAB),queserácomposto
porrepresentantesdosseguintesórgãos:I—SecretariaMuni
cipal de Desenvolvimento Econômico; II — Secretaria de
Governo;III—SecretariadeUrbanismoeMeioAmbiente;IV—
Secretaria Municipal das Finanças; V— Instituto de Planeja
mentodeFortaleza;VI—FundaçãodeCiência,Tecnologiae
Inovação;VII—ProcuradoriaGeraldoMunicípio.§1ºOCAB
será presidido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico. § 2º OCAB terá como função, em relação aos
benefíciosprevistosnestaLei:I—Definirossetoreseativida
des econômicas que poderão obter incentivos fiscais; II —
Definir as áreas do Município de Fortaleza onde as pessoas
poderãousufruirdosbenefíciosfiscais; III—deliberarsobrea
concessãodeincentivosfiscais.§3ºAformadefuncionamen
todoCABseráestabelecidaemregulamentopróprio.§4ºAs
decisõesdoCABserãomaterializadassobaformaderesolu
ção e produzirão efeitos após publicação noDiário Oficial do
Município.Art.39CaberáaoCABdeliberaredecidiremúlti
ma instância sobre as demandas de incentivos fiscais, priori
zandoo impacto das atividadesdo requerenteno desenvolvi
mento econômico e social e no incremento da arrecadação
tributária do Município. § 1º  Na análise das demandas de
incentivosdeverãoserobservadososseguintesrequisitos:I—
Acompatibilidadedalocalizaçãodapessoaincentivadacomas
normas urbanísticas do Município; II — O desenvolvimento
sustentáveldaeconomialocal;III—Oincrementononívelde
empregolocal.§2ºConstatadoqueospedidosdebenefícios

fiscaisatendemaosrequisitosdeadmissibilidadeedeconces
sãodosbenefíciosprevistosnestaLei,oCABanalisaráoméri
todasolicitaçãoeproferiráasuadecisão.


CAPÍTULOII
DOGRUPODEANÁLISEDEPLEITOS


 Art. 40  O Comitê de Avaliação de Benefícios
será assessorado pelo Grupo de Análise de Pleitos (GAP),
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô
mico (SDE).§1ºOGAPserá formadopor técnicos represen
tantesdosórgãosintegrantesdoCAB.indicadospelosrespec
tivos dirigentes. §2º OGAP será coordenadopelomembro
indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco
nômico(SDE).§3ºOGAPteráafunçãodeavaliarospleitos
encaminhadospeloCABesobreelesemitirparecertécnicode
viabilidade,nostermosdestaLeiedeseuregulamento.§4º
CompetetambémaoGAPfiscalizarocumprimentodasmetas
estabelecidas nos projetos de viabilidade de instalação ou
expansãoapresentadoseo cronogramadeexecuçãodoem
preendimentoajustadocomoCAB.


TÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESGERAISEFINAIS


CAPÍTULOI

DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 41  O PRODEFOR e o PARQFOR terão
duraçãode20(vinte)anos,contadosapartirdoprimeirodiado
anoseguinteaodapublicaçãodestaLei.Art.42Paraosfins
destaLeiconsideraseprojetodeviabilidadedeimplantaçãoou
expansãoapropostadointeressadocontendoestudotécnicoe
planejamento,quepossibiliteaavaliaçãodo investimento,dos
métodosedoprazodeexecução,comdemonstraçãodaviabi
lidade do empreendimento comprovada através de adequada
documentação, deacordocomodispostonestaLei e no seu
regulamento.Art.43Parafazer jusàconcessãodosincenti
vosdestaLei,apessoarequerenteeosimóveisenvolvidosno
projetodevemestaradimplentescomasobrigaçõestributárias
eprevidenciáriasjuntoaosfiscosmunicipal,estadualefederal,
comprovadanaformadasnormasespecíficas.Art.44Paraos
efeitos desta Lei, a cisão, incorporação, transformação ou
qualquerreestruturaçãosocietáriadepessoas,inclusiveentra
da e saída de sócios, não serão consideradas isoladamente
como instalaçãoouampliação.Art.45 OCABcomunicaráà
Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de até 5 (cinco)
dias,odeferimentodosbenefíciosprevistosnestaLei.Art.46
ApessoabeneficiáriadosincentivosfiscaisprevistosnestaLei
recolheráaoFundoMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico
(FMDE) a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do
total dos incentivos fiscais usufruídos, destinada ao financia
mento dos projetos e atividades de promoção do desenvolvi
mento econômico do Município. § 1º  A quantia prevista no
caput deste artigo deverá ser recolhida na mesma data do
recolhimento da parcela dos impostosmunicipais não incenti
vada,pormeiodedocumentodearrecadaçãoespecifico.§2º
Onãorecolhimentodaquantiaprevistanesteartigo,noprazoe
naformaprevistos,sujeitaapessoaaopagamentodosencar
gosmoratórios,daatualizaçãomonetáriaeàssançõesprevis
tas na legislação tributáriamunicipal parao não recolhimento
de tributosmunicipais.Art.47 Aspessoasbeneficiadascom
os incentivos concedidos com base na Lei Complementar nº
35, de21dedezembrode2006enaLeinº 9.585, de30de
dezembro de 2009, permanecem usufruindo deles durante o
prazo de concessão, se continuarem atendo às condições
exigidas. Parágrafo único. Esta Lei aplicase aos benefícios
concedidos com base na Lei Complementar nº 35, de 27 de
dezembrode2006enaLeinº 9.585,de30dedezembrode
2009,apenasnotocanteaosnovoscritériosdeapuraçãoeaos
novos processos de fiscalização das condições para o gozo
dosbenefíciosconcedidos.
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CAPÍTULOII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

 Art. 48 OChefedoPoderExecutivoMunicipal
regulamentará esta Lei, por decreto, dentro do prazo de 90
(noventa)diasdasuaentradaemvigor,parasuaplenaeficá
cia.ParágrafoÚnicoEnquantonãoforeditadooregulamento
destaLei,assuasnormasquedependeremderegulamentação
parasuaplenaeficáciavigorarãocombasenosregulamentos
anteriores, que ficam recepcionados, no que forem com elas
materialmente compatíveis. Art. 49  Ficam revogadas: I—A
LeiComplementarnº35,de27dedezembrode2006; II—A
Lei nº 9 585, de 30 de dezembro de 2009; III—As demais
disposições normativas em contrário. Art. 50  Esta Lei Com
plementarentraemvigornadatadesuapublicação,revogadas
asdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICI
PALDEFORTALEZA,em24dejunhode2015.



ANEXOI
TABELASDECÁLCULODOSBENEFICIÁRIOSDO

PRODEFOR

TabelaI
AcréscimodaMédiadePostos

deTrabalhoporAno
PercentualdeReduçãoda

AlíquotadoISSQN

de5a9 10%
de10a29 20%
de30a49 30%
de50a99 40%
de99a200 50%
Acimade200 60%

TabelaII
AcréscimoPercentualdaReceita
AnualdePrestaçãodeServiços

Tributáveis

PercentualdeReduçãoda
AlíquotadoISSQN

≥5%e<25% 10%

≥25%e<45% 20%

≥45%e<67% 30%

≥67%e<100% 40%

≥100%e<150% 50%

≥150% 60%

TabelaIII
Sociedadesjáinstaladas

PercentualdeAcréscimodeÁrea
Construída PercentualdeReduçãodoIPTU

≥20%e<50% 10%
≥50%e<80% 20%
≥80%e<100% 40%

≥100% 60%


TabelaIV
Sociedadesquevieremaseinstalar

AreaConstruídaemm² PercentualdeReduçãodoIPTU
≥50e<100 10%
≥100e<300 20%
≥300e<500 30%
≥500e<800 40%
≥800e<1.500 50%

≥1.500 60%


AnexoII
TABELASDEATIVIDADESBENEFICIÁRIASPELO

PARQFOR

TabelaI

CNAE DESCRIÇÃO

6201500Desenvolvimentodeprogramasdecomputadorsobencomenda

6202300Desenvolvimentoe licenciamentodeprogramasdecomputadorcustomizáveis

6311900Tratamentodedados,provedoresdeserviçosdeaplicaçãoeserviçosdehospedagemnainternet

6319400Portais,provedoresdeconteúdoeoutrosserviçosdeinformaçãonainternet

6203100Desenvolvimentoe licenciamentodeprogramasdecomputadornãocustomizáveis

6204000Consultoriaemtecnologiadainformação

9511800Reparaçãoemanutençãodecomputadoresedeequipamentosperiféricos

7210000Pesquisaedesenvolvimentoexperimentalemciênciasfísicasenaturais

8299707SalasdeacessoàInternet

7111100Serviçosdearquitetura

7119799Atividades técnicas relacionadas â engenharia e arquiteturanãoespecificadasanteriormente

7119701Serviçosdecartografia,topografiaegeodésia

8541400Educaçãoprofissionaldeníveltécnico

8542200Educaçãoprofissionaldeníveltecnológico

6911703Agentedepropriedadeindustrial

7240000Atividadesdebancosdedadosedistribuiçãoonlinedeconteúdoeletrônico

7230000Processamentodedados

7290700Outras atividades de informática não especificadas anteriormente

6110803Serviçosdecomunicaçãomultimídia

TabelaII
AtividadesIndustriais

CNAE DESCRIÇÃO

2110600Fabricaçãodeprodutosfarmoquímicos

2121101Fabricaçãodemedicamentosalopáticosparausohumano

2121102Fabricaçãodemedicamentoshomeopáticosparausohumano

2121103Fabricaçãodemedicamentosfitoterápicosparausohumano

2122000Fabricaçãodemedicamentosparausoveterinário

2123800Fabricaçãodepreparaçõesfarmacêuticas

2610800Fabricaçãodecomponenteseletrônicos/semicondutores

2621300Fabricaçãodeequipamentosdeinformática
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2622100Fabricaçãodeperiféricosparaequipamentosdeinformática

2670102Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos,peçaseacessórios

2680900Fabricaçãodemídiasvirgens,magnéticaseópticas

3041500Fabricaçãodeaeronaves

3042300Fabricação de turbinas, motores e outros componentes epeçasparaaeronaves

2631100Fabricaçãodeequipamentos transmissoresdecomunicação,peçaseacessórios

2632900Fabricaçãodeaparelhostelefônicosedeoutrosequipamentosdecomunicação,peçaseacessórios

2640000Fabricaçãodeaparelhosderecepçãoreprodução,gravaçãoeamplificaçãodeáudioevídeo

2651500Fabricaçãodeaparelhoseequipamentosdemedida, testeecontrole

2660400Fabricaçãodeaparelhoseletromédicoseeletroterapêuticoseequipamentosdeirradiação

2670101Fabricaçãodeequipamentose instrumentosópticos,peçaseacessórios

2790202Fabricaçãodeequipamentosparasinalizaçãoealarme

3240001Fabricaçãodejogoseletrônicos

9512600Manutenção e reparação de equipamentos transmissores decomunicação

3312102Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos demedida,testeecontrole

3312103Manutençãoereparaçãodeaparelhoseletromédicoseeletroterapêuticoseequipamentosdeirradiação

3312104Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentosópticos


TabelaIII

AtividadesCulturais

CNAE DESCRIÇÃO

9102302Restauraçãoeconservaçãodelugareseprédioshistóricos

8591100Ensinodeesportes

8592901Ensinodedança

8592902Ensinodeartescênicas,excetodança

8592903Ensinodemúsica

8592999EnsinodearteeCulturanãoespecificadoanteriormente

8593700Ensinodeidiomas

8599603Treinamentoeminformática

9001901Produçãoteatral

9001902Produçãomusical

90019033roduçãodeespetáculosdedança

9001904Produçãodeespetáculoscircenses,demarionetesesimilares

9001999Artescênicas, espetáculos e atividades complementaresnãoespecificadosanteriormente

9319101Produçãoepromoçãodeeventosesportivos

5914600Atividadesdeexibiçãocinematográfica

1830001Reproduçãodesomemqualquersuporte

5912001Serviçosdedublagem

5912002Serviçosdemixagemsonoraemproduçãoaudiovisual

5920100Atividadesdegravaçãodesomedeediçãodemúsica

1830002Reproduçãodevídeoemqualquersuporte

5911101Estúdioscinematográficos

5911199Atividadesdeproduçãocinematográfica,devídeosedeprogramasdetelevisãonãoespecificadasanteriormente

5912099Atividades de pósprodução cinematográfica, de vídeos e deprogramasdetelevisãonãoespecificadasanteriormente

7420001Atividadesdeproduçãodefotografias,excetoaéreaesubmarina

7420002Atividadesdeproduçãodefotografiasaéreasesubmarinas

9002702Restauraçãodeobrasdearte

5811500Ediçãodelivros

5821200Ediçãointegradaàimpressãodelivros

5911102Produçãodefilmesparapublicidade

7119703Serviços de desenho técnico relacionados ã arquitetura eengenharia

7410201Design

9102301Atividades demuseus e de exploração de lugares e prédioshistóricoseatraçõessimilares

9329804Exploraçãodejogoseletrônicosrecreativos





Regulamenta Lei nº 9.913, de
16 de julho de 2012, que dis
põe sobre as regras gerais e
específicas a serem obedeci
das na manutenção e conser
vação das edificações no Mu
nicípiodeFortalezaedáoutras
providências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lheconfereoart.83, incisoVIdaLei
Orgânica doMunicípio de Fortaleza. CONSIDERANDO a ne
cessidade de regulamentar vistoria técnica, manutenção pre
ventivaeperiódicadasedificaçõeseequipamentospúblicose
privadosnoâmbitodesteMunicípio.CONSIDERANDOaindaa
necessidadedeestabeleceroscritérioseascondiçõesquese
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Regulamenta as aquisições
públicas no âmbito do Municí
pio de Fortaleza, e dá outras
providências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõesquesãoconferidaspeloart.83,inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e; CONSIDE
RANDOanecessidadededisciplinarasaquisiçõespúblicasno
âmbitodosórgãoseentidadesqueintegramoPoderExecutivo
Municipal.CONSIDERANDO,ainda,anecessidadederegula
mentaraLeiMunicipalnº10.350,28demaiode2015,no to
canteao tratamentodiferenciadoaserconferidoàsMicroem
presas e Empresas de Pequeno Porte nos procedimentos de
aquisiçõesdosórgãoseentidadesdoPoderExecutivoMunici
pal. DECRETA: Art. 1º  A contratação de serviços, obras e
compraspelosórgãoseentidadesque integramaAdministra
çãoDiretaeIndiretadoMunicípiodeFortalezaficadisciplinada
naformadesteDecreto.


CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


Art.2ºOsórgãoseentidadesdeverão,semprequepossível,
utilizaropoderdecompracomoobjetivodefortaleceromer
cadointerno,estabeleceraisonomiaentreosinteressadosem
contratar com aAdministração e alcançar a função social da
contratação.Art. 3º As aquisições públicas realizadas pelos
órgãoseentidadesque integramoPoderExecutivoMunicipal
deverão observar os princípios insculpidos no art. 3º da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como as seguintes diretrizes: I. a
primazia pela transparência; II. a padronização dos atos se
quenciais doprocessodeaquisiçãodebense serviços; III. a
redução de custos e prazos; IV. a geração de informações
gerenciais;V. apromoçãododesenvolvimento local sustentá
vel;VI.abuscapelaeconomiadeesforçosatravésdaredução
de processos repetitivos; VII. a redução de custos através da
compraconjuntadediversosórgãoseentidades,comvistasa
obtençãodeeconomiadeescala;VIII.adequadoplanejamento
das necessidades, alinhado ao planejamento estratégico do
órgão ou entidade; IX. padronização de procedimentos, equi
pamentosesoluções.


CAPÍTULOII
DASAQUISIÇÕESPÚBLICAS


Art. 4º  As aquisições públicas poderão ser: I. Setoriais; II.
Corporativas.§1ºAsaquisiçõesdebenseserviçoscomunsa
maisdeumórgão/entidadedeverãoser realizadaspreferenci
almente de forma corporativa. § 2º  As aquisições setoriais
serão realizadas sempre que o procedimento licitatório tenha
por finalidadeatenderaatividade finalísticadoórgão/entidade
ouquandoaaquisiçãosedestineaatenderumanecessidade
pontualdeumúnicoórgão/entidade.§3ºAsaquisiçõesreali

zadaspeloInstitutoDr.JoséFrota(IJF)epelaSecretariaMuni
cipaldaSaúde(SMS)destinadasàmanutençãodesuasativi
dadesfinalísticassãoconsideradasaquisiçõessetoriais,ainda
quedeinteressecomumdeambososórgãos/entidades.


SeçãoI
DasAquisiçõesCorporativas


Art.5ºAsaquisiçõescorporativassãodestinadasàcontrata
çãodebenseserviçosdenaturezacomumamaisdeumór
gãoe/ouentidadeedeverãoserrealizadas,preferencialmente,
pormeiodoSistemadeRegistrodePreços.Art.6ºASecreta
riaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPOG)
éoórgãoresponsávelpelarealizaçãodasaquisiçõescorpora
tivas,edeveráfazêlodeacordocomumPlanejamentoAnual
deAquisições.Art.7ºOPlanoAnualdeAquisiçõesseráela
boradoeexecutadopelaSecretariaMunicipaldoPlanejamen
to,OrçamentoeGestão(SEPOG),edeveráobservar:I.quali
dadeeprodutividadedogasto;II.asaçõesemetasestabeleci
das no Plano Plurianual; III. a disponibilidade orçamentária e
financeiraparaasaquisições;IV.ascontrataçõesvigentes;V.a
disponibilidadedebensemestoque;VI.oconsumomédiodos
órgãoseentidadesnosúltimos12(doze)mesesqueantecede
remaelaboraçãodoPlanoAnualdeAquisições;VII.oplane
jamentodasatividades futurasaseremdesenvolvidasnos12
(doze) meses subsequentes que sucederem a elaboração do
Plano Anual de Aquisições; VIII. o detalhamento dos bens e
serviços cujas licitações, ou parcelas desta, devem ser desti
nadas preferencialmente às Microempresas e Empresas de
PequenoPorte.Art.8ºASecretariaMunicipaldoPlanejamen
to,OrçamentoeGestão (SEPOG)deverádesenvolver indica
doresparaavaliaçãodosresultadosobtidoscomoPlanoAnual
deAquisições.ParágrafoÚnico.Osindicadoresdestinamseà
análisedeeficiênciaeeficácia,nasáreasdasaquisições,des
pesas de consumo, contratações de serviços terceirizados,
despesas com contaspúblicas obrigatórias, despesas dema
nutenções e participação das Microempresas e Empresas de
PequenoPortenosprocessosdecontratação.


SeçãoII
DasAquisiçõesSetoriais


Art. 9º Asaquisições setoriais sãodestinadasà contratação
debenseserviçosquevisemsuprirasnecessidadesespecífi
casdecadaórgãoouentidade.Art.10Asaquisiçõessetoriais
serão realizadas por cada órgão ou entidade e deverão ser
realizadasdeacordocomumplanejamentoanual,observado,
noquecouber, asdiretrizesestabelecidasnos incisos IàVIII
doart.7ºdesteDecreto.


CAPÍTULOIII
DOPROCESSOLICITATÓRIO


Art.11Oprocessolicitatórioédivididoemduasfases:I.Pro
cedimento Interno; II.ProcedimentoExterno.§1º Oprocedi
mento interno da licitação constituise no conjunto de atos
preparatórios que antecedem a publicação do Edital, de res
ponsabilidadedoórgão/entidadeinteressadonalicitaçãooudo
órgãogerenciadordosistemade registrodepreços. §2º O
procedimento externo da licitação constituise no conjunto de
atosexecutóriosquesucedemapublicaçãodoEdital,destina
dosàseleçãodapropostamaisvantajosa,deresponsabilidade
daCentraldeLicitaçõesdaPrefeituradeFortaleza.
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SeçãoI

DoProcedimentoInterno

Art.12.Oprocedimentointernodasaquisiçõespúblicasdeverá
primar pela utilização de sistemas informatizados. Art. 13. O
procedimentointernodasaquisiçõespúblicasdeveráserinstru
ídopelosórgãoseentidadesobservadooseguinte: I.solicita
çãoexpressadosetorrequisitante interessado,comindicação
de sua necessidade; II. aprovação da autoridade competente
para início do processo licitatório, devidamente motivada e
analisadasobaóticadaoportunidade,conveniênciaerelevân
ciaparaointeressepúblico;III.autuaçãodoprocessoadminis
trativo correspondente, que deverá ser protocolizadoe nume
rado; IV. elaboração de Projeto Básico (Convite, Tomada de
Preços,ConcorrênciaeRDC)oudeTermodeReferência(Pre
gão Eletrônico ou Presencial) ou outro instrumento utilizado
para os mesmos fins nominado de acordo com as regras do
bancoouagentefinanciador,oqualdeveráconteraespecifica
çãodoobjetodeformaprecisa,claraesucinta;V.elaboração
deprojetoexecutivo,quepodeserconcomitantecomarealiza
ção da obra ou serviço, quando for o caso; VI. estimativa do
valor da contratação, por comprovada pesquisa de mercado;
VII. indicação dos recursos orçamentários para fazer face à
despesa;VIII. verificaçãodaadequaçãoorçamentáriae finan
ceira,emconformidadecomaLeideResponsabilidadeFiscal,
quandoforocaso; IX. justificativadamodalidadeedotipode
licitaçãoaseremadotados;X.justificativadaadoçãodeíndices
de liquidez,quandoforocaso;XI.minutadoedital,comseus
anexos obrigatórios; XII. aprovação da minuta do edital pela
assessoriajurídica,ouunidadeequivalente,doórgão/entidade;
XIII.Editalouconviteerespectivosanexos,quandoforocaso,
devidamente assinado pela autoridade competente; XIV.
Demais documentos necessários a instrução do processo na
fase interna da licitação, a exemplo de cópias de termos de
convênio ou outros instrumentos congêneres. § 1º  Para os
finsdodispostonoincisoXIIdesteartigo,aaprovaçãodoedital
deverá se dar pormeio daemissão deparecer jurídico, devi
damente fundamentado,nãobastandoparafinsdeaprovação
asimplesaposiçãodeassinaturanaminutadoedital.§2ºA
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPOG)e/ouaCentraldeLicitaçõesdaPrefeituradeFortale
za (CLFOR) poderão solitar outros documentos, além dos e
numeradosnosincisosIaXIVdesteartigo,comafinalidadede
aprimoraraeficiênciaeagestãodosprocedimentoslicitatórios.

Art. 14.A pesquisa de mercado, parte integrante do procedi
mento interno da licitação, poderá ser obtida por meio dos
seguintesmecanismos:I.pesquisadepreçoscombaseem,no
mínimo, 03 (três) propostas de fornecedores que atuem no
ramodoobjetoaserlicitado,oujustificativadaimpossibilidade
de obtenção desse número; II. pesquisa de preços realizada
pormeiodaredemundialdecomputadores(Internet); III.pes
quisadepreçoscombasenas licitaçõesecontratações reali
zadasporoutrosórgãoseentidadesdaAdministraçãoPública;
IV.bancodedadosdepreçospraticadosnoâmbitodaadminis
traçãopública;V.acordoscoletivosdetrabalho(ACT)oucon
venções coletivas de trabalho (CCT), no caso de licitações
destinadasàcontrataçãodeserviçosterceirizadoscomdedica
çãoexclusivademãodeobra.


SeçãoII
DoProcedimentoExterno


Art.15.ACentraldeLicitaçõesdaPrefeituradeFortalezaéo
órgão competente para conduzir o procedimento externo dos
processos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da
AdministraçãoPúblicaDiretae IndiretadoMunicípiodeForta
leza, nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços,
Convite,Concurso,Leilão,Pregão(presencialeeletrônico)eas
denominadasChamadasPúblicas,bemcomoaquelesproces
sados soboRegimeDiferenciadodeContrataçõesPúblicas 
RDCe/ououtrosestabelecidosemLeiouoriundosdeacordos
oufinanciamentosfirmadospeloMunicípio.Art.16.Oprocedi
mentoexternodalicitaçãoiniciasecomapublicaçãodoedital
oucomaentregadacartaconvite.§1ºOsatosconvocatórios
daslicitaçõesconduzidaspelaCentraldeLicitaçõesdaPrefei
turadeFortalezadeverãoserdivulgados,naíntegra,noPortal
deComprasdaPrefeituradeFortaleza,semprejuízodasde
maisdivulgaçõesexigidaspelaLei nº 8.666/93edemaisnor
masaplicáveis.§2ºTodososeditaisdelicitaçãodeverãoser
publicados no Portal de Licitações doTribunal de Contasdos
Municípios do Estado do Ceará, devidamente acompanhados
dos documentos tidos como obrigatórios, de acordo com a
regulamentaçãodoTribunal.§3ºApublicidadedaslicitações
doMunicípiodeFortalezarealizadaatravésdoPortaldeLicita
çõesdoTribunaldeContasdosMunicípiosdoEstadodoCeará
funcionamcomoinstrumentodetransparênciadagestãoenão
substituiaspublicaçõeslegaisdequetratao§1ºdesteartigo.
Art.17.Nocursodoprocedimentoexternodalicitação,deverão
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ser juntados aos autos do processo licitatório os seguintes
documentos: I. edital ou cartaconvite, e respectivos anexos,
devidamenteassinadopelaautoridadecompetente;II.compro
vante de publicações do Edital resumido ou da entrega da
Cartaconvite; III.atodedesignaçãodacomissãode licitação,
dopregoeiroeequipedeapoiooudoresponsávelpeloconvite;
IV.originaldaspropostasedosdocumentosqueasinstruírem;
V. atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora e/ou
dopregoeiro;VI.parecerestécnicosoujurídicosemitidossobre
alicitação,dispensaouinexigibilidade;VII.atosdeadjudicação
doobjetodalicitaçãoedahomologação;VIII.recursoseventu
almenteapresentadospeloslicitanteserespectivasmanifesta
ções e decisões; IX. despacho de anulaçãoou de revogação
da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstancia
damente;X.demaisdocumentosrelativosàlicitação.


SeçãoIII
DaCotaçãoEletrônica


Art. 18. As aquisições de bens e serviços de pequeno valor
deverão ser realizadas, preferencialmente, pormeio do Siste
madeCotaçãoEletrônicadePreços,comoobjetivodeampliar
a competitividade e racionalizar os procedimentos relativos a
essascompras.Art.19.OSistemadeCotaçãoEletrônicaéum
conjuntodeprocedimentosparaaquisiçãodebense serviços
comuns de pequeno valor pelos órgãos e entidades que
integramoPoderExecutivodoMunicípiodeFortaleza,coma
utilização da rede mundial de computadores (Internet). Pará
grafo Único. Considerase bens e serviços de pequeno valor
aquelesqueseenquadramnashipótesesdedispensade lici
tação previstas nos incisos I e II do art. 24daLei Federal nº
8.666/93,desdequenãoserefiramaparcelasdeumamesma
comprademaiorvultoquepossaserrealizadadeumasóvez.
Art.20.ACotaçãoEletrônicaéumadisputasemsessãopúbli
ca,processadapormeiodesistemadisponibilizadopelaSecre
taria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPOG).Art.21.Osbenspassíveisdeaquisiçãopelosistema
de suprimento de fundos poderão ser adquiridos mediante
cotação eletrônica, sempre que essa medida se comprovar
mais vantajosa, a critério da autoridade competente para a
autorização da aquisição. Art. 22. A cotação eletrônica será
realizada emsessão pública virtual, por meio de sistemaele
trônico, que promova a comunicação na Internet. § 1º  A
cotaçãoeletrônicaseráoperadanoPortaldeComprasdaPre
feituradeFortalezaedeveráutilizarrecursosdecriptografiae
deautenticaçãoqueviabilizemcondiçõesadequadasdesegu
rançaemsuasetapas.§2ºAcotaçãoeletrônicaserácondu
zidapeloÓrgãointeressadonaaquisiçãodobemouserviço,e
contarácomapoiotécnicoeoperacionaldaSecretariaMunici
paldoPlanejamento,OrçamentoeGestão (SEPOG).§3º A
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPOG)éoórgãoresponsávelpelogerenciamentodoPortal
de Compras da Prefeitura de Fortaleza.Art. 23.A Secretaria
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG)
editaránormasdisciplinandoosprocedimentosoperacionaisdo
sistemadecotaçãoeletrônica.


CAPÍTULOIV
DOTRATAMENTODIFERENCIADOCONFERIDOÀS

MICROEMPRESASEEMPRESASDEPEQUENOPORTE

Art.24.Nas licitaçõesrealizadaspelosórgãoseentidadesdo
MunicípiodeFortaleza,asMicroempresas(ME)eEmpresasde
Pequeno Porte (EPP) gozarão de tratamento diferenciado e
simplificado, observado o disposta na Lei Complementar nº
123/2006, na Lei Municipal nº 10.350/2015 e neste Capítulo.
Art.25.ConsideramseMicroempresaseEmpresasdePeque
no Porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresaindividualderesponsabilidadelimitadaeoempresário
aqueserefereoart.966daLeinº10.406,de10dejaneirode
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
EmpresasMercantisounoRegistroCivildePessoasJurídicas,
queatendamaoscritériosestabelecidosnoart.3ºdaLeiCom
plementarFederalnº123/2006.Art.26.Otratamentodiferenci

adoesimplificadoconferidoàsMicroempresas(ME)eEmpre
sasdePequenoPorte (EPP) temcomoobjetivos: I.apromo
çãododesenvolvimentoeconômicoesocialnoâmbitodoMu
nicípiodeFortaleza;II.ofomentoàgeraçãodetrabalhoeren
danoMunicípiodeFortaleza;III.aampliaçãodaeficiênciadas
políticas públicas voltadas às microempresas e empresas de
pequeno porte; IV. o incentivo à inovação tecnológica; V. o
fomento ao desenvolvimento local.Art. 27.  O disposto neste
capítulodeveráconstarno instrumentoconvocatóriodas licita
ções realizadas pelos órgãos e entidades do Município de
Fortaleza.Art.28.Paraalcançarosobjetivosestabelecidosno
art.26desteDecreto,aSecretariaMunicipaldoPlanejamento,
Orçamento e Gestão (SEPOG) deverá: I. manter cadastro
informatizado das microempresas e empresas de pequeno
portesediadasnoMunicípiodeFortaleza,comsuas linhasde
fornecimento,demodoapossibilitaroenviodenotificaçõesde
licitaçãoe incentivaraparticipaçãodasmesmasnascompras
públicas realizadas pelos órgãos e entidades municipais; II.
padronizar e divulgar no Portal de Compras da Prefeitura de
Fortaleza as especificações dos bens, materiais e serviços
contratadosdemodoaorientarasmicroempresaseempresas
de pequeno porte quanto à adequação dos seus processos
produtivos; III.orientarosórgãoseentidadesdoMunicípiode
Fortalezaparaque,nadefiniçãodoobjetodacontratação,não
utilizem especificações que restrinjam injustificadamente, a
participaçãodasmicroempresaseempresasdepequenoporte,
priorizandoaelaboraçãodoseditaisdelicitaçãoporitemquan
do se tratar de bem divisível. Parágrafo Único. A Secretaria
MunicipaldoDesenvolvimentoEconômico(SDE)deveráauxili
araSecretariaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGes
tão(SEPOG)na instituiçãoemanutençãodocadastrodeque
trataoincisoIdesteartigo.


SeçãoI

DasRegrasEspeciaisdeHabilitação

Art. 29. Nas licitações destinadas à contratação de bens e
materiaisparaprontaentregaouserviçosimediatos,exigirseá
das microempresas e das empresas de pequeno porte, para
fins de habilitação, o seguinte: I. ato constitutivo da empresa,
devidamente registrado; II. inscrição no CNPJ; III. Certificado
deRegistroCadastral(CRC);IV.comprovaçãoderegularidade
fiscalrelativoa(ao):a)FazendaFederal,incluindoaregularida
de perante a Seguridade Social; b) Fazenda Estadual; c)
FazendaMunicipal;d)FundodeGarantiaporTempodeServi
ço–FGTS.V.eventuaislicenças,certificadoseatestadosque
forem necessários à comercialização dos bens, materiais e
serviços ou que sejam destinados a garantir a segurança da
AdministraçãoPúblicaMunicipal.Art.30.Naslicitaçõespromo
vidaspelosórgãoseentidadesdoMunicípiodeFortaleza, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apre
sentartodaadocumentaçãoexigidaparaefeitosdecomprova
ção da regularidade fiscal, ainda que esta apresente alguma
restrição.§1ºHavendoalgumarestriçãonacomprovaçãoda
regularidade fiscal,seráasseguradooprazode5 (cinco)dias
úteis, cujo termo inicial corresponderáaomomento emqueo
proponentefordeclaradovencedordocertame,paraaregulari
zaçãodadocumentação,pagamentoouparcelamentododébi
to, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
comefeitodenegativa. §2º Entendeseo termo “declarado
vencedor”,dequetrataoparágrafoanterior,omomentoimedi
atamenteposterioràfasedehabilitação,nocasodamodalida
de de pregão, e nos demais casos, o momento posterior ao
julgamentodaspropostas.§3ºAnãoregularizaçãodadocu
mentação, no prazo previsto no §1º deste artigo implicará na
decadênciadodireitoàcontratação,semprejuízodassanções
previstasnoart.81daLeinº8.666,de21de junhode1993,
sendofacultadoàAdministraçãoPúblicaconvocaroslicitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
docontrato,ourevogaralicitação.§4ºHavendorestriçãonos
documentos de licitação, as microempresas e empresas de
pequeno porte deverão apresentar, no início da sessão da
licitação, conjuntamente com a declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, a restrição da docu
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mentaçãoexigidaparafinsdehabilitação.§5ºAomissãoda
informação será considerada prática tendente a tumultuar o
procedimento licitatório, sujeitando o licitante à aplicação de
penalidade.


SeçãoII
DoEmpateFicto


Art. 31. Nas licitações, seráassegurada, comocritério de de
sempate,preferênciadecontrataçãoparaasmicroempresase
empresas de pequeno porte. § 1º  Entendese por empate
aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas mi
croempresaseempresasdepequenoportesejamiguaisouaté
10% (dez por cento) superiores ao menor preço. § 2º  Nas
licitações realizadas sob a modalidade de pregão, o intervalo
percentual estabelecido no parágrafo anterior será apurado
apósafasedelanceseantesdanegociaçãoecorresponderá
à diferença de até 5% (cinco por cento) superior ao valor da
menor proposta. § 3º  O disposto neste artigo não se aplica
quandoamelhorofertaválidativersidoapresentadapormicro
empresaouempresadepequenoporte.Art.32.Paraefeitodo
dispostonoartigoanterior,ocorrendooempate,procederseá
daseguinteforma:I.amicroempresaouempresadepequeno
portemelhorclassificadapoderáapresentarpropostadepreço
inferioràquelaconsideradavencedoradocertame,situaçãoem
queseráadjudicadooobjetoemseufavor;II.nocasoemque
amicroempresaouempresadepequenoportemelhorclassifi
cadasejadeoutroestadodafederaçãoecasohajamicroem
presaouempresadepequenoporteinscritanoCadastroGeral
daFazendadoEstadodoCearáemsituaçãodeempatedes
critanos§§1ºe2ºdoart.31desteDecreto,estapoderáapre
sentar proposta de preço inferior àquela de microempresa ou
empresa de pequeno porte de outra unidade da federação,
situaçãoemqueseráadjudicadooobjetoemseufavor;III.não
havendo a contratação da microempresa ou empresa de pe
quenoporte,naformadoincisoIdesteartigo,serãoconvoca
dasasremanescentesqueporventuraseenquadremnahipó
tesedos§§1ºe2ºdoart.31desteDecreto,naordemclassifi
catória,paraoexercíciodomesmodireito; IV.nahipótesede
empate real dos valores apresentados por microempresas e
empresasdepequenoporteque seencontremnos intervalos
estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 31 deste Decreto, será
realizadosorteioentreelasparaqueseidentifiqueaquelaque
primeiropoderáapresentarmelhoroferta.§1ºNãoseaplicao
sorteiodispostonoincisoIVdesteartigonaslicitaçõesrealiza
dassobamodalidadedePregãoEletrônico,quandooslances
emempateserãodecididosem favordo licitantequeprimeiro
cadastrou a proposta. § 2º  Na hipótese da não contratação
nos termos previstos nos incisos I, II, III e IV deste artigo, o
contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedoradocertame.§3ºNocasodaslicitaçõesrealizadas
na modalidade pregão eletrônico, após o encerramento dos
lances,amicroempresaouempresadepequenoportemelhor
classificadaseráconvocadaparaapresentarnovapropostano
prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item em situação de
empate,sobpenadepreclusão.§4º Nasdemaismodalida
desde licitação,oprazoparaos licitantesapresentaremnova
proposta deverá ser estabelecido pela Administração Pública
Municipaleestarprevistonoinstrumentoconvocatório.


SeçãoIII
DasCondiçõesEspeciaisdeParticipação


Art. 33. Nas licitações cujo valor por lote esteja estimado em
atéR$80.000,00 (oitentamil reais),aparticipaçãoserádesti
nadaexclusivamenteàsmicroempresaseempresasdepeque
noporte.§1ºNaslicitaçõesdequetrataocaputdesteartigo,
deveráseradotadaamodalidadepregão,nasuaformaeletrô
nica.§2ºAnãoadoçãodamodalidadepregãonaformaele
trônicadeveráser justificadapelaautoridadecompetentepela
autorizaçãoda licitação,nosautosdoprocedimento licitatório.
§3ºNocasodenãoacudiremmicroempresaseempresasde
pequenoporteinteressadasnalicitação,apósasegundapubli
cação, o procedimento licitatório de que trata o caput deste

artigo poderá ser repetido e, neste caso, será destinado para
quaisquerlicitantesqueatuemnoramodoobjetoaserlicitado.
§ 4º  Nos contratos decorrentes das licitações realizadas na
forma deste artigo, sendo o contratado microempreendedor
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, os
empenhosliquidadosporórgãoseentidadesdaAdministração
Pública Municipal deverão ser pagos no prazo de 30 (trinta)
dias.Art.34.Nas licitaçõescujovalorsupereo limiteprevisto
no artigo anterior, a Administração Pública Municipal poderá
exigirnoinstrumentoconvocatórioasubcontrataçãodeparcela
doobjeto, pelaempresacontratada, demicroempresasoude
empresasdepequenoporte, sobpenadedesclassificação. §
1ºOinstrumentoconvocatórionãopoderáespecificarositens
ouparcelasobjetosdasubcontratação,bemcomoindicarem
presas específicas. § 2º  O instrumento convocatório poderá
exigirumpercentualmínimodovalorda licitaçãoaserobjeto
de subcontrataçãodemicroempresa ou empresa depequeno
porte.§3ºCaberáàempresaparticipanteindicarequalificar,
nomomentodeapresentaçãodaproposta,amicroempresaea
empresadepequenoporteasersubcontratada.§4ºParaos
finsdodispostonoparágrafoanterior,deveráalicitantepartici
pante: I. apresentar a qualificação da microempresa ou da
empresadepequenoporteasersubcontratada; II.apresentar
todaadocumentaçãodehabilitaçãodequetrataoart.29deste
Decreto, relativaàmicroempresaoudaempresadepequeno
porteasersubcontratada;III.apresentaradescriçãodosbens,
materiaiseserviçosaseremsubcontratados,eseus respecti
vosvalores.§5ºParafinsdehabilitaçãodamicroempresae
empresadepequenoporteaplicaseodispostonoart.30des
te Decreto. § 6º A empresa contratada é responsável pela
padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidadedasubcontratação.§7ºOsempenhosepagamen
tos referentes às parcelas subcontratadas serão realizados
diretamente em favor das microempresas e empresas de
pequenoportesubcontratadas.§8ºAempresacontratadafica
obrigadaasubstituiràsubcontratada,noprazomáximode05
(cinco)diasúteis,nahipótesedeextinçãodasubcontratação,
mantendo o percentual originalmente contratado até a sua
execução total, notificando o órgão ou entidade contratante,
sobpenaderescisão,semprejuízodassançõescabíveis.§9º
 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos
termosdoparágrafoanterior, oórgãoouentidadecontratante
deverá transferiraparcelasubcontratadaàempresacontrata
da, desde que sua execução já tenha sido iniciada e devida
mente justificada em processo próprio. § 10. A exigência de
subcontratação não será aplicável quando o licitante for: I.
microempresa ou empresa de pequeno porte; II. consórcio
compostoemsua totalidadeouparcialmentepormicroempre
saseempresasdepequenoporte,respeitadoodispostonoart.
33daLeiFederal nº 8.666,de21de junhode1993.Art. 35.
Naslicitaçõesparaaaquisiçãodebenseserviçosdenatureza
divisível, a Administração Pública Municipal deverá reservar
cotadeaté25%(vinteecincoporcento)doobjetoparaacon
tratação de microempreendedores individuais, microempresas
eempresasdepequenoporte. §1º Odispostonesteartigo
nãoimpedeacontrataçãodasmicroempresasouempresasde
pequeno porte na totalidade do objeto, sendolhes reservada
exclusividadedeparticipaçãonadisputarelativaaopercentual
dequetrataocaputdesteartigo.§2ºAdmiteseadivisãoda
cotareservadaemmúltiplascotas,objetivandoseaampliação
dacompetitividade,desdequeasomadospercentuaisdecada
cotaemrelaçãoaototaldoobjetonãoultrapassea25%(vinte
e cincoporcento). §3º Nãohavendovencedorparaa cota
reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal,ou,diantedesuarecusa,aos licitantesremanescen
tes,desdequepratiquemopreçodoprimeirocolocado.§4º
Odispostonesteartigonãoseaplicaquandonãohouver, no
Município de Fortaleza, o mínimo de 03 (três) fornecedores
competitivosenquadradoscomomicroempresaouempresade
pequeno porte e que atendam às exigências constantes do
instrumentoconvocatório.Art.36.OdispostonestaSeçãonão
seaplicaquando:I.nãohouverummínimode3(três)fornece
dorescompetitivosenquadradoscomomicroempresasouem
presas de pequeno porte sediados no Município de Fortaleza
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capazesdecumprirasexigênciasestabelecidasnoinstrumento
convocatório; II. o tratamento diferenciado e simplificado para
asmicroempresaseempresasdepequenoportenãoforvanta
joso para a Administração Pública Municipal ou representar
prejuízoaoconjuntooucomplexodoobjetoasercontratadoe
àeconomiadeescala;III.alicitaçãofordispensávelouinexigí
vel,nostermosdosartigos24e25daLeiFederalnº8.666de
21de junhode1993.§1º Para finsdodispostono inciso II
desteartigo,considerasenãovantajosoparaaAdministração
quandootratamentodiferenciadoesimplificadonãoforcapaz
dealcançarosobjetivosprevistosnoart.26desteDecretoeas
diretrizes estabelecidas na Lei Municipal nº 10.350/2015, ou
resultarempreçosuperioraovalorestabelecidocomoreferên
cia.§2ºOdispostonoincisoIIIdesteartigonãoseaplicaàs
hipótesesdedispensadelicitaçãoprevistasnosincisosIeIIdo
art.24daLeiFederalnº8.666/93,quedeverãoserdestinados
exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno
porteedeverão ser realizadas sobosistemadecotaçãoele
trônica. § 3º As situações previstas nos incisos I e II deste
artigo deverão ser devidamente justificadas pela autoridade
competeparaautorizarainstauraçãodoprocedimentolicitató
rionosautosdoprocedimentoadministrativodestinadoàcon
trataçãodobemouserviço.


SeçãoIV
DaCapacitação


Art.37.CaberáaSecretariaMunicipaldoPlanejamento,Orça
mento e Gestão (SEPOG) a promoção da capacitação dos
gestores, servidores, membros de comissões de licitações,
pregoeirosemembrosdeapoioqueatuamnosórgãoseenti
dades daAdministração Pública Municipal.Art. 38. Caberá a
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) a
promoção de capacitação das microempresas eempresas de
pequeno porte interessadas em contratar com o Município
quanto às regras e procedimentos aplicáveis às contratações
públicas.


CAPÍTULOV
DOPORTALDECOMPRAS


Art.39.OPortaldeComprasdaPrefeituradeFortalezaéum
instrumentoeletrônico,disponívelemrededeInternet,adotado
como principal ferramenta de comunicação e divulgação das
informações relativas àsAquisições Públicas do Município de
Fortaleza.Art.40.OPortaldeComprasdaPrefeituradeForta
leza disponibilizará os seguintes serviços: I. divulgação das
licitações; II.certificadode regularidadecadastral; III. fornece
dores sancionados; IV. legislação aplicável às licitações; V.
suporte para os gestores públicos municipais; VI. acesso aos
sistemasdegestãodasaquisiçõespúbicase contratosadmi
nistrativosdoMunicípiodeFortaleza;VII.cadastrodefornece
dores;VIII.bancodedadosdospreçospraticadospelaAdmi
nistração Pública Municipal; IX. outros serviços destinados à
transparência das aquisições públicas. Art. 41. O Portal de
ComprasdaPrefeituradeFortalezaserámantidopelaSecreta
riaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPOG).


CAPÍTULOVI
DAREDECOMPRAS


Art.42.ARedeCompraséo fórumde interlocuçãoe integra
ção entre os órgãos e entidades do Município de Fortaleza,
comafinalidadedediscutirosassuntosrelacionadosàsaqui
siçõespúblicas.Art.43.ARede reunirseáperiodicamente,a
cada3(três)meses,visandodiscutirasatividadesoperacionais
relativasasaquisiçõespúblicas,bemcomofomentaratrocade
experiênciaseadivulgaçãodeorientaçõesediretrizes.Art.44.
ASecretariaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão
(SEPOG) deverá elaborar Boletim Periódico de Gestão das
Aquisições Públicas, coma finalidadede divulgar asações e
resultadosrelacionadosàscompraspúblicasalcançadospelos
órgãoseentidadesdoMunicípiodeFortalezaedasaçõesda
Rede de Compras. Parágrafo Único. O Boletim Periódico de

GestãodasAquisiçõesPúblicasdeverá ser disponibilizadono
PortaldeComprasdaPrefeituradeFortaleza.


CAPÍTULOVII
DASPENALIDADESADMINISTRATIVAS


Art.45.Oprocedimentodeapuraçãoeaplicaçãodesançõesa
licitantes e contratados, no âmbito da administração direta e
indireta do Poder Executivo do Município de Fortaleza fica
disciplinadanaformadestecapítulo.Art.46.Paraefeitodeste
capítuloconsiderase:I.atoilícito:condutacomissivaouomis
siva que infringe dispositivos legais ou regras constantes de
regulamentos ou de qualquer outro ato normativo, inclusive
aquelasconstantesdosatosconvocatóriosdelicitação,daata
deregistrodepreços,docontratoouinstrumentoqueosubsti
tua;II.infratorouimputado:pessoafísicaoujurídica,inclusive
seusrepresentantes,aquemseatribuaapráticadeatoilícito,
emsededelicitação,ataderegistrodepreços,dispensa,ine
xigibilidadeoucontratação,precedidaounãodeprocedimento
licitatório; III. interessado:pessoafísicaoujurídicaque integre
relaçãojurídicacomaadministraçãodiretaeindiretadoPoder
ExecutivodoMunicípiodeFortaleza,nacondiçãodeproponen
te,licitanteoucontratado.


SeçãoI
DasEspéciesdeSançõesAdministrativas


Art.47.Apráticadeatosilícitossujeitaoinfratoràaplicaçãode
sançõesadministrativas,observadooseguinte:I.naslicitações
realizadas sob a modalidade Convite, Tomada de Preços e
Concorrência, bem como nos contratos delas decorrentes, as
sançõesadministrativassãoasprevistasnos incisosIa IVdo
art.87daLeiFederalnº8.666/93,asaber:a)advertência;b)
multa;c)suspensão temporáriadeparticipaçãoem licitaçãoe
impedimentodecontratarcomaAdministração,porprazonão
superior a 2 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para
licitaroucontratarcomaAdministraçãoPúblicaporprazonão
inferior a 2 (dois) anos. II. nas licitações sob a modalidade
pregãoenoscontratosdelasdecorrentes,assançõesadminis
trativassãoasprevistasnoart.7ºdaLeiFederalnº10.520/02,
asaber:a)impedimentodelicitarecontratarcomaAdministra
çãoDiretaeIndiretadoMunicípiodeFortalezaedescredenci
amento nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo
deaté05(cinco)anos;b)multa.ParágrafoÚnico.Asançõesde
quetratamesteartigodeverãoserpublicadasnoDiárioOficial
do Município. Art. 48. Na aplicação das sanções devem ser
consideradas as seguintes circunstâncias: I. a natureza e a
gravidadedainfraçãocometida;II.osdanosqueocometimen
to da infração ocasionar aos serviços e aos usuários; III. a
vantagemauferidaemvirtudedainfração;IV.ascircunstâncias
geraisagravanteseatenuantes;V.osantecedentesdalicitante
oucontratada.


SubseçãoI
DaAdvertência


Art. 49. A sanção de advertência, prevista na alínea “a” do
inciso I do art. 47 deste Decreto, consiste em comunicação
formal ao infrator, decorrente da inexecução de deveres que
ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo
paraaAdministração.ParágrafoÚnico.Admiteseaaplicação
daadvertêncianaslicitaçõessobamodalidadePregão,desde
queprevistanosatosconvocatóriosenosinstrumentoscontra
tuais.

SubseçãoII
DaMulta


Art.50.Pelodescumprimentodelegislação,deregraconstante
de ato convocatório ou de cláusula contratual, o contratado
sujeitarseá à penalidade de multa, nos termos previstos no
instrumento convocatório ouno contrato. Parágrafo Único.As
multasestabelecidasnoinstrumentoconvocatórioounocontra
topodemseraplicadasisoladaoucumulativamentecomoutras
sanções,semprejuízodeperdasedanoscabíveis.Art.51.As
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multas ficamestipuladasna formaaseguir: I.multamoratória
de0,33%(trintaetrêscentésimosporcento)pordiadeatraso
naentregadematerialouexecuçãodeserviços,atéolimitede
9,9%,correspondenteaaté30(trinta)diasdeatraso,calculado
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacadosnodocumentofiscal;II.multaindenizatóriade10%
(dezporcento)sobreovalor totaldaadjudicaçãoda licitação
oudovalordacontrataçãodiretaemcasoderecusadoinfrator
emassinaraAtadeRegistrodePreçose/oucontrato,ourecu
sarseaaceitarou retiraro instrumentoequivalente; III.multa
de3%(trêsporcento)sobreovalordereferênciaparaalicita
çãoouparaacontrataçãodireta,nahipótesedeo infratorre
tardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito
normativoouasobrigaçõesassumidas,taiscomo:a)deixarde
entregar documentação exigida para o certame licitatório; b)
desistirdaproposta,salvopormotivo justodecorrentede fato
supervenienteeaceitopelaAdministração;c) tumultuarases
sãopúblicadalicitação;d)descumprirrequisitosdehabilitação
na modalidade pregão, a despeito da declaração em sentido
contrário; e) propor recursos manifestamenteprotelatóriosem
sededecontrataçãodiretaoudelicitação;f)deixarderegulari
zarosdocumentosfiscaisnoprazoconcedido,nahipótesede
o infrator enquadrarse como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006; IV. multa de 3% (três por
cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do
valordacontrataçãodireta,quandohouverodescumprimento
dasnormas jurídicas atinentes ou dasobrigações assumidas,
tais como: a) deixar de manter as condições de habilitação
duranteoprazodocontrato,nostermosdoincisoXIIIdoart.55
daLeiFederalnº8.666/93;b)permanecerinadimplenteapósa
aplicação de advertência; c) deixar de regularizar, no prazo
definidopelaAdministração,osdocumentosexigidosna legis
lação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; d)
deixar de complementar o valor da garantia recolhida após
solicitação do contratante; e) não devolver os valores pagos
indevidamente pelo contratante; f) manter funcionário sem
qualificaçãoparaaexecuçãodoobjetodocontrato;g)utilizar
asdependênciasdocontratanteparafinsdiversosdoobjetodo
contrato;h) tolerar,nocumprimentodocontrato,situaçãoapta
ageraroucausardanofísico,lesãocorporalouconsequências
letaisaqualquerpessoa;i)deixardefornecerEquipamentode
Proteção Individual (EPI),quandoexigido,aosseusemprega
dos ou omitirse em fiscalizar sua utilização, na hipótese de
contrataçãodeserviçosdemãodeobra;j)deixardesubstituir
empregado cujo comportamento for incompatível com o inte
resse público, em especial quandosolicitado pelaAdministra
ção;k)deixardereporfuncionáriosfaltosos;l)deixardecontro
larapresençadeempregados,nahipótesedecontrataçãode
serviços de mão de obra; m) deixar de observar a legislação
pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; n) deixar de
efetuar o pagamento de salários, valestransporte, vales
refeição,seguros,encargosfiscaisesociais,bemcomodeixar
dearcarcomquaisqueroutrasdespesasrelacionadasàexecu
çãodocontratonasdatasavençadas;o)deixardeapresentar,
quandosolicitado,documentaçãofiscal,trabalhistaepreviden
ciária regularizada; V. multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor totaldaadjudicaçãodalicitaçãooudovalordacontrata
çãodireta,nahipótesedeoinfratorentregaroobjetocontratual
em desacordo com as especificações, condições e qualidade
contratadase/oucomvício,irregularidadeoudefeitoocultoque
otornemimpróprioparaofimaquesedestina;VI.multainde
nizatóriade10%(dezporcento)sobreovalortotaldocontrato
oudaAtadeRegistrodePreços,quandooinfratordercausa,
respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento
daAtadeRegistrodePreços;VII.multa indenizatória,a título
deperdasedanos,nahipótesedeoinfratorensejararescisão
docontratoouocancelamentodaAtadeRegistrodePreçose
suacondutaimplicaremgastosàAdministraçãoPúblicasupe
rioresaos contratadosou registrados. § 1º  Se a recusa em
assinar o contrato ou aAta de Registro de Preços a que se
refere o inciso II deste artigo for motivada por fato impeditivo
relevante, devidamente comprovado e superveniente à apre

sentaçãodaproposta,aautoridadecompetenteparaacontra
taçãopoderá,medianteatomotivado,deixardeaplicaramulta.
§2º Oatraso,paraefeitodecálculodamulta,serácontado
emdiascorridos,apartirdoprimeirodiaútilsubsequenteaodo
encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.§3ºAaplicaçãodasmultasdenaturezamoratória
nãoimpedeaaplicaçãosupervenientedeoutrasmultasprevis
tas neste artigo, cumulandose os respectivos valores. § 4º 
Quandodaaplicaçãodapenalidadedemultadeverãoserob
servadas as atenuantes e excludentes de sua aplicação, tais
como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator. § 5º  No caso de
prestações continuadas, a multa de 5% (cinco por cento) de
quetrataoincisoVdesteartigoserácalculadasobreovalorda
parcelaqueeventualmentefordescumprida.§6ºAcritérioda
autoridadecompetente,ovalordamultapoderáserdesconta
dodopagamentoaserefetuadoaocontratado,inclusiveantes
daexecuçãodagarantiacontratual,quandoestanãoforpres
tadasobaformadecauçãoemdinheiro.§7ºCasoovalora
ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da
multa,adiferençaserádescontadadagarantiacontratual.§8º
Casoafaculdadeprevistano§6ºdesteartigonãotenhasido
exercidaeverificadaainsuficiênciadagarantiaparasatisfação
integral da multa, o saldo remanescente será descontado de
pagamentosdevidosaocontratado.§9º Apósesgotadosos
meiosdeexecuçãodiretadasançãodemultaindicadosnos§§
6ºe7ºdesteartigo,ocontratadoseránotificadopararecolhera
importânciadevidanoprazode15(quinze)dias,contadosdo
recebimento da comunicação oficial. § 10. Decorrido o prazo
previstono§9ºdesteartigo,ocontratanteencaminharáamulta
paraquesejainscritanaDívidaAtivadoMunicípio.§11.Caso
ovalordagarantiasejautilizado,notodoouemparte,parao
pagamentodamulta,estadevesercomplementadapelocon
tratadonoprazodeaté10(dez)diasúteis,acontardasolicita
çãodocontratante.§12.AAdministraçãopoderá,emsituações
excepcionaisdevidamentemotivadas, efetuar a retençãocau
telar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

SubseçãoIII
DaSuspensãoTemporáriadeParticipaçãoemLicitaçãoe

ImpedimentodeContratarcomaAdministração

Art.52.Apenalidadeaqueserefereaalínea“c”doincisoIdo
art.47 impediráo infratordeparticiparde licitaçãoecontratar
com os órgãos e entidades que integram o a administração
direta e indireta do Município de Fortaleza, pelo tempo nela
previsto.Art.53.Aaplicaçãodapenalidadedesuspensãotem
poráriadeparticipaçãoemlicitaçãoeimpedimentodecontratar
comaAdministração implicarána rescisãodo contratodireta
mente relacionadocomsuaaplicação.Art.54.Aaplicaçãoda
penalidadedesuspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicita
çãoe impedimentodecontratarcomaAdministraçãoprevista
nonãoproduzefeitosjurídicossobreosajustesfirmadosentre
a apenada e outros órgãos ou entidades da administração
públicamunicipal,nãoimportandoemrescisãoautomáticados
referidosajustes.Art.55.Nocasodeoinfratorsersignatáriode
outros contratos com outrosórgãos ou entidades da adminis
traçãodiretaou indiretadoMunicípiodeFortaleza,devemser
adotadasasseguintesprovidências:I.instauraçãodeprocesso
administrativoparaaveriguarseemrelaçãoaosdemaisajustes
firmados, existem a ocorrência de fatos que possam compro
meterasegurançaeoêxitodascontrataçõesexistentes,aptos
a justificara rescisãodestescontratos; II.nãoprorrogaçãode
contratosdeprestaçãodeserviçoscontínuos,salvoporprazo
mínimonecessárioàconclusãodeumnovocertame,evitando
a descontinuidade do serviço ou o custo de uma contratação
emergencial.ParágrafoÚnico.Emcontratosporescopo,admi
teseaprorrogaçãodavigênciacontratual,quandoestadecor
redosfundamentosprevistosnosartigos57,§1º,e79,§5º,da
LeiFederalnº8.666/1993.

SubseçãoIV
DaDeclaraçãodeInidoneidadeparaLicitarouContratarcoma

AdministraçãoPública
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Art.56.Adeclaraçãodeinidoneidadeaqueserefereaalínea
“d”doincisoIdoart.47implicarescisãodocontratodiretamen
terelacionadocomaaplicaçãodapenalidade,sejácelebrado,
e impedeo infrator de licitar e contratar com aAdministração
Pública.Art.57.Osefeitosdadeclaraçãodeinidoneidadeper
manecemenquantoperduraremosmotivosquedeterminaram
aaplicaçãodapenalidadeouatéquesejapromovidaareabili
taçãopeloinfratorperanteaprópriaautoridadequeaaplicou.§
1º A reabilitaçãoseráconcedidaquando,apósodecursodo
prazode2(dois)anosacontardadataemquefoipublicadaa
decisão administrativa no Diário Oficial, o infrator ressarcir a
administraçãopelosprejuízosresultantesdesuaconduta.§2º
Aadministraçãoindicaránoatodadeclaraçãodeinidoneida
de o valor a ser ressarcido pelo infrator com os respectivos
critériosdecorreçãoeasobrigaçõespendentesdecumprimen
to. Art. 58. Quando verificada a aplicação da penalidade de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
AdministraçãoPública, osórgãoseentidadesque integramo
Poder Executivo Municipal deverão observar o disposto nos
artigos54e55desteDecreto.


SubseçãoV
DoImpedimentodeLicitareContrataredoDescredenciamento

doSistemadeCadastrodeFornecedores

Art.59.Apenalidadedeimpedimentodelicitarecontratarede
descredenciamento do sistema de cadastro de fornecedores,
previstas na alínea “a” do inciso II do art. 47, não terá prazo
superiora5(cinco)anos.ParágrafoÚnico.Otermoinicialpara
efeito de detração da penalidade prevista no caput coincide
com a data em que foi publicada adecisão administrativa no
Diário Oficial do Município de Fortaleza.Art. 60.A sanção de
descredenciamento é decorrência da própria penalidade de
impedimento de licitar e contratar, constituindo restrição que
deveostentaramesmaamplitudeeperdurarpelomesmoperí
odo.Art.61.Apenalidadedeimpedimentodelicitarecontratar
ededescredenciamentodosistemadecadastrodefornecedo
res importará no impedimento de o punido licitar ou contratar
com os órgãos e entidades da administração direta e indireta
do Município de Fortaleza, durante o prazo da sanção, e na
rescisãodocontratodiretamente relacionadocomaaplicação
dapenalidade.ParágrafoÚnico.Nocasodoinfratorpunidoser
signatáriodeoutroscontratoscomosdemaisórgãoseentida
desdaAdministraçãoPúblicaMunicipal,nãodiretamenterela
cionadoscomaaplicaçãodasanção,procederseáconforme
oprevistonoart.55.


SeçãoII
DasCompetênciasparaAplicaçãodasSançõesAdministrativas

Art. 62. As competências para aplicação das sanções ficam
conferidas aos seguintes agentespúblicos: I. Titular do órgão
gerenciadordosistemaderegistrodepreços,quandosetratar
de ilícitos relacionadosaatasde registrodepreços; II.Presi
dente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza
(CLFOR),noscasosdeilícitosrelacionadosaocomportamento
dolicitanteduranteocertame;III.Titulardoórgãoouentidade
contratante, quanto a ilícitos relacionados ao comportamento
docontratado.


SeçãoIII
DoProcessoAdministrativodeAplicaçãodePenalidade


Art.63.Sãocompetentespara requerera instauraçãodopro
cessoadministrativoparaaplicaçãodepenalidades:I.oórgão
gerenciadordo registrodepreços,quandose tratarde ilícitos
relacionadosaatasderegistrodepreços;II.ACentraldeLici
taçõesdaPrefeituradeFortaleza(CLFOR),noscasosdeilíci
tos relacionadosaocomportamentodo licitanteduranteocer
tame; III. o órgão ou entidade contratante, quanto a ilícitos
relacionadosaocomportamentodocontratado.ParágrafoÚni
co.Qualqueragentepúblicopoderárepresentaràsautoridades
dequetratamosincisosIaIIIdesteartigocomafinalidadede
instaurar processo administrativo para aplicação de penalida

desalicitanteoucontratadoqueincorramnapráticadeilícito.
Art. 64.A instruçãodoprocessoadministrativoparaaplicação
depenalidadeséderesponsabilidadedaCentraldeLicitações
daPrefeituradeFortaleza,nostermosdoart.49daLeiCom
plementar nº 176, de 19 de dezembro de 2014. Art. 65. A
comissãodelicitação,opregoeiro,bemcomoqualqueragente
público responsável pelos procedimentos de contrataçãoe/ou
peloacompanhamentoefiscalizaçãodaexecuçãodoobjetodo
contrato,quandoverificarconduta irregularatribuívelàpessoa
físicaou jurídica, inclusiveseusrepresentantes,comolicitante
ou enquanto parte em contrato firmado com a administração,
deladaráciênciaàautoridadecompetente.ParágrafoÚnico.A
comunicaçãodeirregularidadeàautoridadecompetenteconte
rá a descrição da conduta ou das condutas praticadas pelo
licitanteoucontratadoeasnormasinfringidas.Art.66.Aautori
dadecompetente,conformeocaso,apóscolheroselementos
queentenderpertinentes,deverá requereràCentraldeLicita
çõesdaPrefeituradeFortalezaaaberturadeprocessoadmi
nistrativoparaapuraçãodacondutado licitanteoucontratado.
Art.67.ACentraldeLicitaçõesdaPrefeituradeFortalezadeve
ránotificaroacusado,para,casoqueira,apresentardefesa.§
1ºAnotificaçãodoprocessadoacarretaráaaberturadacon
tagem do prazo de defesa e assegurará vista imediata dos
autos.§2ºAnotificaçãodoacusadodeveráserefetuadapor
correspondênciacomavisode recebimento (AR)oumediante
protocolonasedeou filialdapessoa jurídica,ounoendereço
correspondente em se tratando de pessoa física. § 3º  As
comunicaçõesdeverãoserfeitasnoDiárioOficialdoMunicípio,
quando ignorado, incertoou inacessívelo lugaremquea lici
tante ou contratada se encontrar.Art. 68. O prazo para apre
sentação de defesa, contado da data de juntada do aviso de
recebimento(AR)oudoprotocolodanotificaçãoaosautosdo
processoadministrativocorrespondente,seráde10(dez)dias
úteis.Art.69.Decorridooprazoparaapresentaçãodedefesa,
aCentraldeLicitaçõesdaPrefeituradeFortaleza,noprazode
20(vinte)diasúteis,relataráoprocessoeopinará,fundamen
tadamente,pelaabsolviçãooupelaaplicaçãodasanção,indi
cando, conformeo caso, o períodode sua duração, devendo
remeter os autos à autoridade competente para aplicação da
penalidade. Art. 70. A autoridade competente deverá decidir
sobre a aplicação da penalidade no prazo de 30 (trinta) dias
úteis.§1º Anotificaçãodadecisãoquedeterminaraaplica
ção de penalidade será realizada por meio de publicação no
Diário Oficial do Município, que deverá conter o prazo para
apresentação de defesa e instruções necessárias para o
acompanhamento no Diário Oficial do Município dos demais
atos processuais e prazos subsequentes. § 2º A fixação do
prazopara recursodeveráobservarodispostonoart.109da
LeiFederalnº8.666/93,edemaislegislaçãoaplicável.Art.71.
Interposto recurso pelo processado, a autoridade recorrida o
apreciará no prazo de 10 (dez) dias úteis, e, decidindo pela
manutençãodapenalidadeaplicada,remeteráosautosàapre
ciaçãodaProcuradoriaGeraldoMunicípio.Art.72.OProcura
dorGeraldoMunicípioéaautoridadesuperiorparaanálisee
julgamento do recurso no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis.§1ºOrecursoadministrativonãoteráefeitosuspensi
vo.§2ºAdecisãodorecursoadministrativoserápublicadano
DiárioOficialdoMunicípio.Art.73.Computarseãoosprazos
previstosnesteDecretoexcluindoseodiadocomeçoeinclu
indoseodovencimento,econsiderarseãoosdiasconsecuti
vos,salvodisposiçãoexpressaemcontrário.ParágrafoÚnico.
O início e o vencimento dos prazos previstos neste Decreto
darseãoemdiaútil,considerandoseprorrogadooprazoatéo
primeirodiaútilseguinteseovencimentocairemdiaemque
nãohouverexpedienteouesteforencerradoantesdohorário
normal.


CAPÍTULOVIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art.74.A intimaçãodequaisqueratosrelativosaprocedimen
tos licitatórios e a contrato em execução será sempre feita
mediantepublicaçãonoDiárioOficialdoMunicípio,salvoseo
interessado dele tiver tomado ciência diretamente. Art. 75. A
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Secretaria do Município do Planejamento e Gestão (SEPOG)
poderá expedir normas complementares para o cumprimento
desteDecreto.Art.76.EsteDecretoentraemvigornadatade
sua publicação.Art. 77. Ficam revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 18 de
janeirode2016.
      
    





     
Pelopresenteinstrumentodecontratodetrabalho,
que entre si celebram como partes o Município de Fortaleza,
aqui neste ato, denominado Empregador, representado pelo
Exmo Sr. Prefeito Municipal,Vereador Djalma Eufrásio Rodri
gues, e MARIA ALINE C. LIMA SIQUEIRA, brasileira, maior,
portadoradaCTPSn°008875,Série315,denominadaEmpre
gada, fica certo e ajustado o que se segue estipulado nas
cláusulas abaixo, com fundamento no art. 2°, do Decreto n°
6362/83. CLÁUSULA 1ª  A Empregada se obriga a prestar,
comzelo,eficiênciae lealdade,aoempregador,acujos regu
lamentos se subordinará a execução do presente contrato,
serviçosprofissionaisdafunçãodeProfessorD9.CLÁUSULA
2ªA)OEmpregadorpagaráaEmpregadaosaláriomensalde
Cr$___ (___________), no qual já vai incluído o repouso
semanalremunerado.B)AContratadadeveráministraraulada
disciplina __________ no__________, no horário que ficar
determinado,pormútuoconsentimento,percebendoremunera
çãopelasaulasefetivamentecumpridasnovalordeCr$2.840
(doismil,oitocentosequarentacruzeiros)poraula,observando
odispostonoart.318,daCLT.CLÁUSULA3ªAcargahorária
mensal será de 100/hs podendo estenderse a horas suple
mentaresquandoascircunstanciasoexigiremnohorárioque
forestipuladoporquemdedireito.CLÁUSULA4ªSempreque
houvernecessidadeimperiosadoserviçoaempregadapoderá
sertransferidaparaqualquerrepartiçãodomunicípio,indepen
dentementedemajoraçãodesalário,amenosquedatransfe
rênciaresulteacréscimodedespesascommudanças,oucom
transporteparaserviço,tudodeacordocomoart.470daCLT.
CLÁUSULA5ªOempregadorpoderádescontardosalárioda
empregadaovalordosdanosporelacausadosemvirtudede
dolo, negligência, imprudência ou imperícia, com fundamento
nodispostono§1°,doartigo462daCLT.CLÁUSULA6ªO
presentecontratodeprazo indeterminado,vigoraráapartirde
01.07.85 juntoàSecretariadeEducaçãoeCulturadoMunicí
pio. E por haverem assim ajustados as partes contratantes
firmamopresenteinstrumento,emquatroviasdeigualteor,na
presençadeduastestemunhas,oqualserápublicadonoDiário
OficialdoMunicípio.Fortaleza,em10dejunhode1985.CON
TRATANTE:
CONTRATADA:





     
Pelopresenteinstrumentodecontra
todetrabalho,queentresicelebramcomopartesoMunicípio
deFortaleza,aquinesteato,denominadoEmpregador, repre
sentado pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal, Vereador Djalma
Eufrásio Rodrigues, e MARIA INÊS SOUTO DE ARAÚJO,
brasileira, maior, portadora da CTPS n° 037933, Série 410,
denominadaEmpregada,ficacertoeajustadooquesesegue
estipuladonas  cláusulasabaixo,comfundamentonoart.2°,
doDecreton°6362/83.CLÁUSULA1ªAEmpregadaseobri
gaaprestar,comzelo,eficiênciaelealdade,aoempregador,a
cujos regulamentos se subordinará a execução do presente
contrato, serviços profissionais da função de Assessor Traba
lhista.CLÁUSULA2ªA)OEmpregadorpagaráaEmpregada
osaláriomensaldeCr$333.120(trezentosetrintaetrêsmil,
cento e vinte cruzeiros), no qual já vai incluído o repouso
semanalremunerado.B)AContratadadeveráministraraulada
disciplina __________ no__________, no horário que fica
determinado,pormútuoconsentimento,percebendoremunera

çãopelas aulas efetivamente cumpridasno valor de Cr$____
(________) por aula, observando o disposto no art. 318, da
CLT. CLÁUSULA 3ª  A carga horária mensal será de 240/h
podendo estenderse a horas suplementares quando as cir
cunstanciasoexigiremnohorárioqueforestipuladoporquem
de direito. CLÁUSULA 4ª  Sempre que houver necessidade
imperiosadoserviçoaempregadapoderásertransferidapara
qualquerrepartiçãodomunicípio,independentementedemajo
raçãodesalário,amenosqueda transferência resulteacrés
cimo de despesas com mudanças, ou com transporte para
serviço,tudodeacordocomoart.470daCLT.CLÁUSULA5ª
O empregador poderá descontar do salário da empregada o
valordosdanosporelacausadosemvirtudededolo,negligên
cia,imprudênciaouimperícia,comfundamentonodispostono
§1°,doartigo462daCLT.CLÁUSULA6ªOpresentecontra
todeprazoindeterminado,vigoraráapartirde20.06.85juntoà
Administração Regional do Mondubim. E por haverem assim
ajustadosaspartescontratantesfirmamopresente instrumen
to,emquatroviasdeigualteor,napresençadeduastestemu
nhas, o qual será publicado no Diário Oficial do Município.
Fortaleza, em 10de junho de 1985. CONTRATANTE: 
      
CONTRATADA:       





     
    Entre o Município de Fortaleza  e a
servidora MARIA ELIANE DA SILVA, Mat. 21.535, lotada na
SecretariadeAdministraçãodoMunicípio,ficacertoeajustado
quenaconformidadedodispostonoart.59,§1ºdaConsolida
ção das Leis do Trabalho, o horário normal de trabalho será
acrescidodemaisde(02)duashorasdiárias.Ficaestabeleci
do que as horas excedentes de (08) normais diárias serão
pagas com acréscimo de 25% sobre a base do saláriohora
normal,deacordocomoart.2º,§1ºdoDecretonº4753,de
01.10.76.Opresenteacordovigoraráapartirdestadata,obri
gandoaspartescontratantesqueoassinamem03viasaoseu
integral cumprimento. Fortaleza, 28 de novembro de 1985.
CONTRATANTE:       
CONTRATADA:TESTE
MUNHAS:AssinaturasIlegíveis.




     
EntreoservidorFRANCISCODEASSIS
PAZPESSOA,matricula.24.484,AssessorTrabalhista, lotado
naSecretariadeAdministraçãodoMunicípioeoMunicípiode
Fortaleza,ficacertoeajustadoquenaconformidadedodispos
to no art. 59, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, o
horárionormaldetrabalhoseráacrescidodemaisde(02)duas
horas diárias.Ficaestabelecidoqueashorasexcedentesde
(08)normaisdiáriasserãopagascomacréscimode25%sobre
abasedosaláriohoranormal,deacordocomoart.2º,§1ºdo
Decreto nº 4753, de 01.10.76. O presente acordo vigorará a
partirdestadata,obrigandoaspartescontratantesqueoassi
namem03(três)vias,aoseuintegralcumprimento.Fortaleza,
21dejunhode1985.CONTRATANTE:
   CONTRATADO:  




     No Contrato de
TrabalhofirmadoentreestaPrefeituraeaservidoraSOLANGE
CARVALHOTHOMÉBARROSO,matrículanº25.916,ocupan
teda funçãodeAssessorTrabalhista, lotadanaSecretariade
Educaçãoe Cultura do Município, fica feitaa seguinte altera
ção:AContratadapassaráaexercerafunçãodeEconomista,
apartirdestadata.Fortaleza,em01de junhode1985.CON
TRATANTE:
CONTRATADA:TESTE
MUNHAS:1AnaAngélicaVieiraAraújo.2AssinaturaIlegí
vel.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 29 DE MARÇO DE 2006 Nº 13.296

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO N° 12007 DE 22 DE MARÇO DE 2006 

Institui o Comitê Gestor do Cen-
tro da Cidade, e dá outras pro-
vidências.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais; e CONSIDERANDO a necessi-
dade de se encontrar uma solução rápida e eficaz para as 
intervenções representadas pelos chamados “Beco da Poeira” 
e pelo “Centrão”, que estão impedindo a reestruturação e recu-
peração de parte da área do Centro de Fortaleza. CONSIDE-
RANDO a necessidade de garantir a imediata retomada das 
obras do METROFOR. CONSIDERANDO a necessidade de se 
assegurar que os trabalhadores permissionários do “Beco da 
Poeira” e do “Centrão” conquistem condições de trabalho mais 
adequadas e permanentes, sem causar tumulto na circulação 
de pessoas e veículos no Centro de Fortaleza. DECRETA: Art. 
1° - Fica constituído o Comitê Gestor do Centro de Fortaleza, 
composto de nove (9) membros, sendo quatro (4) representan-
tes da Prefeitura, quatro (4) representantes da Associação 
Profissional do Comércio de Vendedores Ambulantes e Traba-
lhadores Autônomos do Estado do Ceará - APROVACE e do 
Coordenador do Comitê, de livre nomeação da Prefeita Munici-
pal. § 1° - A representação da Prefeitura Municipal de Fortaleza 
será constituída pelas Secretarias do Centro, de Desenvolvi-
mento Econômico, de Desenvolvimento Urbano e Infra-
estrutura e do Meio Ambiente e Controle Urbano, cujos mem-
bros serão indicados por ato da Prefeita Municipal. § 2° - A 
representação dos ambulantes permissionários será escolhida 
em assembléia geral, convocada pela APROVACE para esse 
fim específico, recaindo as designações sobre pelo menos dois 
(2) permissionários não integrantes da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal da mesma, e, após a escolha, encaminhados 
os nomes à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para 
indicação por ato da Prefeita Municipal. Art. 2° - Os serviços 
prestados ao Comitê Gestor serão considerados públicos de 
alta relevância e não remunerados. Art. 3° - A área de jurisdição 
do Comitê Gestor se circunscreverá ao espaço físico limitado 
pelas Ruas Pedro Pereira, Tristão Gonçalves, São Paulo e 24 
de Maio. Art. 4° - Dentro de sessenta (60) dias, contados de 
sua posse, o Comitê Gestor apresentará à Prefeita Municipal 
um plano de trabalho contendo os passos a serem seguidos 
para a solução definitiva e permanente de todo o impasse físi-
co-administrativo e financeiro representado pelo Beco da Poei-
ra e pelo Centrão. Art. 5° - Aprovado o plano de trabalho, cabe-
rá ao Comitê Gestor acompanhar sua execução e, para tanto, 
decidir sobre a aplicação dos recursos que tanto a Prefeitura 
como a APROVACE colocarem à disposição dos projetos arqui-
tetônicos e socioeconômicos envolvidos no Beco da Poeira e 
no Centrão, ressalvados os relativos ao Restaurante Popular, 
se ele vier a ser implantado no quadrilátero definido no art. 3°. 
Art. 6° - As atividades do Comitê Gestor só se encerrarão, 
quando ficar em definitivo acertada a destinação dos permis-
sionários. Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DO 

GOVERNO MUNICIPAL, em Fortaleza-Ce, aos 22 de março de 
2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 

*** *** *** 

 ATO N° 1253/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto n° 11459, de 11.08.03. RESOLVE 
atribuir a CECÍLIA MARIA DA SILVA HOLANDA, Assistente 
Técnico, a importância de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois 
reais), correspondente a 02 (duas) passagens e 02 (duas) 
diárias da Região I, para viagem a Recife, para participar do 
FPPIR - Fórum Intergovernamental de Promoção de Políticas 
Públicas para Igualdade Racial, nos dias 09 e 10.03.06, deven-
do as despesas correr por conta das Dotações Orçamentárias: 
339014.100 - Diárias Civil, 339033.100 - Passagens e Despe-
sas com Locomoção, consignadas ao Gabinete do Vice-
Prefeito, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de março de 2006. Luizi-
anne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 1689/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 000239/2005. RESOLVE designar, em 
substituição, LIBÂNIA MARIA DE SOUSA PAIVA LIMA, como 
Conselheira do Conselho Tutelar III do Município de Fortaleza, 
símbolo DAS-1, vinculado à Secretaria Executiva Regional III, 
no impedimento temporário da titular KARLENE FREITAS DA 
CRUZ, no período de 02.01.2006 a 31.01.2006. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de março de 
2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 1703/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
tornar nulo e sem efeito o Ato n° 5925/2005, publicado no DOM 
de 11.10.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 21 de março de 2006. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 1704/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
considerar vago o cargo de Coordenador da Assessoria de 
Planejamento e Coordenação Sistêmica, símbolo DAS.1, inte-
grante da estrutura administrativa do Instituto de Pesos e Me-
didas de Fortaleza - IPEM, em virtude do falecimento do titular 
do referido cargo, ROBSON FREITAS PIRES, ocorrido no dia 
19.02.2006. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 21 de março de 2006. Luizianne de Oliveira Lins 
- PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 1705/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n° 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,  
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 Art. 3º  Ao Conselho Municipal de Proteção e
DefesaCivilcompete:I—auxiliarnaformulação,implementa
çãoeexecuçãodasaçõesdoCOMPDEC;II—propornormas
paraimplementaçãoeexecuçãodaPolíticaNacionaldeProte
çãoeDefesaCivil(PNPDEC)noâmbitomunicipal;III—propor
procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes,
gestantes, idosos e pessoas com deficiência em situação de
desastre,observadaalegislaçãoaplicável;IV—acompanharo
cumprimentodasdisposições legaise regulamentaresdepro
teçãoedefesacivil;V—proporadestinaçãoderecursosor
çamentários ou de outras fontes, internas ou externas, para
atenderaosprogramasdeproteçãoedefesacivil;VI—acom
panhar e avaliar as operações deProteção eDefesaCivil no
município, bem como propor articulações com outros órgãos
das esferas estadual e federal; VII— estimular as iniciativas
das entidades não governamentais integradas ou não aoSis
tema Nacional de Proteção e Defesa Civil; VIII — propor a
celebração de acordos e convênios com outras instituições,
visando ao apoio técnico e financeiro necessário ao cumpri
mentodasaçõesdeproteçãoedefesacivil;IX—recomendar
aos diversos órgãos que compõem o Sistema Nacional de
ProteçãoeDefesaCivilaçõesprioritáriasquepossammitigar
as consequências de desastres naturais ou provocados pelo
homem.


CAPÍTULOIII
DACOMPOSIÇÃO


 Art.4ºOCONPDECécompostopormembros
titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Secretário
MunicipaldaSegurançaCidadãqueopresidirá:I—oSecretá
rio Municipal da Segurança Cidadã; II — o Coordenador de
ProteçãoeDefesaCivil;III—oDiretorGeraldaGuardaMuni
cipaldeFortaleza; IV—1(um)membrodaSecretariaMunici
paldaInfraestrutura;V—1(um)membrodaSecretariaMuni
cipaldaSaúde;VI—1 (um)membrodaSecretariaMunicipal
daConservaçãoeServiçoPúblicos;VII—1 (um)membroda
SecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacionaldeFor
taleza;VIII—1 (um)membrodaSecretariaMunicipaldoTra
balho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome; IX — 1
(um) membro indicado pelo Corpo de Bombeiros Militar do
EstadodoCeará;X—1(um)membroindicadopelaFundação
CearensedeMeteorologia;XI—1(um)membrodaCoordena
doria Estadual de Defesa Civil do Estado do Ceará; XII— 3
(três) representantesdasociedadecivil;XIII—2 (dois) repre
sentantes das áreas atingidas por desastre; XIV — 2 (dois)
especialistasdenotóriosaber.§1ºOsmembrosdoConselho
Municipal de Proteção e Defesa Civil serão indicados pelas
entidades e órgãos representados e investidos na função de
ConselheirospormeiodePortariadoSecretárioMunicipal da
Segurança Cidadã. § 2º  As indicações de substituições de
Conselheirosserãofeitaspelasentidadeseórgãosrepresenta
dos. § 3º  Para cada membro efetivo será indicado 1 (um)
suplentequeassumirácomdireitoavotonaausênciadotitular.
§4º SerádispensadodoConselhoMunicipal deProteçãoe
DefesaCiviloConselheiroque,semmotivo justificado,deixar
decomparecera3(três)reuniõesconsecutivase6(seis)alter
nadasnoperíodode1(um)ano.§5ºOsórgãoseentidades
com representação neste conselho poderão substituir seus
titulares, a qualquer tempo, obedecendo ao disposto do § 1º
desseartigo.§6ºOmandatodosrepresentantesdeórgãose
deentidadesseráde2(dois)anos.§7ºOConselhoMunici
paldeProteçãoeDefesaCivilcontarácomrepresentantesde
órgãosmunicipais,estaduaisedasociedadecivil, incluindose
representantesdascomunidadesatingidaspordesastre,epor
especialistasdenotóriosaber.§8ºOsmembrosdoConselho
MunicipaldeProteçãoeDefesaCivilexercerãosuasatividades
semprejuízodasfunçõesqueocupem,enãofarãojusaqual
querespéciedegratificaçãoouremuneraçãoespecial.§9ºAs
entidadesdasociedadecivilaseremrepresentadasnoCONP
DEC deverão ter atuação local comprovada em assuntos de
proteçãoedefesacivil,escolhidospormeiodeeditaldepartici
pação feito pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã,
conformedispuseroRegimentoInterno.§10Osespecialistas

previstosnoincisoXIVdeverãoternotórioconhecimentotécni
cocientíficoemaçõesdeproteçãoedefesacivil,indicadospor
universidadeseinstitutosdeensinotécnicoesuperiordoEsta
dodoCeará,conformedispuseroRegimentoInterno.§11Os
representantes das áreas atingidas por desastre previstos no
incisoXIII serãoescolhidosdentreas lideranças comunitárias
locais pormeio de edital de participação feito pela Secretaria
Municipal da Segurança Cidadã, conforme dispuser o Regi
mento Interno.§12 Acolaboraçãoreferidanesteartigoserá
considerada prestação de serviço relevante e constarão nos
assentamentosdos respectivosmembros,seservidorespúbli
cos.§13AfunçãodepresidênciadoConselhoMunicipalde
ProteçãoeDefesaCivilseráexercidapeloSecretárioMunicipal
daSegurançaCidadãeafunçãodeVicePresidenteseráexer
cidapeloCoordenadordaDefesaCivildoMunicípiodeFortale
za. Art. 5º  O colegiado se reunirá, sempre que necessário,
quandoconvocadopeloseupresidenteoupelamaioriasimples
de seus membros com antecedência de vinte e quatro (24)
horas.


CAPÍTULOIV

DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art.6ºApóssuainstalação,oConselhoMunici
pal de Proteção e Defesa Civil terá o prazo de 90 (noventa)
diasparaelaborarseuRegimento Interno, queseráaprovado
porDecretodoChefedoPoderExecutivo,edisporásobresua
organização, funcionamento e diretrizes básicas de atuação.
Art.7ºASecretariaExecutivadoConselhoMunicipaldePro
teçãoeDefesaCivilseráexercidapeloSecretariaMunicipalda
SegurançaCidadã,aqualdeverágarantirasuaestruturaçãoe
oseuplenofuncionamento.Art.8ºAsdespesasnecessárias
à instalaçãoeàmanutençãodoConselhoMunicipaldeProte
çãoeDefesaCivilcorrerãoporcontadedotaçãoorçamentária
daSecretariaMunicipaldaSegurançaCidadã.Art.9ºCaberá
a cada órgão e entidade municipal, integrante do Conselho
MunicipaldeProteçãoeDefesaCivil,elaborarformalmenteseu
planodeaçãorelativoàproteçãoedefesacivil,emconformi
dadecomsuarespectivaesferadecompetênciaeemarticula
çãocomaCoordenadoriaEspecialdeProteçãoeDefesaCivil
da SecretariaMunicipal da Segurança Cidadã. Art. 10  Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DEFORTALEZA,em19dedezembrode2014.









Dispõe sobre a reestruturação
doConselhoConsultivoparao
Desenvolvimento do Município
deFortalezaedáoutrasprovi
dências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  O Conselho Consultivo para o Desenvolvimento do
MunicípiodeFortaleza,criadopelaLeiComplementarn.35,de
27 de dezembro de 2006, passa a denominarse Conselho
MunicipaldeDesenvolvimentoEconômicodeFortaleza,órgão
colegiadodecaráterconsultivo,vinculadoàSecretariaMunici
pal do Desenvolvimento Econômico, com estrutura e compe
tênciasdisciplinadasnaformadestaLei.


CAPÍTULOI

DACOMPETÊNCIA


 Art. 2º  Compete ao Conselho Municipal de
DesenvolvimentoEconômicodeFortaleza: I—acompanharo
cumprimentodapolíticamunicipaldedesenvolvimentoeconô
mico; II—exercer o intercâmbiopermanente comos demais
órgãos municipais, estaduais e federais, organismos interna
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cionais, instituições financeiras, visandoaoaprimoramentoda
políticamunicipaldedesenvolvimentoeconômico;III—identifi
carproblemas,buscarsoluçõesepropordiretrizesparaapro
moção do desenvolvimento econômico do Município; IV —
instituirgrupostemáticose/oucomissõesparaarealizaçãode
estudos, pareceres e análises dematériasespecíficas, objeti
vando subsidiar suas decisões; V — propor a realização de
fóruns,semináriosoureuniõesespecializadas,comointuitode
ouvir a comunidade sobre os temas de sua competência,
quandofornecessário;VI—identificaredivulgaraspotenciali
dadeseconômicasdoMunicípiodeFortaleza,bemcomopro
por diretrizes para a atração de investimentos; VII — propor
projetos,planoseaçõesemproldodesenvolvimentoeconômi
codoMunicípio;VIII—aprovaroseuregulamento interno; IX
—exerceratividadescorrelatasnaáreadesuaatuação.


CAPÍTULOII

DACOMPOSIÇÃO


 Art. 3º  O Conselho Municipal de Desenvolvi
mento Econômico de Fortaleza será composto por um repre
sentanteeseurespectivosuplente, indicadoporcadaumdos
órgãos e entidades: I— Secretaria Municipal do Desenvolvi
mentoEconômico (SDE),queopresidirá; II—Secretariadas
FinançasdoMunicípio (SEFIN); III—SecretariaMunicipal do
MeioAmbienteeUrbanismo (SEUMA); IV—SecretariaMuni
cipal da Cultura de Fortaleza (SECULTFOR); V— Secretaria
MunicipaldoTurismodeFortaleza(SETFOR);VI—Secretaria
Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (SETRA);VII— InstitutodePlanejamentodeFortaleza
(IPLANFOR); VIII — Coordenaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CITINOVA); IX — Universidade Federal do Ceará
(UFC); X—Universidade de Fortaleza (UNIFOR); XI—Uni
versidade Estadual doCeará (UECE); XII— Instituto Federal
deEducação,Ciência eTecnológica doCeará (IFCE);XIII—
AgênciadeDesenvolvimentoEconômico doEstadodoCeará
(ADECE);XIV—EscritórioTécnicodeEstudosEconômicosdo
Nordeste(ETENE)doBancodoNordestedoBrasilS.A.;XV—
Conselho Regional de Economia do Ceará (CORECONCE);
XVI—CâmaradeDirigentesLojistasdoEstadodoCeará(C
DLCE);XVII—FederaçãodasIndústriasdoEstadodoCeará
(FIEC);XVIII—FederaçãodoComérciodoEstadodoCeará
(FECOMERCIO); XIX — Federação das Microempresas e
EmpresasdePequenoPortedoEstadodoCeará(FEMICRO
CE); XX — Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa
(SEBRAE/CE);XXI—SindicatodasEmpresasdeInformática,
Telecomunicações eAutomação do Ceará (SEITAC); XXII —
Membro daComissão deDesenvolvimento Econômico, Turis
mo, Emprego e Renda da Câmara Municipal de Fortaleza,
indicadopeloPlenário.§1º Osconselheiros indicadospelas
entidadesrelacionadasnosincisosIIaXXIterãomandatode2
(dois)anos,permitidaarecondução.§2ºOexercíciodafun
çãodeconselheiro, titularousuplente,éconsideradode inte
ressepúblicorelevanteenãoseráremunerado.§3ºAPresi
dênciadoConselhoseráexercidapelaSecretariaMunicipaldo
Desenvolvimento Econômico e a VicePresidência será esco
lhidadentreosmembrospormeiodevotaçãodiretaeaberta.§
4ºOPresidentedoConselhopossuivotodequalidade.

CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 4º  A Secretaria Executiva do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza será
exercida pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Eco
nômico,aqualdeverágarantirasuaestruturaçãoeoseuple
nofuncionamento.Art.5ºOscasosomissosserãoresolvidos
pelaSecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoEconômico.Art.
6ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de dezembro de 2014.
      







AlteraaLein.7.909,de17de
junhode1996,quedisciplinao
Fundo Municipal de Desenvol
vimentoUrbano(FUNDURB).


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOart.1ºdaLein.7.909,de17dejunhode1996,passa
avigorarcomaseguinteredação:“Art.1ºConstituemreceitas
doFundoMunicipaldeDesenvolvimentoUrbano(FUNDURB):I
―valoresemdinheirocorrespondentesàoutorgaonerosado
direitodeconstruiracimadoíndicedeaproveitamentomáximo
darespectivazona;II―valoresemdinheirocorrespondentesà
vendade títulosconsistentesemcertificadosdepotencialadi
cionaldeconstrução(CEPACs)oriundosdeoperaçõesurbanas
consorciadas;III―taxasrelacionadasàexpediçãodelicenças
urbanísticas,taiscomoalvarádeconstrução,alvarádefuncio
namento,"habitese", licençaparademolição;IV―60%(ses
sentaporcento)dareceitaprovenientedaaplicaçãodemultas
decorrentesde infraçõesà legislaçãourbanísticaarrecadadas
atravésdaAgênciadeFiscalizaçãodeFortaleza (AGEFIS);V
― receita provenientedaaplicaçãodemultas decorrentes de
infraçõesà legislaçãourbanísticaarrecadadasatravésdoMu
nicípiodeFortaleza;VI― valores emdinheiro resultantes da
venda,peloMunicípio,deáreasremanescentesdedesapropri
açãoefetuadaparaarealizaçãodeoperaçõesurbanasconsor
ciadas;VII―rendasprovenientesdeaplicaçõesdeseuspró
priosrecursos.”Art.2ºEstaLeientraemvigorapartirdadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em19
dedezembrode2014.







Dispõesobreaorganizaçãoea
estrutura administrativa do
PoderExecutivoMunicipaledá
outrasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:

TÍTULOI
DISPOSIÇÕESPRELIMINARES


 Art. 1º  Esta Lei Complementar estabelece a
organização básica daAdministração Pública Municipal, bem
comodefineosórgãoseentidadesqueaintegram.Art.2ºO
PoderExecutivotemamissãobásicadeconcebereimplantar
políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que
traduzam, de forma ordenada, os princípios emanados da
ConstituiçãoFederal,daConstituiçãodoEstadodoCearáeda
Lei Orgânica doMunicípio de Fortaleza, das demais normas,
dosobjetivosedasmetasdeGoverno,emestreitaarticulação
com os demais Poderes e comos outros níveis deGoverno.
Art.3ºOPoderExecutivoseráexercidopeloPrefeito,auxilia
do diretamente pelo VicePrefeito, Secretários Municipais e
DirigentesdasEntidadesdaAdministraçãoIndireta,objetivando
ocumprimentodesuasatribuiçõesecompetênciasconstitucio
nais,legaiseregulamentares.Art.4ºAAdministraçãoPública
MunicipalcompreendeosórgãosdaAdministraçãoDiretaeas
entidades daAdministração Indireta que atuam na esfera do
PoderExecutivo.Art.5ºAAdministraçãoDiretaéorganizada
combasenahierarquiaenadesconcentração,sendocompos
ta pelos órgãos que integram a estrutura administrativa do
PoderExecutivoMunicipal,desprovidosdepersonalidade jurí
dicaprópria,osquaispodemdispordeautonomia,nostermos
daLei.Art.6º Aorganizaçãoeo funcionamentodaAdminis
traçãoDiretaserãoreguladosporDecretodoChefedoPoder
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Altera dispositivos da Lei n°
9.582, de 30 de dezembro de
2009,naformaqueindica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1º Osarts.1º,2ºe4º,eos§§2ºe3ºdoart.3ºdaLei
Municipal n° 9.582, de 30 de dezembro de 2009, passam a
vigorarcomaseguinteredação:“Art.1ºOFundoMunicipaldo
Jovem Empreendedor é destinado a financiar os programas,
projetoseaçõesdaSecretariaMunicipal doDesenvolvimento
Econômico voltados para jovens, incluindo o Programa
CREDJOVEM.Art.2ºOFundoMunicipaldoJovemEmpreen
dedor terá como receita dotações orçamentárias específicas,
convênios, operações de crédito com agências nacionais e
internacionais, doações e créditos da União, do Estado e do
Município e de órgãos daAdministração Direta e Indireta, re
passes de empresas privadas, rendimentos auferidos, assim
como todos os reembolsos efetuados pelos beneficiários dos
programas e projetos financiados pelo Fundo. Art.
3º..................................................................................................
.............................................. § 2º  O mandato de
seus membros, as condições para escolhêlos e o funciona
mento do Comitê Gestor serão estabelecidos no regimento
internoaprovadoporDecretodoChefedoPoderExecutivo.§
3ºTrimestralmente,oComitêGestoravaliaráobalançofinan
ceiro do Fundo Municipal do Jovem Empreendedor e proporá
ao titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econô
micoasprovidênciasquesefizeremnecessárias.Art.4ºAtra
vésdeedital,aSecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoEco
nômicoconvocaráoscandidatosafinanciamentodoPrograma
CredJovemaapresentaremseusprojetos,atravésdegrupode
jovenscom2(dois)oumaismembros.”Art.2ºEstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA,em07dejulhode2015.








Altera a Lei n° 10.279/2014,
quedispõesobreareestrutura
çãodoConselhoConsultivopa
raoDesenvolvimentodoMuni
cípio de Fortaleza, na forma
queindica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOsincisosVIIIeXVI,eo§1º,todosdoart.3ºdaLein°
10.279,de19dedezembrode2014,passamavigorarcoma
seguinteredação:“Art.3º..........................................................
............................................................................. VIII 

Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza
(CITINOVA);
.......................................................................... XVI 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDLFortaleza);
........................................................................... § 1º
Os conselheiros indicadospelasentidades relacionadasnos
incisos II a XXII terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução.”Art.2º OPoderExecutivo regulamentaráaLei
n°10.279,de19dedezembrode2014,comofimdegarantiro
seufielcumprimento.Art.3ºEstaLeientraemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em07
de julho de 2015.     








Desafeta e autoriza o Poder
Executivo a efetuar concessão
deusodaárea institucionaldo
Loteamento Santiago de Com
postela ao Centro de Convi
vência Mão Amiga, revoga a
Lein°9.905,de18deabrilde
2012,edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicadesafetadadopatrimôniopúblicomunicipalaárea
institucionalpertencenteaoLoteamentoSantiagodeCompos
tela, registrada sob a matrícula n° 48.140 do 6º Cartório de
Registrode ImóveisdaComarcadeFortaleza, cadastradana
Secretaria Municipal do Planejamento Orçamento e Gestão
(SEPOG) sob o n° 757, da Secretaria Regional VI, tendo a
seguintedescrição:umterrenodeformatotrapezoidal,situado
na Rua 005 com Rua 006, Passaré, totalizando 4.574,75m2
(quatromil, quinhentose setentaequatrometrose setentae
cinco centímetros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações:aonorte,medindo21,09m(vinteeummetrose
novecentímetros)comaRuaCochraneSantiago;aosul,me
dindo58,12m(cinquentaeoitometrosedozecentímetros)com
aRua005;aleste,medindo115,91m(centoequinzemetrose
noventaeumcentímetros)comaRua006;eaoeste,medindo
125,35m(centoevinteecincometrosetrintaecincocentíme
tros) com Área Verde do mesmo loteamento. Art. 2º  Fica o
Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o
uso da área mencionada no art. 1º desta Lei, mediante cele
braçãodecontratodeconcessãodeuso,comainterveniência
daSecretariaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão,
aoCentrodeConvivênciaMãoAmiga,pessoajurídicadedirei
toprivado,entidadefilantrópica,deutilidadepúblicaesemfins
lucrativos, inscritanoCNPJ/MFsobon°04.892.282/000130,
comsedenaRuaPadreSáLeitão,383,JóqueiClube.Art.3º
Aconcessãodeusodaáreadescritanoart.1ºsedestinaráà
construçãodasededoCentrodeConvivênciaMãoAmiga,com
estrutura adequada para prestação de serviços de saúde de
neurorreabilitaçãoeassistênciasocialparapessoasportadoras
denecessidadesespeciais,semqualquerônusparaoMunicí
piodeFortaleza.Art.4ºOprazodaconcessãodeusodobem
públicomunicipalcontempladonestaLeiseráde10(dez)anos,
contados da data da assinatura do instrumento da respectiva
outorga.Art.5º Aconcessãodeusodeque trataapresente
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Denomina de JOSÉ SETÚBAL 
PESSOA uma artéria de Forta-
leza. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de José Setúbal Pessoa uma artéria de Fortaleza. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 28 de agosto de 2003. � ����������������������������
�����������

������������

���������������������
����	�����������

Cria o PROGRAMA BANCO 
DO CIDADÃO, com o objetivo 
de financiar pequenas ativida-
des produtivas no município de 
Fortaleza. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica cria-
do o Programa Banco do Cidadão, a ser coordenado pela Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), com 
a finalidade de contribuir para geração de emprego e renda no 
município de Fortaleza, mediante financiamento de pequenas 
atividades produtivas, através dos recursos do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Socioeconômico (FMDS). Parágrafo Único 
- O financiamento de que trata o caput deste artigo será execu-
tado através da concessão de empréstimos de baixo valor, que 
observarão regras procedimentais de burocracia mínima, com 
prazos e taxas de juros incidentes sobre esse valor, as quais 
serão, no máximo, as aplicadas pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), devido à finalidade não-lucrativa do Banco 
do Cidadão. Art. 2º - A estrutura necessária ao funcionamento 
do Programa Banco do Cidadão, bem como sua coordenação, 
orientação e execução ficam a cargo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico (SDE), cabendo ao Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico (FMDS) as 
funções de apreciação e aprovação das propostas de empre-
endimentos,a liberação dos recursos relativos ao financiamen-
to, e o acompanhamento e avaliação das atividades do pro-
grama, mediante análise dos relatórios administrativos e contá-
beis emitidos pela SDE. Parágrafo Único - As funções de apre-
ciação e aprovação dos projetos de empreendimentos de que 
trata o caput deste artigo serão exercidas pelo FMDS com 
auxílio da SDE. Art. 3º - Os requisitos necessários à obtenção 
da condição de beneficiário do Programa Banco do Cidadão, 
bem como os procedimentos para aquisição do crédito de que 
trata esta Lei, e a operacionalização do programa, serão regu-
lamentados por ato do Chefe do Executivo, no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da publicação desta Lei. Art. 4º - A 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE) 
iniciará o Programa Banco do Cidadão mediante execução do 
Projeto denominado de Cozinha em Família, visando ao finan-

ciamento das atividades de fornecimento de alimentos a baixo 
custo à população carente, na forma disciplinada no Decreto a 
que se refere o art. 3º desta Lei. Art. 5º - Fica permitida a for-
mação de parcerias com entes públicos e entidades privadas 
para execução do Programa Banco do Cidadão. Art. 6º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 01 de setembro de 2003. � ����
��������������������������������������������

������������
�

���������������������
����	�����������
�
Denomina de CLÁUDIO MAR-
TINS uma artéria de Fortaleza. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de Cláudio Martins uma artéria de Fortaleza. Art. 2º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. PA-
ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 01 de 
setembro de 2003. � �������������� ������������������
��������

������������
�

���������������������
����	�����������
�
Denomina de JOSÉ LIMA SIL-
VA (ZÉ BARBEIRO) uma praça 
de Fortaleza. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de José Lima Silva (Zé Barbeiro) uma praça de For-
taleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 01 de setembro de 2003. � ��������������������
��������������������

������������
�

���������������������
����	�����������
�
Denomina de JOSÉ DIAS DE 
VASCONCELOS uma artéria 
de Fortaleza. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de José Dias de Vasconcelos uma artéria de Fortale-
za. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 01 de setembro de 2003. � �������������� �����������
��������������

������������
�

���������������������
����	�����������
�
Denomina de DEPUTADO          
JOEL MARQUES uma artéria 
de Fortaleza. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
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��������������������

�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA JOSÉ SETÚ-
BAL PESSOA. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua José Setúbal Pessoa, assim 
denominada oficialmente pela Lei nº 8757, de 28 de agosto de 
2003, é localizada no Bairro Cais do Porto, no loteamento Des-
membramento das Terras do Castelo Encantado na Rua 
conhecida como Rua 20 de Julho, de sentido norte/sul, com 
início na Rua S D O limite do loteamento e término na Av. Is-
mael Pordeus. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 
de agosto de 2004. �� ������� �����������������������
������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA JOSÉ GAU-
DÊNCIO MOREIRA. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua José Gaudêncio Moreira, 
assim denominada oficialmente pela Lei nº 8828 de 28 de abril 
de 2004, é localizada no Bairro Lagoa Redonda, na Rua 01 do 
loteamento Laguna Park - 3 e seu prolongamento, de sentido 
norte/sul, com início na cerca limite do loteamento e término na 
Av. Prof. José Arthur de Carvalho. Art. 2º - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 13 de agosto de 2004. �� ��� ���� � ������
�����������������������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA VICENTE DE 
PAULA PESSOA. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua Vicente de Paula Pessoa, 
assim denominada oficialmente pela Lei nº 8454, de 16 de 
maio de 2000, é localizada no Bairro Dunas, no loteamento 
Colina, na Rua identificada como Rua F, limite das quadras 06 

e 07, de sentido oeste/leste, com início em terreno destinado à 
área verde e término na Rua conhecida como Osvaldo Araújo. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de agosto 
de 2004. �� ��� ���� � ��� �������� �� ���������
������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA ELIEZER DE 
FREITAS GUIMARÃES. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua Eliezer de Freitas Guimarães, 
assim denominada oficialmente pela Lei nº 8829 de 28 de abril 
de 2004, é localizada no Bairro Cais do Porto, no loteamento 
Desmembramento das Terras do Castelo Encantado, na Rua 
conhecida como Rua Nova Iguaçu, de sentido norte/sul, com 
início na Rua S.D.O. limite do loteamento e término na Av. 
Professor H. Firmeza. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPA L DE FORTALEZA, em 
13 de agosto de 2004. �� ������� ���������������������
���������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Cria e regulamenta o Programa 
“Primeiro Emprego”, conforme 
autoriza o § 2º, do art. 1º, da 
Lei nº 8.809, de 26 de dezem-
bro de 2003, que criou o Pro-
grama Municipal de Inclusão 
Social. 

  
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 76, 
incisos III e VI, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDE-
RANDO o que dispõe o art. 1º, da Lei nº 8.809, de 26 de de-
zembro de 2003, que criou o Programa Municipal de Inclusão 
Social, cuja finalidade é a unificação de procedimentos de 
gestão e execução das ações de geração de emprego e renda 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza; CONSIDERANDO que o 
§ 2º, do art. 1º da Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003, 
autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal a criação de 
novos Programas de Inclusão Social; CONSIDERANDO o 
relevante interesse público na ação de execução do Programa 
de Inclusão Social, o qual trará inúmeros benefícios à popula-
ção carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - Fica 
instituído o Programa “Primeiro Emprego”, ação de geração de 
emprego e renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que tem 
como objetivo a inserção de jovens no mercado de trabalho 
local, o qual passa a ser regulado pelo presente Decreto. Art. 2º 
- O Programa “Primeiro Emprego” tem por finalidade proporcio-
nar aos jovens profissionalizados através de cursos patrocina-
dos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, em suas diversas 
áreas, oportunidade de qualificação profissional e inserção no 
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mercado de trabalho, através de realização de cadastro de 
alunos selecionados pela Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico - SDE no “Balcão de Emprego”, segundo os critérios 
fixados neste Decreto, para trabalharem em empresas do setor 
privado, conveniadas especificamente para este fim. Art. 3º - 
São objetivos específicos do Programa “Primeiro Emprego”: I - 
fortalecer as políticas públicas de inclusão social, integrando as 
ações municipais e programas institucionais em andamento, 
mediante a celebração de convênios com a iniciativa privada; II 
- desenvolver esforços visando ao aperfeiçoamento da quali-
dade de mão-de-obra a ser disponibilizada para o mercado de 
trabalho; III - estimular o espírito empreendedor e a capacidade 
criativa dos jovens, com base em princípios e valores éticos; IV 
- contribuir para a melhoria dos indicadores de capacitação 
profissional, bem como ampliar os indicadores de acesso à 
iniciação e busca de espaços profissionais, com vistas à prepa-
ração dos jovens ao ambiente competitivo. Art. 4º - O Programa 
“Primeiro Emprego” será executado pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico - SDE, em articulação com os demais 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, o Go-
verno do Estado do Ceará e empresas do setor privado. Art. 5º 
- Serão beneficiados pelo Programa “Primeiro Emprego” so-
mente os alunos inscritos nos programas de capacitação pro-
fissional patrocinados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, os 
quais poderão ser aproveitados em empresas da iniciativa 
privada, conveniadas com o Município de Fortaleza, mediante o 
preenchimento dos seguintes requisitos: I - ter entre 18 (dezoi-
to) e 24 (vinte e quatro) anos de idade e estar em situação de 
desemprego involuntário; II - possuir certificado de conclusão 
em curso de Capacitação Profissional conferido por curso pa-
trocinado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, na área da 
oferta de emprego a que se refere o convênio firmado entre a 
empresa da iniciativa privada e o Município de Fortaleza; III - 
estar cadastrado no “Balcão de Emprego” mantido pela Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico - SDE, do Município de 
Fortaleza; IV - não ter vínculo empregatício anterior de qual-
quer natureza; V - ser membro de família com renda mensal 
per capita de até meio salário mínimo; VI - não ser beneficiário 
de subvenção econômica de programas congêneres e simila-
res, mantidos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal. 
Parágrafo Único - Para efeito deste Decreto, considera-se 
família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que 
forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e man-
tendo sua economia pela contribuição de seus membros. Art. 6º 
- Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE: 
I - inscrever e selecionar os jovens beneficiários do Programa 
“Primeiro Emprego”, de acordo com os critérios definidos no 
art. 5º do presente Decreto; II - manter sempre atualizado o 

“Balcão de Emprego”, mencionado no inciso III, do artigo ante-
rior; III - a promoção de cursos profissionalizantes com o fito de 
capacitar jovens dentro da faixa etária abrangida por este De-
creto; IV - encaminhar os jovens que atendam os requisitos 
deste Decreto às vagas disponíveis nas empresas do setor 
privado, que detenham convênio com o Município de Fortaleza, 
por ela previamente definidas, obedecendo-se sempre a ordem 
constante do cadastro “Balcão de Emprego”, indicado no inciso 
III, do artigo 5º; V - celebrar convênios com empresas do setor 
privado, para o atendimento das finalidades específicas do 
Programa “Primeiro Emprego”; VI - acompanhar o desempenho 
dos jovens durante a sua participação no programa, através de 
relatórios mensais, elaborados pela empresa conveniada. § 1º - 
O encaminhamento dos jovens cadastrados no “Balcão de 
Empregos” da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 
SDE às empresas contratantes conveniadas, atendidas as 
habilidades específicas por elas requisitadas, observará rigoro-
samente a ordem cronológica das inscrições. § 2º - A Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico - SDE divulgará, bimes-
tralmente, a relação dos jovens inscritos no Programa “Primeiro 
Emprego”, bem como daqueles já encaminhados e colocados 
nas empresas, seja pela Internet, seja colocando essas rela-
ções à disposição do público nos locais de inscrição. Art. 7º - A 
remuneração devida ao jovens beneficiado pelo Programa 
“Primeiro Emprego”, corresponderá a 01 (um) salário mínimo, a 
ser paga proporcionalmente à jornada de trabalho a que está 
submetido o jovem empregado, cabendo à empresa convenia-
da, o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) e, em se 
tratando de jovem deficiente físico esse percentual mínimo será 
de 50% (cinqüenta por cento), ficando o restante a cargo da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. § 1º - A parcela salarial de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fortaleza, respei-
tado o percentual de que trata o caput deste artigo, incidirá 
apenas sobre a remuneração base do jovem empregado, fi-
cando os demais acréscimos trabalhistas, tais como horas-
extras, adicionais, gratificações, etc., a cargo, exclusivamente, 
da empresa conveniada. § 2º - A jornada de trabalho do jovem 
empregado, beneficiado pelo programa instituído através do 
presente Decreto, será de 30 (trinta) horas semanais, não po-
dendo a carga horária diária ultrapassar a 06 (seis) horas. § 3º 
- A empresa conveniada fica obrigada a assinar a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS do  jovem empregado, 
bem como obrigar-se-á ao recolhimento dos encargos sociais 
respectivos, inclusive o fornecimento de Vales Transporte. § 4º 
- A empresa conveniada se compromete a manter empregado o 
jovem beneficiado pelo presente programa por um período 
mínimo de 12 (doze) meses. § 5º - findo o período contratual 
mínimo previsto no parágrafo anterior, fica facultado à empresa 
empregadora a manutenção do jovem empregado na empresa, 
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hipótese em que a esta passará a arcar com todas as verbas 
trabalhistas, em sua  integralidade, cessando para o Município 
de Fortaleza as obrigações previstas no art. 7º, parte final, 
deste Decreto. § 6º - O Programa “Primeiro Emprego” não 
abrange o trabalho doméstico, nem o contrato de trabalho por 
prazo determinado por período inferior ao mínimo previsto do § 
4º deste artigo, inclusive o contrato de experiência previsto na 
alínea “c”, do § 2º, do art. 443 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.542, de 1º de 
maio de 1943. § 7º - Se houver rescisão do contrato de traba-
lho de jovem inscrito no Programa “Primeiro Emprego” antes de 
um ano de sua vigência, o empregador poderá manter o posto 
criado, substituindo, em até 30 (trinta) dias, o jovem empregado 
dispensado por outro que preencha os requisitos do art. 2º, não 
fazendo jus a novo benefício para o mesmo posto, mas somen-
te as eventuais parcelas remanescentes da subvenção econô-
mica, ou extingui-lo, caso em que deverá restituir as parcelas 
de subvenção econômica já repassadas, devidamente corrigi-
das pelos índices utilizados para a atualização das dívidas para 
com o Município. § 8º - O empregador que descumprir as dis-
posições contidas neste Decreto ficará impedido de participar 
do Programa “Primeiro Emprego” pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir da comunicação da irregularidade e 
deverá restituir ao Município os valores recebidos, devidamente 
corrigidos na forma prevista no parágrafo anterior. § 9º - Caso o 
jovem empregado no âmbito do Programa “Primeiro Emprego” 
venha a, no curso do contrato de trabalho, deixar de satisfazer 
aos requisitos previstos no art. 5º deste Decreto, fica a empre-
sa dispensada da restituição das parcelas de subvenção eco-
nômica recebidas, desde que mantenha o contrato de trabalho 
pelo prazo remanescente ou substituir o jovem por outro que 
atenda aos requisitos deste Decreto. Art. 8º - No caso de resci-
são do contrato de trabalho, o pagamento de todas as verbas 
rescisórias, inclusive no que se refere às multas e encargos 
sociais respectivos, será efetuado, única e exclusivamente, 
pela empresa conveniada, não recaindo sobre o Município de 
Fortaleza qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária, 
sobre as referidas verbas. Art. 9º - É vedada a contratação, no 
âmbito do Programa “Primeiro Emprego”, de jovens que sejam 
parentes, ainda que por afinidade, até o terceiro grau, dos 
empregadores, sócios das empresas ou dirigentes da entidade 
contratante. Art. 10 - Para a execução do Programa “Primeiro 
Emprego”, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE 
poderá firmar convênios ou outros instrumentos de cooperação 
técnica com o Estado do Ceará, com empresas da iniciativa 
privada e com organizações sem fins lucrativos. Art. 11 - Os 
recursos para a execução do Programa “Primeiro Emprego”, 
serão provenientes de dotações orçamentárias da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 12 - O presente 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, 13 de agosto de 2004. ��������������
 ���������������������������������

������������

 ������� ���������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827 de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por JOÃO GENTIL JÚNIOR, de reconhecer a 
procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. 
RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo 
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identifi-
cado em seguida, e em conformidade com as cláusulas e con-
dições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO VARA 
Nº DATA 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2002.02.0018911 1ª VEF 2001/004336 23/10/2001 IPTU 1996, 1997, 
1998, 1999, 
2000 

 
 

191734-0 

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 13 
de agosto de 2004. �������������� ����������������������
��������������

����������� 
 

  ����������������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827 de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por JOSÉ ELIAS BACHA, de reconhecer a proce-
dência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE 
autorizar o Procurador do Município a firmar acordo judicial nos 
autos do respectivo processo, devidamente identificado em 
seguida, e em conformidade com as cláusulas e condições 
adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO VARA 

Nº DATA 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2003.02.0483934 1ª VEF 2002/021199 19/08/2002 IPTU 1997, 1998, 

1999, 2000, 

2001 

 

 

146833-2 

�
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 13 
de agosto de 2004. �������������� ����������������������
��������������

������������
�

� ������� ���������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827 de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por FRANCISCO GILMÁRIO NOGUEIRA PES-
SOA, de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora 
lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Municí-
pio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, 
devidamente identificado em seguida, e em conformidade com 
as cláusulas e condições adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO VARA 

Nº DATA 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2003.02.0070222 3ª VEF 2002/020997 19/08/2002 IPTU 2000, 2001 537222-4 

  2002/020998 19/08/2002 IPTU 2001 537223-2 

  2002/020999 19/08/2002 IPTU 2000, 2001 537226-7 

�
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 13 
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PAULO DE TARSO MELO LIMA 
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Secretaria de Defesa do Consumidor - 

PROCON - FORTALEZA 

MARIANO ARAÚJO FREITAS 
Secretaria Executiva Regional  I 

ROGÉRIO DE ALENCAR A. PINHEIRO 
Secretaria Executiva Regional II 

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional III 

DEODATO JOSÉ R. JÚNIOR 
Secretaria Executiva Regional IV 

FRANCISCA ROCICLEIDE F. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional V 
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CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952 

www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp
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FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680

VI - 200 Agentes de Cidadania; VII - 30 Agentes Especiais. " 
(NR) Art. 5° - Ficam criadas 320 (trezentas e vinte) novas vagas 
para o cargo de Guarda de 2° Classe, a par das existentes. Art. 
6° - Fica acrescido ao art. 19, da Lei Complementar nº 0019, de 
08 de setembro de 2004, o seguinte parágrafo, numerando-se 
o atual parágrafo único como § 1°: “Art. 19 - ....... § 1º (parágra-
fo único original) ........ § 2° - O documento de identidade profis-
sional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obri-
gatório no exercício da atividade do Guarda Municipal, Agente 
de Cidadania e Agente Especial, e constitui prova de identidade 
civil para todos os fins legais." (AC) Art. 7° - O Anexo único da 
Lei Complementar nº 0019/2004 passa a vigorar com a seguin-
te redação:  

CLASSE QUANTIDADE
Guarda de 2ª Classe 959 
Guarda de 1ª Classe 855 
Subinspetor de 2ª Classe 300 
Subinspetor de 1ª Classe 225 
Inspetor 106 
Agente Municipal de Serviços Públicos e de Cidada-
nia

200

Agente Especial 30 
TOTAL 2.675 

Art. 8° - O art. 5° da Lei Complementar nº 0004, de 16 de julho 
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5° - 
Para ocupar a função de Diretor-Geral e Subdiretor da Guarda 
Municipal de Fortaleza, a escolha, preferencialmente, deverá 
recair entre os Inspetores em fim de carreira, exigindo-se for-
mação de nível superior, e notáveis conhecimentos administra-
tivos e jurídicos por período nunca inferior a 2 (dois) anos na 
área de segurança pública, podendo também recair a escolha 
sobre oficiais superiores das forças armadas e das polícias 
federal e estadual, sendo referida nomeação feita por livre 
convencimento do chefe do Poder Executivo Municipal." (NR) 
Art. 9° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 
de dezembro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0035, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006 

Dispõe sobre o Programa de 
Incentivo aos Arranjos Produti-
vos Locais para o Desenvolvi-
mento do Município de Fortale-
za (PRODEFOR) e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE               
LEI COMPLEMENTAR: CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS. SEÇÃO I - DO PROGRAMA DE INCENTIVO. Art. 1° - 
Fica instituído o Programa de Incentivo aos Arranjos Produtivos 
Locais para o Desenvolvimento do Município de Fortaleza 
(PRODEFOR), visando à concessão de incentivos fiscais a 
pessoas jurídicas, inclusive a Organizações Não Governamen-
tais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs), que aqui se instalarem ou expandirem, ob-
servados os requisitos e condições estabelecidas nesta Lei. § 
1° - O Programa ora instituído se destina a pessoas jurídicas 
que contribuam para o desenvolvimento e regulação do merca-
do de trabalho, para o desenvolvimento sustentado do meio 
ambiente e para a consolidação ou expansão das atividades-
produtivas do Município. § 2° - O PRODEFOR privilegiará os 
arranjos produtivos locais é os segmentos econômicos conside-
rados relevantes para o Município. § 3° - Não se aplica o dis-
posto nesta Lei às pessoas jurídicas que exercem as atividades 
de prestação de serviços dos itens 10 (dez) e 15 (quinze) e 
seus subitens do Anexo único da Lei Complementar nº 14, de 
26 de dezembro de 2003, excluindo-se as organizações que 
promovem exclusivamente operações de microcrédito. SEÇÃO 
II - DA ESTRUTURA DE GESTÃO. SUBSEÇÃO I - DO COMI-
TÊ DE AVALIAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. Art. 2° - Fica 
instituído, no âmbito da Secretaria de Finanças do Município, o 
Comitê de Avaliação de Incentivos Fiscais (CAIF), que terá a 
seguinte composição: I - Secretário de Finanças, como seu 
Presidente; II - Secretário do Planejamento e Orçamento; III - 
Secretário de Desenvolvimento Econômico; IV - Procurador 
Geral do Município; V - Chefe de Gabinete da Prefeita. § 1° - O 
CAIF terá suas normas de funcionamento estabelecidas no 
Regimento Interno, por meio de resolução, que será aprovado 
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por decreto do chefe do Poder Executivo. § 2° - As decisões do 
CAIF serão aprovadas sob forma de resolução e terão validade 
após serem publicadas no Diário Oficial do Município de Forta-
leza. Art. 3° - Caberá ao CAIF examinar as demandas de incen-
tivos, à luz dos seguintes critérios: I - impacto das atividades da 
requerente no desenvolvimento do Município; II - alcance social 
do empreendimento da requerente; III - localização dos con-
domínios empresariais e dos arranjos produtivos locais em que 
a requerente se situa, inclusive das incubadoras de empresas; 
IV - compatibilidade com o Plano Diretor da Cidade; V -
fortalecimento de pessoas jurídicas locais; VI - efeito multiplica-
dor do emprego; VII - aquisição de bens e serviços e contrata-
ção de mão-de-obra locais, bem como o emplacamento de 
veículos no município, mediante a devida comprovação; VIII - 
regularidade no cumprimento das obrigações tributárias. Pará-
grafo Único - O CAIF examinará, preliminarmente, a admissibi-
lidade dos pleitos e, se aceito, num segundo momento, o mérito 
da solicitação. SUBSEÇÃO II - DO GRUPO DE ANÁLISE DE 
PLEITOS. Art. 4° - Como equipe de assessoria e consultoria do 
CAIF, fica instituído o Grupo de Análise de Pleitos (GAP), for-
mado por técnicos dos órgãos integrantes do Comitê. § 1° - 
Fica criado, em cada órgão integrante do CAIF, o cargo de 
Assessor de Desenvolvimento, nível DNS-1, a ser preenchido 
por técnico de comprovado conhecimento em desenvolvimento 
econômico, incentivos fiscais e direito econômico, visando 
compor o GAP. § 2° - O Presidente do CAIF, ouvidos seus 
pares, designará o coordenador do GAP. § 3° - O coordenador 
a que se refere o § 2° deste artigo terá mandato de 2 (dois) 
anos, permitida 1 (uma) recondução. SUBSEÇÃO III - DO 
CONSELHO CONSULTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO. Art. 5° - No âmbito da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do Município de Fortaleza (SDE), fica institu-
ído o Conselho Consultivo para o Desenvolvimento do Municí-
pio de Fortaleza (CCD), composto de representantes das se-
guintes instituições: I - Centro de Tecnologia da Universidade 
Federal do Ceará; II - Centro Federal de Educação Tecnológica 
(CEFET); III - Superintendência de Estudos Econômicos     
(ETENE) do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; IV - Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (SECITECE) do 
Governo do Estado do Ceará; V - Instituto de Pesquisa e Estra-
tégia Econômica do Ceará (IPECE); VI - Centro de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE); VII - 
Secretaria da Fazenda do Ceará (SEFAZ/CE); VIII - Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado 
(SDE/CE); IX - Secretaria de Desenvolvimento Local e Regio-
nal (SDLR), do Governo do Estado; X - Secretaria de Planeja-
mento e Orçamento do Município de Fortaleza (SEPLA); XI - 
Secretaria de Finanças do Município (SEFIN); XII - Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico do Município (SDE); XIII - 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 
(SEMAM); XIV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infra-Estrutura (SEINF); XV - Federação das Indús-
trias do Estado do Ceará (FIEC); XVI - Federação do Comércio 
do Estado do Ceará (FECOMERCIO); XVII - Conselho Munici-
pal do Trabalho (COMUT/Fortaleza); XVIII - Serviço de Apoio à 
Pequena e Média Empresa (SEBRAE/CE); XIX - Instituto Atlân-
tico; XX - Sindicato das Empresas de Informática, Telecomuni-
cações e Automação do Ceará (SEITAC); XXI - Instituto Titan; 
XXII - Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR/UFC); XXIII - 
membro da Câmara Municipal de Fortaleza, indicado pelo Ple-
nário; XXIV - Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - CE). § 1°  
- O CCD terá seus membros titulares e suplentes indicados 
pelas instituições representadas ao Presidente do CAIF, que os 
nomeará para um mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) 
recondução. § 2° - O CCD elaborará seu Regimento Interno e o 
submeterá à consideração do CAIF, que o encaminhará ao 
chefe do Poder Executivo, para aprovação por decreto. § 3° - 
Os serviços prestados pelos membros do CCD serão conside-
rados de relevante interesse público e não serão remunerados.  
§ 4° - Através de decreto, o chefe do Poder Executivo poderá 
alterar a composição do CCD, com base em proposta apresen-
tada pelo CAIF. Art. 6° - A seleção e a atualização anual dos 
setores, subsetores, ramos e gêneros a serem beneficiados 
pelo PRODEFOR contarão com os subsídios do CCD. SEÇÃO 

III - DOS PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES PARA CON-
CESSÃO DOS BENEFÍCIOS. Art. 7° - O CAIF poderá, a qual-
quer tempo, e independentemente da fase de concessão ou 
gozo do incentivo, notificar a beneficiária para que comprove, 
através de documentação hábil, o cumprimento das condições 
que o habilitaram a requerer ou a receber o incentivo e que 
permitam a sua continuidade. Art. 8° - Os incentivos previstos 
nesta Lei deverão ser expressamente requeridos pelo interes-
sado, em procedimento específico, apresentado à Secretaria 
de Finanças e concedidos com base no Regulamento do 
PRODEFOR, aprovado através de decreto do chefe do Poder 
Executivo. Parágrafo Único - O projeto de viabilidade de insta-
lação ou expansão será aprovado pelos órgãos competentes 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Art. 9° - Somente as pes-
soas jurídicas regulares perante os Fiscos federal, estadual e 
municipal, inclusive com relação à Previdência Social, relativa-
mente a obrigações principais e acessórias, poderão participar 
do programa de incentivos proposto na presente Lei. § 1° - A 
situação de irregularidade fiscal ou contábil, desde que com-
provada através de processo regular, será causa de cancela-
mento do benefício concedido através de resolução do CAIF. § 
2° - Na hipótese de a irregularidade a que se refere o § 1° des-
te artigo ser sanável, o benefício será suspenso até a regulari-
zação da situação. Art. 10 - As pessoas jurídicas instaladas em 
áreas definidas por decreto específico do Poder Executivo 
Municipal terão redução do IPTU e ITBI em dobro, conforme o 
disposto nas Tabelas IV e V do Anexo único desta Lei. Parágra-
fo Único - Para fins deste benefício, a circunscrição da Secreta-
ria Extraordinária do Centro, como identificada na Lei Comple-
mentar nº 25, de 14 de outubro de 2005, já é considerada área 
incentivável nas condições do caput, independentemente de 
edição de decreto. Art. 11 - O prazo de concessão deste incen-
tivo será de até 60 (sessenta) meses, podendo ser ampliado 
por igual período, a pedido do interessado e de acordo com a 
conveniência e oportunidade do Município. Art. 12 - As benefi-
ciárias contempladas com o incentivo deverão no prazo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de início da conces-
são, comprovar o cumprimento das metas estabelecidas nos 
projetos de viabilidade de instalação ou expansão apresenta-
dos, e do cronograma de execução do empreendimento ajusta-
do com o CAIF. § 1°- Caberá ao CAIF o cancelamento do in-
centivo e o novo enquadramento da beneficiária nas Tabelas do 
Anexo único desta Lei, notificando-se o interessado, quando 
não cumpridas as metas. § 2° - Nos anos subseqüentes, a 
beneficiária do gozo de incentivos fiscais deverá enviar ao 
CAIF, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento de 
seu exercício social, um relatório de avaliação e monitoramen-
to, em modelo expedido pelo CAIF. § 3° - Verificada a impossi-
bilidade de enquadramento nas Tabelas, a beneficiária estará 
sujeita ao recolhimento do valor correspondente ao incentivo 
concedido, com a atualização monetária realizada segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, a partir da data do 
descumprimento dos requisitos. Art. 13 - Comprovada a ocor-
rência de dolo, fraude ou simulação na obtenção do benefício, 
a beneficiária estará sujeita ás penalidades previstas na legis-
lação tributária municipal, sem prejuízo das demais medidas 
cabíveis. CAPÍTULO II - DOS INCENTIVOS A SEREM CON-
CEDIDOS. SEÇÃO I - DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA-
DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). Art. 14 - Às 
requerentes que atenderem as condições desta Lei será con-
cedida redução no valor do IPTU do imóvel sede do estabele-
cimento. § 1° - Para as pessoas jurídicas instaladas no Municí-
pio, o incentivo concedido será calculado em função do percen-
tual de acréscimo de área construída, conforme a Tabela IV do 
Anexo único desta Lei. § 2° - Para as pessoas jurídicas que 
vierem a se instalar no Município, o incentivo será calculado em 
função da área construída utilizada pelo empreendimento, 
conforme a Tabela V do Anexo único desta Lei. Art. 15 - O in-
centivo será calculado sobre o valor do IPTU relativo ao imóvel 
utilizado exclusivamente como estabelecimento, já desconta-
dos todos os demais incentivos previstos na legislação aplicá-
vel. Art. 16 - O incentivo será concedido às pessoas jurídicas 
que estiverem com seus respectivos imóveis registrados, bem 
como com o cadastro do IPTU devidamente atualizado. Art. 17 



78

P
R

O
G

R
A

M
A

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
g

es
tã

o
 e

st
ra

té
g

ic
a

Si
st

em
a 

d
a 

p
o

lít
ic

a
>

>

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2006 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 4

- O incentivo, caso deferido, será aplicável a partir do primeiro 
dia do exercício seguinte ao protocolo do pedido ou na data 
indicada pelo CAIF. SEÇÃO II - DO IMPOSTO SOBRE SERVI-
ÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). Art. 18 - Às reque-
rentes que atenderem as condições desta Lei será concedida 
redução da alíquota do ISSQN, mediante aprovação de projeto 
de viabilidade de instalação ou expansão. § 1° - Para as pes-
soas jurídicas instaladas no Município, o incentivo concedido 
será calculado em função do acréscimo da média anual de 
postos de trabalho, acréscimo da receita anual de prestação de 
serviços tributáveis e acréscimo do valor adicionado. § 2° - O 
percentual de redução do ISSQN será obtido através do maior 
valor entre as médias aritméticas obtidas através das Tabelas I 
e II e das Tabelas II e III do Anexo único desta Lei. § 3° - O 
benefício será obtido: I - para o primeiro ano, de acordo com as 
metas estabelecidas no projeto de viabilidade; II - para os de-
mais anos, pelo enquadramento aprovado pelo CAIF, nas fai-
xas das Tabelas I, II e III do Anexo único desta Lei. § 4° - O 
incentivo mencionado no caput não poderá resultar em alíquota 
inferior a 2% (dois por cento). Art. 19 - O incentivo produzirá 
efeitos a partir da data do deferimento do pedido, salvo indica-
ção de data posterior na decisão. SEÇÃO III - DO IMPOSTO 
SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS 
(ITBI). Art. 20 - Às pessoas jurídicas que atenderem as condi-
ções desta Lei será concedida redução de 30% (trinta por cen-
to) no valor do ITBI, incidente sobre a aquisição do imóvel 
utilizado exclusivamente para seu estabelecimento. Parágrafo 
Único - A redução somente será concedida às requerentes que 
declararem ocorrência do fato gerador por ocasião da escritu-
ração do respectivo título aquisitivo, lavrado, exclusivamente 
em um dos Cartórios de Notas pertencentes à circunscrição do 
município de Fortaleza. Art. 21 - As construtoras e incorporado-
ras associadas ao Sindicato das Indústrias da Construção Civil 
do Estado do Ceará (SINDUSCON), que optarem por recolher 
antecipadamente o ITBI dos novos empreendimentos imobiliá-
rios, em nome dos adquirentes, terão redução de 20% (vinte 
por cento) no valor do imposto apurado. § 1° - Considera-se 
antecipado o pagamento que ocorrer em até 60 (sessenta) dias 
após a emissão do Habite-se ou do cadastramento do imóvel 
na SEFIN. § 2° - A beneficiária do incentivo encaminhará à 
SEFIN, por ocasião da declaração do ITBI, os compromissos 
de compra e venda, lavrados, exclusivamente em um dos Car-
tórios de Notas pertencentes à circunscrição do município de 
Fortaleza, concernentes à aquisição dos imóveis já transacio-
nados, bem como indicará as unidades imobiliárias ainda não 
negociadas. § 3° - Os contratos na conformidade do § 2° deste 
artigo, relativos às unidades imobiliárias negociadas após o 
pagamento do ITBI antecipado, deverão ser encaminhados à 
SEFIN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura. § 
4° - Excepcionalmente, no prazo de 60 (sessenta) dias, as 
construtoras e incorporadoras poderão receber o benefício 
previsto no caput dos empreendimentos imobiliários cadastra-
dos na SEFIN ou com Habite-se a partir de janeiro de 2006. § 
5° - O CAIF deverá ser comunicado pela Célula de Gestão do 
ITBI do benefício concedido, no prazo de 30 (trinta) dias. CA-
PÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 22 - Para os fins 
desta Lei, considera-se projeto de viabilidade de implantação 
ou expansão a proposta do interessado contendo estudo técni-
co e planejamento, que possibilite a avaliação do investimento, 
dos métodos e do prazo de execução, com demonstração da 
viabilidade do empreendimento comprovada através de ade-
quada documentação, de acordo com o disposto no Regula-
mento a que se refere o art. 8° desta Lei. Art. 23 - Para fazer 
jus à concessão dos incentivos desta Lei, o requerente e os 
imóveis envolvidos no projeto devem estar adimplentes com os 
Fiscos federal, estadual e municipal, inclusive com a Previdên-
cia, comprovado na forma das normas regulamentares. Art. 24 - 
Para os efeitos desta Lei, a cisão, incorporação, transformação 
ou qualquer reestruturação societária de pessoas jurídicas, 
inclusive entrada e saída de sócios, não serão consideradas 
isoladamente como instalação ou ampliação. Art. 25 - A con-
cessão do benefício será limitada à receita tributária municipal, 
apurada na época do requerimento, não podendo resultar em 
redução da receita. Art. 26 - Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 27 de dezembro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ANEXO ÚNICO 

TABELA I 

Acréscimo da Média de Postos 
de Trabalho por Ano 

Percentual de Redução da  
Alíquota do ISSQN 

de 5 a 9  4% 
de 10 a 49 10% 

de 50 a 249 30% 
acima de 250 40% 

TABELA II 

Acréscimo Percentual da Receita Anual 
de Prestação de Serviços Tributáveis 

Percentual de Redução da 
Alíquota do ISSQN 

5% e < 15%  4,76% 
15% e < 25% 13,04% 
25% e < 35% 20,00% 
35% e < 45% 25,93% 
45% e < 55% 31,03% 
55% e < 65% 35,48% 
65% e < 75% 39,39% 
75% e < 85% 42,86% 
85% e < 95% 45,95% 

95% 48,72% 

TABELA III 

Acréscimo do Valor Adicionado
em Reais 

Percentual de Redução da 
Alíquota do ISSQN 

1.200.000,00 e < 4.000.000,00 5% 
4.000.000,00 e < 8.000.000,00 11 

8.000.000,00 e < 16.000.000,00 17% 
16.000.000,00 e < 32.000.000,00 23% 
32.000.000,00 e < 64.000.000,00 29% 

64.000.000,00 e < 140.000.000,00 35% 
140.000.000,00 40% 

TABELA IV 
SOCIEDADES JÁ INSTALADAS 

Percentual de Acréscimo de Área 
Construída

Percentual de
Redução do IPTU 

20% e < 50% 8% 
50% e < 80% 16% 

80% 23% 

TABELA V 
SOCIEDADES QUE VIEREM A SE INSTALAR 

Área Construída  
em m² 

Percentual de Redução  
do IPTU 

50 e < 100 10% 
100 e < 300 15% 
300 e < 500 20% 
500 e < 800 25% 

800 e < 1.500 30% 
1.500 35% 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12112 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006 

Revoga o Decreto n° 11813 de 
16 de maio de 2005 que regu-
lamenta a Lei n° 8.842 de 20 
de maio de 2004, que "Autoriza 
o chefe do poder público muni-
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Galdino e o segundo medindo 12,00m com o lote n° 02 da 
quadra 243; ao Oeste (lateral direita), medindo 66,00m com a 
Rua Sargento João Pinheiro; ao Leste (lateral esquerda), em 
dois segmentos: o primeiro medindo 33,00m com o lote n° 15 e 
o segundo medindo 33,00m com o lote n° 02 da quadra 243. 
Art. 2° - Os bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas 
as benfeitorias e servidões nele existentes serão desapropria-
dos pelo Município de Fortaleza para o funcionamento de uma 
escola. Art. 3° - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, autorizada a promover 
amigável e a Procuradoria Geral do Município - P.G.M., a exe-
cutar judicialmente a desapropriação de que trata o presente 
Decreto, devendo as despesas correr a conta de recursos 
específicos a serem transferidos para a Secretaria Executiva 
Regional V - SER V, Dotação Orçamentária: 12.361.0099.1097. 
0005, Elemento 459061, Fonte 101, 104 e 105. Art. 4° - Este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 27 de dezembro de 2007. Luizianne 
de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO N° 12324 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

Regulamenta o Programa Co-
zinha Popular, instituído pela 
Lei n° 9129, de 18 de dezem-
bro de 2006, e dá outras pro-
vidências.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, alíneas 
III e VI, da Lei Orgânica do Município. DECRETA: Art. 1° - O 
Programa Cozinha Popular, instituído no Município de Fortaleza 
pela Lei n° 9.129, de 18 de dezembro de 2006 (DOM de 
20.12.2006), fica regulamentado pelas disposições previstas 
neste Decreto, bem como por atos normativos expedidos pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 2° - 
Constituem finalidades do Programa Cozinha Popular a gera-
ção de emprego e renda, através de negócios a serem desen-
volvidos na residência dos beneficiários, bem como o controle 
da fome no Município, mediante o subsídio das atividades de 
oferta de refeições de elevado valor nutricional, oferecidas por 
cozinheiras, com preços acessíveis. Art. 3° - O Programa Cozi-
nha Popular terá a abrangência do Município de Fortaleza, 
segmentado, proporcionalmente, nas áreas geográficas das 
Secretarias Executivas Regionais, e desenvolverá suas ativida-
des em bairros de baixa renda, que demonstrarem potencial de 
manutenção e de crescimento mercadológico para o empreen-
dimento. Art. 4° - São objetivos do Programa Cozinha Popular: I 
- estimular micro e pequenos empreendimentos de produção e 
venda de alimentos; II - garantir à população acesso a refei-
ções preparadas sob a fiscalização do Poder Público; III - inse-
rir mulheres chefes de família no mercado de trabalho, através 
da venda diária de refeições para complementar a renda famili-
ar; IV - atender a população carente do Município com segu-
rança alimentar, em caráter imediato; V - capacitar cozinheiras 
envolvidas no Programa, contemplando os aspectos de higie-
ne, administração, atendimento ao público, gerenciamento de 
microempresa e cooperativismo. Art. 5° - O Programa Cozinha 
Popular integrará a programação da área de trabalho da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico - SDE, pela qual será 
administrado, cabendo a seu titular designar a equipe de técni-
cos necessários à sua execução. Parágrafo Único - A SDE 
manterá atualizado um cadastro de mulheres empreendedoras, 
candidatas ao Programa Cozinha Popular por Regional para 
assegurar a continuidade do mesmo. Art. 6° - São beneficiários 
do Programa Cozinha Popular: I - como empreendedoras: 
mulheres chefes de família, cozinheiras, selecionadas nos 
termos deste Decreto, que farão a oferta de refeições; II - como 
consumidor final: o conjunto de beneficiários, constituídos por 
pessoas de baixa renda, com carência nutricional, residentes 
nas proximidades das unidades produtoras de refeições, ges-
tantes desnutridas, crianças com até seis (6) anos, idosos, 

aposentados, estudantes carentes, desempregados, pessoas 
situadas abaixo da linha da pobreza, com renda igual ou infe-
rior a meio (1/2) salário mínimo, detentoras de bolsa do gover-
no (Cadastro Único do Governo Federal), pessoas beneficiárias 
de projetos da Fundação da Criança e da Família Cidadã 
(FUNCI) e de outros programas voltados para pessoas caren-
tes. Art. 7° - São requisitos básicos para a seleção das empre-
endedoras: I - perfil empreendedor de mulheres chefes de 
família com baixa renda, que apresentem aptidões culinárias e 
capacidade para desenvolver micro negócio produtivo; II - ido-
neidade e credibilidade social na comunidade do bairro; III - 
idade superior a dezoito (18) anos; IV - apresentação de uma 
cozinha dotada das condições mínimas de higiene e equipa-
mentos para o desenvolvimento adequado à elaboração míni-
ma de uma demanda de, no mínimo, 50 (cinqüenta) refeições 
diárias; V - apresentação, obrigatoriamente, da relação mínima 
de cinqüenta  (50) consumidores finais titulares, para a compo-
sição de sua clientela; VI - manutenção, sob reserva, do cadas-
tro de outros consumidores para eventual substituição dos 
titulares beneficiários; VII - obtenção de parecer favorável da 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Município, para 
o início das atividades; VIII - observância rigorosa do cardápio 
próprio, elaborado pelas nutricionistas do Programa. Art. 8° - O 
consumidor final deverá  ter condição de assumir o pagamento 
da parte não subsidiada da refeição e de suas variações. Art. 9° 
- A eventual substituição de uma empreendedora poderá ser 
feita por alguém de sua família, que apresente características 
semelhantes às da empreendedora ou, também, por seu mari-
do ou companheiro, se este revelar condições de dar segui-
mento ao empreendimento. Art. 10 - As substituições, a que se 
refere a alínea VI, art. 7°, deste Decreto, são permitidas, quan-
do o consumidor final cadastrado não comparecer no horário 
estipulado pela SDE, para comprar sua refeição diária. Art. 11 - 
O Programa Cozinha Popular compreende 2 (duas) linhas de 
apoio financeiro às empreendedoras: I - a primeira, sob a forma 
de subsídio por cada refeição vendida, até o número de 50 
(cinqüenta) por dia, durante 22 (vinte e dois) dias/mês, após 
longo de 12 (doze) meses seguidos; II - a segunda, sob a for-
ma de empréstimo, equivalente ao valor mensal do subsídio 
atribuído à empreendedora, a ser concedido com a finalidade 
de ela obter as condições para iniciar suas atividades. § 1° - A 
concessão do subsídio será formalizada através de Termo de 
Compromisso firmado entre a SDE e a empreendedora e, uma 
vez assinado, será encaminhado à SEPLA/Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Socioeconômico/FMDS, para assegurar a 
liberação das parcelas de subsídio mensal. § 2° - O emprésti-
mo feito pela SEPLA/Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Socioeconômico será estabelecido em contrato firmado entre o 
FMDS e a empreendedora com o ciente da SDE, e será devol-
vido em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com ca-
rência de 2 (dois) meses, através de carnê de boletos credita-
dos em conta no Banco do Brasil. Art. 12 - A atualização dos 
valores do subsídio e do empréstimo será definida em docu-
mento conjunto dos Secretários de Desenvolvimento Econômi-
co e do Planejamento e Orçamento, e pelo titular da SDE en-
caminhado à Prefeita, que fixará os valores por decreto. Art. 13 
- Os órgãos integrantes do Poder Executivo Municipal poderão 
solicitar à SDE o fornecimento de refeições do Programa Cozi-
nha Popular para atender participantes de eventos nos quais a 
Prefeitura seja patrocinadora ou copatrocinadora. Parágrafo 
Único - O fornecimento sobre o qual dispõe o caput desde 
artigo será autorizado, se houver cobertura orçamentária sufici-
ente e as refeições servidas não serão consideradas para o 
cálculo do pagamento previsto no art. 11, alínea I, deste Decre-
to. Art. 14 - Através da Gerência do Programa Cozinha Popular, 
a SDE manterá controle atualizado das refeições vendidas 
diariamente e do valor do subsídio a ser pago, bem como do 
reembolso do empréstimo concedido. Art. 15 - Apurado o valor 
do subsídio mensal por empreendedora, a SDE encaminhará 
ao FMDS a relação das beneficiárias, com os respectivos crédi-
tos a serem depositados na conta de cada uma, no Banco do 
Brasil. Art. 16 - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
seja através de seu titular, seja através da Gerência do Pro-
grama, adotará todas as providências que se fizerem necessá-
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rias, desde a advertência até a suspensão e exclusão do Pro-
grama, para reaver os recursos indevidamente empregados ou 
não devolvidos. Art. 17 - As chefes de família empreendedoras 
serão organizadas em cooperativa, que terá o apoio da SDE 
para se constituir. Parágrafo Único - Uma vez cessado o perío-
do de subsídio, as empreendedoras contarão com a cooperati-
va para a solução de suas eventuais dificuldades ou novas 
propostas de trabalho. Art. 18 - É vedada a inclusão no Pro-
grama Cozinha Popular de parentes até o segundo grau de 
servidores da SDE. Art. 19 - Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 
28 dias do mês de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO N° 0071/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto n° 11009, de 03.08.2001, e de 
acordo com o Processo n° 2935/2007. RESOLVE colocar à 
disposição da Companhia Docas do Ceará - CDC, dentro dos 
termos do convênio de Cooperação Técnica e Cessão de Ser-
vidores firmado com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, de 
acordo com o artigo 82, item III, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada 
no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, o servidor LUIZ 
HUMBERTO ANDRADE MADEIRA BARROS, matrícula n° 
5945-01, Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Controle Urbano, no período de 01.11.2007 a 
31.12.2008, devendo o Órgão cessionário comunicar mensal-
mente ao Órgão cedente a freqüência do servidor cedido, cuja 
remuneração mensal será de responsabilidade do Órgão de 
origem, devendo o Órgão cessionário ressarcir o referido valor 
mensalmente ao Órgão cedente. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de janeiro de 2008. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO N° 0072/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do artigo 41, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, LIA-
NE CARNEIRO BARBOSA LIMA, ocupante do cargo em co-
missão de Chefe da Equipe de Gestão de Sistema de Informa-
ções, simbologia equivalente DAS-2, integrante da estrutura 
administrativa da Secretaria de Finanças do Município, cons-
tante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, 
a partir de 01 de outubro de 2007. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de janeiro de 2008. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO N° 0073/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do artigo 41, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, CAIO 
CESAR HENRIQUE CUNHA, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente Técnico (Analise de Sistema), simbologia equiva-
lente DAS-2, integrante da estrutura administrativa da Secreta-
ria de Finanças do Município, constante do Quadro Permanen-
te - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 07 de janeiro de 
2008. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 04 de janeiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PRE-
FEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SE-
CRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 0074/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 

exonerar, nos termos do artigo 41, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
CRISTIANO DE SOUZA THERRIEN, ocupante do cargo em 
comissão de Chefe da Equipe de Gestão de Serviços de Redes 
Seg. e Operações, simbologia equivalente DAS-2, integrante 
da estrutura administrativa da Secretaria de Finanças do Muni-
cípio, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em 
Comissão, a partir de 07 de janeiro de 2008. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de janeiro de 
2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 0075/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do artigo 41, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
MARTA EUGÊNIA ARAÚJO DE LIMA, ocupante do cargo em 
comissão de Encarregado de Atividades Técnicas (Recepção e 
Expedição), simbologia equivalente DNI-1, integrante da estru-
tura administrativa da Secretaria de Finanças do Município, 
constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comis-
são, a partir de 07 de janeiro de 2008. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de janeiro de 2008. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO N° 0076/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do artigo 41, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, CE-
CÍLIA RÉGIA CHAVES FREITAS, ocupante do cargo em co-
missão de Chefe da Equipe de Apoio Logístico e Controle de 
Ativos de TI, simbologia equivalente DAS-2, integrante da es-
trutura administrativa da Secretaria de Finanças do Município, 
constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comis-
são, a partir de 07 de janeiro de 2008. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de janeiro de 2008. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO N° 0077/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, de acordo com o artigo 11, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
JORGE GOMES BATISTA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Estudos e Programação, com simbologia equi-
valente DAS.1, integrante da estrutura administrativa da Secre-
taria de Finanças do Município, constante do Quadro Perma-
nente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 02 de janeiro 
de 2008. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 04 de janeiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 0078/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, de acordo com o artigo 11, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, SÔ-
NIA MARIA MACEDO LEÃO, para exercer o cargo em comis-
são de Assistente Técnico (Atendimento do ISSQN), com sim-
bologia equivalente DAS.2, integrante da estrutura administrati-
va da Secretaria de Finanças do Município, constante do Qua-
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 10 DE OUTUBRO DE 2008 Nº 13.920

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9423 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008 

Institui o Programa de Recupe-
ração de Créditos Tributários, 
ou não, no Município de Forta-
leza (PROCRED) e dá outras 
providências. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 1º - Esta lei trata da instituição, disciplina-
mento e aplicação do Programa de Recuperação de Créditos 
Tributários, ou não, e de incentivo à adimplência de sujeitos 
passivos no Município de Fortaleza. 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE, FORMA E CONDIÇÕES 

SEÇÃO I 
DA INSTITUIÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA 

 Art. 2º - Fica criado no Município de Fortaleza o 
Programa de Recuperação de Créditos Tributários, ou não, 
(PROCRED), destinado a possibilitar, nas condições estabele-
cidas nesta lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, 
inscritos ou não como Dívida Ativa do Município, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2007. § 1º - 
Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos, tributários ou 
não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou 
com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente 
poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Procu-
radoria Geral do Município (PGM). § 2º - Os créditos sob dis-
cussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou de parce-
lamento na forma prevista nesta lei, desde que o interessado 
desista da ação ou dos embargos à execução, nos autos judi-
ciais respectivos, inclusive na hipótese do § 1º deste artigo. 

SEÇÃO II 
DA FORMA E CONDIÇÕES DO PROCRED 

 Art. 3º - Os créditos, tributários ou não, objeto de 
pagamento ou de parcelamento de que trata esta lei, serão 
consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao             
PROCRED, constituindo-se do valor principal, atualização 
monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórios. 
Art. 4º - Os benefícios previstos nesta lei somente serão con-
cedidos ao sujeito passivo que estiver em situação fiscal regu-
lar perante a Fazenda Pública Municipal, no exercício em que 
requerer a adesão ao PROCRED. Parágrafo Único - O sujeito 
passivo que se encontre em débito com a Fazenda Pública 
Municipal resultante de créditos, tributários ou não, vencidos no 
exercício em que requerer o parcelamento, poderá efetuar o 

pagamento destes créditos em até 3 (três) parcelas, conside-
rando-se, a partir da obtenção do parcelamento, em situação 
fiscal regular para os efeitos desta lei. 

CAPÍTULO III 
DA EXECUÇÃO DO PROCRED 

SEÇÃO I 
DO PAGAMENTO 

 Art. 5º - Ocorrendo o pagamento à vista dos 
créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma 
do art. 3º desta lei, serão concedidos descontos de 100% (cem 
por cento) nos juros e multas moratórios e de 50% (cinqüenta 
por cento) na atualização monetária e na penalidade pecuniá-
ria, quando for o caso. § 1º - O benefício previsto neste artigo 
somente será concedido ao sujeito passivo que efetuar o pa-
gamento do crédito, tributário ou não, de uma única vez. § 2º - 
Na hipótese de o crédito, tributário ou não, ter como compo-
nente principal penalidade pecuniária, poderá ser quitado com 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) do seu montante, não 
se aplicando o disposto no caput deste artigo. 

SEÇÃO II 
DO PARCELAMENTO E DO VALOR DAS PARCELAS 

SUBSEÇÃO I 
DO PARCELAMENTO 

 Art. 6º - Os créditos, tributários ou não, vencidos 
e consolidados na forma do art. 3º desta lei, poderão ser pagos 
em até 50 (cinqüenta) parcelas mensais e sucessivas, com 
vencimento no último dia útil de cada mês, com descontos nos 
juros e multas moratórios de até: I - 80% (oitenta por cento), 
quando a liquidação ocorrer em até 10 (dez) parcelas; II - 60% 
(sessenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 20 
(vinte) parcelas; III - 40% (quarenta por cento), quando a liqui-
dação ocorrer em até 30 (trinta) parcelas; IV - 20% (vinte por 
cento), quando a liquidação ocorrer em até 50 (cinqüenta) 
parcelas. § 1º - Será também concedido benefício equivalente 
à redução de 50% (cinqüenta por cento) na atualização mone-
tária e na penalidade pecuniária, quando for o caso, aos sujei-
tos passivos a que se referem as alíneas “a” e “b”, do inciso I, 
do art. 7º desta lei. § 2º - No parcelamento a que se refere o 
caput deste artigo, a Administração Tributária poderá exigir que 
o sujeito passivo beneficiário autorize expressamente o débito 
em conta bancária como forma de pagamento das parcelas, 
por ocasião da solicitação do benefício. 

SUBSEÇÃO II 
DO VALOR DAS PARCELAS 

 Art. 7º - O valor de cada parcela mensal não 
pode ser inferior a: I - para os estabelecimentos enquadrados 
no sistema de tributação estabelecido pela Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: a) 
R$ 50,00 (cinqüenta reais), para os parcelamentos concedidos 
ao empresário individual com faturamento anual até 36.000,00 
(trinta e seis mil reais), nos termos do art. 68; b) R$ 100,00 
(cem reais), para os parcelamentos concedidos às microem-
presas com faturamento anual até R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais) a que se refere o § 18, do art. 18; c) R$ 300,00 (tre-
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zentos reais), para os parcelamentos concedidos aos demais 
estabelecimentos; II - R$ 50,00 (cinqüenta reais), para pessoas 
físicas; III - R$ 300,00 (trezentos reais), nos parcelamentos de 
pessoas jurídicas tributadas pelo regime normal. 

SEÇÃO III 
DA MANUTENÇÃO DO PROCRED 

 Art. 8º - O sujeito passivo beneficiado com o 
parcelamento nas condições do art. 6º desta lei fica obrigado a 
manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vin-
cendos, sob pena de ter seu benefício cancelado. Parágrafo 
Único - O cancelamento a que se refere este artigo implica a 
recomposição dos valores do crédito tributário originário, como 
se benefício algum tivesse havido. Art. 9º - Relativamente a 
parcelamento realizado com base nesta lei, consideram-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamen-
to, quando: I - ocorrer inadimplência acumulada de 3 (três) 
parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado; II - 
ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas de créditos tributá-
rios, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão 
do parcelamento de que trata esta lei. Parágrafo Único - O 
cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, 
na hipótese do inciso I deste artigo, e o saldo devedor, recom-
posto nos termos do parágrafo único do art. 8º desta lei, será 
inscrito em Dívida Ativa e remetido para execução ou direta-
mente para execução, conforme o caso. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 10 - Em qualquer fase do parcelamento reali-
zado com base nesta lei, o sujeito passivo poderá pagar ante-
cipadamente as parcelas vincendas com os mesmos benefícios 
inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor, des-
de que esteja com a situação fiscal regular no exercício em 
curso. Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo apli-
ca-se também aos parcelamentos concedidos anteriormente à 
vigência desta lei. Art. 11 - O recebimento por parte da Fazenda 
Pública Municipal do valor da primeira parcela importa aceita-
ção tácita dos termos do parcelamento proposto pelo sujeito 
passivo. Parágrafo Único - O pagamento ou parcelamento dos 
créditos, a que se refere esta lei, sem que o sujeito passivo 

implemente as condições nela exigidas, serão considerados 
como pagamento sem os benefícios previstos, sujeitando-o, 
ainda, às penalidades previstas na legislação. Art. 12 - Os 
créditos, tributários ou não, objeto de parcelamento, serão 
consolidados na data da assinatura do termo de acordo e ex-
presso em reais, sendo atualizados monetariamente, inclusive 
as parcelas vincendas, de acordo com legislação vigente. Pa-
rágrafo Único - O sujeito passivo que tiver interposto ação 
judicial de qualquer natureza, favorecida com a medida liminar 
ou tutela antecipada e cuja decisão judicial de mérito tenha 
considerado devido o tributo, poderá usufruir dos benefícios 
desta lei, não incidindo sobre o principal acréscimos relativos a 
juros e multas moratórios, até a data da consolidação do crédi-
to tributário objeto da discussão, desde que requeridos os be-
nefícios em até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
lei. Art. 13 - A última parcela do parcelamento efetuado nos 
termos desta lei representará o valor equivalente aos descon-
tos concedidos, a qual ficará automaticamente quitada, em 
benefício do devedor, no caso de pagamento regular dos crédi-
tos objeto desta lei. Parágrafo Único - O parcelamento a que se 
refere o parágrafo único do art. 4º desta lei deverá ser inte-
gralmente quitado neste exercício financeiro. Art. 14 - O sujeito 
passivo que desejar usufruir dos benefícios previstos nesta lei 
deverá obter manifestação favorável da concessão de seu 
pleito até 16 de dezembro de 2008. Art. 15 - O Chefe do Poder 
Executivo Municipal expedirá os atos necessários à regulamen-
tação da presente lei. Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as condições em contrário. PA-
ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 08 de 
outubro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 34/2008. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visan-

do a aquisição de eletro-eletrônicos e equipamentos 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 21 DE NOVEMBRO DE 2007 Nº 13.702

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12292 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2007 

Regulamenta o art. 21 da Lei 
Complementar nº 35, de 27 de 
dezembro de 2006, que insti-
tuiu o Programa de Incentivo 
aos Arranjos Produtivos Locais 
para o Desenvolvimento do 
Município de Fortaleza - PRO-
DEFOR, e dá outras providên-
cias.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e nos termos do 
disposto no art. 8º, da Lei Complementar nº 35, de 27 de de-
zembro de 2006. CONSIDERANDO a necessidade de regula-
mentar as condições e o prazo de adesão ao benefício indicado 
§ 4º do art. 21 da Lei Complementar nº 35, de 27 de dezembro 
de 2006. DECRETA: Art. 1º - As construtoras e incorporadoras 
associadas ao Sindicato das Indústrias da Construção Civil do 
Estado do Ceará - SINDUSCON, que optarem por recolher 
antecipadamente o imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de 
Bens Imóveis - ITBI dos novos empreendimentos imobiliários, 
em nome dos adquirentes, terão redução de 20% (vinte por 
cento) no valor do imposto apurado. Parágrafo Único - Consi-
dera-se antecipado o pagamento que ocorrer em até 60 (ses-
senta) dias após a emissão do “Habite-se” ou do cadastramen-
to regular do imóvel na SEFIN, o que ocorrer primeiro, e desde 
que contemple todas as unidades do empreendimento imobiliá-
rio. Art. 2º - A beneficiária do incentivo encaminhará à SEFIN os 
contratos de compromissos de compra e venda, concernentes 
à aquisição dos imóveis já transacionados, bem como indicará 
as unidades imobiliárias ainda não negociadas, para efeito de 
lançamento e pagamento antecipado do ITBI. Parágrafo Único - 
Os contratos relativos às unidades imobiliárias negociadas 
após o pagamento do ITBI antecipado, bem como a Guia de 
Pagamento, deverão ser encaminhados à SEFIN, no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da assinatura. Art. 3º - Os paga-
mentos de ITBI antecipadamente efetuados com os benefícios 
deste Decreto serão considerados, em relação à cada unidade, 
como quitação do imposto devido na primeira operação reali-
zada pela construtora ou incorporadora. Parágrafo Único - 
Ocorrendo o desfazimento do negócio jurídico, o valor do ITBI 
antecipadamente pago será considerado para efeito de quita-
ção do imposto devido por ocasião da realização de novo con-
trato. Art. 4º - Após o recebimento dos contratos de compra e 
venda, e confirmado o pagamento antecipado do ITBI, a Célula 
de Gestão do IPTU procederá a alteração cadastral das unida-
des imobiliárias beneficiadas com o PRODEFOR. Art. 5º - Os 
empreendimentos imobiliários cadastrados na SEFIN ou com 
“Habite-se” expedido, a partir de janeiro de 2006, poderão ser 
objeto do benefício indicado no art. 1º, desde que o pagamento 
do ITBI ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
publicação do presente Decreto. § 1º - No período e condições 
indicados no caput, poderá ser efetuada a antecipação do 

pagamento do ITBI somente de parte dos imóveis que formam 
o empreendimento. § 2º - Aplica-se a regra do art. 1º, § 1º des-
te Decreto aos empreendimentos imobiliários cadastrados na 
SEFIN ou com “Habite-se” expedido após publicação do pre-
sente Decreto. Art. 6º - A avaliação das unidades dos empreen-
dimentos imobiliários, para fins de cálculo do ITBI, será realiza-
da regularmente, sendo o desconto aplicado após a apuração 
do mesmo. Parágrafo Único - Nos pagamentos realizados com 
o benefício do PRODEFOR, deverá constar ressalva na Guia 
de Recolhimento de ITBI, com indicação exata do desconto 
concedido. Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. PAÇO MUNICIPAL DE Fortaleza, 16 de novembro 
de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTA-
LEZA. Alexandre Sobreira Cialdini - SECRETÁRIO DE FI-
NANÇAS. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12293 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2007 

Regulamenta a Lei nº 9.298, de 
05 de novembro de 2007, que 
institui o Cadastro de Inadim-
plentes da Fazenda Pública 
Municipal - CADIM, e dá outras 
providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso VI, da 
Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO a necessidade de 
estabelecer procedimentos relativos à operacionalização do 
Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Municipal (CA-
DIM), objetivando criar mecanismos de controle sobre transa-
ções entre Município e o particular. CONSIDERANDO, ainda, 
que essas medidas impactam diretamente em incremento de 
receita municipal, ao se reduzir o campo de prática lesivas 
contra a Administração Tributária. DECRETA:  

CAPÍTULO I 
DO CADASTRO DE INADIMPLENTES 

SEÇÃO I 
DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA FAZENDA         

MUNICIPAL 

 Art. 1º - O cadastro de Inadimplentes da Fazenda 
Pública Municipal (CADIM), criado pela Lei nº 9.298 de 05 de 
novembro de 2007, funcionará junto à Secretaria de Finanças 
do Município de Fortaleza (SEFIN), na Célula de Gestão da 
Dívida Ativa. Art. 2º - O CADIM tem por finalidade fornecer à 
Administração Pública informações e registros relativos à ina-
dimplência de obrigações para com o Erário Municipal, de 
natureza tributária ou não.  

SEÇÃO II 
DAS CONDIÇÕES PARA INCLUSÃO 

 Art. 3º - Serão incluídas no cadastro a que se 
refere o art. 1º, deste Decreto, as pessoas físicas ou jurídicas 
que: I - possuam débitos de qualquer natureza inscritos na 
Dívida Ativa do Município; II - possuam débitos de qualquer 
natureza para com órgãos ou entidades integrantes da Admi-
nistração Pública Municipal direta, indireta, autárquica ou fun-
dacional, inclusive as sociedades de economia mista e em- 
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24     1.576,90     1.576,90     1.576,90 
25       1.608,44     1.608,44 
26         1.640,61 

ANEXO X 
TABELA DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Tempo de Serviço Público Municipal em Anos Padrão de Vencimento 
1 mês a 
2 anos e 11 meses 

1

3
4
5

2

6
7
8

3

9
10
11 

4

12
13
14

5

15
16
17

6

18
19
20

7

21
22
23

8

24
25
26

9

27
28
29

10

30
31
32

11 

33
34
35 ou mais 

12

*** *** ***

DECRETO Nº 12.341, DE 21 DE JANEIRO DE 2008 

Prorroga o prazo fixado no art. 
5° do Decreto n° 12.292, de 16 
de novembro de 2007, que re-
gulamenta o art. 21 da Lei 
Complementar n° 35, de 27 de 
dezembro de 2006, que institui 
o PRODEFOR e dá outras pro-
vidências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso VI, da 
Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO a necessidade de 
prorrogar o prazo para adesão aos benefícios estatuídos pelo 
artigo 21 da Lei nº 12.292, de 16 de novembro de 2006, que 
institui o PRODEFOR em virtude do atraso ocorrido na implan-
tação do sistema operacional da Secretaria de Finanças               
(SEFIN). CONSIDERANDO, ainda, que sem a prorrogação do 
prazo o benefício se torna praticamente inócuo, trazendo pre-
juízos especialmente para a SEFIN, que deixa de receber adi-
antado os tributos de que cuida a citada Lei. DECRETA: Art.1º - 

O prazo previsto no art. 5° do Decreto n° 12.292, de 16 de 
novembro de 2007, que regulamenta o art. 21 da Lei Comple-
mentar n° 35, de 27 de dezembro de 2006, fica prorrogado por 
um período de 60 (sessenta) dias. Art. 2º - Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, aos 21 de janeiro de 2008. Luizianne de Olivei-
ra Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alexandre Sobreira Cialdini 
- SECRETÁRIO DE FINANÇAS. 

*** *** *** 

 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N° 
873/1984 - Mat. 22.932 - Pelo presente Contrato de Trabalho, 
que entre si celebram como partes o Município de Fortaleza, 
aqui neste ato, denominado Empregador, representado pelo 
Exmo Sr. Prefeito Municipal - Deputado Federal César Cals 
Neto, e MARIA RIZOMAR ALCÂNTARA ANTUNES, brasileira, 
maior, portadora da CTPS n° 028172, Série 00013, denomina-
da Empregada, fica certo e ajustado o que se segue estipulado 
nas cláusulas abaixo, com fundamento no art. 2°, do Decreto n° 
6362/83. CLÁUSULA 1ª - A empregada se obriga a prestar, 
com zelo, eficiência e lealdade, ao empregador, a cujos regu-
lamentos se subordinará a execução do presente contrato, 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 25 DE FEVEREIRO DE 2008 Nº 13.764

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12351 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008 

Regulamenta o Programa de 
Incentivo aos Arranjos Produti-
vos Locais para o Desenvolvi-
mento do Município de Fortale-
za (PRODEFOR). 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 83, VI, da Lei 
Orgânica do Município, tendo em vista o disposto do art. 8º da 
Lei Complementar nº 35, de 27 de dezembro de 2006. CONSI-
DERANDO a necessidade de regulamentar a legislação ineren-
te ao Programa de Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais 
para o Município de Fortaleza (PRODEFOR). CONSIDERAN-
DO a necessidade de atualização permanente das políticas 
públicas, combinada com a manutenção de uma eficiente ad-
ministração pública e de uma gestão fiscal adequada. CONSI-
DERANDO a importância do PRODEFOR como instrumento de 
atração de investimentos para Fortaleza, e CONSIDERANDO, 
ainda, a criação do Comitê e Avaliação de Incentivos Fiscais 
(CAIF), na forma das disposições da sessão II, sub-sessão I, 
da Lei Complementar nº 35/2006, que inclui no âmbito da Se-
cretaria de Finanças a responsabilidade de examinar as de-
mandas de incentivos fiscais e dá outras providências. DE-
CRETA:  

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 Art. 1º - Este decreto regulamenta o Programa de 
Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais para o Desenvolvi-
mento do Município de Fortaleza (PRODEFOR), instituído pela 
Lei Complementar nº 35, de 27 de dezembro de 2006, que tem 
por objetivo fomentar a política de atração e apoio a investi-
mentos produtivos em Fortaleza. Art. 2º - A política, a que se 
refere o art. 1º deste decreto, compreende: I - ações voltadas 
para atração seletiva de investimentos produtivos, visando à 
formação e ao adensamento de arranjos produtivos locais em 
Fortaleza; II - apoio e indução ao desenvolvimento econômico 
local objetivando: a) fortalecimento de arranjos produtivos lo-
cais, especialmente aqueles considerados estratégicos para o 
Município; b) geração de emprego e renda; c) fortalecimento de 
instituições locais voltadas para o desenvolvimento sócio-
econômico e a absorção e disseminação de novas tecnologias; 
d) desenvolvimento sustentado do meio ambiente; e) desenvol-
vimento e regulamentação do mercado de trabalho. 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

 Art. 3º - Para a plena observância deste regula-
mento, considera-se: I - Valor Adicionado: o valor que foi agre-
gado ou transformado pela empresa; para sua mensuração é 
aplicada a fórmula: Valor Adicionado = Valor Bruto da Produção 
(faturamento) - Consumo Intermediário (insumos e matérias-

primas); II - Organização não Governamental (ONGs): entida-
des que, juridicamente constituída sob a forma de fundação ou 
associação, sem fins lucrativos, notadamente autônoma e 
pluralista, tenha compromisso com a construção de uma socie-
dade democrática, participativa e com o fortalecimento dos 
movimentos sociais de caráter democrático; III - Organizações 
da sociedade civil de interesse público (OSCIP): a pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, conforme dispõe 
a Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999; IV - Regula-
ção do mercado de trabalho: as relações contratuais de compra 
e venda da força de trabalho que observam a legislação traba-
lhista vigente, de modo a garantir os direitos sociais do traba-
lhador; V - Efeito multiplicador do emprego: a criação de novos 
postos de trabalhado, induzidos pela expansão ou instalação 
de novas empresas; VI - Desenvolvimento sustentado do meio 
ambiente: as atividades produtivas que atendem as demandas 
atuais da sociedade, sem comprometer a capacidade das ge-
rações futuras de satisfazer suas necessidades, pressupondo a 
proteção do meio ambiente, o crescimento econômico e a  
igualdade social; VII - Arranjo produtivo local: aglomeração de 
empresas localizadas num mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articula-
ção, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
outras entidades locais, tais como governo, associações em-
presariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa; VIII - 
Operação de microcrédito: ação que procura facilitar e ampliar 
o acesso ao crédito entre os microempreendedores formais e 
informais, visando à geração de renda e trabalho e à redução 
das taxas de juros nos financiamentos; IX - condomínio empre-
sarial: centro de localização para empresas e instituições, que 
queiram compartilhar serviços condominiais e criar sinergia por 
aproximação física entre seus parceiros e colaboradores; X - 
cisão: o processo de transferência, por uma empresa, de par-
celas de seu patrimônio a uma ou mais sociedades, existentes 
ou constituídas para esse fim, extinguindo-se a empresa cindi-
da se houver versão de todo o seu patrimônio; XI - incorpora-
ção: a obsorção de uma ou várias sociedades por outra, que 
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, conforme artigo 
1.116 do Código Civil; XII - Transformação: a alteração do tipo 
societário presente, não se constituindo em dissolução ou ex-
tinção da sociedade transformada, mas, sim, em sua modifica-
ção para outro tipo societário; XIII - reestruturação: processos 
pelos quais passam as empresas para aprimorar sua capaci-
dade produtiva, com vistas a maximizar suas receitas. 

CAPÍTULO III 
DA FORMA E PRAZO DO BENEFÍCIO 

Seção I 
Da Forma 

 Art. 4º - O Comitê de Avaliação de Incentivos 
Fiscais (CAIF) concederá incentivos fiscais para instalação e 
expansão às pessoas jurídicas, inclusive organizações não 
governamentais (ONGs) e organizações da sociedade civil de 
interesse público (OSCIPs), consideradas estratégicas para 
consolidação ou expansão das atividades produtivas do Muni-
cípio, na forma definida neste decreto. § 1º - Sem prejuízo de 
outras exigências feitas pelo CAIF, somente serão concedidos 
incentivos para instalação, quando os projetos forem previa-
mente submetidos à análise do Grupo de Análise de Pleitos 
(GAP), do PRODEFOR, e objetivem integrar setores conside-
rados estratégicos para o Município de Fortaleza. § 2° - O be-
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nefício, a que se refere o parágrafo anterior, deve ser calculado 
sobre: I - a área construída utilizada pelo empreendimento, 
conforme Tabela V do Anexo Único da Lei Complementar n° 35, 
de 2006, para o caso do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU); II - as metas estabelecidas no projeto 
de viabilidade econômico-financeira somente para o primeiro 
ano de funcionamento da empresa e para os demais anos 
conforme as faixas das Tabelas I, II e III do Anexo Único da Lei 
Complementar nº 35, de 2006, para o caso do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). § 3° - Sem prejuízo 
de outras exigências feitas pelo CAIF, somente serão concedi-
dos incentivos de expansão, quando os projetos forem previa-
mente submetidos à análise do GAP e que proporcionem um 
incremento de, no mínimo, 30% (trinta inteiros por cento) da 
produção média da empresa nos últimos dois anos. § 4° - O 
benefício, a que se refere o parágrafo anterior, deve ser calcu-
lado sobre: I - o percentual de acréscimo de área construída, 
conforme Tabela IV do Anexo Único da Lei Complementar nº 
35, de 2006, para o caso do Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU); II - o maior valor entre as mé-
dias aritméticas, obtidas a partir da média anual dos postos de 
trabalho, acréscimo da receita anual de prestação de serviços 
tributáveis e acréscimo do valor adicionado, conforme as faixas 
das Tabelas I, II e III do Anexo Único da Lei Complementar n° 
35, de 2006, para o caso do Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN). Art. 5° - O CAIF concederá incentivos 
fiscais para instalação e expansão às pessoas jurídicas que 
atenderem as condições deste Regulamento, sendo concedida 
redução de 30% (trinta por cento) no valor do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a aquisi-
ção do imóvel utilizado exclusivamente para seu estabeleci-
mento, exceto no que trata o art. 21, da Lei Complementar nº 
35, de 2006. § 1º - A redução somente será concedida às re-
querentes que declararem ocorrência do fato gerador por oca-
sião da escrituração do respectivo título aquisitivo, lavrado, 
exclusivamente, num dos Cartórios de Notas pertencentes à 
circunscrição do município de Fortaleza. § 2° - O direito ao 
incentivo fica assegurado até a data da efetiva regularização do 
registro do imóvel. Art. 6° - Não poderão usufruir dos benefícios 
previstos neste Decreto empresas que exerçam as atividades 
de prestação de serviços dos itens 10 (dez) e 15 (quinze) e 
seus subitens do Anexo Único da Lei Complementar nº 14, de 
26 de dezembro de 2003, excluindo-se as organizações que 

promovem exclusivamente operações de microcrédito. Art. 7° - 
O percentual do benefício, tendo por base o ISSQN relativo 
às operações de serviços próprios gerados pela sociedade 
empresária beneficiária, na forma prevista na legislação do 
PRODEFOR, não poderá resultar numa alíquota inferior a 2% 
(dois por cento).   

Seção II 
Do Prazo 

Art. 8° - O prazo de concessão dos incentivos 
fiscais será de até 60 (sessenta) meses, podendo ser amplia-
do por igual período, a pedido do interessado e de acordo 
com a conveniência e oportunidade do Município. 

CAPÍTULO IV 
DA HABILITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO  

Seção I  
Da Habilitação 

Art.9° - Para se habilitarem aos benefícios do 
PRODEFOR, as sociedades empresariais deverão encami-
nhar seu pleito ao CAIF, acompanhado do respectivo projeto 
de viabilidade, em duas vias, o qual será remetido ao GAP. § 
1º - O projeto de viabilidade mencionado no "caput" deste 
artigo deverá seguir roteiro fornecido pelo órgão gestor do 
PRODEFOR, onde serão detalhados: I - as informações sobre 
previsão de recursos a investir; II - os prazos de maturação 
do investimento; III - os produtos e as suas respectivas quan-
tidades; IV - o cronograma físico-financeiro das obras civis, de 
instalação e operação dos equipamentos; e V - a previsão de 
empregos a serem gerados. § 2° - O projeto de viabilidade 
econômica deve ser aprovado pelo CAIF, através de resolu-
ção. Art. 10 - O GAP terá o prazo de 30 (trinta) dias contados 
a partir da data de entrada do pleito, para elaboração do pa-
recer técnico sobre a concessão de incentivos, cuja análise 
deverá demonstrar a viabilidade econômico-financeira do 
empreendimento. § 1° - Concluída a análise do GAP, o pro-
cesso retornará ao CAIF para apreciação. § 2° - Estando o 
processo instruído, o CAIF emitirá parecer conclusivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, do qual deverá constar obrigatoria-
mente a discriminação do enquadramento do pleito. Art. 11 - 
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No caso de não aprovação do projeto pelo CAIF, este será 
arquivado pelo órgão gestor do PRODEFOR. Art. 12 - Para 
habilitação aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 
35, de 2006, as empresas deverão comprovar, através de lau-
do técnico emitido pelo GAP, do PRODEFOR, que: I - no caso 
de empresa nova, o início da atividade ocorreu há menos de 
180 (cento e oitenta) dias contados da apresentação do projeto 
ao Grupo; II - no caso de expansão da empresa, que o projeto 
foi concluído a menos de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir da apresentação do projeto ao Grupo. Art. 13 - Além do 
projeto de viabilidade, as requerentes deverão apresentar os 
seguintes documentos: a) ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de socie-
dade por ações, os documentos de eleição de seus administra-
dores, devidamente registradas e atualizadas; b) prova de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); c) 
indicação e qualificação (nome, número do RG e CPF) de 
quem subscreve os documentos e de quem assinará o instru-
mento legal que concederá o benefício, na hipótese da aprova-
ção do requerimento, acompanhado de procuração com fé 
pública, quando for o caso; e) certidão de regularidade fiscal da 
Secretaria da Fazendo do Estado do Ceará - SEFAZ dos últi-
mos três meses; f) certidão conjunta de regularidade com a 
Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional do Seguro 
Social dos últimos três meses; g) certidão de regularidade do 
FGTS dos últimos três meses; h) solicitação de licença à Se-
cretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMACE) e do município 
(SEMAM); i) documento que comprove a propriedade ou a 
posse do imóvel, objeto do benefício, seja ele contrato particu-
lar de compra e venda ou escritura pública, caso o imóvel seja 
da empresa, ou contrato de locação do imóvel devidamente 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos, caso o imóvel 
seja de terceiros; j) licença de funcionamento ou seu protocolo 
de pedido ou documento que vier a substituí-los, expedido pelo 
órgão municipal competente, consoante seu ramo de atividade; 
k) descrição dos serviços a que se refere o incentivo pleiteado. 
Art. 14 - No que se refere aos benefícios instituídos pelos arts. 
14, 18 e 20 da Lei Complementar nº 35, de 2006, as requeren-
tes deverão anexar ao projeto de viabilidade econômica, além 
dos documentos relacionados no art. 15 deste Decreto, as 
seguintes informações: a) documento que comprove o número 
médio anual de empregados do último exercício que antecede 
ao pedido, para as requerentes já instaladas no Município, bem 
como a estimativa de novos postos de trabalho esperados; b) 
estimativa do número médio de empregados, para as requeren-
tes que vierem a se instalar no Município; c) Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais - DIEF, relativa ao valor adicio-
nado do exercício anterior e à estimativa do valor adicionado, 
para as requerentes já instaladas no Município; d) estimativa do 
valor adicionado para as requerentes que vierem se instalar no 
Município; e) declarações, na forma que dispuser o regulamen-
to do ISSQN, que comprovem o diferencial positivo da receita 
anual de prestação de serviços tributáveis; ocorrido nos últimos 
dois anos anteriores ao exercício pretendido. Art. 15 - Os do-
cumentos referidos neste Decreto devem ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia, que possibilite a 
leitura e pleno entendimento, autenticado por Tabelião de No-
tas, ou por funcionário da unidade municipal que o receba. 
Parágrafo Único - Todos os documentos deverão, ainda, ser 
apresentados rubricados pelo representante legal do requeren-
te, devidamente identificado. Art. 16 - As empresas beneficiá-
rias do PRODEFOR, que sofram processo de incorporação, 
fusão ou cisão, transferirão para as empresas que dela resul-
tem, todos os direitos e obrigações decorrentes de benefícios 
concedidos às operações produtivas originalmente incentiva-
das pelo aludido Programa, pelo prazo remanescente, desde 
que permaneçam atendidos os requisitos legais previstos na 
legislação. Art. 17 - As empresas, que fizerem opção pelos 
benefícios disciplinados por este Decreto, ficam obrigadas a 
apresentar anualmente, contados a partir da data de início da 
concessão, formulários de acompanhamento aplicados pelo 
GAP, para verificação do cumprimento das metas estabelecidas 
no projeto de viabilidade e sempre que solicitado pelo CAIF. 
Parágrafo Único - Para efeito desse artigo, as beneficiárias 

deverão anexar os seguintes documentos: a) Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED); b) Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais (DIEF); c) Declarações, na 
forma que dispuser o regulamento do ISSQN; d) Declarações, 
na forma que dispuser o regulamento do ITBI. Art. 18 - Confor-
me disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 35, de 2006, 
ficando comprovado que a beneficiária laborou com má fé, 
incorrendo em fraude ou distorcendo informações para auferir 
dos benefícios oferecidos pelo Poder Público Municipal, ficará, 
sujeita às quaisquer penalidades previstas na legislação cri-
minal, cabendo-lhe reembolsar o Município de todas as des-
pesas a que deu causa, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas na legislação. Art.19 - Em caso de falência, extinção 
ou liquidação da beneficiária, os incentivos concedidos cessa-
rão a partir da data dessas ocorrências. Art. 20 - A redução do 
período dos benefícios concedidos, ou o seu cancelamento, 
será efetuado mediante processo administrativo sumário. 

Seção II 
Do Desembolso e das Garantias 

Art. 21 - Os recursos do PRODEFOR integram 
o orçamento da Secretaria de Finanças de Fortaleza (SEFIN). 
Art. 22 - Cada parcela do benefício será liquidada de uma só 
vez, no último dia do mês de vencimento, nos prazos estabe-
lecidos na legislação. § 1º - O valor da parcela do benefício 
concedido à sociedade empresária, para pagamento até o 
vencimento, corresponderá ao percentual aferido com base 
no Anexo Único da Lei Complementar nº 35, de 2006. § 2º - 
Qualquer parcela do benefício, liquidada após a data do ven-
cimento será acrescida, desta data até a data da efetiva liqui-
dação, de: I - variação integral, acumulada no período, da 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) ou outra taxa que ve-
nha a substituí-la, além do acréscimo moratório de 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso até o limite máximo de 
10% (dez por cento); II - juros monetários de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração, sobre o saldo devedor atualizado. 
Art. 23 - A sociedade empresária, que atrasar por mais de 60 
(sessenta) dias o recolhimento de ISSQN, terá esse débito 
inscrito na Dívida Ativa Municipal. § 1º - O crédito tributário, a 
que refere o "caput", será recomposto ao seu valor integral, 
como se benefício algum houvesse, desde a data do venci-
mento do ISSQN originalmente apurado, acrescido dos en-
cargos previstos na legislação para o atraso de recolhimento. 
§ 2º - O contribuinte e seus representantes legais terão seus 
nomes inscritos no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda 
Pública Municipal (CADIM). 

CAPÍTULO V 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 24 - O PRODEFOR será operado pelo seu 
órgão gestor, segundo critérios propostos pelo Conselho Con-
sultivo para o Desenvolvimento do Município - CCD, e aprova-
do pelo CAIF. Art. 25 - O CAIF é um colegiado de deliberação 
superior e de definição normativa da política de incentivos 
fiscais, sendo presidido pelo Secretário de Finanças e integra-
do pelo Secretário do Planejamento e Orçamento, Secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Procurador Geral do Municí-
pio e Chefe de Gabinete da Prefeita. Art. 26 - Compete ao 
CAIF: I - aprovar as operações de PRODEFOR; II - firmar pro-
tocolos de intenções com as sociedades empresariais que 
desejarem investir no Município de Fortaleza; III - expedir reso-
luções concedendo benefícios fiscais; IV - estabelecer priorida-
des para aplicação dos recursos. Art. 27 - Compete ao CAIF: I - 
manter o controle financeiro do Programa; II - elaborar e reme-
ter à SEFIN os planos financeiros mensais, relativos aos de-
sembolsos das operações contratadas; III - receber e analisar 
propostas de operações para fins de enquadramento no            
PRODEFOR; IV - manter núcleos técnicos para analisar, con-
tratar, liberar e fiscalizar as aplicações dos recursos do               
PRODEFOR; V - estabelecer, mediante resolução, as normas e 
procedimentos operacionais; VI - elaborar e apreciar as propos-
tas de operações do PRODEFOR, acompanhadas de parecer 
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técnico do GAP; VII - celebrar contratos, devidamente aprova-
dos por resolução do CAIF, referentes às operações ativas 
deste colegiado; VIII - fiscalizar periodicamente, juntamente 
com a SDE, as sociedades empresárias assistidas pelo               
PRODEFOR; IX - elaborar roteiros de informações à habilitação 
das sociedades empresárias. Art. 28 - O GAP terá a finalidade 
de proceder à avaliação econômica, financeira, operacional e 
tributária dos projetos apresentados pelas sociedades empre-
sarias interessadas em investir em Fortaleza, bem como goza-
rem dos benefícios disciplinados na legislação do PRODEFOR. 
Parágrafo Único - O grupo, de que trata o "caput" deste artigo, 
é integrado por representantes da Secretaria de Finanças           
(SEFIN), Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLA), 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Procurado-
ria Geral do Município (PGM) e Chefia de Gabinete da Prefei-
ta. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29 - O prazo de fruição dos benefícios pre-
vistos nesse Decreto poderá ser alterado por meio de legisla-

ção específica. Art. 30 - As sociedades empresarias beneficiá-
rias de operações do PRODEFOR são obrigadas a manter 
rigorosamente em dia suas obrigações para com o órgão 
gestor e com o Fisco Municipal, sob pena de ter automatica-
mente suspenso todos os benefícios deste Programa. Art. 31 - 
Para fruição dos benefícios do PRODEFOR, as empresas e 
seus respectivos dirigentes detentores do controle efetivo da 
sociedade empresária, terão que se enquadrar nas regras 
fixadas pelo órgão gestor para concessão de benefícios fis-
cais, inclusive comprovação de regularidade junto ao CADIM 
municipal. Art. 32 - A paralisação das atividades da sociedade 
empresária beneficiária, ou o encerramento de suas ativida-
des no Município implicarão na rescisão automática do con-
trato, devendo o órgão gestor do PRODEFOR promover as 
medidas legais cabíveis. Art. 33 - Compete privativamente ao 
CAIF propor alterações neste Regulamento. Art. 34 - Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 19 dias do 
mês de fevereiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12354 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008 

Abre aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de               
R$ 1.574.583,00, para reforço de dotação orçamentária consignada no 
vigente orçamento. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização contida no Art. 6°, inciso II, da Lei n° 9.320, de 28 de dezembro 2007 e, CONSI-
DERANDO a necessidade de incorporar aos orçamentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento os recursos oriundos 
do superávit financeiro apurado no Balanço do Fundo Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico, Fonte de Recursos 280. DE-
CRETA: Art. 1° - Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico, o crédito suplementar no valor de R$ 1.574.583,00 (um milhão, quinhentos e setenta
e quatro mil e quinhentos e oitenta e três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto. Art. 2° - Os recursos 
necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de superávit financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Socioeconômico, na FT 280 - Recursos Diretamente Arrecadados, apurado no Balanço Patrimonial de 2007, indicado no Anexo II. Art.
3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL, em 19 de fevereiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. José Meneleu Neto - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. 

ANEXO I 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESF. ELEMENTO FONTE VALOR 
21000 Sec. Municipal de Planejamento e Orçamento    1.574.583
21901 Fundo Municipal Desenvolvimento Sócio Econômico    1.574.583
11.334.0044.1135.0001 Cozinha em Casa - Município    
 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas F 3.3.90.48 0280 1.324.954
 Despesas de Exercícios Anteriores F 3.3.90.92 0280 45.629
 Concessão de Empréstimos e Financiamento F 4.5.90.66 0280 198.000

   
16.122.0002.2122.0001 - Apoio as Ações de Desenvolvimento Sócio Econômico - Município    
 Equipamentos e Material Permanente F 4.4.90.52 0280 6.000

 TOTAL 1.574.583

ANEXO II 

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁTIV FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO - FMDSE, FT 280, NO EXERCÍCIO DE 2007: 

SUPERÁVIT TOTAL DO FMDSE: 

AD = Ativo Disponível = R$ 1.839.653,50 
PF = Passivo Financeiro = R$ 265.070,06 
SF = Superávit Financeiro 

Superávit Financeiro = Ativo Disponível - Passivo Financeiro 

SF = R$ 1.839.653,50 - R$ 265.070,06 
SF = R$ 1.574.583,44 

*** *** *** 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVII FORTALEZA, 28 DE DEZEMBRO DE 2009 Nº 14.213

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9560, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 

Dispõe sobre o plano plurianual 
para o período de 2010-2013. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Esta Lei institui o plano plurianual para o quadriênio 
2010-2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da 
Constituição Federal, e no art. 173, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, estabelecendo, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração municipal, na forma dos 
Anexos I e II. Parágrafo Único - O Anexo III, que acompanha 
esta Lei, sem caráter normativo, contém as informações com-
plementares relativas aos valores referenciais dos subtítulos 
das ações vinculadas aos programas nele relacionados. Art. 2° 
- O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, ajustará 
os indicadores aos programas e as metas aos valores aprova-
dos para cada ação. Art. 3° - As codificações de programas e 
ações deste plano serão observadas nas leis de diretrizes 
orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos 
que o modifiquem. Art. 4° - As metas para o ano de 2010, con-
forme estabelecido no art. 3° da Lei nº 9.486, de 14 de julho de 
2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2010, 
estão consolidadas e especificadas no Anexo II desta Lei. Art. 
5° - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei 
ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder 
Executivo por meio de projeto de lei específico. Parágrafo Úni-
co - Na inclusão de programas deverão ser indicados os recur-
sos que o financiarão. Art. 6° - A inclusão, exclusão ou altera-
ção de ações orçamentárias e de suas metas poderão ocorrer 
por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos 
adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do res-
pectivo programa, conforme estabelecido na lei de diretrizes 
orçamentárias. Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
proceder às alterações nos valores anuais do plano plurianual, 
referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, através 
da lei orçamentária anual de cada exercício, observada a evo-
lução da respectiva arrecadação. Art. 8° - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a efetuar alterações nos indicadores de progra-
mas. Art. 9° - O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do 
Município e remeterá à Câmara Municipal de Fortaleza, até o 
final do 1° (primeiro) quadrimestre de cada exercício, relatório 
de avaliação do plano plurianual. § 1° - O relatório conterá, no 
mínimo: I - demonstrativo, por programa e por ação, da execu-
ção física e financeira do exercício anterior e acumulada; II - 
avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas 
que fundamentam a elaboração do referido plano, explicitando, 
se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os 
valores previstos e observados; III - avaliação, por programa, 
dos objetivos e dos resultados qualitativos alcançados, relacio-
nando, quando couber, as medidas corretivas para elevar a 
eficácia do programa. § 2° - Os responsáveis pela execução 
dos programas, no âmbito do Poder Executivo, deverão, de 
acordo com as especificações a serem emanadas pela Secre-
taria Municipal de Planejamento e Orçamento, adotar meca-

nismos de acompanhamento e de avaliação pela sociedade. 
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2009. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** ***

LEI Nº 9561, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 

Institui o Programa de Refinan-
ciamento Municipal de Fortale-
za e de incentivo à adimplência 
de sujeitos passivos no Municí-
pio de Fortaleza (PROREM) e 
dá outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 1º - Esta Lei trata da instituição, disciplina-
mento e aplicação do Programa de Refinanciamento Municipal 
e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município 
de Fortaleza (PROREM). 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE, FORMA E CONDIÇÕES 

SEÇÃO I 
DA INSTITUIÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA 

 Art. 2º - Fica criado no Município de Fortaleza o 
Programa de Refinanciamento Municipal e de incentivo à adim-
plência de sujeitos passivos no Município de Fortaleza            
(PROREM), destinado a possibilitar, nas condições estabeleci-
das nesta Lei, o pagamento de créditos tributários ou não, da 
Fazenda Pública, inscritos ou não em Dívida Ativa do Municí-
pio, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro 
de 2008. § 1º - Excetuam-se do disposto neste artigo os crédi-
tos tributários ou não já executados judicialmente, com bens 
penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os 
quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifes-
tação da Procuradoria Geral do Município. § 2o - Os créditos 
sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou 
parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interes-
sado desista de toda e qualquer ação que envolva o crédito 
objeto da transação, incluindo os embargos à execução e os 
recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sob 
o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, inclusive na 
hipótese do § 1º deste artigo. § 3o - Não serão objeto dos bene-
fícios, de que tratam os arts. 5o e 6o desta Lei, as custas judici-
ais e as demais pronunciações de direito relativas ao processo, 
que serão pagas no ato da adesão ao programa. 

SEÇÃO II 
DA FORMA E CONDIÇÕES DO PROREM 

Art. 3º - Os créditos tributários ou não, objeto do 
pagamento ou do parcelamento de que trata esta Lei, serão 
consolidados na data da adesão do sujeito passivo a este 
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programa e expresso em reais, constituindo-se do valor princi-
pal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e mul-
tas moratórios, sendo atualizados monetariamente, inclusive as 
parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente. Art. 4º 
- Os benefícios previstos nesta Lei somente serão concedidos 
ao sujeito passivo que estiver em situação fiscal regular peran-
te a Fazenda Pública Municipal, a partir de 1º de janeiro de 
2009. § 1º - O sujeito passivo que se encontre em débito com a 
Fazenda Pública Municipal resultante de créditos tributários ou 
não, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de 
janeiro de 2009, poderá efetuar o pagamento destes créditos 
em até 7 (sete) parcelas, considerando-se, a partir do paga-
mento da primeira parcela e mantendo-se adimplente com este 
parcelamento, em situação fiscal regular para os efeitos desta 
Lei. § 2o - O parcelamento a que se refere o § 1º deste artigo 
deverá ser integralmente quitado no mesmo exercício financei-
ro de sua adesão. 

CAPÍTULO III 
DA EXECUÇÃO DO PROREM 

SEÇÃO I 
DO PAGAMENTO À VISTA 

 Art. 5º - Ocorrendo o pagamento à vista dos 
créditos tributários ou não, vencidos e consolidados na forma 
do art. 3º desta Lei, serão concedidos descontos de 100% (cem 
por cento) nos juros e multa moratórios e de 50% (cinquenta 
por cento) na penalidade pecuniária, quando for o caso. § 1º - 
O benefício previsto neste artigo somente será concedido ao 
sujeito passivo que efetuar o pagamento do crédito tributário ou 
não, de uma única vez. § 2º - Na hipótese de o crédito tributário 
ter como componente principal penalidade pecuniária, poderá 
ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) do seu 
montante consolidado, não se aplicando o disposto no caput 
deste artigo. § 3o - Em caso de crédito de natureza não tributá-
ria, o mesmo poderá ser quitado com desconto de 20% (vinte 
por cento) do seu montante consolidado, não se aplicando 
nenhum outro desconto desta Lei. 

SEÇÃO II 
DO PARCELAMENTO E DO VALOR DAS PARCELAS 

SUBSEÇÃO I 
DO PARCELAMENTO 

 Art. 6º - Os créditos tributários ou não, vencidos e 
consolidados na forma do art. 3o desta Lei, poderão ser pagos 
em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com 
vencimento no último dia útil de cada mês, com descontos nos 
juros e multas moratórios de até: I - 80% (oitenta por cento), 
quando a liquidação ocorrer entre 2 (duas) e 3 (três) prestações 
mensais; II - 60% (sessenta por cento), quando a liquidação 
ocorrer entre 4 (quatro) e 10 (dez) prestações mensais; III - 
40% (quarenta por cento), quando a liquidação ocorrer entre 11 
(onze) e 20 (vinte) prestações mensais; IV - 20% (vinte por 
cento), quando a liquidação ocorrer entre 21 (vinte e uma) e 36 
(trinta e seis) prestações mensais. Parágrafo Único - Será tam-
bém concedido benefício equivalente à redução de 50% (cin-
quenta por cento) na penalidade pecuniária, quando for o caso, 
aos sujeitos passivos a que se referem as alíneas “a” e “b”, do 
inciso I, do art. 9º desta Lei. Art. 7º - Em qualquer fase do par-
celamento realizado com base nesta Lei, o sujeito passivo 
poderá pagar antecipadamente as parcelas vincendas com os 
mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao 
saldo devedor, desde que esteja com a situação fiscal regular a 
partir de 1º de janeiro de 2009. Parágrafo Único - O disposto no 
caput deste artigo aplica-se também aos parcelamentos conce-
didos anteriormente à vigência desta Lei. Art. 8º - Os créditos 
tributários parcelados e não executados poderão ser objeto de 
reparcelamento, sendo aplicados 50% (cinquenta por cento) 
dos percentuais de descontos indicados nos incisos I, II e III do 
art. 6º. 

SUBSEÇÃO II 
DO VALOR DAS PARCELAS 

 Art. 9º - O valor de cada parcela mensal não 
pode ser inferior a: I - para os estabelecimentos enquadrados 
no sistema de tributação estabelecido pela Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
sendo: a) R$ 50,00 (cinquenta reais), para os parcelamentos 
concedidos ao empresário individual com faturamento anual de 
até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), nos termos do art. 68; 
b) R$ 100,00 (cem reais), para os parcelamentos concedidos 
às microempresas com faturamento anual de até               
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a que se refere o § 18 
do art. 18; c) R$ 300,00 (trezentos reais), para os parcelamen-
tos concedidos aos demais estabelecimentos. II - R$ 50,00 
(cinquenta reais), para pessoas físicas; III - R$ 300,00 (trezen-



93

P
R

O
G

R
A

M
A

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
g

es
tã

o
 e

st
ra

té
g

ic
a

Si
st

em
a 

d
a 

p
o

lít
ic

a
>

>

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 28 DE DEZEMBRO DE 2009 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 3

tos reais), nos parcelamentos de pessoas jurídicas tributadas 
pelo regime normal. 

SEÇÃO III 
DA MANUTENÇÃO DO PROREM 

 Art. 10 - O sujeito passivo beneficiado com o 
parcelamento nas condições do art. 6º desta Lei fica obrigado a 
manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vin-
cendos, sob pena de ter seu benefício cancelado. Parágrafo 
Único - O cancelamento a que se refere este artigo implica a 
recomposição dos valores do crédito originário, como se bene-
fício algum tivesse sido concedido. Art. 11 - Relativamente a 
parcelamento realizado com base nesta Lei, consideram-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamen-
to, quando: I - ocorrer inadimplência acumulada de 3 (três) 
parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado; II - 
ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas de créditos tributá-
rios, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão 
do parcelamento de que trata esta Lei. Parágrafo Único - O 
cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, 
na hipótese do inciso I deste artigo; e o saldo devedor, recom-
posto nos termos do parágrafo único do art. 10 desta Lei, será 
inscrito em Dívida Ativa e remetido para execução. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 12 - O pedido de parcelamento administrati-
vo, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente o 
crédito tributário ou não, será formalizado em requerimento 
próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria de Finan-
ças do Município (SEFIN) ou pela Procuradoria Geral do Muni-
cípio (PGM), e assinado pelo devedor ou seu representante 
legalmente constituído. § 1º - O requerimento deve ser preen-
chido de acordo com as instruções nele previstas e conterá o 
demonstrativo dos créditos tributários ou não, objeto de parce-
lamento, podendo ser substituído por relatório processado 
eletronicamente pela  SEFIN ou PGM, que calcule os acrésci-
mos e descontos legais. § 2º - O pedido de parcelamento deve 
ser acompanhado com cópia de documento de identificação do 
devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do 
respectivo instrumento de procuração, com poderes especiais 
para transigir, e cópias dos documentos de identificação de 
ambos, podendo ainda ser exigidos outros documentos que a 
administração municipal considere necessários. § 3º - A primei-
ra parcela expedida, depois de formalizado o requerimento de 
parcelamento, terá vencimento num prazo de até 10 (dez) dias 
úteis após sua assinatura, desde que no mês do requerimento, 
vencendo-se as demais no último dia útil de cada mês subse-
quente. § 4º - O recebimento por parte da Fazenda Pública 
Municipal do valor da primeira parcela, no prazo de seu venci-
mento, importa aceitação tácita dos termos do parcelamento 
proposto pelo devedor. Art. 13 - O pagamento ou parcelamento 
dos créditos, a que se refere esta Lei, sem que o sujeito passi-
vo implemente as condições nela exigidas, serão considerados 
como pagamentos sem os benefícios previstos, sujeitando-o, 
ainda, às penalidades previstas na legislação. Art. 14 - A última 
parcela do parcelamento efetuado, nos termos desta Lei, re-
presentará o valor equivalente aos descontos concedidos, a 
qual ficará automaticamente quitada, em benefício do devedor, 
no caso de pagamento regular dos créditos, objeto desta Lei. 
Art. 15 - O Procurador Geral do Município poderá autorizar o 
não-ajuizamento de execuções fiscais de créditos do Município 
até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se as 
respectivas inscrições na Dívida Ativa. Parágrafo Único - O 
limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passi-
vo. Art. 16 - Ficam remitidos os débitos tributários ou não, nas 
execuções fiscais que estejam formalizadas até 31 de dezem-
bro de 2008, cujo valor total consolidado nesta mesma data 
seja igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Parágrafo 
Único - O disposto neste artigo não implica restituição de quan-
tias pagas. Art. 17 - Os parcelamentos dos débitos ajuizados, 

requeridos na forma e nas condições de que trata esta Lei, 
dependem de apresentação de garantia, exceto quando já 
houver penhora em execução fiscal ajuizada, hipótese em que 
persistirá até o adimplemento do parcelamento contraído. Art. 
18 - Não se aplicam os benefícios de que trata esta Lei aos 
créditos executados ou não, provenientes de multas aplicadas 
pela Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cida-
dania de Fortaleza (AMC). Art. 19 - O Programa de Refinanci-
amento Municipal de Fortaleza e de incentivo à adimplência de 
sujeitos passivos no Município de Fortaleza (PROREM) terá o 
prazo de duração de 6 (seis) meses, contados a partir da publi-
cação desta Lei, podendo ser prorrogado por ato do chefe do 
Poder Executivo Municipal. Parágrafo Único - Após o prazo do 
caput deste artigo e não ocorrendo prorrogação, os parcela-
mentos somente poderão ser efetuados sem descontos, e o 
número de parcelas será estipulado de acordo com portaria do 
Secretário de Finanças do Município. Art. 20 - Fica a Procura-
doria Geral do Município autorizada a proceder à inscrição no 
Serviço de Assessoria e Sociedade Anônima (SERASA) dos 
débitos fiscais de natureza tributária, após inscritos na Dívida 
Ativa do Município, cujos valores excedam de R$ 100.000,00 
(cem mil reais). Art. 21 - Fica a Prefeitura Municipal de Fortale-
za, por seus agentes financeiros devidamente contratados, 
autorizada a proceder à inscrição no Serviço de Assessoria e 
Sociedade Anônima (SERASA) dos débitos fiscais de natureza 
financeira, cujos valores excedam de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). Art. 22 - O chefe do Poder Executivo Municipal expedirá 
os atos necessários à regulamentação da presente Lei. Art. 23 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2009. Luizianne 
de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 07/2009. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita - GP. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 

de fornecimento de lanches, para suprir as necessi-
dades de 50.000 lanches para atividades extraclasse 
do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -     
PROJOVEM.

 A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO ao recurso 
administrativo interposto pela empresa ÔMEGA DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., no processo 
em epígrafe. A decisão encontra-se à disposição dos interes-
sados em sua sede na Rua do Rosário, 77 - Centro - Ed. Com-
te. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortaleza-Ce, fones: 
3452-3479 e 3452-3480. Fortaleza, 23 de dezembro de 2009. 
Silvia Helena Silvestre da Mota - PREGOEIRA. 

*** *** *** 

AVISO DE ERRATA DE EDITAL 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 36/2009. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visan-

do à aquisição de medicamentos da atenção básica 
destinados ao abastecimento das Unidades de Saú-
de da Rede Municipal, conforme especificações do 
Anexo I do Edital. 

 O Pregoeiro comunica aos licitantes e demais 
interessados que na folha 30 do Edital, lote 06: ONDE SE LÊ: 
“DIGOXINA 0,25 mg cloridrato de clorpromazina 100 mg; em-
balagem individualizada em envelope ou blister comprimido” 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 02 DE JANEIRO DE 2012 Nº 14.703

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9859, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 

Institui o Programa de Refinan-
ciamento de Fortaleza e de in-
centivo à adimplência de sujei-
tos passivos no Município 
(PROREFOR) e dá outras pro-
vidências. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° - Esta Lei trata da instituição, disciplina-
mento e aplicação do Programa de Refinanciamento de Forta-
leza e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Muni-
cípio (PROREFOR). 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE, FORMA E CONDIÇÕES 

SEÇÃO 1 
DA INSTITUIÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA 

Art. 2° - Fica criado no Município de Fortaleza o 
Programa de Refinanciamento de Fortaleza e de incentivo à 
adimplência de sujeitos passivos no Município (PROREFOR), 
destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, 
o pagamento de créditos tributários ou não, da Fazenda Públi-
ca, inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2010. § 1° - 
Excetuam-se do disposto neste artigo: I - os créditos tributários 
ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou 
com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente 
poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Procu-
radoria Geral do Município; II - os débitos de ISSQN embutidos 
na sistemática de arrecadação do Simples Nacional, recolhidos 
mediante documento único de arrecadação (PGDAS), na forma 
estabelecida pelo art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno Porte. § 2° - Os crédi-
tos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou 
parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interes-
sado desista de toda e qualquer ação que envolva o crédito 
objeto da transação, incluindo os embargos à execução e os 
recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sob 
o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, inclusive na 
hipótese do § 1°, inciso I, deste artigo. § 3° - Nos créditos tribu-
tários sob discussão no Contencioso Administrativo Tributário 
do Município de Fortaleza (CAT), quanto à dívida questionada 
nos processos administrativos e autos de infração correspon-
dentes, a adesão ao PROREFOR ficará condicionada ao pa-
gamento à vista ou em 2 (duas) parcelas dos créditos discuti-

dos, observados os benefícios e regramentos indicados nos 
arts. 5° e 6° desta Lei, a ensejar a extinção do respectivo pro-
cesso administrativo sem resolução do mérito, nos termos do 
art. 82, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.954, de 14 de setembro 
de 2005. § 4° - Não serão objeto dos benefícios de que tratam 
os arts. 5° a 8° desta Lei as custas judiciais e as demais pro-
nunciações de direito relativas ao processo, que serão pagas 
no ato da adesão ao programa. 

SEÇÃO II 
DA FORMA E CONDIÇÕES DO PROREFOR 

Art. 3° - Os créditos tributários ou não, objeto do 
pagamento ou do parcelamento de que trata esta Lei, serão 
consolidados na data da adesão do sujeito passivo a este pro-
grama e expresso em reais, constituindo-se do valor principal, 
atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas 
moratórios, sendo atualizados monetariamente, inclusive as 
parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente. Art. 4° 
- Os benefícios previstos nesta Lei somente serão concedidos 
ao sujeito passivo que estiver em situação fiscal regular peran-
te a Fazenda Pública Municipal a partir de 1° de janeiro de 
2011, com cadastro único atualizado perante o Município de 
Fortaleza e, nos casos dos contribuintes do ISSQN, exige-se 
também que tenham aderido ao Projeto Fortaleza Online e, 
quando obrigatório, estejam emitindo Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica - NFS-e e efetuando sua escrituração pelo Sistema 
GissOnline, nos termos do Decreto nº 12.704, de 05 de outubro 
de 2010. § 1° - O sujeito passivo que se encontre em débito 
com a Fazenda Pública Municipal resultante de créditos tributá-
rios ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 
1° de janeiro de 2011, poderá efetuar o pagamento destes 
créditos em até 5 (cinco) parcelas, considerando-se, a partir do 
pagamento da primeira parcela e mantendo-se adimplente com 
este parcelamento, em situação fiscal regular para os efeitos 
desta Lei. § 2° - O parcelamento a que se refere o § 1° deste 
artigo deverá estar integralmente quitado até o dia 15 de março 
de 2012. 

CAPÍTULO III 
DA EXECUÇÃO DO PROREFOR 

SEÇÃO I 
DO PAGAMENTO À VISTA 

Art. 5° - Ocorrendo o pagamento à vista dos cré-
ditos tributários, vencidos e consolidados na forma do art. 3° 
desta Lei, serão concedidos descontos de 100% (cem por 
cento) nos juros e multa moratórios e de 50% (cinquenta por 
cento) na penalidade pecuniária, quando for o caso. § 1° - O 
benefício previsto neste artigo somente será concedido ao 
sujeito passivo que efetuar o pagamento do crédito tributário de 
uma única vez.  § 2° - Na hipótese de o crédito tributário ter 
como componente principal penalidade pecuniária, poderá ser 
quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) do seu 
montante consolidado, não se aplicando o disposto no caput 
deste artigo. Art. 6° - Em caso de crédito de natureza não tribu-
tária, o mesmo poderá ser quitado com desconto de 40% (qua-
renta por cento) do seu montante consolidado, não se aplican-
do nenhum outro desconto desta Lei. 

SEÇÃO II 
DO PARCELAMENTO E DO VALOR DAS PARCELAS 
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LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 

      Prefeita de Fortaleza

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952 

www.fortaleza.ce.gov.br 

MARIA IVETE MONTEIRO 
Diretora 

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS 
FONE: (0XX85) 3452.1746 

(0XX85) 3101.5324 
Fax: (0XX85) 3101.5320 

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680

SECRETARIADO 

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA 
Procuradoria Geral do Município 

FRANCISCO WANDEMBERG R. DOS SANTOS 
Controladoria Geral do Município 

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA 
Secretaria Municipal de Planejamento e 

Orçamento 

VAUMIK RIBEIRO DA SILVA 
Secretaria de Administração do Município 

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI 
Secretaria de Finanças do Município 

JOSÉ DE FREITAS UCHOA 
Secretaria de Desenvolvimento  

Econômico 

ANA MARIA DE C. FONTENELE 
Secretaria Municipal de Saúde 

ELMANO DE FREITAS DA COSTA 
Secretaria Municipal de Educação 

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA 
Secretaria de Cultura de Fortaleza 

MARIA ELAENE R. ALVES 
Secretaria Municipal de Assist. Social  

LUCIANO LINHARES FEIJÃO 
Secretaria Municipal de Desenvolv.  Urbano 

e Infra-Estrutura 

DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Controle Urbano 

PATRÍCIA PEQUENO C. GOMES DE AGUIAR
Secretaria de Turismo de Fortaleza 

FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA 
Secretaria de Esporte e Lazer 

LUIZA DE MARILAC M. E S. PERDIGÃO 
Secretaria Executiva Regional  

do Centro 

DEMITRI NÓBREGA CRUZ 
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza 

JOÃO RICARDO FRANCO VIEIRA 
Secretaria de Defesa do Consumidor  

PROCON - FORTALEZA  

FÁBIO SANTIAGO BRAGA 
Secretaria Executiva Regional I    

FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR 
Secretaria Executiva Regional II  

OLINDA MARIA DOS SANTOS 
Secretaria Executiva Regional III 

ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY 
Secretaria Executiva Regional IV 

RÉCIO ELLERY ARAÚJO 
Secretaria Executiva Regional V 

CÍCERO CAVALCANTE DE SOUSA 
Secretaria Executiva Regional VI 

SUBSEÇÃO I 
DO PARCELAMENTO 

Art. 7° - Os créditos tributários, vencidos e conso-
lidados na forma do art. 3° desta Lei, poderão ser pagos em até 
36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com venci-
mento no último dia útil de cada mês, exceto o disposto no § 3° 
do art. 13 desta Lei, com descontos nos juros e multas morató-
rios de até: I - 80% (oitenta por cento), quando a liquidação 
ocorrer entre 2 (duas) e 3 (três) prestações mensais; II - 60% 
(sessenta por cento), quando a liquidação ocorrer entre 4 (qua-
tro) e 10 (dez) prestações mensais; III - 40% (quarenta por 
cento), quando a liquidação ocorrer entre 11 (onze) e 20 (vinte) 
prestações mensais; IV - 20% (vinte por cento), quando a liqui-
dação ocorrer entre 21 (vinte e uma) e 36 (trinta e seis) presta-
ções mensais. § 1° - Será também concedido benefício equiva-
lente à redução de 50% (cinquenta por cento) na penalidade 
pecuniária, quando for o caso, aos sujeitos passivos a que se 
referem às alíneas “a” e “b”, do inciso I, do art. 10 desta Lei. § 
2° - Só será permitido o reparcelamento de dívidas uma única 
vez, em até 24 (vinte e quatro) parcelas, apenas quanto aos 
débitos ainda não inscritos em Dívida Ativa, sem qualquer des-
conto previsto nesta Lei ou mesmo em legislações anteriores. 
Art. 8° - Os créditos executados de natureza não tributária 
poderão ser parcelados em até 5 (cinco) parcelas, com o des-
conto de 15% (quinze por cento) do seu montante consolidado, 
desde que a última parcela seja quitada até 30 de março de 
2012. Art. 9° - No período de adesão ao PROREFOR, quanto 
ao parcelamento realizado com base nesta Lei, o sujeito passi-
vo poderá pagar antecipadamente, de uma única vez, as parce-
las vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao paga-
mento à vista tratado no art. 5°, quanto ao saldo devedor. Pa-
rágrafo Único - O disposto no caput deste artigo aplica-se tam-
bém aos parcelamentos concedidos anteriormente à vigência 
desta Lei, quanto às parcelas vincendas, desde que atendidas 
às condições impostas pelo caput do art. 4° desta Lei. 

SUBSEÇÃO II 
DO VALOR DAS PARCELAS 

Art. 10 - O valor de cada parcela mensal não po-
de ser inferior a: I - para os estabelecimentos enquadrados no 
sistema de tributação estabelecido pela Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacio-

nal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte com 
atualizações posteriores, sendo: a) R$ 50,00 (cinquenta reais), 
para os parcelamentos concedidos ao empresário individual; b) 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para os parcelamentos 
concedidos às microempresas; c) R$ 300,00 (trezentos reais), 
para os parcelamentos concedidos às empresas de pequeno 
porte (EPP). II - R$ 50,00 (cinquenta reais), para pessoas físi-
cas; III - R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos parcelamentos de 
pessoas jurídicas tributadas pelos demais regimes. 

SEÇÃO III 
DA MANUTENÇÃO DO PROREFOR 

Art. 11 - O sujeito passivo beneficiado com o par-
celamento nas condições do art. 7° desta Lei fica obrigado a 
manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vin-
cendos, sob pena de ter seu benefício cancelado. Parágrafo 
Único - O cancelamento a que se refere este artigo implica a 
recomposição dos valores do crédito originário, como se bene-
fício algum tivesse sido concedido. Art. 12 - Relativamente a 
parcelamento realizado com base nesta Lei, consideram-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamen-
to, quando: I - ocorrer inadimplência acumulada de 3 (três) 
parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado; II - 
ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas de créditos tributá-
rios, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão 
do parcelamento de que trata esta Lei. Parágrafo Único - O 
cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, 
na hipótese do inciso I deste artigo; e o saldo devedor, recom-
posto nos termos do parágrafo único do art. 11 desta Lei, será 
inscrito em Dívida Ativa e remetido para execução. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 - Considera-se adesão ao PROREFOR, 
dentro do prazo de vigência estabelecido, o pedido de paga-
mento no qual o devedor reconhece e confessa formalmente o 
crédito tributário ou não, que será formalizado em requerimento 
emitido pela Secretaria de Finanças do Município (SEFIN) ou 
pela Procuradoria Geral do Município (PGM), e assinado o 
devido Termo de Acordo pelo devedor ou seu representante 
legalmente constituído. § 1° - O requerimento será emitido de 
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acordo com as instruções nele previstas e conterá o demons-
trativo dos créditos tributários ou não, objeto do pagamento, 
conforme relatório processado eletronicamente pela SEFIN ou 
PGM, que calcule os acréscimos e descontos legais. § 2° - O 
pedido de pagamento deve ser acompanhado com cópia de 
documento de identificação do devedor e, no caso deste estar 
representado por procurador, do respectivo instrumento de 
procuração, com poderes especiais para transigir, e cópias dos 
documentos de identificação de ambos, podendo ainda ser 
exigidos outros documentos que a administração municipal 
considere necessários. § 3° - Nos casos de pagamento parce-
lado, a primeira parcela expedida depois de formalizado o re-
querimento de parcelamento terá vencimento no prazo de até 
10 (dez) dias úteis após sua assinatura, desde que no mês do 
requerimento, vencendo-se as demais no último dia útil de cada 
mês subsequente. § 4° - O recebimento por parte da Fazenda 
Pública Municipal do valor da primeira parcela, no prazo de seu 
vencimento, importa aceitação tácita dos termos do parcela-
mento proposto pelo credor. Art. 14 - O pagamento ou parcela-
mento dos créditos a que se refere esta Lei, sem que o sujeito 
passivo implemente as condições nela exigidas, serão conside-
rados como pagamentos sem os benefícios previstos, sujeitan-
do-o, ainda, às penalidades previstas na legislação. Art. 15 - A 
última parcela do parcelamento efetuado nos termos desta Lei 
representará o valor equivalente aos descontos concedidos, a 
qual ficará automaticamente quitada, em benefício do devedor, 
no caso de pagamento regular dos créditos objeto desta Lei. 
Art. 16 - O procurador geral do Município poderá autorizar o 
não-ajuizamento de execuções fiscais de créditos do Município 
até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reàis), mantendo-se as 
respectivas inscrições na Dívida Ativa. Parágrafo Único - O 
limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passi-
vo. Art. 17 - Os parcelamentos dos créditos ajuizados, requeri-
dos na forma e nas condições de que trata esta Lei, dependem 
de apresentação de garantia, exceto quando já houver penhora 
de bens suficientes à garantia do juízo em execução fiscal 
ajuizada, hipótese em que persistirá até o adimplemento do 
parcelamento contraído. Parágrafo Único - No caso de garantia 
através de depósito em dinheiro, após a desistência prevista no 
§ 2° do art. 2° desta Lei, poderá o mesmo ser objeto de con-
versão em renda para o Município, com a atualização do débito 
ajuizado, aplicando-se os descontos previstos para pagamento 
à vista, ficando a cargo do executado o complemento do depó-
sito insuficiente ou o levantamento de valores remanescentes 
do depósito. Art. 18 - Não se aplicam os benefícios de que trata 
esta Lei aos créditos executados ou não, provenientes de mul-
tas aplicadas pela Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços 
Públicos e Cidadania de Fortaleza (AMC). Art. 19 - As vanta-
gens conferidas por esta Lei não alcançam os destinatários do 
benefício concedido pelo art. 3° da Lei Complementar nº 59, de 
30 de dezembro de 2008. Art. 20 - O Programa de Refinancia-
mento de Fortaleza e de incentivo à adimplência de sujeitos 
passivos no Município (PROREFOR) vigorará a partir da data 
da publicação desta Lei até 30 de março de 2012. § 1° - Para 
adesão ao programa nos termos do art. 13 desta Lei, somente 
serão analisados pela Secretaria de Finanças do Município 
(SEFIN) o mérito de processos administrativos que versem 
sobre impedimentos quanto à regularidade fiscal do contribuin-
te, caso os respectivos requerimentos sejam protocolizados até 
31 de janeiro de 2012. § 2° - A análise dos processos adminis-
trativos tratados no parágrafo anterior, que versem sobre impe-
dimentos quanto à regularidade fiscal do contribuinte e sejam 
protocolizados dentro do prazo estabelecido, deverá ser priori-
zada pelos respectivos setores da Secretaria de Finanças do 
Município, a fim de que sejam concluídos em tempo hábil para 
se aferir a possibilidade de adesão ao PROREFOR. § 3° - Após 
o prazo de adesão ao PROREFOR, os pagamentos à vista ou 
parcelados somente poderão ser efetuados sem descontos, e o 
número de parcelas será estipulado de acordo com portaria do 
secretário de Finanças do Município. Art. 21 - Ficam remitidos, 
de ofício, todos os débitos de natureza tributária ou não, para 
com a Fazenda Municipal, inscritos ou não em Dívida Ativa do 
Municipio, ajuizados ou não, parcelados ou não, inclusive aque-
les com a exigibilidade suspensa, decorrentes de fatos gerado-

res ocorridos até 31 de dezembro de 1994, com exceção da-
queles em que haja acordo homologado em Juízo, com parce-
lamento de débitos de valor consolidado igual ou superior a             
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Art. 22 - Sem prejuízo do dis-
posto no art. 21, ficam remitidos, de ofício, os débitos de natu-
reza tributária ou não para com a Fazenda Municipal, inscritos 
ou nãc em Dívida Ativa do Município, ajuizados ou não, parce-
lados ou não, inclusive aqueles com a exigibilidade suspensa, 
decorrentes de fatos geradores até 31 de dezembro de 2004 e 
desde que o valor histórico seja de até R$ 1.000,00 (mil reais). 
§ 1° - No caso de execução fiscal já ajuizada, considera-se 
valor histórico, para fins de verificação da remissão tratada no 
caput deste artigo, o valor total da execução apontado na inici-
al, sem necessidade de atualização do montante. § 2° - Na 
hipótese de créditos ainda não ajuizados, o valor histórico será 
o valor nominal da dívida limitado por sujeito passivo. Art. 23 - 
Nas execuções fiscais ajuizadas de 1° de janeiro de 2005 a 31 
de dezembro de 2008, ficam remetidos os débitos tributários ou 
não, cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a               
R$ 500,00 (quinhentos reais). Art. 24 - O disposto nos arts. 21, 
22 e 23 não implica restituição de quantias pagas. Art. 25 - Fica 
a Procuradoria Geral do Município autorizada a proceder à 
inscrição junto aos bancos de dados de proteção ao crédito dos 
débitos fiscais de natureza tributária, depois de inscritos na 
Dívida Ativa do Município. Art. 26 - Fica a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, por seus agentes financeiros devidamente contra-
tados, autorizada a proceder à inscrição junto aos 'bancos de 
dados de proteção ao crédito dos débitos fiscais de natureza 
financeira. Art. 27 - O chefe do Poder Executivo Municipal ex-
pedirá os atos necessários à regulamentação da presente Lei. 
Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de dezembro de 2011. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9860, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 

Dispõe sobre a mudança de 
destinação (desafetação) e au-
toriza a urbanização e a exe-
cução de projeto habitacional 
na área pública que especifica 
e dá outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - A área pública especificada no parágrafo único deste 
artigo tem sua destinação modificada para Área de Habitação 
de Interesse Social, para urbanização e execução de projetos 
habitacionais. Parágrafo Único - A área objeto desta Lei totaliza 
4.260,00m (quatro mil, duzentos e sessenta metros quadrados) 
referente à Área Verde IX do Loteamento São Cristóvão, com 
coordenadas UTM definidas a partir da base cartográfica geo-
referenciada da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com a se-
guinte descrição: partindo do ponto A (coordenadas UTM 
9.576.312 N, 552.501 E), localizado na Avenida Contorno Norte 
do Loteamento São Cristóvão; segue por esta direção nordeste 
até o ponto B (coordenadas UTM 9.576.333 N, 552.501 E), 
também localizado na Avenida Contorno Norte do referido lote-
amento; segue na direção sudeste até o ponto C (coordenadas 
UTM 9.576.236 N, 552.623 E), localizado na Rua 206 do mes-
mo loteamento; segue por esta direção sudoeste até o ponto D 
(coordenadas UTM 9.576.14 N, 552.602 E), também localizado 
na Rua 206; segue na direção noroeste até o ponto inicial A. 
Art. 2º - Fica o Município de Fortaleza, por sua Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), 
autorizado a realizar, na área especificada nesta Lei, a constru-
ção de conjunto habitacional popular, em benefício de famílias 
previamente cadastradas, de acordo com o Termo de Referên-
cia a ser elaborado pela HABITAFOR. Parágrafo Único - A 
construção do conjunto habitacional deverá ser precedida do 
cadastramento de cada família beneficiada e da sua respectiva 
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AlteraaLeiComplementarn°0038/07,queaprovaoPlano
deCargos,CarreiraseSaláriosdosServidoresdaGuarda
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza e dá outras provi
dências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDEFORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:Art.1º
Ficamcriados50(cinquenta)cargosdeInspetornoQuadrodePessoal–PartePermanente–daGuardaMunicipaleDefesaCivilde
Fortaleza,instituídospelaLeiComplementarn°0038,de10dejulhode2007.Art.2ºOscargoscriadosporestaLeiComplementar
sãodestinadosàpromoçãodosservidoresquepreencheramosrequisitosnecessáriosàpromoçãoporcapacitação,estabelecidosna
LeiComplementarn°0038,de10dejulhode2007,nomêsdedezembrode2012.Art.3ºOart.14daLeiComplementarn°0038,de
10dejulhode2007,passaavigorarcomaseguinteredação:“Art.14.............................................................................II–Existên
ciadecargosvagosnasclassessubsequentes,observada,comocritériodedesempate,aantiguidadenocargo(nocargodeguarda
quando a promoção se der para o cargo de Subinspetor, no cargo de Subinspetor quando a promoção se der para o cargo de
Inspetor)".Art.4ºApromoçãoporcapacitaçãodecorrentedacriaçãodoscargosdequetrataestaLeiComplementarsedarápor
retificaçãodapromoçãoocorridanomêsdedezembrode2012,contudo,comefeitos financeirosapartirdeprimeirode janeirode
2014.Art.5ºAsdespesasdecorrentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotaçõesorçamentáriasprópriasdaGuarda
MunicipaleDefesaCivildeFortaleza,suplementadassenecessário.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigornadatadesua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PaçodaPrefeituraMunicipaldeFortaleza,em13dedezembrode2013.








DeclaradeUtilidadePública, para finsdedesapropria
çãoobemimóvelqueindicaedáoutrasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,daLeiOrgânicadoMuni
cípiodeFortalezade05deabrilde1990,ecomapoionoDecretoLeiFederaln°3.365de21dejunhode1941,alteradopelaLein°
2.786de21demaiode1956enaLein°4.132de10desetembrode1962enoDecretoLein°1.075,de21dejaneirode1970.
DECRETA:Art.1ºFicamdeclaradosdeUtilidadePública,parafinsdedesapropriaçãopeloMunicípiodeFortaleza,todososimóveis,
benfeitoriaseservidõeslocalizadasnaRuaDr.JoséMendonçaeRuaDr.PerílioTeixeira,notrechoentreaAvenida“D”eaAvenida
SenadorFernandesTávora.AvenidaSenadorFernandesTávora,notrechoentreaRuaDr.JoséMendonçaeaAvenidaAugustodos
Anjos.RuaProfessorGomesBrasil,notrechoentreaAvenidaAugustodosAnjoseaAvenidaGeneralOsóriodePaiva.RuaEduardo
PerdigãoeAvenidaDedéBrasil,notrechoentreaAvenidaGeneralOsóriodePaivaeaRuaGermanoFranck.RuaGermanoFranck,
RuaAlmiranteRubimeRuaCésarRossas,notrechoentreaRuaEduardoPerdigãoeaRua15deNovembro.Rua15deNovembro,
notrechoentreaRuaAlmiranteRubim,RuaCésarRossaseaAvenidaCarlosJereissati.AvenidaCarlosJereissati,notrechoentrea
Rua15deNovembroeaAvenidadoAeroporto(aimplantar).AvenidadoAeroporto(aimplantar),notrechoentreaAvenidaCarlos
JereissatieaAvenidadosExpedicionários.AvenidadosExpedicionários,notrechoentreaAvenidaLauroVieiraChaveseaAvenida
13demaio.RuaBarãodoRioBranco,notrechoentreaAvenida13deMaioeaAvenidaDomingosOlímpio.RuaSenadorPompeu,
notrechoaAvenida13deMaioeaAvenidaDomingosOlímpio.ODecretoincluiaindaosimóveiscomprometidosparaaimplantação
doTerminaldaParangaba,paradasdeônibusintermediáriasaosterminais,transposiçõeseciclovias,tudoconformeprojetoelabora
dopelaSecretariaMunicipaldeInfraestruturaSEINF.Art.2ºFicamexcluídosdapresentedeclaraçãodeutilidadepública,parafins
dedesapropriaçãoquaisquerimóveis,prédiosebenfeitoriaspertencentesaoEstadoeUniãosituadosnaáreadiscriminadanoartigo
anterior.Art.3ºOsbensimóveisdescritosnoartigoanterior,comtodasasbenfeitoriaseservidõesneleexistentesserãodesapropri
adospeloMunicípiodeFortalezapara finsdeexecuçãodaobradocorredor2doProgramadeTransporteUrbanodeFortaleza 
TRANSFOR.Art.4ºFicaaSecretariaMunicipaldeInfraestruturaSEINF,autorizadaapromoveramigáveleaProcuradoriaGeraldo
MunicípioP.G.M,aexecutarjudicialmenteadesapropriaçãodequetrataopresenteDecreto,devendoasdespesascorreracontade
recursos específicos a serem transferidos para a  Secretaria Municipal de Infraestrutura  SEINF, Dotação Orçamentária:
2701.15.453.0102.1674.0001,Elemento: 44.90.61,Fonte0100.Art. 5º EsteDecretoentraráemvigor nadatadesuapublicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em13demarçode2013.
(REPUBLICADOPORINCORREÇÃO).







RegulamentaraLeinº9287,de22deoutubrode2007
que dispõe sobre a criação do Programa Feira de
Pequenos Negócios de Fortaleza, sob a coordenação
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco
nômico.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLeiOrgânica
do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO importância da atividade empreendedora, por meio da produção, exposição e
comercializaçãodeprodutosoriundosdospequenosartesãos,empreendedoressolidários,MicroempreendedoresIndividuais(MEI’s),
MicroempresaseEmpresasdePequenoPorte.


CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES


 Art. 1º  O Programa Feira de Pequenos Negócios de Fortaleza, doravante designado abreviadamente, Feira de
PequenosNegócios,seconstituiemaçõesdiretasdepromoçãodegeraçãodetrabalhoerenda,destinadasaofomentodaatividade
empreendedora, por meio da produção, exposição e comercialização de produtos oriundos dos pequenos artesãos,
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Microempreendedores Individuais (MEI’s), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. § 1º  A Feira de Pequenos Negócios
constitui centro de exposição e de comercialização de obras, produtos variados e artesanais, de comidas e bebidas da culinária
regional,bemcomolocalparapromoçãodeeventosculturais.§2ºCompeteàSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico
SDE,pormeiodaCoordenadoriadeEmpreendedorismoeSustentabilidadedeNegócios,organizar,supervisionar,orientar,dirigir,
promover,apoiarefiscalizara instalção, funcionamentoeasatividadesdaFeiradePequenosNegócios,articulandosecomoutras
áreasdaPrefeituraMunicipaldeFortaleza.

CAPÍTULOII
DAADMINISTRAÇÃODAFEIRA


 Art.2ºAFeiradePequenosNegóciosseráadministradapelaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico
SDE,pormeiodaCoordenadoriadeEmpreendedorismoeSustentabilidadedeNegócios.Art.3ºCompeteàSecretariaMunicipalde
DesenvolvimentoEconômicoSDE,alémdasdemaisincumbênciasquelhesãolegalmenteadstritas:IEstabelecerodia,ohorárioe
olocaldeinstalaçãodaFeira;IIManteratualizadoosistemadecadastro,registrosearquivosdedocumentosrelacionadoscomo
funcionamento da Feira; III  Determinar a aplicação das penalidades de suspensão da inscrição de expositores na forma deste
Decreto.

CAPÍTULOIII
DAORGANIZAÇÃODAFEIRA


 Art. 4º A Feira de Pequenos Negócios terá caráter permanente, ou seja, terá realização continuada, ainda que de
naturezaperiódica.Art.5ºNenhumprodutoconsideradonocivoàsaúdepelainspeçãosanitáriaenenhumobjetocaracterizadocomo
ofensivoaoscostumeseàmoralpelaAdministraçãoMunicipalseráexpostooucomercializadonaFeira.


CAPÍTULOIV
DASINSCRIÇÕESETRANSFERÊNCIAS


 Art.6ºOcandidatoaocredenciamentoparaexporecomercializarnaFeiradeveráatenderàseguintecondição:ISer
brasileiro ou estrangeiro em situação regular no país. Art. 7º  Deverá o candidato ao credenciamento para exposição e
comercializaçãonaFeira: I Preencher,naCoordenadoriadeEmpreendedorismoeSustentabilidadedeNegócios,requerimentode
inscrição,emmodelopróprio,portandoaseguintedocumentação:a ComprovantedeRegistrocomoArtesãodepessoa físicaou
jurídica; b  Documento de Identidade, se pessoa física, CNPJ, se Microempreendedor Indivudual, Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte e cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  SDE, se empreendedor solidário; c 
Comprovante de endereço; d  Indicação do preposto junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  SDE. II 
Especificarnorequerimentoasobras,objetosouprodutoscomosquaistrabalhará,deacordocomospecificadosnosartigos13º,14º
e 15º deste Decreto, para aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  SDE. § 1º A Coordenadoria de
Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios dará ciência ao requerente da decisão, quando do credenciamento para
exposiçãonasFeiras.Art.8ºOcredenciamentoconcedidoaoexpositorconstituiseempermissãodeusodebempúblicoe,como
tal, revogávelpelaAdministraçãoMunicipal,segundoaconveniênciae interessepúblico.Art.9ºOcredenciamentoserápessoale
intrasferívelesóterávalidadeparaexposiçãonaFeiranodiadeterminadonoregistro.Art.10 Cadaexpositorpoderá indicarpor
escrito01 (uma)pessoacomoseupreposto.Art. 11 AemissãodoCrachádeCredenciamento será feita pelaCoordenadoriade
Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios, atendidas as exigências e observados os procedimentos estabelecidos neste
Decreto.

CAPÍTULOV
DOSDEVERESDOSEXPOSITORES

 Art.12AosexpositoresdaFeiracompete:ICumprirasnormasdesteDecreto,seguindofielmenteasdeterminações
eatosadministrativosaquese sujeite; II Expor, exclusivamente, no local enaáreademarcadapelasSecretariasRegionais, as
obras,objetosouprodutosconstantesdaCredencial;IIIZelarpelamanutençãodeclimacordialeamistosonorelacionamentocom
oscolegas,funcionáriosefrequentadores;IVEvitarimitaçõesoucópiasdetrabalhosouprodutosapresentadosporoutroexpositor.
VNãoutilizarletreiros,cartazes,faixaseoutrosprocessosdecomunicaçãoemlocaisderealizaçãodaFeira.VIApresentarseus
trabalhosouprodutosemseuspróprios“stands”,cavaletes,suportesmóveisoubarracas.VIINãoutilizaraparelhossonoros,carro
desomouqualquerformadepropagandaquetumultuearealizaçãodaFeira.VIIIZelarpelaconservaçãodosjardins,monumentos
eequipamentosurbanosexistentesnaáreade realizaçãodaFeira,nãoosutilizandopara trânsitooudepósitodemercadoriasou
detritos. IX  Respeitar os horários de funcionamento da Feira. X  Manter lixeira na área delimitada para a exposição de seus
trabalhos ou produtos. XI  Não utilizar máquinas que permitam a reprodução mecanizada sem a participação artística e
manufatureira. XII  Portar sempre seu Crachá e Cédula de Identidade, exibindoas, quando solicitadas pela Fiscalização. XIII 
RenovarsuainscriçãonaFeiraanualmente.XIVArcarcomtodososcustosreferentesàmontagemdos“stands”,cavaletes,suporte
paramóveis,barracas,bemcomocomaremoçãodestesdolocalondeosprodutos,obrasouobjetosestiveremsendoexpostos.


CAPÍTULOVI
DOSSETORESDEVARIEDADES,ARTESANAISECULINÁRIOS

 Art.13SãoconsideradossetoresdevariedadesdaFeiraosrelativosa: I Pintura. II Escultura. III Desenho. IV
ArtesGráficas.VTapeçaria.VIFotografia.VIIVestuário(moda).VIIIArquitetura(paisagemedecoração).IXMúsica.XTeatro.
XIDança.XIILivros,jornaiserevistas.XIIIAntiguidades.Art.14SãoconsideradossetoresdeArtesanatodaFeiraosrelativosa:
ICouro:trabalhosrealizadosemcouronaturalousintético.IIPedras:trabalhosrealizadosempedraerochasnaturaisousintéticas.
III Metais: trabalhosemqueometal,sobaformadefios,chapasoufolhas,éempregadonatransformaçãodebensutilitáriosou
artísticos.IVMadeira:trabalhosrealizadosemmadeira,comelementosestéticosdiferenciados.VVidros:trabalhoscaracterizados
pelocorte,polimento,colagem,gravaçãoemvidrosplanoseusados,transformadosempeças.VIBijouterias:trabalhoscaracteriza
dospelaconfecçãodeadornospessoais,comobrincos,broches,gargantilhas,colares,anéis,etc,comempregodequalquertipode
matériaprima.VII Porcelanas: trabalhoscaracterizadosporpinturaeesmaltaçãoem louçaseporcelanas, atravésdequeimaou
ornamentadoscomoutrosmateriais.VIII FiaçãoeTecelagem:trabalhoscaracterizadospelaconfecçãoderedes,mantas, tapetes,
coxinilhos,cobertas,cobertoresepanos,comutilizaçãodelinhasoumacramê.IXTecidos:trabalhoscaracterizadospelatransforma
çãoartesanaldotecidoembemartísticoeutilitário,talcomoaconfecçãomanual,obordadoeasaplicaçõesdiversas,tiposerigrafia,
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e técnicasdetingimento.X TrabalhosemAgulhas: trabalhoscaracterizadosporempregodeagulhasou tearmanual,comobilro,
tricô,crivo,bordados,etc.XIBonecos:trabalhoscaracterizadospelaconfecçãodebonecosinfantis,feitosmanualmente.XIIFlores:
trabalhoscaracterizadospelaconfecçãodeflorescommateriaisespeciais,bemcomopeladesidrataçãoeenrijecimentodeplantase
folhagens.XIIIPerfumeseCosméticos:trabalhoscaracterizadospelamanipulaçãocaseiradeessênciasesubstratos,cujaapresen
taçãosejafeitaemembalagensartísticaseartesanais.XIVArgila:trabalhoscaracterizadospelaconfecçãodeesculturas,quadrose
adornosfeitosmanualmente.XVOutros:trabalhosreconhecidamentecaracterizadoscomoartesanais,nãoclassificadosnesteDe
creto.ParágrafoÚnicoOsprodutosdevariedadeseartesanaissãoosprovenientesdetrabalhomanualrealizadoporpessoanatu
ral,nasseguintescondições:IQuandootrabalhonãocontecomoauxílioouparticipaçãodeterceirosassalariados.IIQuandoo
produtosejavendidoaconsumidores,diretamenteouporintermédiodeentidadedequeoartesãofaçaparteousejaassistido.


CAPÍTULOVII
DOSSETORESCULINÁRIOS


 Art.15SãoconsideradossetoresCulináriosdaFeiraosquereferema:IComidas,taiscomo:a)salgadosetortas.b)
doceseconservas.c)balasebombons.d)outras reconhecidamentecaseirasenãoclassificadasnesteDecreto. II Bebidas,sem
teoralcoólico,taiscomo:a)licorescaseiros.b)batidasdefrutas.c)sucosnaturais.d)outrasreconhecidamentecaseirasenãoclassi
ficadasnesteDecreto.Art.16Ascomidasebebidasdeverãoatenderàsexigênciastécnicosanitáriasepreceitosdehigieneeacon
dicionamentoestabelecidospelaSecretariaMunicipaldeSaúde.


CAPÍTULOVIII
DAFISCALIZAÇÃO


 Art. 17 A Feira será permanentemente fiscalizada e inspecionada por Fiscaisda Prefeitura Municipal de Fortaleza,
naquiloquelhescompetir.

CAPÍTULOIX
DASMEDIDASDISCIPLINARES


 Art.18SuspensãodeparticipaçãonasFeirasseguintesparaoexpositorquedescumprirquaisquerdasdeterminações
desteDecreto,acritériodaSDE.


CAPÍTULOX
DALOCALIZAÇÃO,DIASEHORÁRIODAFEIRA


 Art.19ASecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoSDE,pormeiodaCoordenadoriadeEmpreendedo
rismoeSustentabilidadedeNegócios,divulgaráacadasemestrenositedaSDE(www.fortaleza.ce.gov.br/sde)enaCéluladeGes
tãodeArtesanatoeDesenvolvimentoInclusivodareferidaCoordenadoria,oslocais,diasehoráriosdasFeirasdePequenosNegó
cios.

CAPÍTULOXI
DASDISPOSIÇÕESGERAISETRANSITÓRIAS


 Art.20 Fica facultadoàSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoodireitode transferir,modificar,adiar,
suspender,suprimirourestringirarealizaçãodaFeira,emvirtudede:IImpossibilidadedeordemtécnicaoumaterialparasuareali
zação.IIImpossibilidadesdaáreaurbanaondeocorreaFeira.Art.21EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação.Art.
22Revogamseasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,aos18dedezembrode2013.








Declara de utilidade pública, para fins de desapropria
çãobemimóvelqueindicaedáoutrasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõesquelheconfereoart.83,daLeiOrgânicado
MunicípiodeFortalezade05deabrilde1990,ecomapoionoDecreto–LeiFederalnº2.786de21demaiode1956enaLeinº
4.132de10desetembrode1962enoDecreto–Leinº1.075,de21dejaneirode1970.DECRETA:Art.1ºFicamdeclaradosde
utilidadepública,parafinsdedesapropriaçãopeloMunicípiodeFortaleza,todosimóveis,benfeitoriaseservidõeslocalizadasnoen
tornodasseguintesvias:RuaJacintoMatos,notrechoentreaAvenidaPresidenteCasteloBrancoeaAvenidaFranciscoSá;Avenida
JoséBastos,notrechoentreaAvenidaFranciscoSáeaAvenidaBezerradeMenezes;AvenidaJoséBastos/JoséJatahy,notrecho
entreaAvenidaBezerradeMenezeseaAvenidaPadreCícero;AvenidaPadreCícero,notrechoentreaAvenidaJoséBastosea
AvenidaEduardoGirão;AvenidaEduardoGirão,notrechoentreaAvenidaPadreCíceroeaAvenidaAguanambi;AvenidaAguanambi,
notrechoentreaAvenidaEduardoGirãoeaAvenidaBorgesdeMelo;AvenidaBorgesdeMelo,notrechoentreaAvenidaAguanambi
eaRodoviaBR116;AvenidadoCanaldoTauape,trechoentreaRodovia116eaAvenidaRaulBarbosa;AvenidaCapitãoOlavo,no
trechoentreaRuaCapitãoVasconceloseaRuaCapitãoOlavo;RuaSousaPinto,notrechoentreRuaCapitãoOlavoeaRuaPiloto
RuaPiloto,notrechoentreaRuaSousaPintoeaRuaCapitãoAragão;RuaCapitãoAragão,notrechoentreaRuaPilotoeaAvenida
RaulBarbosa.Art.2ºFicamexcluídosdapresentedeclaraçãodeutilidadepública,parafinsdedesapropriaçãoquaisquerimóveis,
prédiosebenfeitoriaspertencentesaoEstadoeUniãosituadosnaáreadiscriminadanoartigoanterior.Art.3ºOsbensimóveisdes
critosnoartigoanterior,comtodasasbenfeitoriaseservidõesneleexistentesserãodesapropriadospeloMunicípiodeFortalezapara
finsdeexecuçãodaobradoAnelExpressodoProgramadeTransportesUrbanosdeFortaleza–TRANSFOR.Art.4ºFicaaSecreta
riaMunicipalde Infraestrutura–SEINF,autorizadaapromoveramigáveleaProcuradoriaGeraldoMunicípio–P.G.M.,aexecutar
judicialmenteadesapropriaçãodequetrataopresenteDecreto,devendoasdespesascorreracontaderecursosespecíficosaserem
transferidosparaaSecretariaMunicipalde Infraestrutura–SEINF,DotaçãoOrçamentária:2701.15.453.0102.1674.0001,Elemento:
44.90.61,Fonte:0100.Art.5ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasadisposiçõesemcontrário.PA
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profissional impostonos instrumentos legaispertinentes; IX—
manter conduta e apresentação incompatível com o exercício
daprofissão;X—permitirouemitirdocumentoadministrativo
interno ou credencial, para que a pessoa não habilitada ao
exercíciodafunçãodeGuiadeTurismoexerçaestafunçãonos
quadrosdaempresa,ouemnomedesta;XI—assinaroupro
moveraassinaturadedocumentocomoseassimfossehabili
tadoparafunçãodeGuiadeTurismo;XII—violarosigilopro
fissional ou prejudicar, por culpa grave, os interesses de em
presa para a qual preste serviço; XIII— estabelecer contrato
compessoa não habilitada na profissão deGuia deTurismo;
XIV—permitirquepessoanãohabilitadanaprofissãodeGuia
deTurismoconduzapasseiosturísticosouexercendodeveres
ouatribuições inerentesa talprofissão;XV— tentar,dequal
quermodo,impediraprestaçãodeserviçodeGuiadeTurismo,
sejaparaaempresacontratanteouparaoutras;XVI—acarre
tar,poratopróprio,prejuízoaoprofissionaldeGuiadeTurismo,
mediante proibição, perante fornecedores, de concorrência
desleal;XVII—abandonarogrupoparaoqualforacontratado
aacompanhar,salvopormotivodeforçamaior,oujustomotivo
expressamente indicado; XVIII— deturpar teor de dispositivo
delei,embenefíciopróprioouemdetrimentodeoutrem;XIX—
fazer, em nome da empresa contratante, para a qual presta
serviços, imputações, programações e passeios ou, ainda,
mudança de itinerário, sem autorização da mesma; XX —
deixar decumprir, sem justomotivo, responsabilidadeestabe
lecida em contrato; XXI— prestar informações contrárias às
normasprevistasemcontratooutentardesviarsuascláusulas;
XXII— locupletarse,dequalquer forma,dascomissõesede
cobrançasdevaloressuperioresaocobradonomercado;XXIII
—fazerfalsasafirmaçõesnoexercíciodaatividade,adespeito
depontose lugares turísticos;XXIV—praticaroudeixarque
pratique,porestagiários,atosexcedentesaosdesuahabilita
ção;XXV—praticarcondutaincompatívelcomaprofissãode
GuiadeTurismo,sendoincluídaapráticareiteradadejogosde
azar, nãopermitidosem lei; atosde incontinência pública es
candalosaoudesonrosa;embriaguezou toxicomaniahabitual;
XXVI—deixardeapresentarde formavisívelsuacredencial;
XXVII—exerceratividadeparaempresadeagênciadeturismo
oudetransportadoraturística,semquehajaodevidocadastro
regularjuntoaoMinistériodoTurismo.Art.8ºPelodesempe
nhoirregulardesuasatribuições,oGuiadeTurismo,conforme
a gravidade da falta e seus antecedentes, ficará sujeito às
seguintespenalidades:I—advertência;II—multa;III—can
celamentodoregistrojuntoaoórgãogestordeturismodaPre
feituraMunicipaldeFortaleza.§1º Aspenalidadesprevistas
nesteartigo serãoaplicadasapósprocessoadministrativo, no
qualseasseguraráaoacusadoampladefesa.§2º Aaplica
ção da penalidade de advertência não dispensa o infrator da
obrigação de fazer ou deixar de fazer, interromper, cessar,
repararousustarde imediatoatoouaomissão,caracterizada
como infração, sob pena de incidênciademulta ouaplicação
depenalidademaisgrave.§3ºAaplicaçãodapenalidadede
multadarseáquandodareincidênciaàsinfraçõesconstantes
nestaLei.Art.9ºEstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação, revogadasasdisposiçõesemcontrário, emespeciala
Leinº8.451,de12demaiode2000.PAÇODAPREFEITURA
MUNICIPALDEFORTALEZA,em17dejunhode2015.
  







Estabelece o agendamento de
atendimento domiciliar a paci
entes idosose a pessoas com
deficiências,naformaqueindi
ca.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica estabelecido o agendamento de atendimento
domiciliarapacientes idososeapessoascomdeficiências, já

cadastrados nas unidades de saúde do Município. Parágrafo
Único  Para os fins desta Lei, considerase: I—unidade de
saúde:oestabelecimentocompreendidocomounidadebásica
desaúde,centrodesaúdeoupostodoProgramadeSaúdeda
Família; II — idoso: a pessoa que comprovar idade igual ou
superiora60(sessenta)anosnadatadaconsulta.Art.2ºO
agendamentodequetrataestaLeisomenteserápossívelnas
unidadesdesaúdeondeopaciente jáestivercadastrado.Art.
3ºParareceberoatendimentoagendadoportelefone,opaci
entedeveráapresentar,naocasiãodaconsulta,asuacarteira
de identidadeouocartãoaoSistemaÚnicodeSaúde(SUS).
Art.4ºAsunidadesdesaúdedeverãoafixar,emlocalvisível
aopúblico,material indicativodoconteúdodestaLei.Art.5º 
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação, revogadas
asdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICI
PAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015. 
      








Estabelece o Programa de
PagamentoIncentivado(PPI)e
outras providências relativas a
regularização de créditos do
município.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:


CAPÍTULOI
DADISPOSIÇÃOPRELIMINAR


 Art.1º EstaLei instituiedisciplinaoPrograma
de Pagamento Incentivado (PPI) e dá outras providências
voltadasparaaregularizaçãodecréditosdoMunicípio.


CAPÍTULOII
DOPROGRAMADEPAGAMENTOINCENTIVADO

BENEFÍCIOS


SEÇÃOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art.2º OProgramadePagamento Incentivado
(PPI)visaincentivaropagamentodedébitosparacomoMuni
cípio deFortaleza, na formaestabelecida nesta Lei. § 1º O
PPIabrangeoscréditos tributáriosenão tributários,constituí
dosounão,inscritosounãonaDívidaAtivadoMunicípio,cujos
fatosgeradorestenhamocorridoaté31dedezembrode2014.
§2º NãosãosujeitosaoPPI, oscréditos: I Sobcobrança
judicial,emcujasexecuçõesfiscaisconstepenhoradedinheiro
emdepósito ouaplicação financeira, viaBACENJUD, equiva
lenteaovalorexpropriado; II Provenientesdo Impostosobre
ServiçosdeQualquerNatureza(ISSQN):a)Retidona fontee
nãorecolhidonoprazoestabelecidonalegislaçãotributária;b)
Sujeito ao recolhimento pelo Regime Especial Unificado de
ArrecadaçãodeTributoscContribuiçõesdevidospelasMicro
empresaseEmpresar,dePequenoPorte SimplesNacional,
estabelecidopelaLeiComplementarn°123,de14dedezem
brode2006.§3ºOscréditossobdiscussãojudicialpoderão
ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista
nestaLei,desdequeointeressadodesistadetodaequalquer
açãoqueenvolvaocréditoobjetodaação,incluindoosembar
gosàexecuçãoeos recursospendentesdeapreciação,com
renúncia do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais
respectivos. § 4º  Os créditos tributários sob discussão no
ContenciosoAdministrativoTributáriodoMunicípiodeFortale
za (CAT)poderãoser objetodoPPIquando, nomomentodo
pagamento ou do parcelamento, houver a desistência da im
pugnaçãoeopedidodaextinçãodorespectivoprocessoadmi
nistrativosemresoluçãodomérito,nostermosdoart.82,inciso
I,alínea“f”,daLein°8954,de14desetembrode2005.§5º
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A adesão ao PPI importa confissão irrevogável e irretratável
dos créditos a serem pagos ou parcelados nos termos desta
Leieconfiguraconfissãoextrajudicial.Art.3ºOProgramade
PagamentoIncentivadoteráoprazodevigênciadoaté3(três)
nesses,comdatadeinícioedetérminoestabelecidaemdecre
todoChefedoPoderExecutivo.ParágrafoÚnicoNahipótese
daocorrênciadefatosuperveniente,oprazoprevistonocaput
deste artigo poderá ser prorrogado, uma única vez, por até
igual período,mediante juízo de conveniênciae oportunidade
daAdministraçãoPública.

SEÇÃOII
DOSBENEFÍCIOSDOPPI

 Art.4ºOscréditossujeitosaoPPIpoderãoser
pagosàvistaouparceladoscomosseguintesdescontosnos
juros emultamoratórios e nasmultas de caráter punitivo: I 
80%(oitentaporcento)dedesconto,paraopagamentoàvista;
II60%(sessentaporcento)dedesconto,quandoocréditofor
liquidadoemparcelasmensaiseconsecutivas,compreendidas
entre2(duas)e6(seis)paicelas;III40%(quarentaporcen
to) de desconto, quando o crédito for liquidado em parcelas
mensais e consecutivas, compreendidas entro 7 (sete) e 12
(doze)parcelas;IV20%(vinteporcento)dedesconto,quan
doocréditoforliquidadoemparcelasmensaiseconsecutivas,
compreendidas entre 13 (treze) e 18 (dezoito) parcelas. V 
10%(dezporcento)dedesconto,quandoocréditoforliquida
doemparcelasmensaiseconsecutivas,compreendidasentre
19(dezenove)o24(vinteequatro)parcelas.§1ºOsdescon
tosprevistosnosincisosdocaputdesteartigoserãoacrescidos
de: I  20% (vinteporcento)do seu valor, seopagamentoã
vista ou a formalização do parcelamento for realizado no pri
meiromêsdevigênciadoPPI;II10%(dezporcento)doseu
valor, se o pagamento ã vista ou a formalização do parcela
mentoforrealizadonosegundomêsdevigênciadoPPI.§2º
Ressalvadasassituaçõesprevistasnos incisosdo§1ºdeste
artigo,nãohaverádescontosadicionais,aindaqueseverifique
queahipóteseprevistanoart. 3,parágrafoúnico.Art.5º O
valor de cada parcela do parcelamento sujeito ao PPI será
obtidomedianteadivisãodovalordadívidaconsolidadapelo
númerodeparcelassolicitadas,nãopodendo,noentanto,ser
inferiora: I R$120,00(centoevinte reais),paraosparcela
mentosconcedidosàpessoa físicaeaoempresário individual
nãooptantepeloSimplesNacional; II R$480,00(quatrocen
toseoitenta reais),paraosparcelamentosconcedidosàpes
soajurídicaeequiparadas.ParágrafoÚnicoOsaldodevedor
do parcelamento dos créditos previstos nesta Lei, após opa
gamentodaprimeiraparcela,seráacrescido,mensalmente,de
juros,calculadoscombasenaSELIC,na formadoart.87do
CódigoTributárioMunicipal.Art.6ºNoperíododeadesãoao
PPI,osujeitopassivopoderápagarantecipadamenteasparce
lasvincendasdoparcelamento realizadocombasenestaLei,
de uma única vez, com os mesmos descontos relativos ao
pagamento à vista, previstos no art. 4º desta Lei. Parágrafo
ÚnicoOdispostonocaputdesteartigotambémseaplicaaos
parcelamentosconcedidosantesdavigênciadoPPI,quantoàs
parcelasvincendas,desdequeatendidasáscondiçõesprevis
tasnoart.2ºdestaLei.Art.7ºEmcasodeopçãoporumnovo
parcelamento de débitos já inseridos em um parcelamento
concedido anteriormente ao PPI, este deverá ser cancelado,
devendoserformalizadoumnovoparcelamentonascondições
previstasnestaLei.ParágrafoÚnico Oparcelamentocance
ladoconformeocaputdesteartigoimplicanaperdadosbene
fícioseventualmenteconcedidos.Art.8ºAtendidososrequisi
tos para a concessão dos benefícios previstas nesta Lei, os
créditosobjetodopagamentooudoparcelamento serãocon
solidadosriadatadaadesãodosujeitopassivoaesteprogra
ma.ParágrafoÚnicoCompreendesepordívidaconsolidadao
somatóriodosvaloresprincipaisdoscréditosaseremparcela
dosdamesmanaturezaedamesmafontedereceita,daatua
lização monetária, multa e juros de mora, multa de caráter
punitivo e demais acréscimos legais, devidos até a data do
pedidodeparcelamento.Art.9ºNãoserãoobjetodosbenefí

ciosdequetratamosart.4ºdestaLeiascustasjudiciaiseas
demais pronunciações de direito relativas ao processo, que
serãopagasintegralmentenoatodaadesãoaoprograma.Art.
10°  A última parcela do parcelamento efetuado nos termos
destaLeirepresentaráovalorequivalenteaosdescontoscon
cedidos, a qual ficará automaticamente quitada, em benefício
dodevedor,nocasodepagamentoregulardoscréditosobjeto
destaLei.


SEÇÃOIII
DASCONDIÇÕESPARAADESÃOAOPPI


 Art. 11°  Os benefícios previstos nesta Lei
somente serão concedidos ao sujeito passivo que estiver em
situaçãofiscalregularcomsuasobrigaçõestributáriasperante
aAdministraçãoTributária doMunicípio deFortaleza, a partir
de1ºde janeirode2015,cujacomprovaçãodeveráserapre
sentada até 07 (sete) dias antes do término do período de
vigênciadestePPIparaefeitodeadesãoaoprograma.§1ºO
sujeito passivo que se encontre cm débito com à Fazenda
Pública Municipal resultante de créditos tributários ou não,
cujosfatosgeradorestenhamocorridoapartirde1ºdejaneiro
de2015,poderáefetuaropagamentodestescréditosematé4
(quatro) parcelas, considerandose, a partir de pagamento da
primeiraparcelaemantendoseadimplentecomesteparcela
mento,emsituaçãofiscalregularparaosefeitosdestaLei.§2º
O parcelamento a que se refere o § 1º deste artigo deverá
estarintegralmentequitadoatéodia31dedezembrode2015.


SEÇÃOIV
DOCANCELAMENTODOPPI


 Art. 12°  O sujeito passivo beneficiado com o
parcelamentonascondiçõesprevistasnestaLeificaobrigadoa
manter sua regularidade fiscal, com as obrigações tributárias
vincendas,sobpenadecancelamentodobenefício.Parágrafo
Único Ocancelamentoaque se refereesteartigo implicaa
recomposiçãodosvaloresdocréditooriginário,comosebene
fícioalgum tivessesidoconcedido.Art.13° Relativamentea
parcelamento realizado com base nesta Lei consideramse
vencidas, imediataeantecipadamente, todasasparcelasnão
pagas,retomandoocréditoàsituaçãoanterioraoparcelamen
to,quando implementadasumaoumaisdasseguinteshipóte
ses:IAtrasonopagamentode1(três)parcelas,consecutivas
ounão;IIExistênciadesaldodevedorapôsadatadevenci
mentodaúltimaparceladoparcelamento;IIIInadimplênciade
3 (três) parcelasde créditos tributários, cujos fotos geradores
tenham ocorrido após a concessão do parcelamento de que
trataestaLei.§1ºNahipótesedosincisosIeIIdesteartigo,
ocancelamentodoparcelamentodarseá,deformaautomáti
ca.§2ºNahipótesedoincisoIIIdesteartigo,ocancelamento
seráprecedidodenotificaçãoparaosujeitopassivoregularizar
a obrigação tributária no prazo de 30 (trinta) dias. Art. 14° 
Cancelado o parcelamento, o devedor será notificado para
pagamentodo totaldodébitonoprazodeaté30 (trinta)dias,
contadosdanotificação,salvonahipótesedecréditosobjetos
de execução fiscal, caso em que esta será imediatamente
retomada independentemente de qualquer notificação. Pará
grafo Único  O não pagamento integral do débito no prazo
estabelecido no caput desteartigo, implicará: I  Na inscrição
dosaldodevedornaDívidaAtivadoMunicípioenaexpedição
imediata da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de co
brança pela Procuradoria Geral doMunicípio; II  No prosse
guimento deexecução fiscal na hipótesedeparcelamento de
créditoscomAçãodeExecuçãoajuizada.

SEÇÃOV
DOREPARCELAMENTO

 Art. 15°  O parcelamento de crédito parcelado
com base no PPI será realizado na forma da legislação que
regem os parcelamentos normais de créditos do Município,
comaperdadosbenefíciosprevistosnestaLei.
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CAPÍTULOIII
DAREMISSÃODECRÉDITOS


 Art. 16°  Ficam remitidos, de oficio, todos os
créditos de natureza tributária e não tributária da Fazenda
Municipal, inscritosounãonaDívidaAtivadoMunicípio,ajui
zados ou não, parcelados ou não, inclusive aqueles com a
exigibilidadesuspensa,decorrentesde fatosgeradoresocorri
dosaté31dedezembrode1994.§1ºTambémpoderãoser
remitidososcréditosdenaturezatributáriadaFazendaMunici
pal,cujosfatosgeradorestenhamocorridosaté31dedezem
brode1999esejamconsideradosincobráveis.§2ºParafins
deaplicaçãodo§1ºdesteartigo,sãoconsideradosincobráveis
os créditos que sejam. I  Objeto de processo de execução
fiscal que, na data de publicação desta Lei, esteja arquivado
provisoriamenteemjuízohámaisdecincoanosnostermosdo
art.40,§2º,daLein.6.830de1980(LEF);ouIIAssimidenti
ficados mediante parecer fundamentado emitido pelo órgão
competente, o qual deverá ser ratificado por ato conjunto do
Secretário Municipal das Finanças e do Procurador Geral do
Município.Art.17°Semprejuízododispostonoart.16desta
Lei,ficamremitidos,dooficio,oscréditosdenaturezatributária
enãotributáriadaFazendaMunicipal,inscritosounãonaDívi
da Ativa doMunicípio, ajuizados ou não, parcelados ou não,
decorrentesde fatosgeradoresocorridosaté31dedezembro
de 2009, desde que o valor do crédito de mesma natureza,
consolidado por sujeito passivo, na data da publicação desta
Lei,sejainterioraR$2.000,00(doismilreais).


CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 18°  Não se aplicam os benefícios de que
trataestaLeiaoscréditosexecutadosounão,provenientesde
multasaplicadaspelaAutarquiaMunicipaldeTrânsito,Serviços
Públicos eCidadania deFortaleza (AMC).Art. 19°  Esta Lei
entraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdispo
siçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDE
FORTALEZA,em24de junhode2015.









Dispõesobreacriaçãodecar
gos de provimento efetivo de
servidores municipais médicos
noQuadro de Pessoal doMu
nicípio deFortaleza e do Insti
tutoDr.JoséFrotaedáoutras
providências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicamcriadosnoQuadrodePessoaldoMunicípiode
Fortalezaedo InstitutoDr.JoséFrota (IJF)oscargosdepro
vimentoefetivodemédico,previstosnosAnexosIeIIdestaLei
Complementar, totalizando 117 (cento e dezessete) cargos.
§ 1º Os cargos de que trata oAnexo l desta Lei passama
integrar oPlano deCargos,Carreiras eSalários  PCCSdos
servidorespúblicosmunicipaismédicosdeFortaleza,instituído
pelaLein°9.310/2007.§2ºOscargosdequetrataoAnexoIl
desta Lei passam a integrar o Plano de Cargos. Carreiras e
Salários  PCCS dos servidores públicosmunicipais médicos
do Instituto Dr. José Frota (IJF), instituído pela Lei n°
9.370/2008. Art. 2º  Os cargos de que trata o art. 1º serão
providosmediante prévia aprovação em concurso público, de
acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos doMunicípio
(Lein°6.794/90),afimdesuprirasnecessidadesinstitucionais,
respeitandooquantitativodalotaçãoglobaldoquadrodepes
soal, bem comoa respectiva previsão orçamentária. § 1º O
provimentodoscargosaqueserefereestaLeiComplementar

darseá sempre no padrão de vencimento inicial da carreira.
§2ºOconcursopúblicoreferidonocaputdesteartigodeverá
ser realizado conforme edital, que definirá de forma clara e
objetivaascaracterísticasdoconcurso,identificaçãodocargoe
suas atribuições sumárias, requisitos para investidura, bem
como escolaridade e critérios classificatórios e eliminatórios,
cabendolhe fixar a exigência de formação especializada.Art.
3º  Competirá à SecretariaMunicipal da Saúde (SMS) e ao
InstitutoDr.JoséFrota(IJF)tomarasprovidênciasparaainte
graçãodoservidoradmitido,pormeiodetreinamentointrodutó
rio,dandolheconhecimentodoambientedetrabalho,direitose
deveres,formasdepromoçãoeprogressão.Art.4ºAjornada
detrabalhodosservidoresocupantesdoscargosdequetrata
estaLeificaestabelecidaem120(centoevinte)e144(centoe
quarenta e quatro) horasmensais, correspondentes, respecti
vamente, a 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) horas semanais
efetivamente trabalhadas,comremuneraçãoregidapelasLeis
Municipais n° 9.310, de 6 de dezembro de 2007, Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos servidoresmunicipaismédi
cos,en°9.370,de22deabrilde2008,PlanodeCargos,Car
reiraseSaláriosdosservidoresmunicipaismédicosdoInstituto
Dr. José Frota, e suas alterações posteriores. Art. 5º  Fica
incluídonoart.7ºdaLeinº9.310,de06dedezembrode2007,
o parágrafo único, com a seguinte alteração: “Art. 7º 
.............................................................. Parágrafo Único  O
concurso público referido no caput deste artigo deverá ser
realizadoconformeedital,quedefinirádeformaclaraeobjetiva
as características do concurso, identificação do cargo e suas
atribuições sumárias, requisitos para investidura, bem como
escolaridadeecritériosclassificatórioseeliminatórios, faculta
daaexigênciadeformaçãoespecializada,experiênciaeregis
troprofissional.”Art.6ºFicaincluídonoart.7ºdaLeinº9.370,
de22deabrilde2008,oparágrafoúnico,comaseguintealte
ração:“Art.7º  ..........................................................................
ParágrafoÚnico Oconcursopúblico referidono caputdeste
artigo deverá ser realizado conforme edital, que definirá de
formaclaraeobjetivaascaracterísticasdoconcurso,identifica
ção do cargo e suas atribuições sumárias, requisitos para in
vestidura,bemcomoescolaridadeecritériosclassificatóriose
eliminatórios,facultadaaexigênciadeformaçãoespecializada,
experiênciaeregistroprofissional.”Art.7ºAsdespesasdecor
rentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentá
rias próprias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do
InstitutoDr.JoséFrota(IJF),suplementadassenecessário.Art.
8º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA, em24 de junho
de 2015.     



ANEXOI,AQUESEREFEREALEICOMPLEMENTARN°

0204DE24DEJUNHODE2015.


SECRETARIAMUNICIPALDASAÚDE(SMS)


NOMENCLATURA

DOCARGO

QUANTIDADE

DECARGOS

REFERÊNCIA

INICIAL

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

CARGA

HORÁRIA

MENSAL

Médico 43 D1B/01 24horas 144horas


ANEXOII,AQUESEREFEREALEICOMPLEMENTARN°

0204DE24DEJUNHODE2015.


INSTITUTODR.JOSÉFROTA(IJF)


NOMENCLATURA

DOCARGO
QUANTIDADE

REFERÊNCIA

INICIAL

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

CARGA

HORÁRIA

MENSAL

MédicodoInstituto

Dr.JoséFrota

12 D1A/01 20horas 120horas

62 D1B/01 24horas 144horas

TOTAL 74   
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Prorrogaoprazodevencimen
todoImpotosobreServiçosde
Qualquer Natureza (ISSQN) e
de encerramento da Escritura
ção Fiscal Eletrônica e dá ou
trasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodaatribuiçãoquelheconfereoartigo83,incisoVI,daLei
Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a
instabilidadeeainoperânciadoSistemaGissOnlinenodiado
termo final do prazo para pagamento do Imposto sobre
ServiçosdequalquerNatureza(ISSQN)eparaoencerramento
da escrituração fiscal, relativos à competência de fevereiro
de 2014, que impediu o pagamento do imposto e o encerra
mentodaescrituraçãofiscaldosserviçosprestadosetomados
de alguns sujeitos passivos. DECRETA: Art. 1º  Fica pror
rogadoparaodia21demarçode2014,oprazoparaopaga
mento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), previsto no art. 71, inciso II, do Regulamento do
ISSQN,aprovadopeloDecretonº 11.591, de1º demarçode
2014,relativoaosfatosgeradoresocorridosnomêsdefeverei
rode2014.Art.2ºFicaigualmenteprorrogado,paraodia21
demarçode2014,oprazoprevistonoincisoIdoartigo270H
doRegulamentodo ISSQNparaoencerramentodaescritura
çãofiscaleletrônicarelativaaosserviçosprestadosetomados
nomêsde fevereirode2014.Art.3º OSecretárioMunicipal
deFinanças fica autorizado a prorrogarosprazos para opa
gamento do ISSQN e para o encerramento da escrituração
fiscaleletrônica,pormeiodePortariapublicadanoDiárioOfici
al doMunicípio, na superveniência de fatos que impeçam os
sujeitospassivosdecumpriremassuasobrigaçõesnosprazos
estabelecidosnoregulamento.Art.4ºEsteDecretoentraem
vigor nadatada suapublicação,produzindoseusefeitosnas
datasestabelecidas.PAÇOMUNICIPALDEFORTALEZA,em
Fortaleza, aos 18 dias de março de 2014. 








Altera o art. 10 do Decreto nº
13.300, de 12 de fevereiro de
2014, que institui o Programa
Nota Fortaleza no âmbito do
Município de Fortaleza, e dá
outrasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lheconfereoart.83, incisoVIdaLei
Orgânica doMunicípio de Fortaleza. CONSIDERANDO a ne
cessidade de promover ajustes nas normas de que trata o
Decretonº13.300de12defevereirode2014,conferindomais

a transparência e ampliando a eficiência do Programa Nota
Fortaleza.DECRETA:Art.1ºOart.10doDecretonº13.300,
de12defevereirode2014,queregulamentaaLeinº10.107,
de 17 de outubro de 2013, e institui o ProgramaNota Forta
leza,passaavigorarcomaseguinteredação:“Art.10Éve
dada a obtenção de prêmios ou outros benefícios do Pro
grama, aos tomadores de serviços que estejamocupando ou
exercendo, ainda que temporariamente, um dos seguintes
cargos: I  Prefeito ou VicePrefeito; II  Secretário Municipal
ou Secretário Executivo Municipal; III  Procurador Geral do
Município,ProcuradorGeralAdjuntoePresidentedaComissão
de Licitação; IV  Presidente ou Superintendente nos Órgãos
ou Entidades da Administração Indireta; V  Coordenador
na Secretaria Municipal de Finanças  SEFIN; VI  Gerente
da Célula de Gestão do ISS (CGISS); Célula de Desenvolvi
mentoTecnologiada Informação (CDTI);CéluladeEducação
Fiscal; Célula de Controle Financeiros, todos da SEFIN; e
VIIServidoresdesignadosmedianteatodoSecretárioMunici
paldeFinançasparatrabalhardiretamentenoProgramaNota
Fortaleza.” (NR). Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na
datadesuapublicação.Art.3º Ficamrevogadasasdisposi
ções em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA,
aos07dejulhode2014.
      

   Por delegação nos termos da Portaria nº
36/2013.






Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o
bemimóvelqueindicaedáou
trasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lheconfereoart.83daLeiOrgânica
doMunicípiodeFortaleza,de05deabrilde1990,ecomapoio
noDecretoLeinº3.365,de21dejunhode1941,alteradopela
Leinº2.786,de21demaiode1956,naLeinº4.132,de10de
setembrode1962,enoDecretoLeinº1.075,de21dejaneiro
de 1970. DECRETA: Art. 1º  Ficam declarados de utilidade
pública,parafinsdedesapropriaçãotodososimóveis,benfeito
riaseservidõeslocalizadosaolongodaAvenidaValParaísoe
transversais,noBairroJangurussu,notrechocorrespondenteà
poligonaldescritanoAnexo IdesteDecreto,conformeprojeto
elaboradopelaSecretariaMunicipaldeInfraestruturaSEINF.
Art.2ºOsbensimóveisdescritosnoartigoanterior,comtodas
asbenfeitoriaseservidõesneleexistentesserãodesapropria
dospeloMunicípiodeFortalezaparafinsdeexecuçãodaobra
de drenagem, terraplenagem e pavimentação, integrantes do
Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza 
DRENURB. Art. 3º  Ficam excluídos da presente declaração
de utilidade pública, para fins de desapropriação, quaisquer
imóveis, prédios e benfeitorias pertencentes ao Estado e à
Uniãosituadosnaáreadiscriminadanoartigo1º.Art.4ºFica
aSecretariaMunicipalde Infraestrutura SEINF,autorizadaa
promoverdeformaamigáveleaProcuradoriaGeraldoMunicí
pio  PGM a executar judicialmente a desapropriação de que
trataopresenteDecreto,devendoasdespesascorreraconta
derecursosespecíficosaseremtransferidosparaaSecretaria
Municipal de Infraestrutura  SEINF, Dotação Orçamentária:
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 11 DE DEZEMBRO DE 2007 Nº 13.716

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI N° 9309 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007 

Cria o Fundo Municipal de          
Apoio aos Micro e Pequenos 
Empreendimentos Produtivos e 
dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica criado o Fundo Municipal de Apoio aos Micro e 
Pequenos Empreendimentos Produtivos, para financiar o inves-
timento e capital de giro de micro e pequenos empreendimen-
tos econômicos populares, cooperativas e associações de 
trabalhadores que desenvolvem atividades relacionadas à 
agricultura urbana, prestação de serviços, indústria, agroindús-
tria, pesca artesanal, bem como ao turismo e artesanato. Art. 2° 
- A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) controlará 
a movimentação dos recursos do Fundo Municipal de Apoio 
aos Micro e Pequenos Empreendimentos Produtivos e fará a 
tomada de contas dos recursos aplicados. Parágrafo Único - 
Os recursos do fundo sobre o qual dispõe esta Lei serão man-
tidos em conta específica, aberta no Banco do Brasil S.A., que 
receberá também os reembolsos dos empréstimos concedidos. 
Art. 3° - O Fundo Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos 
Empreendimentos Produtivos deverá ser constituído por dota-
ção orçamentária específica, doações, convênios, créditos 
especiais da União, do Estado, do Município, de órgãos da 
administração direta e indireta, de empresas privadas e de 
rendimentos auferidos, devendo buscar a auto-suficiência para 
reaplicação dos recursos, através da rotatividade de financia-
mento. § 1° - Os recursos iniciais para a constituição do fundo 
deverão advir das dotações Orçamento Municipal de 2007 - 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Dotação Orçamentária - 
Geração de Trabalho e Renda - Fundo Municipal de Apoio aos 
Micro e Pequenos Empreendimentos Produtivos. § 2° - Incidi-
rão sobre os financiamentos aos micro e pequenos empreen-
dimentos juros estabelecidos anualmente pelo Comitê de Análi-
se de Crédito, que deverão aproximar-se, em valores percen-
tuais, aos índices e às previsões oficiais de remuneração da 
poupança. Art. 4° - O planejamento e a avaliação das ações do 
Fundo Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Empreendi-
mentos Produtivos serão definidos na programação anual de 
trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). 
Art. 5° - Fica criado o Comitê de Análise de Crédito (CAC), com 
a seguinte composição: I - 1 (um) representante da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (SDE); II - 1 (um) representan-
te da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA); III - 1 
(um) representante do Banco do Nordeste do Brasil (BNB); IV - 
1 (um) representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas no Ceará (SEBRAE-CE); V - 1 (um) re-
presentante de sociedade civil, escolhido pelo Conselho Muni-
cipal do Trabalho (COMUT/Fortaleza). § 1° - O mandato de 
seus membros e seu funcionamento deverá ser estabelecido 
pelo Comitê de Análise de Crédito, em seu regimento interno, 
submetido pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico à 

aprovação do Chefe do Poder Executivo.  § 2° - É vedada a 
concessão dos benefícios desta Lei aos micro e pequenos 
empreendimentos que gozam de assistência financeira de 
outros programas municipais, estaduais e federais, ou de 
quaisquer entidades de crédito, com o mesmo objetivo do Fun-
do Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimen-
tos Produtivos. Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de dezem-
bro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO N° 9155/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n° 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
os servidores relacionados em anexo, dos cargos em comissão 
discriminados, integrantes da estrutura administrativa da Prefei-
tura Municipal de Fortaleza, constante do Quadro Permanente - 
Parte I - Cargos em Comissão. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de dezembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

 LOTAÇÃO NOME ESCOLA FUNÇÃO SIMB. DATA 

SER I Maria Luciara 

Gomes San-

dras

EMEIF Dois de 

Dezembro (Com-

plexo João Marçal 

de Mesquita) 

Secretário DNI.1 02.05.07 

SER III Maria de Fá-

tima Camilo de 

Almeida

EMEIF José Car-

los da Costa Ri-

beiro (Complexo 

de Cidadania José 

Carlos da Costa 

Ribeiro)

Secretário DNI.1 12.11.07 

SER IV Sandra Maria 

A. Medeiros 

EMEIF José Ba-

tista Oliveira 

Secretário DNI.1 12.11.07 

SER V Margarida Ma-

ria Gonçalves 

Maciel 

EMEIF Novo 

Renascer  

Secretário DNI.1 12.11.07 

SER V Edna Rejane 

Germano de 

Castro

EMEIF Edílson 

Brasil Soares 

Secretário DNI.1 12.11.07 

SER VI Marinho Pereira 

da Silva 

EMEIF Otávio de 

Farias

Secretário DNI.1 12.11.07 

SER VI Solange Maria 

Mota de Vas-

concelos Cri-

sóstomo

EMEIF Delma 

Hermínia da Silva 

Pereira

Secretário DNI.1 12.11.07 

*** *** *** 

 ATO N° 9156/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
designar, JOÃO ALBERTO NOGUEIRA DE CASTRO, como 
Apoio, remuneração equivalente à simbologia DAS.3, da Co-
missão Técnica de Matrícula e Controle Acadêmico, vinculado 
a Secretaria Municipal de Educação - SME, a partir de 
01.10.2007. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
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CAPÍTULOVI
DOCONTROLEEDAFISCALIZAÇÃO

 Art.28ºAFundaçãodeApoioàGestãoIntegra
daemSaúdedeFortalezasesujeitaráàsnormasdefiscaliza
ção e controle previstos em seu Estatuto e à supervisão do
órgãomunicipalaquesevincula,paraefeitodecumprimento
de seus objetivos estatutários, harmonização de sua atuação
comapolíticamunicipaiseobtençãodeeficiênciaadministrati
va. Art. 29º  A Fundação de Apoio à Gestão Integrada em
SaúdedeFortalezasubmeteráassuascontasaocontroledo
Tribunal de Contas dosMunicípios, nos termos da legislação
vigente, e à supervisão do Conselho Curador, para efeito de
cumprimentodeseusobjetivosestatutários.

CAPÍTULOVII
DARESPONSABILIDADEDOSDIRIGENTES


 Art. 30º  Constitui responsabilidade dos mem
bros da Diretoria Executiva da Fundação deApoio à Gestão
IntegradaemSaúdedeFortaleza,ofielcumprimentodascláu
sulasdocontratodegestão,especialmentenoqueserefereao
plano operativo e ao cumprimento das metas. Art. 31º  Os
membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva res
pondemadministrativaecivilmentepelosprejuízosquecausa
remàentidade,quandoprocederemnoexercíciodesuasatri
buiçõesoupoderes,comculpaoudolo,eaindanahipótesede
violaçãodalei,doestatutoedocontratodegestão.§1ºOs
dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outros
administradores,salvosecomelesforemconiventes,senegli
genciarem na fiscalização ou se, de tais atos tendo conheci
mento, deixarem de agir para impedir a sua prática. § 2º A
DiretoriaExecutivaseráresponsávelpelosatospraticadosem
desconformidade com a lei, com o estatuto da Fundação de
ApoioàGestãoIntegradaemSaúdedeFortaleza,comocon
trato de gestão e com as diretrizes institucionais emanadas
peloConselhoCurador.§3ºEximesederesponsabilidadeo
dirigentequefaçaconsignarsuadivergênciaematadereunião
doConselhoCuradoroudaDiretoriaExecutiva.


CAPÍTULOVIII
DOREGIMEDECONTRATAÇÃO


 Art.32ºAFundaçãodeApoioàGestãoIntegra
daemSaúdedeFortaleza(FAGIFOR),nostermosdoart.119
daLein.8.666,de21de junhode1993,editará regulamento
próprioqueestabeleçaprocedimentosdiferenciadosparalicita
ções e contratos, devendo observar seus princípios, bases e
diretrizes e normas gerais. Parágrafo único.O regulamento a
queserefereesteartigoficasujeitoàaprovaçãodoConselho
Curador,devendoserpublicadointegralmentenoDiárioOficial
doMunicípiodeFortaleza.


CAPÍTULOIX
DOENSINO,PESQUISAEAVALIAÇÃODETECNOLOGIAS


 Art.33ºAFundaçãodeApoioàGestãoIntegra
da em Saúde de Fortaleza (FAGIFOR) poderá desenvolver
atividades de ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias de
saúde, podendo captar recursos financeiros para fomento e
desenvolvimentodepesquisasedaeducaçãopermanenteem
saúde junto aoPoderPúblico eà iniciativa privada,mediante
aprovaçãodoConselhoCurador.

CAPÍTULOX
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

 Art.34ºAFundaçãodeApoioàGestãodeSaú
de de Fortaleza poderá receber a cessão de servidores ou
empregadosdeórgãoseentidades integrantesdaAdministra
ção Pública federal, estadual oumunicipal, direta ou indireta,
quaisquerquesejamasatividadesaseremexercidas.Art.35º
É vedada a cessão de empregados da Fundação.Art. 36º 
DuranteafasedeimplantaçãodaFundação,enquantonãofor
firmadooprimeirocontratodegestão, ficaoPoderExecutivo

autorizado,naformadoart.6º,incisoI,destaLei,atransferirà
Fundaçãorecursosfinanceiros,medianteplanodeaplicação.§
1ºOdispostonocaputdesteartigonãocaracterizarelaçãode
dependênciaorçamentáriaentreaFundaçãodeApoioàGes
tãoIntegradaemSaúdedeFortalezaeoMunicípiodeFortale
za.§2ºAdotaçãoespecialdequetrataesteartigoficalimita
daa24(vinteequatro)meses,contadosdainscriçãodosatos
constitutivosdaFundaçãonoRegistroCivildePessoasJurídi
cas.Art. 37º A Fundação deApoio à Gestão Integrada em
SaúdedeFortalezanãoédependentedoorçamentomunicipal,
devendoaprovarseupróprioorçamento,deacordocomseus
instrumentos contratuais e outras receitas. Parágrafo único.A
Lei deDiretrizesOrçamentáriasMunicipal deverádispor, anu
almente,sobreaformadeapresentaçãodoscontratosdeges
tão,dequetrataestaLei,naLeiOrçamentáriaAnualeaorga
nizaçãodasinformaçõesrelativasaoscontratosdegestãoque
deverão compor as informações complementares à lei orça
mentáriaanual.Art.38ºAcontabilidadedaFundaçãodeApoio
à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza submetese às
regras estabelecidas para as empresas estatais, e também
contábeis em conformidade com os Princípios Fundamentais
de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e
suasInterpretaçõesTécnicaseComunicadosTécnicos,elabo
radospeloConselhoFederaldeContabilidade,esuasrespec
tivasalterações.Art.39ºAinstalaçãodaFundaçãodeApoioà
GestãoIntegradaemSaúdedeFortalezaeoiníciodoexercício
de suas competências serão realizados gradativamente, a
partirdoregistronoCartóriocompetentedaescriturapúblicade
suaconstituição.Art.40ºFicaoPoderExecutivoautorizadoa
abrircréditoespecialnaSecretariaMunicipaldaSaúdeparaos
finsdoart.36destaLei.Art.41ºEstaLeiComplementarentra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA,em19dedezembrode2014.








Dispõe sobre o Fundo Munici
pal de Desenvolvimento Eco
nômico (FMDE) e dá outras
providências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1° OFundoMunicipaldeDesenvolvi
mento Socioeconômico (FMDS), criado pela Lei Municipal n.
8.068,de08deoutubrode1997,passaadenominarseFundo
Municipal deDesenvolvimentoEconômico (FMDE), constituin
doseeminstrumentodenaturezacontábile financeira,vincu
lado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
(SDE).

CAPÍTULOI
DOFUNDOMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

 Art.2°OFundoMunicipaldeDesenvolvimento
Econômico(FMDE)temcomoobjetivofomentareapoiarações
paraalavancarodesenvolvimentoeconômicodoMunicípiode
Fortaleza,emconformidadecomasaçõeseprogramasprevis
tosnoPlanoPlurianual,nasLeisdeDiretrizesOrçamentáriase
nasLeisOrçamentáriasAnuais.


CAPÍTULOII

DOSRECURSOS


 Art. 3° O Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econômico (FMDE)seráconstituídodasseguintesReceitas: I
— recursos provenientes do Tesouro Municipal, estabelecido
pormeiodedotaçãoorçamentáriaanual,previstanoorçamen
tomunicipal,paramanutençãoecusteiodassuasatividades;II
— doações e legados, além de transferências da União, do

DOM n. 14.429/2014
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Estado,deentidadespúblicaseprivadas,nacionaise interna
cionais resultantes de auxilio, convênios e parcerias com o
Município; III— contrapartida financeira de parceiros empro
gramasmunicipaisno campododesenvolvimentoeconômico;
IV—empréstimosconcedidosporentidades financiadorasde
açõesapoiadaspeloFundo;V— reembolsodecréditos con
cedidosaosbeneficiáriosdeprogramasamparadospeloFun
do; VI— rendas provenientes da aplicação de seus próprios
recursos; VIII— outras receitas admitidas em lei.Art. 4°  O
orçamentodoFundoevidenciaráaspolíticaseoprogramade
trabalhosgovernamentais,observadosoPlanoPlurianualeLei
deDiretrizesOrçamentárias,eosprincípiosdauniversalidade
e do equilíbrio. § 1º  O orçamento do Fundo integrará o do
Município, em obediência ao princípio da unidade. § 2º  O
orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e execu
ção,ospadrõesenormasestabelecidasnalegislaçãopertinen
te.

CAPÍTULOIII
DADESTINAÇÃODOSRECURSOS

 Art. 5°  Os recursos do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico (FMDE) poderão ser aplicados
nas seguintes ações: I — financiamento total ou parcial de
projetos e ações dos Programas voltados para o desenvolvi
mentoeconômicodoMunicípiodeFortaleza;II—apoioaem
preendimentospormeiodeconsultorias técnicas,capacitação
depessoal, subsídio total ouparcialdealuguéisou reformas,
financiamento de máquinas, equipamentos e insumos; III —
pagamento pela prestação de serviços voltados para elabora
ção de estudos e pesquisas vinculadas ao desenvolvimento
econômico do Município; IV— pagamento demanutenção e
custeio de suas atividades; V— outras aplicações admitidas
emleiereferentesàsmetasaseremalcançadaspormeiodo
Fundo.

CAPÍTULOIV
DAGESTÃODOFUNDO

Art. 6º  O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico
(FMDE) será gerido pela SecretariaMunicipal do Desenvolvi
mento Econômico (SDE). Parágrafo Único  Na Gestão do
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE), a
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE)
contará com o apoio técnico de 1 (um) Coordenador, 1 (um)
Contadore1(um)Tesoureiro.


CAPÍTULOV
DACONTABILIDADEDOFUNDO

Art.7º AcontabilidadedoFundo temporobjetivoevidenciar
as situações financeiras, patrimoniais e orçamentárias dos
serviçosrelacionadosaousoeabusodesubstânciaspsicoati
vasnoMunicípio,observadosospadrõesenormasestabeleci
dasna legislaçãopertinente.Art. 8º A contabilidadeseráor
ganizadadeformaapermitirassuasfunçõesdecontrolepré
vio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de
aprimorar eapurarcustosdosserviçose, consequentemente,
deconcretizaroseuobjetivo,bemcomo interpretareanalisar
osresultadosobtidos.

CAPÍTULOVI
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art.9ºAsfunçõesdeCoordenador,remuneraçãoequivalente
àsimbologiaDNS1,deContador, remuneraçãoequivalenteà
simbologia DAS1, e Tesoureiro, remuneração equivalente à
simbologiaDAS3, criadas pela LeiMunicipal n. 8.068, de08
deoutubrode1997, ficam transformadasnosCargosdePro
vimento em Comissão de Coordenador, simbologia DNS1,
Contador, simbologia DNS1, Contador, simbologia DAS1, e
Tesoureiro, simbologia DAS3. Art. 10  O suporte técnico
administrativo necessário para o funcionamento do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE) será pres
tadopelaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico
(SDE).Art.11 OChefedoPoderExecutivo regulamentaráo

Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE) no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação
destaLei.Art.12Ficamconvalidadostodososatosadminis
trativosdeexecuçãoorçamentáriapraticadosapartirde1ºde
janeirode2013pelaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimento
Econômico em relação aos recursos do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Socioeconômico (FMDS). Art. 13  Esta Lei
Complementarentraemvigornadatadesuapublicação,revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de dezembro de 2014.
      









Dispõe sobre a competência,
estrutura e organização da
FundaçãodaCriançaedaFa
míliaCidadã (FUNCI)edáou
trasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1º  A Fundação da Criança e da
FamíliaCidadã(FUNCI),instituídapelaLeiMunicipaln.7.488,
de30dedezembrode1993,comsuasalteraçõesposteriores,
temsuacompetência,estruturaeorganizaçãodisciplinadasna
formadestaLeiComplementar.Art.2ºAFundaçãodaCriança
e da Família Cidadã (FUNCI), fundação pública de direito
público,compersonalidadejurídicadedireitopúblico,vinculada
àSecretariaMunicipaldoTrabalho,DesenvolvimentoSociale
Combate à Fome (SETRA), com sede e foro na cidade de
Fortaleza, patrimônio próprio e autonomia administrativa e
financeira,integraaAdministraçãoIndiretadoPoderExecutivo
Municipal.

CAPÍTULOI
DASCOMPETÊNCIAS


 Art. 3º  A Fundação da Criança e da Família
Cidadã(FUNCI) tempor finalidadeexecutaraspolíticaspúbli
cas de proteção e defesa dos direitos da criança, do adoles
centeedafamília.Art.4ºAFundaçãodaCriançaedaFamília
Cidadã (FUNCI) tem as seguintes atribuições: I — promover
políticas públicas que garantam a efetivação dos direitos de
crianças, adolescentes e famílias no âmbito do Município de
Fortaleza,garantindolhesproteção integraleprioridadeabso
luta,conformepreconizaoEstatutodaCriançaedoAdolescen
te;II—executardiretamente,ouporintermédiodeinstituições
públicas ou privadas, nacionais e internacionais, mediante
convênios, contratos e termos de cooperação, políticas de
prevençãoeenfrentamentoàsviolaçõesdedireitosdecrianças
eadolescentes;III—garantirdeformaorganizadaearticulada
aproteçãoedefesadacriançaedoadolescentequeprecise
de acolhimento, possibilitando um atendimento inclusivo e de
qualidade, de acordo com a tipificação nacional de serviços
socioassistenciais; IV—planejar,coordenareexecutarações
depromoçãodedireitosdirecionadosacriançaseadolescen
tes; V—prestar atendimento a crianças e adolescentes com
seus direitos violados, encaminhado, quando necessário, as
respectivasfamíliasparaosserviçossocioassistenciaisespecí
ficos,deacordocomalegislaçãovigente.VI—atuardeforma
articulada comentidades governamentais enão governamen
tais para exercer açõesmobilizadoras, educativas e preventi
vasjuntoàsfamíliasquepossuamcriançaseadolescentesem
situação de risco pessoal e social; VII— contribuir, de forma
participativa, em fóruns, eventos e políticas relacionados aos
direitos da criança, adolescente e da família; VIII — gerir o
fundoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescente; IX
—desempenharoutrasatividadesnecessáriasaocumprimento
de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delega
das.

DOM n. 14.429/2014
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situação de rua, que sejam reconhecidas pelomovimento e/ou
pelaprópriapopulaçãoemsituaçãoderua.§1ºAseleçãodas
entidades da sociedade civil e os representantes da população
emsituaçãoderuaorganizadaseráfeitaporseusparesmedian
teprocessoeleitoralemfórumpróprio.Eposteriormente,apósa
indicação dos representantes das entidades da sociedade civil,
serão nomeados peloChefe do ExecutivoMunicipal. § 2º  Os
membrosdoComitêMunicipal dePolíticasPúblicasdaPopula
ção em Situação de Rua representantes dos órgãos públicos
governamentais serão indicados por seus titulares e nomeados
peloChefedoExecutivoMunicipal. §3º Osmembros daCo
missão serão nomeados para um mandato de 02 (dois) anos,
prorrogáveis,pormais02 (dois)anos.§4º OComitê teráum
coordenadoreumcoordenadoradjunto,eleitosentreseusmem
bros, para mandato de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01
(um) ano. Art. 10º  O Comitê Municipal de Políticas Públicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua, poderá convidar gesto
res,especialistas,erepresentantesdapopulaçãoemsituaçãode
ruaparaparticipardesuasreuniõeseatividadescomoobserva
doreseconsultores.Art.11ºAparticipaçãonoComitêMunicipal
dePolíticasPúblicasparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuanão
seráremunerada,sendoconsideradaprestaçãodeserviçopúbli
co relevante. Art. 12º  O Gabinete do Prefeito, através da
SETRA,daráapoio técnicoadministrativoe forneceráosmeios
necessários à execução dos trabalhos do comitê municipal de
políticaspúblicasparaapopulaçãoemsituaçãoderua.Art.13º
EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições emcontrário. PAÇODAPREFEITURAMU
NICIPAL,em18dedezembrode2014.







AprovaoRegulamentodoFundo
MunicipaldoJovemEmpreende
dor instituído pela Lei n° 9.582,
de30dedezembrode2009eal
teradopelaLein°10.130,de28
de novembro de 2013, e dá ou
trasprovidências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lhesãoconferidaspeloart.83, IIIeVI,
daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezaeCONSIDERANDOo
quedispõeaLein°9.582,de30dedezembrode2009,alterada
pelaLein°10.130de28denovembrode2013.DECRETA:Art.
1ºFicaaprovadooRegulamentodoFundoMunicipaldoJovem
Empreendedor,queacompanhaesteDecreto.Art.2ºEsteDe
cretoentraemvigornadadatadesuapublicação,revogadasas
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,
em23dedezembrode2014.

        



REGULAMENTODOFUNDOMUNICIPALDOJOVEM
EMPREENDEDOR


CAPÍTULOI

DISPOSIÇÕESGERAISEOBJETIVOS


 Art. 1º OFundoMunicipal deFinanciamento do
Programa CREDJOVEM, instituído pela Lei Municipal n° 9582,
de30dedezembrode2009,doravantedenominadoFundoMu
nicipaldoJovemEmpreendedor,alteradopelaLein°10.130,de

28 de novembro de 2013, observará o disposto neste Regula
mento.Art.2ºOProgramaCREDJOVEM,coordenadoeexecu
tadopelaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico,é
umprogramadecréditodestinadoa financiareapoiara forma
ção de pequenos empreendimentos, gerando oportunidades de
trabalhoerendaparajovensnafaixaetáriade18a29anosde
idade,queestejamemsituaçãodevulnerabilidadesocialesejam
oriundosdaRedePúblicadeEnsino,parapromoverodesenvol
vimento do Município de Fortaleza. § 1º  O Programa
CREDJOVEM financiará planos de negócio de até quinze mil
reais (R$ 15.000). § 2º  Os beneficiários devolverão sessenta
porcento(60%)dovalortomado.Art.3ºOsrecursosdoFundo
MunicipaldoJovemEmpreendedor,cujasfontesestãoelencadas
no art. 2º da Lei 9.582, de 30.12.2009, serão depositados na
ContaCorrenten°25.2158,daAgêncian°00086doBancodo
BrasilS/A.ParágrafoÚnicoAcontaserámovimentadaconjun
tamentepeloSecretárioMunicipaldeDesenvolvimentoEconômi
coepeloCoordenadordoFundo,enaausênciadestes,porseus
substitutoslegais.

CAPÍTULOII
GESTÃODOFUNDO


 Art.4ºPublicadoesteRegulamento,oSecretário
MunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoindicaráseurepresen
tante no Comitê Gestor e oficiará ao Secretário Municipal de
Planejamento, Orçamento eGestão, ao Coordenador de Políti
casPúblicasdeJuventude,aoConselhoMunicipaldeJuventude
eaoSecretárioMunicipaldeFinanças,solicitandoaindicaçãode
seusrespectivos representantesparacomporemoComitêGes
tordoFundoMunicipaldoJovemEmpreendedor,emobediência
aodispostonoart.2ºdaLei10.130,de28denovembrode2013.
§1ºAescolhadorepresentantenoComitêGestordeverárecair
sobre técnico de nível superior, ou estudante universitário, de
preferênciaafeitoaquestõesfinanceiras,ecumprirámandatode
dois (2) anos, vedada a recondução imediata; § 2º  OComitê
GestorserápresididopelorepresentantedaSDE;§3ºOSecre
tárioMunicipaldeDesenvolvimentoEconômicoreuniráoComitê
paraaprovaçãodoseu regimento internonos trintadiassubse
quentes à publicação desteRegulamento.Art. 5º Os projetos
aprovadospelasinstânciastécnicasdaSDE,paraefeitodeapoio
doFundoMunicipaldoJovemEmpreendedor,serãosubmetidos
àaprovaçãodoComitêGestor,paraconcessãodofinanciamen
to.§1º Osprojetosdeverãoreceberaprovaçãodamaioriado
ComitêGestor,cujasdecisõesserãoregistradasemataepubli
cadasnoDiárioOficialdoMunicípio DOM.§2º ASecretaria
MunicipaldeDesenvolvimentoEconômicomanteráatualizadoo
balançodaorigemedodestinodosrecursosdoFundoMunicipal
do JovemEmpreendedor, para controle permanente do Comitê
Gestor.


CAPÍTULOIII
INSTRUÇÕESCOMPLEMENTARES


 Art.6º FicaaSecretariaMunicipaldeDesenvol
vimentoEconômicoSDEautorizadaadeliberarsobreoscasos
omissos neste Regulamento, que vierem a surgir no curso da
movimentaçãodoFundoMunicipaldoJovemEmpreendedor,nos
termosde sua competênciaadministrativa.Art. 7º  EsteRegu
lamentoentraemvigornadatadapublicaçãodoDecretoqueo
aprovar.Art.8ºRevogamseasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 23 de dezembro de 2014.

         









AbreaosOrçamentosdoMunicípio,emfavordediver
sos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$39.291.504,00parareforçodedotaçõesorçamentá
riasconsignadasnovigenteorçamento.
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_________________________
[Firmadodirigentemáximodoórgãoouentidade]




[Localidade/UF],______[data].


[NomedodirigentemáximodaCITINOVA]


__________________


[CargododirigentemáximodaCITINOVA]


_______________________
[FirmadodirigentemáximodaCITINOVA]






Alteraa redaçãodosarts.1ºe
4ºdoDecreton°13.329,de24
demarçode2014,edáoutras
providências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lheconfereoart.83,daLeiOrgânica
doMunicípiodeFortalezade05deabrilde1990,ecomapoio
no Decreto  Lei Federal n° 3.365 de 21 de junho de 1941,
alteradopelaLein°2.786de21demaiode1956enaLein°
4.132de10desetembrode1962enoDecretoLein°1.075,
de21dejaneirode1970.DECRETA:Art.1ºFicamalterados
oart.1ºeoart.4ºdoDecreton°13.329de24demarçode
2014,quepassamavigorarcomasseguintes redações: "Art.
1ºFicadeclaradadeUtilidadePública,parafinsdedesapro
priaçãopeloMunicípiodeFortaleza,apoligonalsituadonaRua
Roberto Pedrosa, disposto na seguinte poligonal: Partindo do
ponto PT00, de coordenadas X=558885,60 e Y=9587566,00,
comumazimutede64º4'28",ecomdistância75,00mencontra
se o ponto PT01; Partindo do ponto PT01 com um ângulo
interno90,16º,seguindoemdireçãoaosul,numadistânciade
43,00m encontrase o ponto PT02; Partindo do ponto PT02
comumângulointerno89,84º,seguindoemdireçãoaooeste,
numadistânciade75,00m,encontraseopontoPT03;Partin
dodopontoPT03comumângulointerno90,16º,seguindoem
direção ao norte, numa distância de 43,00m, encontrase o
ponto PT00, onde iniciou a poligonal, com área total de
3.225,00m²eperímetrode236,00m,correspondenteàmatrícu
lan°50.604doCartóriodeRegistrodeImóvelda1ªZonada
ComarcadeFortaleza,emconformidadecomoprojetoelabo
rado pela SecretariaMunicipal de Educação  SME. Art. 4º 
FicaaSecretariaMunicipaldeInfraestruturaSEINF,autoriza
daapromoveramigáveleaProcuradoriaGeraldoMunicípio
PGM,aexecutarjudicialmenteadesapropriaçãodequetratao
presente Decreto, devendo as despesas correr a conta de
recursos específicos a serem transferidos para a Secretaria
Municipal da Educação  SME,DotaçãoOrçamentária: Proje
to/Atividade 24901.12.368.0105.1130.0001, Elemento deDes
pesa 4.4.90.61, Fonte 0.101 e 0.105". Art. 2º  Este Decreto
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PAL, em 23 de dezembro de 2014.  






AprovaoRegimentoInternodo
Fundo Municipal do Jovem
Empreendedor da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
EconômicoSDE.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,IIIeVI,

daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.DECRETA:Art.1º
Fica aprovado o Regimento Interno do Fundo Municipal do
JovemEmpreendedor,queacompanhaesteDecreto.Art.2º 
EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação, revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL, em23 de dezembro de 2014.




PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA
SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO
FUNDOMUNICIPALDOJOVEMEMPREENDENDOR


REGIMENTOINTERNO


CAPÍTULOI

NATUREZAEOBJETIVOS


 Art.1ºOComitêGestordoFundoMunicipaldo
JovemEmpreendedor,instituídopeloart.3ºdaLein°9582,de
30 de dezembro de 2009, e regulamentado pelo Decreto n°
12.715, de 08 de novembro de 2010, e alterado pela Lei n°
10130,de28denovembrode2013,éainstânciaresponsável
pelocontroledas receitasedespesasdoFundo,cabendolhe
para tanto:a)acompanharaexecuçãodoorçamentodoFun
do;b)aprovaroscontratosdefinanciamentocomrecursosdo
Fundo; c) encaminhar ao Secretário da SDE propostas de
aperfeiçoamento das ações do programa CREDJOVEM; d)
aprovar  balanço financeiro trimestral, semestral e anual do
Fundo;e)aprovarseuRegimentoInterno,queserásubmetido
aoChefedoPoderExecutivo.


CAPÍTULOII
DAORGANIZAÇÃO


 Art.2ºOComitêGestorteráaseguintecompo
sição: I) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
DesenvolvimentoEconômicoSDE,queopresidirá;II)01(um)
representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão; III)01(um)representantedaCoordenadoriadePolíti
cas Públicas de Juventude; IV) 01 (um) representante dos
jovens,escolhidopeloConselhoMunicipaldeJuventude;V)01
(um)representantedaSecretariaMunicipaldeFinanças.Art.3º
Cadarepresentantetitularteráumsuplente,queosubstituirá
nasausênciasenos impedimentos.§1º A indicaçãodosu
plenteobedeceráaoscritériosestabelecidosparaaescolhado
titular;§2ºEmsuasausênciasouemimpedimentoseventu
ais,opresidenteserásubstituídoporseusuplente.Art.4ºAo
presidentedoComitêGestorincumbedirigirecoordenarsuas
atividadese,especificamente:a)convocarepresidiras reuni
ões; b) submeter àaprovação doComitêGestor a pautadas
reuniões;c)designarrelatores;d)assinarasatas,resoluçõese
decisões do Comitê Gestor; e) representar o Comitê Gestor,
quandoesteforconvocado;f)presidirapossedenovosrepre
sentantes. §1º OComitê terá umSecretárioExecutivo, de
signadopeloseuPresidente,apósaprovaçãodocolegiado.§
2º OSecretárioExecutivo,senão formembrodocolegiado,
participarádassuasreuniões,semdireitoavoto;§3ºAcrité
riodoPresidenteemediantesuasolicitação,poderãoparticipar
dasreuniõesdoComitê,semdireitoavoto,representantesde
órgãos da União, do Estado e do Município, bem como de
entidadesdedireitopúblicoouprivado,cujaatuaçãointeresse
diretaouindiretamenteaoMunicípiodeFortaleza.


CAPÍTULOIII
DOMANDATODOSREPRESENTANTES


 Art.5ºOmandatodosrepresentantesédedois
(2) anos, contados de sua posse, permitida uma recondução.
ParágrafoÚnicoOsuplente,aoassumirocargocomotitular,
cumprirá o restante domandato de seu antecessor. Art. 6º 
Trinta(30)diasantesdeseencerraromandatodecadarepre
sentanteedeseusuplente,opresidenteoficiaráàentidadepor
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elerepresentada,solicitandoaindicaçãodosnomesquecom
porãoarepresentaçãonoperíodoseguinte.ParágrafoÚnico
Publicadaanomeação,osnovosrepresentantesserãoempos
sadospeloPresidentenaprimeirareuniãoordináriaouextraor
dináriaseguinte.


CAPÍTULOIV
DASREUNIÕESEDELIBERAÇÕES


 Art.7ºOComitêreunirseátrimestralmenteem
caráterordinário,atravésdecomunicaçãoaosrepresentantes,
comantecedênciamínimade sete (7)dias, indicandoo local,
data, hora e pauta de matérias para deliberação. Parágrafo
Único  Impossibilitado de comparecer à reunião, o represen
tante titulardistodaráconhecimentoaopresidente,oqueau
tomaticamentecredenciaosuplenteasubstituílo.Art.8º As
reuniõesextraordináriaspoderãoocorreraqualquertempo,por
convocaçãodopresidente,oude1/3(umterço)dosrepresen
tantes.Art.9ºAsreuniõesdoComitêsópoderãoocorrercom
a presença de, pelomenos, cinquenta por cento (50%)mais
umdos representantes. § 1º  Salvo disposição em contrário,
asdecisõesdoComitêserão tomadaspormaioriasimplesde
votos,comoquorummínimoprevistoacima,eterãocaráterde
deliberação.§2º QualquermembrodoComitêpoderáapre

sentarpedidodevistadematériaconstantenapauta,devendo
oassuntoretornarnareuniãoseguinte.§3ºAsdeliberações
doComitêserãoassinadasporseuPresidenteepublicadasno
DiárioOficialdoMunicípio,sobformadeResolução.


CAPÍTULOV
DAALTERAÇÃODESTEREGIMENTOINTERNO


 Art. 10  As deliberações doComitê, relativas a
alteraçõesdesteRegimentoInterno,deverãocontarcomapro
vação de, nomínimo, 2/3 (dois terços) dos representantes e,
emseguida,encaminhadaaoTitulardaSDE,paraseuconhe
cimentoepublicadasnoDiárioOficialdoMunicípio,sobforma
de resolução. Art. 11 Os casos omissos, no presenteRegi
mento Interno, serão resolvidos por deliberação nas reuniões
doComitê. Art. 12  EsteRegimento Interno, entra em vigor,
após ser aprovado por ato do Chefe do Poder Executivo e
publicado no Diário Oficial do Município. PAÇO DA PREFEI
TURA MUNICIPAL, em 23 de dezembro de 2014. 


    








Indica a localização do logradouro público denomi
nadoAudízioMoscadeCarvalho,conformeespecí
fica.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,XXVdaLeiOrgânicado
MunicípiodeFortalezaedeacordocomoart.679daLei5.530de23dedezembrode1981.DECRETA:Art.1°ARuaAudízioMos
cadeCarvalho,antesRua20,cujadenominaçãooficialfoiaprovadapelaLein°8.426,de12deabrilde2000,nologradourosentido
norte/sul,conhecidocomoRua20, limitedasglebasP2eP3doSítioCocó,situadoa lestedaRuaZucaAcioly (LeiMunicipaln°
5.968/1985), tendo início na Avenida Santos Dumont e término na rua que prolonga a Alameda Eliane Lúcia (Lei Municipal n°
7.412/1993)noBairroManuelDiasBranco,conformecroquidelocalizaçãoemanexo.Art.2°Estedecretoentraráemvigornadata
desuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em29dedezembrode2014.








AlteraoDecreto nº 13.274, de 20 dedezembrode
2013,quedispõesobreoGabinetedeGestão Inte
gradaMunicipal–GGIM,naformaqueindica.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloincisoVIdoart.83da
LeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezae,DECRETA:Art.1ºOart.1ºdoDecretonº13.274,de20dedezembrode2013,passaa
vigorarcomaseguinteredação.“Art.1ºFicacriadooGabinetedeGestãoIntegradaMunicipalGGIM,vinculadoàSecretariaMunici
paldeSegurançaCidadã,instânciacolegiadadedeliberaçãoecoordenação,noâmbitodoMunicípiodeFortaleza,doProgramaNa
cionaldeSegurançaPúblicacomCidadaniaPRONASCI,instituídopelaLeiFederalnº11.530,de24deoutubrode2007”.(NR)Art.
2ºO§1ºdoart.3ºdoDecretonº13.274,de20dedezembrode2013,passaavigorarcomaseguinteredação:“Art.3ºOGabinete
deGestãoIntegradaMunicipalGGIMserácompostopelosseguintes:§1ºÓrgãosMunicipaisnatosquecompõemoGGIM:IChe
fedoPoderExecutivo;IISecretariaMunicipaldeSegurançaCidadã;IIIGuardaMunicipaldeFortaleza;IVSecretariaMunicipalde
EsporteeLazerdeFortaleza;VSecretariaMunicipaldeSaúde;VISecretariadeTrabalho,DesenvolvimentoSocialeCombateà
Fome;VIISecretariaDireitosHumanos;VIIISecretariadeDesenvolvimentoEconômico;IXSecretariaMunicipaldeEducação;X
SecretariadeCulturadeFortaleza;XICoordenadoriadePolíticassobreDrogas;XIIAutarquiaMunicipaldeTrânsito,ServiçosPú
blicoseCidadaniadeFortaleza;XIIICâmaraMunicipaldeFortaleza;XIVCoordenadoriaEspecialPoliticasPublicasdeJuventude;
XV– InstitutodePlanejamentodeFortaleza”. (NR)Art.3º EsteDecretoentraemvigordadatadesuapublicação, revogadasas
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em30dedezembrode2014.









Regulamenta o lançamento e a arrecadação do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana(IPTU)doexercíciode2015.


 O PREFEITODOMUNICÍPIODE FORTALEZA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso VI, da Lei
Orgânica doMunicípio deFortaleza.CONSIDERANDOo disposto nos artigos 288 e 291 da LeiComplementar n° 159, de 23 de
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categorias profissionais discriminadas a seguir: 01 (um) Auxiliar 
de Serviços Gerais; 01 (um) Office-Boy; 01 (um) Digitador. 
DATA: 29.10.2002. FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se o 
presente contrato pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 com as modificações que lhe introduziu a Lei Federal n° 
8.883/94, pelo estabelecido no Edital, inclusive nos anexos I e 
II - Projeto Básico e Executivo. VIGÊNCIA: Este contrato terá 
vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 
limites legais, mediante manifestação de vontade pela contra-
tante. ASSINATURAS: ���� �������� ������ ������� �� ����
���������������� �������������������������������
���� �� �������������� ���������� ������������ ���
������� ���� �VISTO: ������ 
������� �� ���� �� ������
������������������������������ �

������������
�

� ���������ESPÉCIE: Aditivo ao Termo de Com-
promisso de Estágio que entre si celebram a Fundação da 
Criança e da Família Cidadã – FUNCI, a Universidade Estadual 
do Vale do Acaraú - UVA e a estudante de Pedagogia FRAN-
CISCA JARINA GONÇALVES XAVIER, para os fins que nele 
indica. OBJETO: O presente Aditivo ao Termo de Compromisso 
de Estágio decorre do convênio para estágio firmado entre a 
FUNCI e a Universidade Estadual do Vale do Acaraú - UVA, 
com o objetivo de interar esforços e proporcionar a complemen-
tação de ensino e aprendizagem em treinamento prático e de 
relacionamento humano, não gerando vínculo empregatício. 
DATA: 02.09.2002. VIGÊNCIA: O estágio terá início em 
02.09.2002 e término em 02.09.2003, compreendendo 01 (um) 
ano, não podendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o último 
dia do semestre do ano fixado para a conclusão do curso da 
estagiária. ASSINATURAS: ���� �������� ������ ������� ��
������������������� ��������������������������������
�� �������������e��������������������� �VISTO: ���
���� 
������� �� ���� �� ������������� ��������� �� ���
��������� �

������������
�

� ���������ESPÉCIE: 3° Termo Aditivo celebrado 
entre a Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI, e a 
empresa ALFA Serviços e Transportes Ltda. OBJETO: O Con-
trato n° 07/2000, celebrado entre a FUNCI e a ALFA, fica pror-
rogado pelo período de 12 meses, conforme previsto na cláu-
sula sétima do citado instrumento. Aplica-se ao contrato o rea-
juste de 10,54% (dez vírgula cinqüenta e quatro por cento), 
cujo valor mensal passa a ser de R$ 45.216,39 (quarenta e 
cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos). 
DATA: 29.10.2002. ASSINATURAS: ���� �������� ������
�����������������������������������������������������
����� ��������� �� ������������ ���� � VISTO: ������

������������� ������������������������ ���������
����� �

�

�����������������������������������������
��
����������������������������������

�

 �������� ��� ��������� � CONTRATANTE: 
Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cida-
dania de Fortaleza. CONTRATADO: Consórcio VTI - HS Tecno-
logia, Empresa Líder VTI Tecnologia Ltda. OBJETO: Serviço de 
informatização, envolvendo hardware, software, rede, comuni-
cação de dados, e toda a estrutura que for necessária para a 
gestão de documentos. FUNDAMENTAÇÃO: Concorrência n° 
002/02. VALOR GLOBAL: R$ 5.991.809,70 (cinco milhões, 
novecentos e noventa e um mil, oitocentos e nove reais e se-
tenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Consignadas 
ao Projeto/Atividades Código 33201061810036.2055.0001 - 
Operacionalização do Trânsito, Elemento de Despesa 3.3.9039 
Fonte de Recurso 280 do orçamento da Autarquia Municipal de 
Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza - AMC. 
PRAZO DE DURAÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses, podendo 

ser prorrogado nos limites legais. SIGNATÁRIOS: Pela Autar-
quia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania 
de Fortaleza: �� �����������������������������  Pela Con-
tratada: ������������������������� ����������������
��� ���������� e ���������� ������ �� ������� ������� ��
���������������������  Fortaleza, 01 de outubro de 2002. 
VISTO:� ����� ������ �� �������� ������ �� ����� � ���
��������������������� �

�

������������������
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Institui o parto e nascimento 
humanizados nos hospitais e 
casas de parto do município de 
Fortaleza, assegurando os direi-
tos básicos da parturiente. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art. 1° - Ficam assegurados o parto e nascimento humanizados 
nos hospitais e casas de parto do município de Fortaleza, sen-
do assim definidos os procedimentos que respeitam os direitos 
básicos de parturiente. Art. 2° - Constituem direitos básicos da 
parturiente: I - Presença do companheiro ou alguém da família 
para acompanhar o parto, dando segurança e apoio; II - Rece-
ber orientações, passo a passo, sobre o parto e os procedimen-
tos que serão adotados com a parturiente e o bebê; III - Rece-
ber líquidos; IV - Liberdade de movimentos durante o trabalho 
de parto; V - Escolha da posição mais confortável para o parto; 
VI - Relaxamento para aliviar a dor, podendo ser massagem, 
banho morno ou qualquer outra forma de relaxamento que seja 
a mais conveniente para a parturiente; VII - Respeito, mediante 
tratamento pelo nome, privacidade e atendimento às suas 
necessidades; VIII - Contato imediato com o bebê logo que 
nasce; IX - Alojamento conjunto para que o recém-nascido 
fique o tempo todo perto da mãe. Parágrafo único - Os direitos 
básicos da parturiente poderão ser alterados, por ocasião do 
parto, de acordo com os critérios médicos a serem adotados. 
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI-
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 31 de outubro de 2002. 

�����������������
¡����
�����������

������������
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Disciplina o uso de quotas de 
gênero nos programas e cur-
sos, com o objetivo de geração 
de emprego e renda. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte lei: 
Art. 1° - Às mulheres fica destinada a quota mínima de 30% 
(trinta por cento) das matrículas em todo os programas e cur-
sos elaborados e mantidos pelo órgão competente do Poder 
Executivo Municipal, com o objetivo de geração de emprego e 
renda. Parágrafo único - Se até 5 (cinco) dias úteis antes do 
início das atividades, a quota mínima mencionada neste artigo 
não estiver preenchida, fica desobrigado seu cumprimento. Art. 
2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 31 de outubro de 2002.  

�����������������
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Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social. 
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar alterações no Plano de Trabalho 
das 50 Associações Comunitárias implantadas pela Secretaria 
de Educação e Assistência Social - SEDAS. As alterações se 
justificam pela necessidade de: Acrescentar recursos para 
pagamento dos porteiros; Aumentar o valor da per capta para 
alimentação; Ajustar salário dos auxiliares de creche. Art. 2º - 
Aprovar o novo valor do Plano de Trabalho das creches comu-
nitárias da Prefeitura Municipal de Fortaleza, conseqüentes do 
acréscimo de despesas para R$ 87.278,38 (oitenta e sete mil, 
duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Art. 3º - 
Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, com sua 
eficácia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 12 de 
junho de 2003. 	������������� ������������������������
�������� �������������HOMOLOGAÇÃO: ������������

�����������Data: 26 de junho de 2003. 

������������
�

����������������������
�

� O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no uso de suas competências 
legais, atribuídas pela Lei Municipal nº 8.404 de 24 de dezem-
bro de 1999 e  
 CONISIDERANDO o disposto no artigo 1º, do 
Decreto nº 1.605, de 25 de agosto de 1995 que regulamenta o 
FNAS, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,  
 CONSIDERANDO a necessidade de comunica-
ção do Fundo Municipal de Assistência Social e do Conselho 
Municipal de Assistência Social através de telefonia móvel e  
 CONSIDERANDO o Parecer Técnico de nº 
192/03 da Comissão Temática Permanente de Gerenciamento 
do Fundo Municipal de Assistência Social. RESOLVE: 
 Art. 1º - Aprovar as despesas do FMAS no valor 
de R$ 376,60 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta cen-
tavos) para pagamento das contas de tarifas e assinaturas à 
entidade Teleceará Celular S.A - TIM - referente ao mês de 
junho.  
 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da 
publicação, com sua eficácia homologada pelo gestor do 
FMAS.  
 Fortaleza, 24 de junho de 2003. 
  

	������������� ������������
�������������������������������

�
HOMOLOGAÇÃO: ������������
������������
Data: 26 de junho de 2003. 

�
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Cria o Serviço Municipal de 
Emprego e Estágio no Municí-
pio de Fortaleza. 

 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei. 
  Art. 1º - Fica criado no Município de Fortaleza o 
Serviço de Empregos e Estágio.  
 Art. 2º - O serviço ao qual se refere o art. 1º desta 
Lei, cadastrará pessoas interessadas em trabalhar nos diversos 
segmentos de nosso mercado, como também um convênio 
com empresas que possam receber profissionais para estágio.  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 

   PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 27 de junho de 2003.  
 

���������������������������
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Dispõe sobre a proibição de 
depósito prévio de pecúnia de 
qualquer espécie para interna-
ção em hospitais, públicos ou 
privados, no Município de Forta-
leza. 

 
  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei. 
  Art. 1º - Fica proibido o depósito prévio, sob 
qualquer forma de pecúnia, nos casos de internação de emer-
gência de pacientes em hospitais, públicos ou privados, no 
Município de Fortaleza.  
 Art. 2º - Em caso de desobediência ao disposto 
nesta lei, o infrator devolverá em dobro a caução exigida ao 
consumidor, no caso o paciente ou a sua família.  
 Art. 3º - É o hospital, público ou privado, obrigado 
a expor, de forma permanente, a tabela de preços dos serviços 
médicos, bem como dos medicamentos e materiais que even-
tualmente poderão ser utilizados no tratamento do paciente.  
 Art. 4º - Fica proibida a apresentação da conta 
hospitalar sem especificação de preços, quantidade e tipo de 
produto, como remédios e material cirúrgico eventualmente 
utilizados no tratamento do paciente, ou apresentá-la com 
quantidades e valores incompatíveis com o período e tipo de 
tratamento.  
 Parágrafo Único - A sanção a ser aplicada ao 
hospital, público ou privado, a que se refere o caput deste arti-
go, consubstanciar-se-á no dobro do valor cobrado.  
 Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir de sua publica-
ção.  
 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
 
  PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 27 de junho de 2003. 
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Denomina de MARTIM SOA-
RES MORENO, uma escola no 
Bairro Vila Velha. 

 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei.  

 Art. 1º - Fica denominada de Martim Soares Mo-
reno uma escola pública municipal no Bairro Vila Velha.  

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial. 

 PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 27 de junho de 2003. 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 07 DE JULHO DE 2005 Nº 13.116

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 8945 DE 05 DE JULHO DE 2005 

Denomina de Bairro de Lour-
des um Bairro de Fortaleza. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica denominado de BAIRRO DE LOURDES um bairro 
de Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 05 de julho de 2005. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11854 DE 06 DE JULHO DE 2005 

Cria o Estágio Social no âmbito 
da Prefeitura Municipal de For-
taleza e estabelece critérios pa-
ra celebração de Convênio e 
Acordo de Cooperação entre a 
Prefeitura Municipal de Fortale-
za e o Consórcio Social da Ju-
ventude do Programa Nacional 
do Primeiro Emprego. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
exercício de suas atribuições legais e tendo em vista as dispo-
sições contidas nos incisos VI e IX do art. 76 da Lei Orgânica 
do Município; CONSIDERANDO a integração entre as necessi-
dades da Administração Pública e o dever de contribuir com a 
formação profissional da juventude e, de forma especial, de 
jovens afrodescendentes, descendentes indígenas, portadores 
de necessidades especiais ou que estejam em situação de 
vulnerabilidade social no Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO a existência do Consórcio Social da Juventude no 
Município de Fortaleza e Região Metropolitana, constituído no 
âmbito da Lei Federal nº 10748/2003, a qual institui o Programa 
Nacional do Primeiro Emprego do Ministério do Trabalho e 
Emprego do Governo Federal. DECRETA: Art. 1º - A Prefeitura 
Municipal de Fortaleza - PMF constitui 200 (duzentas) vagas de 
Estágio Social, a serem preenchidas por Convênio ou Acordo 
de Cooperação celebrado com o Consórcio Social da Juventu-
de, representado por sua entidade-âncora na Região Metropoli-
tana de Fortaleza. Art. 2º - O Estágio Social definido neste 
decreto não origina nenhum vinculo empregatício entre o esta-
giário e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Art. 3º - O Estágio 
Social destina-se a jovens com idade entre 16 (dezesseis) e 24 
(vinte e quatro) anos que preencham as seguintes característi-
cas: I - Estejam cursando o primeiro ou segundo ano do ensino 
médio; II - Estejam matriculados e freqüentando a Rede Pública 
de Ensino; III - Sejam afrodescendentes, descendentes indíge-
nas, portadores de necessidades especiais ou estejam em 
situação de vulnerabilidade social; IV - Tenham cumprido a 
formação profissional e façam parte do cadastro do Consórcio 
Social da Juventude. Art. 4º - O Convênio ou Acordo de Coope-

ração de que trata o art. 1º deste decreto, será formalizado 
através da Secretaria de Administração do Município - SAM, a 
quem competirá a assinatura do Acordo, em conjunto com o 
titular do órgão requisitante e o representante legal do Consór-
cio Social da Juventude. Art. 5º - Para participarem do progra-
ma Estágio Social deverão os órgãos e entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta, interessados em desenvolver uma 
ação de cooperação e solicitar estagiários, adotar obrigatoria-
mente os seguintes procedimentos: I - encaminhar a SAM uma 
demanda através de exposição de motivos e possíveis áreas 
de atuação do jovem; II - demonstrar que as unidades ou seto-
res onde os estudantes deverão desenvolver as atividades de 
estágio oferecem condições satisfatórias, no sentido de propi-
ciar experiências significativas à formação profissional dos 
jovens; III - disponibilizar bolsa-estágio correlata à formação 
profissional desenvolvida pelo estudante no Consórcio Social 
da Juventude do Programa Nacional do Primeiro Emprego. 
Parágrafo Único - A seleção de estagiários será feita de comum 
acordo com os representantes do Consórcio Social da Juven-
tude em Fortaleza e da Assessoria de Políticas para a Juventu-
de do Gabinete da Prefeita e será regulamentada por Portaria 
da Secretaria de Administração do Município. Art. 6º - O estágio 
social terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 
pelo mesmo período uma única vez, após avaliação realizada 
pelo órgão requisitante, pela Secretaria de Administração e 
pelo(s) representante(s) do Consórcio Social da Juventude em 
Fortaleza. Art. 7º - A carga horária do estágio será de 20 horas 
semanais, adequada imperiosamente à necessidade do órgão 
requisitante e à jornada escolar do bolsista. Art. 8º - A título de 
bolsa-estágio, será pago pela PMF ao estagiário o valor cor-
respondente ao da bolsa-estágio nível médio/profissionalizante 
vigente da PMF. § 1º - Será realizado, obrigatoriamente, pelo 
órgão requisitante, um Seguro de Acidente Pessoal em favor do 
estagiário. § 2º - A bolsa-estágio não será concedida a ocupan-
tes de cargo, emprego ou função pública. § 3º - As despesas 
decorrentes dos valores pagos, a título de bolsa-estágio, corre-
rão por conta da dotação orçamentária de cada órgão ou enti-
dade requisitante. Art. 9º - As Sociedades de Economia Mista e 
Empresas Públicas, que detenham orçamento e receitas pró-
prias, formularão seus Convênios ou Acordos de Cooperação, 
obedecendo, no entanto, o valor remuneratório da bolsa-
estágio definida neste decreto. Art. 10º - Este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. GABINETE DA PREFEITA, em 06 de julho de 
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE CONTRA-RECURSO 
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 27/2005. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: A seleção de empresa pessoa física ou jurídica para 

o registro de preços visando à aquisição de material 
odontológico destinado as Secretarias Executivas 
Regionais I, II, III, IV, V, VI e Instituto de Previdência 
do Município - IPM. 
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 RESOLUÇÃO Nº 787/2006 - O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no 
uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei Municipal 
nº 8.404 de 24 de dezembro de 1999 e CONSIDERANDO o 
disposto no artigo 1º, do Decreto nº 1.605, de 25 de agosto de 
1995 que regulamenta o FNAS, instituído pela Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO a importância do 
atendimento à Mulher no Município de Fortaleza. CONSIDE-
RANDO o aditivo ao Convênio nº 081/2005 - SPM/PR, Proces-
so nº 00036.000132/2005-47 referente à mudança do Plano de 
Trabalho como também a alteração da cláusula terceira do 
Convênio entre o Município de Fortaleza com interveniência da 
Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social - SE-
DAS com o Centro de Capacitação e Assessoria da Mulher - 
Elo Feminista. CONSIDERANDO a justificativa técnica para 
alteração do orçamento tendo em vista as dificuldades na libe-
ração dos recursos no tempo previsto, em função de questões 
relativas à Prefeitura Municipal de Fortaleza. CONSIDERANDO 
o Ofício nº 0205/06 anexo ao Processo nº 5365/06 ao CMAS-
Fortaleza pela Coordenadoria de Políticas Públicas de Assis-
tência Social e CONSIDERANDO o Parecer Técnico de nº 
711/06 da Comissão Temática Permanente de Gerenciamento 
do Fundo Municipal de Assistência Social. RESOLVE: Art. 1º - 
Aprovar o Plano de Trabalho da Secretaria Especial de Políti-
cas para Mulheres, Aditivo ao Convênio nº 081/200 referente a 
implantação do Centro de Referência e Atendimento a Mulher 
em Situação de Violência a ser desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, no valor 
total de R$ 175.393,00 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e 
noventa e três reais) recurso do Tesouro Federal com contra-
partida do Tesouro Municipal no valor de R$ 91.617,46 (noven-
ta e um mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e seis 
centavos). Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da 
publicação, com sua eficácia homologada pelo Gestor do 
FMAS. Fortaleza, 20 de dezembro de 2006. Maria Aurileide de 
Souza Soriano - PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. 
HOMOLOGAÇÃO: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - SEDAS. DATA: 20.12.06. VISTO: Virgínia Márcia 
Assunção Viana - COORDENADORA DE POLÍTICAS PÚ-
BLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

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

 
EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 015,  

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 101, 102, 105, 
106, 109, 113, 114, 115, 120 e 
acresce os arts. 100-G, 100-H, 
107-A, 107-B, 123-A e 123-B 
na forma que indica e dá outras 
providências.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados 
os arts. 101, 102, 105, 106, 109, 113, 114, 115, 120 e acresce 
os arts. 100-G, 100-H, 107-A, 107-B, 123-A e 123-B, que pas-
sam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 100-G - O servidor 
será aposentado: (AC) I - por invalidez permanente, sendo os 
proventos integrais quando decorrentes de acidente em servi-
ço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incu-
rável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos; 
(AC) II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (AC) III 
- voluntariamente, por idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, calculados na forma prevista em lei 
específica, desde que preencha cumulativamente, os seguintes 
requisitos: (AC) a) tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no serviço público federal, estadual, distrital e munici-
pal; (AC) b) tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercí-
cio no cargo em que se dará a aposentadoria; e (AC) c) 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e 60 (sessenta) 
anos de idade, se mulher. (AC) § 1º - Lei complementar poderá 
estabelecer exceções ao disposto no inciso III, “a” e “c”, deste 
artigo, no caso de exercício de atividades especiais, insalubres 
ou perigosas. (AC) § 2º - É assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios estabelecidos em lei. (AC) Art. 100-H - 
Decorridos 60 (sessenta) dias da data em que tiver sido proto-
colado o requerimento da aposentadoria, o servidor será consi-
derado em licença especial, podendo afastar-se do serviço, 
salvos se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedi-
do. Art. 101 - Os serviços públicos pertinentes à Previdência e 
Assistência Municipal serão prestados através do Instituto de 
Previdência do Município, órgão autônomo financeiramente, 
cuja execução dependerá de uma receita própria determinada 
por lei, bem como de plano de custeio e de programa de de-
sembolso próprios. (NR) ............. Art. 102 - É assegurada ao 
servidor público municipal o cômputo para fins de aposentado-
ria do tempo que o mesmo contribuiu para o Regime Geral de 
Previdência Social antes do seu ingresso no serviço público, 
bem como o tempo de contribuição no serviço público federal e 
estadual. Parágrafo Único - A forma de compensação dos re-
gimes de providência será regida por lei complementar. 
................ Art. 105 - Lei disporá sobre a concessão de benefício 
de pensão por morte, que será igual a: I - ao valor da totalidade 
dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabe-
lecido para os benefícios estabelecidos no Regime Geral de 
Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Fe-
deral, acrescentado de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito; II - 
ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo esta-
belecido para os benefícios estabelecidos no Regime Geral de 
Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Fe-
deral, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela exce-
dente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Pará-
grafo Único - É assegurada a antecipação da pensão, corres-
pondente a 70% (setenta por cento) do valor da última remune-
ração aos dependentes do servidor falecido, até que a pensão 
definitiva tenha o seu valor definido e a sua regularidade reco-
nhecida, ou negada, pelos órgãos competentes. (AC) Art. 106 - 
A lei disporá sobre concessão de pensão e aposentadoria es-
pecial aos dependentes do servidor municipal, no caso de 
morte por acidente de trabalho. ............ Art. 107-A - É assegu-
rada, na forma e nos prazos da lei, a participação dos repre-
sentantes dos servidores públicos municipais e dos aposenta-
dos na gestão administrativa do Instituto de Previdência do 
Município. (AC) Art. 107-B - O orçamento municipal destinará 
dotações orçamentárias à seguridade social. (AC) .................. 
Art. 109 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da admi-
nistração direta, indireta e fundações instituídas e mantidas 
pelo Município, só poderão ser feitas, se houver prévia dotação 
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, desde que 
previamente contempladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(NR) ............... Art. 113 - Os servidores, submetidos a regime 
de plantão, terão a carga horária reduzida em vinte por cento 
sem prejuízo dos direitos da categoria, a partir de vinte anos de 
comprovada atividade. Art. 114 - Fica o servidor municipal isen-
to do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), previsto no 
inciso I do art. 140 desta Lei Orgânica, exclusivamente em 
relação ao imóvel de sua propriedade, desde que utilize o bem 
como residência própria. (NR) Art. 115 - Quando a incidência 
na transação inter vivos, a qualquer título, for de competência 
do Município, fica o servidor municipal isento deste tributo, para 
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se, publique-se e cumpra-se. José Ademar Gondim Vascon-
celos - DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR.  

*** *** ***

PORTARIA Nº 128/2008 - De 03 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: EXONERAR, a partir de 03 de dezembro de 2008, 
o Sr. JAIRO EDUARDO CASSIANO LIMA, do cargo em comis-
são de Assistente Técnico III, desta empresa. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. José Ademar Gondim Vasconcelos 
- DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR.  

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 129/2008 - De 03 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: Nomear, a partir de 03 de dezembro de 2008, o Sr. 
JAIRO EDUARDO CASSIANO LIMA, para o cargo em comis-
são de Chefe de Unidade, desta empresa. Registre-se, publi-
que-se e cumpra-se. José Ademar Gondim Vasconcelos - 
DIRETOR PRESENTE DA ETUFOR.  

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 131/2008 - De 10 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: Nomear a partir de 10 de dezembro de 2008, o Sr. 
ÍTALO CIRÍACO BARROSO, para o cargo em comissão de 
Assistente Técnico IV, desta empresa. Registre-se, publique-se 
e cumpra-se. José Ademar Gondim Vasconcelos - DIRETOR 
PRESIDENTE DA ETUFOR.  

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 132/2008 - De 10 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: Exonerar, a partir de 10 de dezembro de 2008, o Sr. 
DOUGLAS LESSA DE MESQUITA, do cargo em comissão de 
Motorista, desta empresa. Registre-se, publique-se e cumpra-
se. José Ademar Gondim Vasconcelos - DIRETOR PRESI-
DENTE DA ETUFOR.  

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 133/2008 - De 11 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: Exonerar, a partir de 11 de dezembro de 2008, o Sr. 
ITALO ALVES TELES, do cargo em comissão de Auxiliar Admi-
nistrativo II, desta empresa. Registre-se, publique-se e cumpra-
se. José Ademar Gondim Vasconcelos - DIRETOR PRESI-
DENTE DA ETUFOR.  

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 134/2008 - De 11 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: Nomear, a partir de 11 de dezembro de 2008, a Sra. 
ANA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA, para o cargo em comis-
são de Analista Técnico II, desta empresa. Registre-se, publi-
que-se e cumpra-se. José Ademar Gondim Vasconcelos - 
DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 135/2008 - De 11 de dezembro de 
2008. O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANS-
PORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 32, do Estatuto Social. 
RESOLVE: Exonerar, a partir de 11 de dezembro de 2008, o Sr. 
CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 

de Auxiliar Administrativo II, desta empresa. Registre-se, publi-
que-se e cumpra-se. José Ademar Gondim Vasconcelos - 
DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR. 

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

EMENDA À LOM Nº 002 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008 

Modifica dispositivos da Lei Or-
gânica do Município de Fortale-
za.

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 26, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda à Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza: Art. 1º - Os incisos IX, XIII e XIV do art. 
98 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza passam a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 98..................................... IX - a 
remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fun-
dacional, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder, no âmbito do Poder Legislativo e no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito 
Municipal de Fortaleza, exceto quanto aos Procuradores do 
Município de Fortaleza enquadrados na Lei Complementar nº 
006, de 29 de maio de 1992, e suas alterações posteriores, aos 
quais se aplica a ressalva constante da parte final do inciso XI 
do art. 37 da Constituição Federal, com a redação que foi dada  
pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003;”(NR).....................XIII - a proibição de acumular estende-
se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas sub-
disiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo Poder Público; XIV - somente por lei específica poderá ser 
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atua-
ção. Art. 2º - O inciso VIII do art. 116 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Fortaleza passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 116...........................VIII - Licença-Gestante sem prejuízo 
do cargo ou emprego e do salário, com duração de 180 (cento 
e oitenta) dias.” Art. 3º - O caput do art. 138 da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 138 - A lei fixará o limite máximo e a relação de valo-
res entre a maior e a menor remuneração dos servidores públi-
cos da administração direta ou indireta, tendo como limite má-
ximo os valores percebidos como remuneração, em espécie, 
pelo Prefeito, observadas as ressalvas do art. 37, inciso XI da 
Constituição Federal.” Art. 4º - Fica suprimido o § 4º do art. 90 
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 5º - O art. 43 da 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 43 - Far-se-á a convocação do suplente, 
respeitada a ordem da diplomação na respectiva legenda parti-
dária, nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas 
no inciso I do art. 40, ou de licença por prazo igual ou superior 
a 120 (cento e vinte) dias”. Art. 6º - Esta emenda à Lei Orgâni-
ca do Município de Fortaleza entra em vigor na data de sua 
publicação. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, 
em 11 de dezembro de 2008. Agostinho Frederico C. Gomes 
-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 1º VICE-
PRESIDENTE. Elpídio Nogueira Moreira - 2º VICE-
PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. José 
Adelmo Martins - 2º SECRETÁRIO. Jorge Vieira - 3º SE-
CRETÁRIO.

*** *** ** 
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aquisição de imóvel único que se destine à sua moradia. (NR) 
Art. 116 - Suprimido. Art. 117 - Suprimido ......... Art. 119 - Su-
primido. Art. 120 - Os cargos e empregos públicos serão cria-
dos por lei, que fixará sua denominação, conjunto de atribui-
ções, padrão de vencimentos, condições de provimento e indi-
cará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. 
(NR) ................. Art. 123-A - A Procuradoria Geral do Município 
proporá a competente ação regressiva contra o servidor públi-
co, de qualquer categoria, declarado culpado por haver causa-
do à terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja 
obrigada judicialmente a reparar. (AC) § 1º - O prazo legal para 
ajuizamento da ação regressiva será a da legislação vigente, a 
contar da data em que o Procurador-Geral do Município for 
cientificado de que a Fazenda Municipal efetuou o pagamento 
do valor resultante da decisão judicial ou acordo administrativo. 
(AC) § 2º - O descumprimento, por ação ou omissão, no dis-
posto no caput deste artigo e no seu parágrafo primeiro, apura-
do em processo regular, acarretará a responsabilização civil 
pelas perdas e danos que daí resultarem. (AC) § 3º - A cessa-
ção, por qualquer forma, do exercício da função pública não 
exclui o servidor da responsabilidade perante a Fazenda Muni-
cipal. (AC) .............. Art. 123-B - A Fazenda Municipal, na liqui-
dação do que for devido pelo servidor ou empregado público, 
desde que anuído expressamente por este, poderá optar pelo 
desconto em folha de pagamento, o qual não excederá de uma 
quinta parte do valor da remuneração do servidor. (AC) Pará-
grafo Único - O agente público fazendário que autorizar o pa-
gamento da indenização dará ciência do ato, no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, ao Procurador-Geral do Município, sob pena 
de responsabilidade. (AC)” Art. 2º - Ficam revogados os arts. 
116, 117 e 119 da Lei Orgânica do Município. Art. 3º - Esta 
Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. Agostinho Frederico 
C. Gomes - PRESIDENTE. Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 
1º VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º VICE-
PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpi-
dio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú 
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** ***  

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 016,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera o caput dos arts. 124 e 
127, os arts. 125, 126, 130 e 
131 e acresce os arts. 124-A, 
126-A e 127-A, na forma que 
indica. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados o 
caput dos arts. 124 e 127, os arts. 125, 126, 130 e 131 e acres-
ce os arts. 124-A, 126-A e 127-A, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 124 - A fixação dos preços públicos, 
devidos pela utilização de bens, serviços e atividades munici-
pais, será feita pelo chefe do Poder Executivo mediante edição 
de decreto, salvo as exceções, previstas nesta Lei Orgânica. 
(NR) ................. Art. 124-A - As obras públicas municipais serão 
executadas pela Prefeitura, por administração direta ou indire-
ta, ou contratadas com particulares através de processo licitató-
rio, na forma da lei, sempre em conformidade com o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município. 
(AC) Art. 125 - É de responsabilidade do Município, de confor-
midade com os interesses e as necessidades da população, 
prestar serviços públicos, diretamente ou sob regime de con-
cessão ou permissão. (NR) Parágrafo Único - O Município 
retomará, sem indenização, os serviços públicos municipais 
permitidos ou concedidos, se executados em desconformidade 

com o ato ou contrato, destinando, na forma da lei, a permissão 
ou a concessão a outra empresa, de forma a garantir a continu-
idade dos serviços públicos. (NR) Art. 126 - Os contratos de 
concessão e os termos de permissão estabelecerão condições 
que assegurem ao poder público, nos termos da lei, a regula-
mentação e o controle sobre a prestação dos serviços  delega-
dos, observado o seguinte: (NR) I - no exercício de suas atribu-
ições, os servidores públicos, investidos de poder de polícia, 
terão livre acesso a todos os serviços e instalações das empre-
sas concessionárias ou permissionárias; (AC) II - estabeleci-
mento de sanções em caso de descumprimento de obrigações 
trabalhistas e de normas de saúde, higiene e segurança no 
trabalho e de proteção ao meio-ambiente. (AC) Art. 126-A - Os 
permissionários e os concessionários da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, que comprovadamente se envolverem com práti-
ca do turismo sexual, da prostituição infanto-juvenil e do co-
mercio de drogas ilícitas, terão cassadas suas permissões ou 
concessões. (AC) Art. 127 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os 
Vereadores e os servidores municipais, não poderão contratar 
com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após 
findas as respectivas funções. (NR) ............. Art. 127-A - Ne-
nhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência devi-
damente justificados, será realizada sem que constem: I - o 
respectivo projeto; II - o orçamento do seu custo; III - a indica-
ção dos recursos financeiros para o atendimento das respecti-
vas despesas; IV - a viabilidade do empreendimento, sua con-
veniência e oportunidade para o interesse público; V - os pra-
zos para seu início e término. .................. Art. 130 - Serão nulas 
de pleno direito as permissões, as concessões, bem como 
quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabele-
cido na Lei Orgânica e na legislação vigente. (NR) Art. 131 - O 
Município poderá consorciar-se com outros municípios para 
realização de obras ou prestação de serviços públicos de inte-
resse comum. (NR) Parágrafo Único - O Município deverá 
propiciar meios para criação, nos consórcios, de órgão consul-
tivo constituídos por cidadãos não pertencentes ao serviço 
público municipal. (AC)” Art. 2º - Esta Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de dezem-
bro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. 
Aluísio Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. 
José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram 
Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º 
SECRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 017,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera o caput do art. 143, os 
arts. 134, 137, 140, 141 e 143 
e acresce os arts. 141-A e  
143-A no forma que indica e dá 
outras providências.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados o 
caput do art. 143, os arts. 134, 137, 140, 141 e 143 e acresce 
os arts. 141-A e 143-A, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 134. ............. IV - contribuição social, cobrada de 
seus servidores para custeio, em benefício destes, do sistema 
de previdência social; (AC) V - contribuição para custeio de 
iluminação pública, facultada a cobrança na fatura de consumo 
de energia elétrica. (AC) § 1º - Sempre que possível, os impos-
tos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capaci-
dade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses obje-
tos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos 
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômi-
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COMUNITÁRIA ALGODÃO DOCE, pessoa jurídica de direito 
privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta 
capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de setem-
bro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9007 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Declara de utilidade pública a 
Associação Beneficente Nossa 
Senhora da Conceição. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, pessoa 
jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com 
sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 14 de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11899 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 

Convoca a I Conferência Muni-
cipal da Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 
246 e 76 incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Forta-
leza e, CONSIDERANDO que o processo de efetivação e con-
solidação do SUS é de responsabilidade do estado e da socie-
dade. CONSIDERANDO o controle Social do SUS é princípio 
legal, a ser obedecido, conforme reza o art. 7º da Lei nº 8.080 
de 19 de setembro de 1990 que garante o Controle Social do 
SUS. CONSIDERANDO que a edificação do Sistema Único de 
Saúde - SUS é um processo de responsabilidade do Município, 
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. DE-
CRETA: Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Municipal da 
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, a realizar-se nos 
dias 11, 12 e 13 de novembro 2005, sob os auspícios da Prefei-

ta Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de 
Saúde. Art. 2º - A I Conferência Municipal da Gestão do Traba-
lho e Educação em Saúde, terá como tema central: “Trabalha-
dores da Saúde e a Saúde de Todos os Brasileiros: Práticas de 
trabalho, de gestão, de formação e de participação”. Art. 3º - A 
Conferência supracitada será presidida pelo Secretário Munici-
pal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento, pelo Coor-
denador de Políticas de Saúde - COPS. Art. 4º - As despesas 
com a realização da I Conferência Municipal da Gestão do 
Trabalho e Educação em Saúde, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde/SMS. Art. 
5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 31 de outubro de 2005. Luizianne de Olivei-
ra Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO N° 11.900 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 

Abre aos Orçamentos do Muni-
cípio, em favor de diversos ór-
gãos, crédito suplementar no 
valor de R$ 28.176.660,00, pa-
ra reforço de dotações orça-
mentárias consignadas no vi-
gente orçamento. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização 
contida no art. 6°, I, “a” e “b”, da Lei n° 8.916, de 28 de dezem-
bro de 2004 e, CONSIDERANDO a necessidade de implemen-
tar a execução das ações dos orçamentos de diversos órgãos 
da Administração Municipal.  DECRETA: Art. 1° - Fica aberto 
aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, o 
crédito suplementar no valor de R$ 28.176.660,00 ( vinte e oito 
milhões, cento e setenta seis mil e seiscentos e sessenta re-
ais), para atender à programação constante do Anexo I deste 
Decreto. Art. 2° - Os recursos necessários à execução do dis-
posto no artigo anterior decorrerão de anulação total e parcial 
das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste Decre-
to. Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL, em 31 de outubro de 2005. Luizianne 
de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José 
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANE-
JAMENTO E ORÇAMENTO. 

ANEXO I AO DECRETO N° 11.900 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  ESF. ELEMENTO FONTE VALOR
11000 Gabinete da Prefeita    5.900
11102 Guarda Municipal de Fortaleza    5.900
04.122.0009.2018.0001 - Manutenção dos Serviços de Vigilância e Salvamento - 

Município 
   

 Passagens e Despesas com Locomoção F 3.3.90.33 0100 5.900
     
12000 Gabinete do Vice-Prefeito    33.000
12101 Gabinete do Vice-Prefeito    33.000
04.122.0002.2014.0002 - Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos 

Sociais - Município 
   

 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal F 3.1.90.11 0100 29.000
 Obrigações Patronais F 3.1.90.13 0100 4.000
     
15000 Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento    10.000
15901 Fundo Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico    10.000
16.122.0002.2122.0001 - Apoio as Ações de Desenvolvimento Sócio Econômico - 

Município 
   

 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica F 3.3.90.39 0100 10.000
     
18000 Secretaria de Finanças do Município    1.805.156
18101 Secretaria de Finanças do Município    1.805.156
04.122.0002.2014.0006 - Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos 

Sociais - Município 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2005 Nº 13.146

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 8950 DE 08 DE AGOSTO DE 2005. 

Altera os arts. 1º, 2º, 3º e 6º da 
Lei nº 8.094, de 25 de novem-
bro de 1997, estabelecendo a 
nova composição do Conselho 
Municipal do Trabalho de For-
taleza (COMUT/Fortaleza), na 
forma que indica, e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os arts. 1º, 2º, 3º e 6º da Lei nº 8.094, de 25 de no-
vembro de 1997, passam a ter a seguinte redação: “Art. 1º - 
Fica instituído o Conselho Municipal do Trabalho (COMUT/ 
Fortaleza), de natureza tripartite e paritária, instância autônoma 
no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), com o objetivo de contribuir com a elaboração das polí-
ticas públicas de emprego, renda e qualificação profissional; 
aprovar, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no âmbito do Municí-
pio, bem como promover a articulação com o Sistema Nacional 
de Emprego (SINE/CE). Parágrafo Único - A Secretaria Execu-
tiva do COMUT/Fortaleza será exercida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE). Art. 2º - O Conselho Muni-
cipal de Trabalho (COMUT/Fortaleza) terá um Regimento Inter-
no, no qual se definirão suas atribuições, seu funcionamento, 
sua composição e a forma de indicação de seus membros. 
Parágrafo Único - O Regimento Interno do COMUT/Fortaleza 
será elaborado por seus membros, que o aprovarão por maio-
ria absoluta, vigorando a partir de sua publicação no Diário 
Oficial do Município. Art. 3º - O COMUT/Fortaleza será com-
posto de 18 (dezoito) Conselheiros, com seus respectivos su-
plentes, sendo: 6 (seis) representantes do Governo; 6 (seis) 
representantes das entidades de trabalhadores e 6 (seis) das 
entidades dos empregadores, indicados por suas entidades ao 
COMUT/Fortaleza. § 1º - Os representantes do Governo e das 
entidades aludidas no caput deste artigo serão indicados ao 
COMUT/Fortaleza pelos órgãos e entidades, com apreciação e 
aprovação da Câmara Municipal. (VETADO). § 2º - Cabe ao 
Chefe do Poder Executivo a substituição dos Conselheiros 
indicados pelos órgãos representantes do Governo ao Conse-
lho Municipal do Trabalho (COMUT/Fortaleza), através de de-
creto. (VETADO). § 3º - Cabe ao Chefe do Poder Executivo, 
através de decreto, a substituição dos Conselheiros indicados 
pelos órgãos representantes dos trabalhadores e empregado-
res, desde que seja previamente encaminhado ofício à entida-
de a qual o Conselheiro a ser substituído representa, especifi-
cando os motivos de sua substituição, que por sua vez indicará 
3 (três) nomes para o Chefe do Poder Executivo escolher o 
substituto. (VETADO). Art. 6º - A Secretaria Executiva assegu-
rará as condições indispensáveis ao funcionamento do COMUT 
/Fortaleza e designará servidor para exercer a função de Se-
cretário do Conselho.” Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrá-

rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
08 de agosto de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 46/2005. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preços visando 

à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
(açúcar, alho, amido de milho, arroz, biscoito ou bo-
lacha doce tipo maisena, biscoito ou bolacha doce 
tipo Maria, biscoito ou bolacha salgado tipo cream 
cracker, canjiquinha de milho verde, colorífico natu-
ral, farinha de mandioca, farinha de milho flocada, 
feijão carioquinha, macarrão fino, óleo de soja refi-
nado, sal refinado, iodado, tempero completo líquido) 
para atender as necessidades das creches PNAE/ 
PNAC, creches escolarizadas (alunos da educação 
infantil), escolas pré-escolar e Ensino Fundamental - 
PNAE e Educação de Jovens e Adultos - PEJA da 
Rede de Ensino da Prefeitura Municipal de Fortaleza 
- PMF. 

 O Pregoeiro comunica aos licitantes e demais 
interessados que a empresa ORGANIZAÇÃO CEARENSE DE 
DISTRIBUIÇÃO LTDA., impugnou os termos do edital em epí-
grafe, encontrando-se o referido documento à disposição na Av. 
Heráclito Graça, 600, Fortaleza-Ce. Fortaleza, 18 de agosto de 
2005. Carlos Alberto Coelho Leitão - PREGOEIRO. 

*** *** *** 

AVISO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 46/2005. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preços visando 

à aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis 
(açúcar, alho, amido de milho, arroz, biscoito ou bo-
lacha doce tipo maisena, biscoito ou bolacha doce 
tipo Maria, biscoito ou bolacha salgado tipo cream 
cracker, canjiquinha de milho verde, colorífico natu-
ral, farinha de mandioca, farinha de milho flocada, 
feijão carioquinha, macarrão fino, óleo de soja refi-
nado, sal refinado, iodado, tempero completo líquido) 
para atender as necessidades das creches PNAE/ 
PNAC, creches escolarizadas (alunos da educação 
infantil), escolas pré-escolar e Ensino Fundamental - 
PNAE e Educação de Jovens e Adultos - PEJA da 
Rede de Ensino da Prefeitura Municipal de Fortaleza 
- PMF. 

 O Pregoeiro comunica aos licitantes e demais 
interessados que as empresas COMAX - Comercial Máxima 
Ltda e CARNEIRRIL Comercial Ltda., impugnaram os termos 
do edital em epígrafe, encontrando-se os referidos documentos 
à disposição na Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza-Ce. Forta- 
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Institui a Comissão de Erradica-
ção do Trabalho Infantil - PETI, 
nos termos que indica. 

 O PREFEITO DE FORTALEZA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelos incisos VI, IX e XII do art. 
76 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO que se constitui dever do Estado garantir os direitos fun-
damentais da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 
da Constituição Federal em vigor; CONSIDERANDO a neces-
sidade de erradicar a exploração do trabalho infantil, observan-
do a idade mínima de admissão no emprego, aprovada nos 
textos da Convenção 138 e da Recomendação 146, ambas da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, bem como de 
promover a imediata eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, que compõem a Convenção 182 e a Recomendação 
190, ambas da OIT, ratificadas pelo Governo Brasileiro; CON-
SIDERANDO a importância do Programa desenvolvido pelo 
Governo Federal voltado à Erradicação do Trabalho Infantil - 
PETI, coordenado pelo Ministério da Assistência e Promoção 
Social, por intermédio da Gerência do PETI; CONSIDERANDO 
a possibilidade de implantação do PETI no âmbito municipal, 
conquanto seja criada uma Comissão de Erradicação do Traba-
lho Infantil; CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS - aprovou, por unanimidade, a cria-
ção da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil 
- CMPETI. DECRETA: Art. 1º - Fica instituída a Comissão de 
Erradicação do Trabalho Infantil - CMPETI, vinculada à Secre-
taria Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, 
com a finalidade de cumprir os objetivos do Programa de Erra-
dicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município. § 1º - 
Constituem-se objetivos do PETI: I - retirar crianças e adoles-
centes do trabalho perigoso, penoso, insalubre e degradante; II 
- possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de 
crianças e adolescentes na escola; III - fomentar e incentivar a 
ampliação do universo de conhecimentos da criança e do ado-
lescente por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas 
e de lazer no período complementar ao da escola, ou seja, na 
jornada ampliada; IV - proporcionar apoio e orientação às famí-
lias por meio da oferta de ações sócio-educativas; V - promover 
e implementar programas e projetos de geração de trabalho e 
renda para as famílias. § 2º - Cabe à SEDAS, órgão gestor e 
coordenador do PETI em Fortaleza, através de sua Coordena-
doria de Políticas Públicas de Assistência Social, o apoio logís-
tico necessário ao funcionamento da Comissão de que trata 
este Decreto. Art. 2º - A CMPETI será composta por membros 
do setor público e da sociedade civil, representados pelos se-
guintes órgãos e entidades: I - Secretaria Municipal de Educa-
ção e Assistência Social - SEDAS; II - Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS; III - Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS; IV - Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - COMDICA; V - Conselho Tutelar I; VI - Conselho 
Tutelar II; VII - Conselho Tutelar III; VIII - Conselho Regional de 
Serviço Social - CRESS; IX - Ministério Público Estadual; X - 
Ministério Público do Trabalho; XI - Delegacia Regional do 

Trabalho; XII - Fórum Permanente das Organizações Não Go-
vernamentais de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente; 
XIII - Associação CURUMINS; XIV - Pastoral do Menor; XV - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Parágra-
fo Único - A Comissão de que trata esse artigo tem caráter 
consultivo e propositivo, não podendo seus membros serem 
remunerados a qualquer título e será formalizada mediante 
convocação do órgão gestor de assistência social, às entidades 
relacionadas, que deverão se apresentar com indicação formal 
da instituição que representa. Art. 3º - Compete à CMPETI: I - 
sensibilizar e mobilizar os setores do governo e da sociedade 
civil, garantindo ampla participação de todos os segmentos 
comprometidos com a garantia dos direitos e do desenvolvi-
mento integral das crianças e dos adolescentes, bem como os 
programas e projetos de atenção às famílias; II - participar das 
articulações para a construção de parcerias que somem esfor-
ços para erradicação do trabalho infantil no âmbito municipal; III 
- contribuir e participar da elaboração de Políticas Públicas 
voltadas para a criança e o adolescente; IV - sugerir procedi-
mentos complementares às normas e diretrizes municipais para 
a implantação e execução do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil; V - articular-se com organizações governa-
mentais e não governamentais e entidade de defesa dos direi-
tos da criança e do adolescente, dentre outras no atendimento 
às demandas de justiça, assistência psicológica, advocatícia, 
jurídica e social; VI - acompanhar o processo de cadastramento 
das famílias; Denunciar aos órgãos competentes a ocorrência 
do trabalho infantil; VII - receber e encaminhar aos órgãos 
competentes as denúncias e reclamações sobre a implantação 
do PETI ou de outros projetos que visem à erradicação do 
trabalho infantil; VIII - monitorar as ações desenvolvidas pelo 
órgão executor, inclusive o pagamento das bolsas às famílias; 
IX - supervisionar, de forma complementar, a situação das es-
truturas físicas, de equipamentos e de higiene dos serviços 
oferecidos ao público-alvo; X - consolidar relatórios e avalia-
ções das ações implantadas, encaminhando-os, por meio do 
órgão gestor municipal de Assistência Social, aos Conselhos 
Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Art. 4º - As despesas que decorrem das aplica-
ções deste Decreto correrão à conta da Dotação Orçamentária 
08.122.0016.2032.0001 da Secretaria Municipal de Educação e 
Assistência Social - SEDAS. Art. 5º - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em 
contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 20 de maio de 2003. ���� ���������������������
���������������������������������

������������

���������������	�����
�������������

	�

Abre aos Orçamentos do Muni-
cípio, em favor da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infra-Estrutura, cré-
dito especial no valor de                 
R$ 6.228.224,00, para o fim 
que indica. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização 
contida no art. 1º, da Lei n° 8.705, de 13 de maio de 2002 e, 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar o Programa 
de Trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
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 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bene-
ficente Cultural e Recreativa de Ipanema, pessoa jurídica de 
direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro 
nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 
de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8976 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Declara de utilidade pública a 
Associação Nova Geração.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova 
Geração, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem 
fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8977 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Declara de utilidade pública o 
Conselho Comunitário do Par-
que São José.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comu-
nitário do Parque São José, pessoa jurídica de direito privado, 
filantrópico, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ofi-
cial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de setembro de 
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8978 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Declara de utilidade pública a 
Associação de Proteção e As-
sistência à Maternidade e à In-
fância da Lagoa Redonda.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 
Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância da Lagoa 
Redonda, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem 
fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8979 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Declara de utilidade pública a 
Associação Educacional e Be-
neficente Nova Jerusalém.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Edu-

cacional e Beneficente Nova Jerusalém, pessoa jurídica de 
direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro 
nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 
de setembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8980 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Denomina de José Raimundo 
Costa uma artéria de Fortaleza.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica denominada de JOSÉ RAIMUNDO COSTA uma 
artéria de Fortaleza. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8981 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a instituição de 
um seminário para debater po-
líticas públicas e empregabili-
dade para adolescentes, 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 do Município de Fortaleza, 
um seminário anual para debater políticas públicas e emprega-
bilidade para adolescentes. Art. 2º - O seminário anual a que se 
refere o art. 1º desta lei constará de palestras, conferências, 
apresentação de projetos e assinaturas de convênios entre o 
Poder Executivo Municipal e a iniciativa privada, visando facili-
tar o acesso dos adolescentes ao mercado de trabalho. Art. 3º - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de setembro de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 6130/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto nº 11.011, de 03.08.2001. RE-
SOLVE autorizar a viagem do Sr. ANDRÉ MENDONÇA MA-
CHADO, Instrutor da ABIN - Agência Brasileira de Inteligência, 
matrícula nº 909318, concedendo o valor referente às passa-
gens aéreas do trecho Brasília/Fortaleza/Brasília, para prestar 
o serviço de formação e capacitação de Guardas Municipais, 
de parceria com o Governo Federal, nos dias 16 a 22 de outu-
bro do ano corrente, de interesse da municipalidade, devendo 
as despesas correrem por conta da Dotação Orçamentária: 
04.122.0009.2018.0001; Pessoal Civil: 3.3.90.14, consignada à 
Guarda Municipal de Fortaleza. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de outubro de 2005. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Maria Apa-
recida Américo Cordeiro - SECRETÁRIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 6131/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto nº 11.011, de 03.08.2001. RE-
SOLVE autorizar a viagem da Sra. CAROLINA DE MATTOS 
RICARDO, Coordenadora da Área de Políticas Municipais de 
Segurança do Instituto Sou da Paz, concedendo o valor refe-
rente às passagens aéreas do trecho São Paulo/Fortaleza/São 
Paulo, para prestar o serviço em consultoria da elaboração do 
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 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 Art. 1º - Fica desafetada do patrimônio público 
municipal, por interesse público, o terreno de formato triangular, 
situado no Loteamento Parque Trindade, com os seguintes 
limites e dimensões: a leste (frente): limitando com a Rua Con-
selheiro Tristão, lado par, medindo 46,21m; a oeste (fundos): 
limitando com os lotes 17, 18, 19 do Loteamento Parque Trin-
dade, medindo 40,14m; ao norte (lado esquerdo): limitando 
com a Rua Mestre Rosa, antes Rua Silva Jardim, medindo 
19,26m, totalizando uma área de 427,69m², tendo sido avaliado 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-
Estrutura (SEINF) em R$ 32.076,75 (trinta e dos mil, setenta e 
seis reais e setenta e cinco centavos).  
 Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a 
celebrar contrato de permuta do bem descrito no art. 1º desta 
Lei, por terreno de formato irregular, situado no Loteamento 
Praia Antônio Diogo, constituído da parte do Lote 01 da Quadra 
111-A, com os seguintes limites e dimensões: a leste (frente): 
limitando com a Avenida Dioguinho, lado par, medindo 20,00m; 
a oeste (fundos): limitando com o restante do lote 01 da Quadra 
111-A, medindo 23,00m; ao norte (lado esquerdo): limitando 
com o lote 02 da Quadra 111-A, medindo 17,00m; ao sul (lado 
direito): limitando com a rua conhecida como Rua Hélio Barrei-
ra, medindo 30,00m, totalizando uma área de 470,00m², tendo 
sido avaliado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infra-Estrutura (SEINF) em R$ 32.900,00 (trinta e 
dois mil e novecentos reais).  
 Parágrafo Único - O terreno descrito no caput 
deste artigo é parte do lote 01 da Quadra 111-A do Loteamento 
Antônio Diogo, objeto da Matrícula Imobiliária nº 21.356 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de 
Fortaleza, com área total de 1.000,00m², ficando, pois, rema-
nescente, uma área de 530,00m² do aludido terreno pertencen-
te à Integral Engenharia Ltda., a qual não será objeto da pre-
sente permuta.  
 Art. 3º - A área particular permutada pelo bem 
público será utilizada para a construção da via de acesso à 
ponte do Rio Cocó, transformando-se em bem público de uso 
comum do povo, via pública.  
 Parágrafo Único - O referido negócio jurídico não 
implicará qualquer dispêndio financeiro à Fazenda Pública 
Municipal, sendo que todos os custos com escrituração e regis-
tro correrão por conta da Integral Engenharia Ltda.  
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogando-se as disposições em contra-       
rio.  
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 26 de dezembro de 2003.  
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Altera a Lei nº 8.409, de 24 de 
dezembro de 1999, que dispõe 
sobre a Assistência à Saúde 
dos Servidores do Município de 
Fortaleza. 
 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 Art. 1º - O caput do art. 1º da Lei nº 8.409, de 24 
de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 1º - A Assistência à Saúde em favor dos 
Servidores do Município de Fortaleza e de seus dependentes 
será baseada no disposto nesta Lei, observado o estabelecido 
em regulamento específico a ser aprovado por Decreto do 
Chefe do Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
publicação desta Lei.” 
 Art. 2º - O art. 3º da Lei nº 8.409/99 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 3º - São considerados dependentes dos 
segurados para os fins de Assistência à Saúde: 
 I - o cônjuge, o companheiro ou a companheira: 
 II - os filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido; (NR) 
 III - o enteado e o menor sob Tutela Judicial, 
desde que designado pelo segurado ou segurada, comprova-
das a residência e a dependência econômica e no caso do 
menor sob Tutela, a respectiva decisão judicial; (NR) 
 Parágrafo Único - É facultada a inscrição no 
programa de Assistência à Saúde, desde que custeado pelo 
segurado ou segurada, e sem ônus para o Município de For-
taleza ou para o Instituto de Previdência do Município (IPM): 
(NR) 
 I - os filhos solteiros de 21 (vinte e um) anos de 
idade: (NR) 
 II - os pais: (NR) 
 III - os irmãos. (NR)” 
 Art. 3º - O caput do art. 5º da Lei nº 8.409/99 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 5º - A Assistência à Saúde será custeada 
mediante recursos de contribuições dos órgãos e entidades 
municipais e dos servidores, ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes facultativos, observadas as seguintes alíquotas:” 
(NR) 
 Art. 4º - O § 3º do art. 5º da Lei nº 8.409/99 pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 5º - ................................................................. 
 § 3º - A contribuição adicional pela inscrição dos 
dependentes enumerados dos incisos I, II e III, todos do pará-
grafo único do art. 3º desta Lei, será calculada sobre a remune-
ração do segurado ou segurada, considerando-se a idade do 
dependente facultativo nos seguintes percentuais: (NR) 
 I - 16% (dezesseis por cento), para o dependente 
com idade de 0 (zero) a 30 (trinta) anos; (AC) 
 II - 18% (dezoito por cento), para o dependente 
com idade acima de 30 (trinta) anos.” 
 Art. 5º - A Lei nº 8.409/99 será republicada com 
as alterações desta Lei, permanecendo inalterados os seus 
demais dispositivos. 
 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, ficando expressamente revogados o § 6º do 
art. 1º e o art. 7º, ambos da Lei nº 8.409/99.  
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 26 de dezembro de 2003. 
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Denomina de DR. FRANCISCO 
GADELHA, uma Rua de Forta-
leza. 
 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 Art. 1º - Fica denominada de Dr. Francisco Gade-
lha, uma Rua de Fortaleza. 
 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 26 de dezembro de 2003. 
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Cria o Programa Municipal de 
Inclusão Social, na forma que 
indica. 
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 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de 
Fortaleza, o Programa Municipal de Inclusão Social, desti-       
nado às ações de geração de emprego e transferência de  
renda a indivíduos e entidades, sem fins lucrativos, que         
atendam às exigências disciplinadas em ato regulamen-               
tar, a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo Muni-            
cipal. 
 § 1º - O Programa de que trata o caput deste 
artigo tem por finalidade a unificação dos procedimentos de 
gestão e execução das ações de geração de emprego e trans-
ferência de renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, especi-
almente as seguintes: 
 I - O PROGRAMA QUEM TEM MAIS VESTE 
MELHOR, voltado ao atendimento às mães, através do Modelo 
de Atenção Integral à Saúde, que fornecerá enxovais para os 
bebês durante o primeiro ano de vida, desde que atendidas as 
seguintes condições mínimas: 
 a) a realização de todo o pré-natal da gestante; 
 b) a realização de todo o neonatal da criança 
recém-nascida; 
 c) amamentação regular nos primeiros 6 (seis) 
meses de vida da criança; 
 d) cumprimento de todo o calendário vacinal da 
criança. 
 II - PROGRAMA ATLETA-CIDADÃO, voltado ao 
incentivo às ligas esportivas de futebol, devidamente construí-
das e conveniadas com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, as 
quais receberão ajuda de custo para o atendimento às crianças 
e aos adolescentes dos 9 (nove) aos 16 (dezesseis) anos de 
idade como o fornecimento de 2 (dois) uniformes por ano para 
a prática do esporte. 
 III - PROGRAMA APRENDA A TRABALHAR, 
através do qual serão oferecidas bolsas de estágio, no valor 
máximo de 1 (um) salário mínimo, para alunos de nível médio 
das escolas públicas, a serem selecionados mediante critérios 
de aproveitamento escolar, para trabalhar nos órgãos da pró-
pria Prefeitura Municipal ou em empresas privadas, convenia-
das para esse fim específico.  
 IV - PROGRAMA MINHA HORTA MEU VIVER, 
através do qual serão beneficiadas famílias de baixa ren-          
da, preferencialmente residentes nas áreas da periferia, que 
receberão incentivos à produção de hortaliças com todo o a-
poio de capacitação tecnológica e assistência técnica especia-
lizada, para consumo próprio ou comercialização a baixos 
preços. 
 V - PROGRAMA NOSSA PRAÇA, destinado a 
incentivar a preservação e a utilização correta dos espaços 
públicos, onde serão beneficiados aposentados de baixa renda, 
que se ocuparão do cuidado de praças localizadas próximas às 
suas respectivas residências, mediante ajuda de curso mensal 
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para cada idoso enga-
jado no Programa. 
 VI - PROGRAMA AGENTE DA GENTE, através 
do qual a Prefeitura subsidiará o pagamento das tarifas de 
serviços públicos essenciais, tais como do lixo, de transportes 
coletivos, entre outras, devidas a pessoas de baixa renda que 
prestem serviços comunitários a serem especificados por ato 
do Chefe do Poder Executivo e estejam devidamente cadastra-
das pelos órgãos municipais. 
 § 2º - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica 
autorizado a instituir outros programas de inclusão social, gera-
ção de emprego e transferência de renda, que não os mencio-
nados no § 1º desta Lei, desde que haja disponibilidade orça-
mentária para tanto, e que o valor do benefício mensal a ser 
outorgado não ultrapasse a um salário mínimo mensal, dando-
se ciência à Câmara Municipal de Fortaleza. 
 Art. 2º - A execução dos Programas de Inclusão 
Social definidos nesta Lei, bem como dos outros que venham a 
ser criados, se dará, preferencialmente, de forma centralizada 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), 
sempre observada a intersetorialidade, a participação comuni-
tária e o controle social.  

 Art. 3º - As despesas do Programa Municipal de 
Inclusão Social, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias. 
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 26 de dezembro de 2003. 
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Dispõe sobre os procedimentos 
concernentes à tramitação dos 
processos administrativos de 
propaganda e publicidade no 
âmbito da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Controle 
Urbano - SEMAM e das Secre-
tarias Executivas Regionais - 
SER’s, e dá outras providên-
cias. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 76, VI e 
XII, da Lei Orgânica do Município, e,  
 CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.692, 
de 31 de dezembro de 2002, que altera as Leis nºs 8.419, de 
31 de março de 2000 e 8.608, de 26 de dezembro de 2001, e 
em específico a Lei nº 8.221 de 28 de dezembro de 1998, que 
dispõe sobre a propaganda e publicidade no Município de For-
taleza;  
 CONSIDERANDO a necessidade de definir pro-
cedimentos concernentes a condutas e a tramitação dos pro-
cessos administrativos de propaganda e publicidade no âmbito 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM e das Secretarias Executivas Regionais - SER’s.  
 
 DECRETA:  
 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O              
LICENCIAMENTO DOS ENGENHOS DE PROPAGANDA E                 

PUBLICIDADE 
 

 Art. 1º - A aprovação e o licenciamento dos en-
genhos de propaganda e publicidade serão processados nas 
Secretarias Executivas Regionais, nos casos de engenhos 
simples e complexos, e na Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente e Controle Urbano - SEMAM, no de engenhos especiais, 
mediante o preenchimento de formulário próprio e o pagamento 
da Taxa de Expediente e Serviços Diversos, prevista na Conso-
lidação Tributária do Município de Fortaleza, aprovada pelo 
Decreto nº 9.757, de 23 de novembro de 1995. 
 Art. 2º - O pedido de licença deverá ser instruído 
com a seguinte documentação: 
 I - formulário próprio devidamente preenchido, 
conforme modelo constante do Anexo II do Decreto nº 10.551 
de 14 de julho de 1999; 
 II - comprovante de pagamento da Taxa de Ex-
pediente e Serviços Diversos; 
 III - autorização do proprietário do imóvel onde se 
pretende instalar o anúncio; 
 IV - especificação do tipo de engenho de divul-
gação de publicidade que se pretende instalar e dos materiais 
que o compõem; 
 V - cópia do comprovante de quitação do IPTU 
do imóvel onde será instalado o engenho, que poderá ser apre-
sentada até o final do processo de licenciamento, sem a qual 
não será liberada a licença; 
 VI - croquis de situação, corte e fachada com 
dimensão do anúncio, indicando a localização precisa do imó-
vel e do engenho; 
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Regulamenta o artigo 1º, § 1º, 
inciso I, da Lei nº 8.809 de 26 
de dezembro de 2003, que cria 
o Programa Municipal de Inclu-
são Social. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, inci-
sos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CON-
SIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003 
criou o Programa de Inclusão Social, cuja finalidade é a unifi-
cação dos procedimentos de gestão e execução das ações de 
geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal de Forta-
leza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei nº 
8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especificamente da 
ação denominada “Programa Quem Tem Mais Veste Melhor”; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução do 
referido Programa; CONSIDERANDO o relevante interesse 
público na execução das ações do Programa Municipal de 
Inclusão Social, que trará inúmeros benefícios à população 
carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Pro-
grama “Quem Tem Mais Veste Melhor”, ação de geração de 
emprego e renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, instituí-
da pela Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, passa a ser 
regulado pelo disposto no presente Decreto. Art. 2º - O Pro-
grama “Quem Tem Mais Veste Melhor” tem por finalidade ofe-
recer oportunidade de trabalho e renda aos profissionais da 
área de corte e costura, bem como a melhoria da qualidade de 
vida das gestantes, parturientes e respectivos bebês até a 
idade de 01 (um) ano, através do fornecimento de enxovais às 
mães que satisfizerem os requisitos da Lei nº 8.809/03 e do 
presente Decreto, confeccionados por intermédio de Associa-
ções Comunitárias devidamente conveniadas com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico - SDE. Parágrafo Único - O 
Programa de que trata o presente Decreto abrangerá todo o 
Município de Fortaleza nas áreas geográficas das Secretarias 
Executivas Regionais e desenvolverá suas atividades em bair-
ros de baixa renda ali localizados. Art. 3º - São objetivos espe-
cíficos do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”: I - estimu-
lar a geração de trabalho e renda para os profissionais da área 
corte e costura, mediante o repasse de recursos financeiros às 
Associações Comunitárias para confecção de enxovais; II - 
prestar assistência às gestantes, parturientes e seus bebês, 
devidamente cadastradas no Programa “MAIS - Modelo de 
Atenção Integral à Saúde”, através do fornecimento de enxo-
vais distribuídos pelos hospitais distritais do Município de Forta-
leza; III - promover a conscientização da importância dos exa-
mes pré-natais e da puericultura. Art. 4º - Cabe à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - SDE, através do Fundo Munici-
pal de Desenvolvimento Sócio Econômico - FMDS, a execução 
do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”, em articulação 
com a Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA. § 1º - Com-

pete à SDE: I - celebrar convênios, por intermédio do FMDS, 
com Associações Comunitárias objetivando o repasse de re-
cursos financeiros para confecção dos enxovais que serão 
distribuídos aos hospitais distritais do Município de Fortaleza, 
especificados no art. 6º do presente Decreto; II - fornecer às 
Associações conveniadas a relação dos profissionais da área 
de corte e costura constante no Balcão de Emprego da Prefei-
tura de Fortaleza, que terão prioridade na confecção dos enxo-
vais, conforme definido nos convênios referidos no inciso ante-
rior; III - promover reuniões junto às Associações Comunitárias 
para esclarecer e divulgar as regras do Programa junto aos 
beneficiários. § 2º - Compete ao FMDS: I - distribuir os enxo-
vais confeccionados aos hospitais distritais do Município de 
Fortaleza, em que estiver implantado o Programa “MAIS”; II - 
acompanhar e avaliar todas as fases do projeto. § 3º - Compete 
à SMS: I - realizar levantamento, junto às unidades de saúde 
do Município, da quantidade de partos realizados no mês; II - 
identificar a quantidade de atendimentos a crianças de 0 a 1 
ano, pelas unidades de saúde do Município; III - promover a 
conscientização das gestantes e parturientes da importância do 
pré-natal, bem como do acompanhamento do bebê durante o 
primeiro ano de vida; IV - distribuir os enxovais recebidos do 
FMDS, através dos hospitais, onde o Programa “MAIS” estiver 
sido implantado, às gestantes que preencherem os requisitos 
da Lei nº 8.809/03 e do art. 5º do presente Decreto, mediante 
manutenção da ficha de acompanhamento de cada bebê. § 4º - 
Compete às Associações Comunitárias a organização dos 
profissionais da área de corte e costura para o exato cumpri-
mento do convênio celebrado com a SDE. § 5º - O convênio de 
que trata o parágrafo anterior necessariamente especificará a 
quantidade de enxovais a serem confeccionados por mês, o 
valor de custo de cada enxoval, entre outros critérios indispen-
sáveis à sua execução. Art. 5º - Poderão ser beneficiários do 
Programa: I - profissionais da área de corte e costura, priorita-
riamente capacitados pelo Programa de Qualificação Profissio-
nal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, devidamente cadas-
trados no Balcão de Emprego; II - gestantes, parturientes e 
crianças carentes de 0 (zero) a 1 (um) ano atendidas hospitais 
distritais do Município de Fortaleza e participantes do Programa 
“MAIS - Modelo de Atenção Integral à Saúde”, que atendam as 
condições mínimas especificadas no inciso I do parágrafo 1º, 
art. 1º da Lei nº 8.809/03. Parágrafo Único - Cada mãe benefi-
ciará do Programa receberá 03 (três) kits bebês durante o 
período de 01 (um) ano, de acordo com os seguintes critérios: I 
- o primeiro enxoval será fornecido na ocasião de retorno das 
mães à consulta de puerpério, desde que tenha feito o pré-
natal no hospital ou na unidade de saúde e tenha realizado: a) 
quantidade mínima de 6 (seis) consultas; b) exames preconiza-
das; c) parto na unidade hospitalar; d) consulta de puerpério e 
prevenção de câncer; e) inscrição no Programa de Planeja-
mento Familiar. II - o segundo enxoval será fornecido por oca-
sião da 7ª consulta, quando o bebê completar o 6º (sexto) mês 
de vida, e: a) estiver em aleitamento materno exclusivo; b) ter 
realizado o teste do pezinho; c) estar com imunização atualiza-
da; d) apresentar desenvolvimento satisfatório; e) ter compare-
cido ao mínimo de 4 (quatro) consultas prévias; f) encontrar-se 
devidamente registrado. III - o terceiro enxoval será fornecido 
por ocasião da última consulta, após 12 meses do nascimento, 
desde que esteja sendo realizado o aleitamento misto e o  
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Art. 6º - 
são destinatários do Programa “Quem Tem Mais Veste Melhor”, 
os seguintes hospitais: I - Hospital Distrital Governador Gonza-
ga Mota - Messejana; II - Hospital Distrital Governador Gonza-
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ga Mota - Prefeito José Walter; III - Hospital Distrital Governa-
dor Gonzaga Mota - Barra do Ceará; IV - Hospital e Maternida-
de Nossa Senhora da Conceição - Conjunto Ceará. Parágrafo 
Único - Caso o Programa MAIS seja ampliado para outras 
unidades de saúde pertencentes ao Município de Fortaleza, a 
administração poderá incluí-las no Programa Quem Tem Mais 
Veste Melhor. Art. 7º - Os recursos para a execução do Pro-
grama “Quem Tem Mais Veste Melhor” serão provenientes de 
dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento Sócio Econômico. Art. 8º - O presente Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 28 de janeiro de 2004. �������
������������
���������������������������������

������������
 

����������������������������������������	�
�
Regulamenta o artigo 1º, § 1º, 
inciso II, da Lei nº 8.809 de 26 
de dezembro de 2003, que cria 
o Programa Municipal de Inclu-
são Social. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, inci-
sos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CON-
SIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003 
criou o Programa Municipal de Inclusão Social, cuja finalidade é 
a unificação dos procedimentos de gestão e execução das 
ações de geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso II, 
da Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especifica-
mente da ação denominada “Atleta Cidadão”; CONSIDERAN-
DO a necessidade de disciplinar a execução do referido Pro-
grama; CONSIDERANDO o relevante interesse público na 
execução das ações do Programa Municipal de Inclusão Social, 
o qual trará inúmeros benefícios à população carente do Muni-
cípio de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Programa “Atleta 
Cidadão”, ação de geração de emprego e transferência de 
renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, instituída pela Lei 
nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, passa a ser regulado 
pelo disposto no presente Decreto. Art. 2º - O Programa “Atleta 
Cidadão” tem por finalidade incentivar a prática de esporte no 
Município de Fortaleza, através da celebração de convênio 
entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, por 
intermédio de sua Célula de Esporte e Lazer, e a Federação 
Cearense de Esportes Colegiais - FECECO, com sede em 
Fortaleza, objetivando o repasse de recursos financeiros para o 

desenvolvimento das atividades. Parágrafo Único - O convênio 
de que trata o caput deste artigo definirá necessariamente os 
critérios indispensáveis à execução do Programa “Atleta Cida-
dão”, observado o disposto no inciso II do parágrafo 1º, art. 1º 
da Lei nº 8.809/03. Art. 3º - São objetivos específicos do Pro-
grama “Atleta Cidadão”: I - incentivar a prática esportiva do 
Município de Fortaleza; II - contribuir para criação de Escoli-
nhas Esportivas no Município; III - oferecer apoio logístico às 
Associações Esportivas Comunitárias para realização de even-
tos em prol das escolinhas por elas criadas. Art. 4º - A execu-
ção do Programa “Atleta Cidadão”, incluindo o cadastramento 
das Associações Esportivas, bem como a fiscalização do cum-
primento dos termos do convênio de que trata o art. 1º deste 
Decreto, compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
- SDE, por intermédio de sua Célula de Esporte e Lazer. Art. 5º 
- Os recursos para a execução do Programa “Atleta Cidadão”, 
serão provenientes de dotações orçamentárias da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 6º - O presente 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 28 de janeiro de 2004. �����
���
��������������������������������������������
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Regulamenta o artigo 1º, § 1º, 
inciso III, da Lei nº 8.809 de 26 
de dezembro de 2003, que cria 
o Programa Municipal de Inclu-
são Social. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, inci-
sos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CON-
SIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003 
criou o Programa Municipal de Inclusão Social, cuja finalidade é 
a unificação dos procedimentos de gestão e execução das 
ações de geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso III, 
da Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especifica-
mente da ação denominada “Programa Aprenda a Trabalhar”; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução do 
referido Programa; CONSIDERANDO o relevante interesse 
público na execução das ações do Programa Municipal de 
Inclusão Social, o qual trará inúmeros benefícios à população 
carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Pro-
grama “Aprenda a Trabalhar”, ação de geração de emprego e 
renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, instituída pela Lei 
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nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, passa a ser regulado 
pelo disposto no presente Decreto. Art. 2º - O Programa “A-
prenda a Trabalhar” tem por finalidade proporcionar aos estu-
dantes do Ensino Médio das escolas públicas de Fortaleza, 
oportunidade de qualificação profissional e inserção no merca-
do de trabalho, através da concessão de bolsas de aprendiza-
do aos alunos selecionados pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico - SDE, segundo os critérios fixados no presente 
Decreto, para trabalharem nos órgãos e entidades da Adminis-
tração Municipal e empresas privadas conveniadas especifica-
mente para esse fim. Parágrafo Único - O valor das bolsas de 
aprendizado referidas no caput deste artigo corresponderá à 
50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo vigente no país. 
Art. 3º - São objetivos específicos do Programa “Aprenda a 
Trabalhar”: I - fortalecer as políticas públicas de inclusão social, 
integrando as ações municipais e programas institucionais em 
andamento; II - desenvolver esforços visando ao aperfeiçoa-
mento da qualidade da mão-de-obra a ser disponibilizada para 
o mercado de trabalho; III - estimular o espírito empreendedor e 
a capacidade criativa dos jovens, com base em princípios e 
valores éticos; IV - contribuir para a melhoria dos indicadores 
educacionais de ingresso, permanência e rendimento escola-
res; V - ampliar os indicadores de acesso à iniciação e busca 
de espaços profissionais, com vistas à preparação dos jovens 
para o ambiente competitivo. Art. 4º - O Programa “Aprenda a 
Trabalhar” será executado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - SDE, em articulação com os demais órgãos e 
entidades da Administração Municipal, e empresas do setor 
privado. § 1º - Compete à SDE: I - inscrever e selecionar os 
estudantes beneficiários do Programa, de acordo com os crité-
rios definidos no art. 5º do presente Decreto; II - promover 
cursos profissionalizantes aos estudantes beneficiários do 
Programa de que trata o presente Decreto; III - encaminhar os 
estudantes para vagas disponíveis em órgãos e entidades da 
Administração Municipal, previamente definidas pela SDE; IV - 
acompanhar o desempenho dos estudantes durante sua parti-
cipação no Programa, através de relatórios mensais elaborados 
pelos chefes imediatos; V - celebrar convênio com empresas 
do setor privado para atendimento das finalidades específicas 
do Programa “Aprenda a Trabalhar”. § 2º - As empresas conve-
niadas com o Município de Fortaleza assumirão o ônus finan-
ceiro de 50% (cinqüenta por cento) do valor das bolsas e do 
fornecimento dos vales-transportes os seus respectivos benefi-
ciários do Programa. Art. 5º - Os alunos que participarão da 
inscrição do projeto, deverão observar os seguintes critérios: I - 
ter idade acima de 16 anos; II - estar cursando o ensino médio 
em escola pública. Art. 6º - Os recursos para a execução do 
Programa “Aprenda a Trabalhar” serão provenientes de dota-
ções orçamentárias da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico - SDE. Art. 7º - O presente Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, 28 de janeiro de 2004. ������� 
������ ��� ����� ��� ��
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Regulamenta o artigo 1º, § 1º, 
inciso V, da Lei nº 8.809 de 26 
de dezembro de 2003, que cria 
o Programa Municipal de Inclu-
são Social. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 76, inci-
sos III e VI da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 
disposto na Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003 e, CON-
SIDERANDO que a Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003 
criou o Programa Municipal de Inclusão Social, cuja finalidade é 
a unificação dos procedimentos de gestão e execução das 
ações de geração de emprego e renda da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza; CONSIDERANDO que o artigo 1º, § 1º, inciso V, 
da Lei nº 8.809 de 26 de dezembro de 2003, trata especifica-
mente da ação denominada “Programa Nossa Praça”; CONSI-

DERANDO a necessidade de disciplinar a execução do referido 
Programa; CONSIDERANDO o relevante interesse público na 
execução das ações do Programa Municipal de Inclusão Social, 
o qual trará inúmeros benefícios à população carente do Muni-
cípio de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O Programa “Nossa 
Praça”, ação de geração de emprego e renda da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, instituído pela Lei nº 8.809 de 26 de 
dezembro de 2003, passa a ser regulado pelo disposto no 
presente Decreto. Art. 2º - O Programa “Nossa Praça” tem por 
finalidade incentivar a prática de preservação dos espaços 
públicos do Município de Fortaleza, bem como beneficiar apo-
sentados de baixa renda que se ocuparão do cuidado de pra-
ças localizadas próximas às suas respectivas residências, 
mediante recebimento de ajuda de custo mensal equivalente a 
meio salário mínimo. Parágrafo Único - A execução do “Nossa 
Praça” será viabilizada através da celebração de convênio 
entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE e 
Associações Comunitárias, objetivando o repasse de recursos 
financeiros para custeio dos objetivos do Programa. Art. 3º - 
São objetivos do “Programa Nossa Praça”: I - revitalizar os 
espaços públicos do Município, tornando-os mais atrativos para 
a comunidade; II - proporcionar uma maior integração aos 
idosos junto à comunidade residente nas imediações de suas 
casas; III - propiciar um incremento na renda familiar dos ido-
sos, mediante a concessão de uma ajuda de custo; IV - resga-
tar a auto-estima dos idosos, tornando-os produtivos; V - coibir 
a depredação dos equipamentos públicos, contando com a 
colaboração dos próprios cidadãos residentes na áreas circun-
vizinhas das praças. Art. 4º - Para execução do Programa 
“Nossa Praça”, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
realizará, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
e Assistência Social - SEDAS, oficinas de sensibilização dos 
candidatos selecionados, a fim de conscientiza-los de seu 
papel de agente transformador e mobilizador nas praças, de 
forma a valorizar sua auto-estima. Art. 5º - São condições para 
o ingresso dos idosos no Programa: I - não apresentar renda 
ou ter renda mensal de até 01 (um) salário mínimo; II - idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos; III - residir nas imedia-
ções da praça a qual se propõe a prestar a sua colaboração. 
Parágrafo Único - Serão disponibilizados, em cada praça, 02 
(dois) idosos pelo turno da manhã e 02 (dois) idosos pelo turno 
da tarde, preferencialmente naquelas situadas nas imediações 
de suas residências, devendo cada um deles cumprir uma 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Art. 6º - As praças 
a serem beneficiadas com o Projeto “Nossa Praça” deverão 
atender aos seguintes critérios: I - representatividade para o 
bairro e a comunidade; II - apresentar algum tipo de atividade 
que incentive o acesso, tais como igrejas, escolas ou quadras 
esportivas; III - solicitação da população, através do Programa 
Alô - Prefeitura. Art. 7º - Os recursos para a execução do Pro-
grama Nossa Praça serão provenientes de dotações orçamen-
tárias da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 
8º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 28 de janeiro 
de 2004. ������� 
������ �������� ��� �� ����������������
�����

������������
�

���������������	������������������������	�
�
Denomina de ESCOLA MUNI-
CIPAL MARTINS FILHO a es-
cola que indica, e dá outras 
providências. 

�
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI 
da Lei Orgânica do Município e; CONSIDERANDO o disposto 
no art. 1º da Lei nº 8.701 de 20 de março de 2003. DECRETA: 
Art. 1º - Fica denominada “Escola Municipal Martins Filho” a 
escola localizada na Rua Teodoro de Castro, s/n, Bairro Granja 
Portugal. Art. 2º - A escola citada no artigo anterior integrará o 
acervo da Secretaria Executiva Regional V - SER V. Art. 3º - A 
escola denominada por este Decreto, constará das escolas de 
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�	�����������
�
Localiza a RUA JOSÉ SETÚ-
BAL PESSOA. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua José Setúbal Pessoa, assim 
denominada oficialmente pela Lei nº 8757, de 28 de agosto de 
2003, é localizada no Bairro Cais do Porto, no loteamento Des-
membramento das Terras do Castelo Encantado na Rua 
conhecida como Rua 20 de Julho, de sentido norte/sul, com 
início na Rua S D O limite do loteamento e término na Av. Is-
mael Pordeus. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 
de agosto de 2004. �� ������� �����������������������
������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA JOSÉ GAU-
DÊNCIO MOREIRA. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua José Gaudêncio Moreira, 
assim denominada oficialmente pela Lei nº 8828 de 28 de abril 
de 2004, é localizada no Bairro Lagoa Redonda, na Rua 01 do 
loteamento Laguna Park - 3 e seu prolongamento, de sentido 
norte/sul, com início na cerca limite do loteamento e término na 
Av. Prof. José Arthur de Carvalho. Art. 2º - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 13 de agosto de 2004. �� ��� ���� � ������
�����������������������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA VICENTE DE 
PAULA PESSOA. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua Vicente de Paula Pessoa, 
assim denominada oficialmente pela Lei nº 8454, de 16 de 
maio de 2000, é localizada no Bairro Dunas, no loteamento 
Colina, na Rua identificada como Rua F, limite das quadras 06 

e 07, de sentido oeste/leste, com início em terreno destinado à 
área verde e término na Rua conhecida como Osvaldo Araújo. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de agosto 
de 2004. �� ��� ���� � ��� �������� �� ���������
������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Localiza a RUA ELIEZER DE 
FREITAS GUIMARÃES. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 76, 
incisos VI e XXVI, da Lei Orgânica deste Município, e ainda, de 
acordo com o art. 679 da Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 
1981. DECRETA: Art. 1º - A Rua Eliezer de Freitas Guimarães, 
assim denominada oficialmente pela Lei nº 8829 de 28 de abril 
de 2004, é localizada no Bairro Cais do Porto, no loteamento 
Desmembramento das Terras do Castelo Encantado, na Rua 
conhecida como Rua Nova Iguaçu, de sentido norte/sul, com 
início na Rua S.D.O. limite do loteamento e término na Av. 
Professor H. Firmeza. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPA L DE FORTALEZA, em 
13 de agosto de 2004. �� ������� ���������������������
���������������������������

������������
�

���������������������������
�	�����������
�
Cria e regulamenta o Programa 
“Primeiro Emprego”, conforme 
autoriza o § 2º, do art. 1º, da 
Lei nº 8.809, de 26 de dezem-
bro de 2003, que criou o Pro-
grama Municipal de Inclusão 
Social. 

  
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 76, 
incisos III e VI, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDE-
RANDO o que dispõe o art. 1º, da Lei nº 8.809, de 26 de de-
zembro de 2003, que criou o Programa Municipal de Inclusão 
Social, cuja finalidade é a unificação de procedimentos de 
gestão e execução das ações de geração de emprego e renda 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza; CONSIDERANDO que o 
§ 2º, do art. 1º da Lei nº 8.809, de 26 de dezembro de 2003, 
autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal a criação de 
novos Programas de Inclusão Social; CONSIDERANDO o 
relevante interesse público na ação de execução do Programa 
de Inclusão Social, o qual trará inúmeros benefícios à popula-
ção carente do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - Fica 
instituído o Programa “Primeiro Emprego”, ação de geração de 
emprego e renda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que tem 
como objetivo a inserção de jovens no mercado de trabalho 
local, o qual passa a ser regulado pelo presente Decreto. Art. 2º 
- O Programa “Primeiro Emprego” tem por finalidade proporcio-
nar aos jovens profissionalizados através de cursos patrocina-
dos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, em suas diversas 
áreas, oportunidade de qualificação profissional e inserção no 
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mercado de trabalho, através de realização de cadastro de 
alunos selecionados pela Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico - SDE no “Balcão de Emprego”, segundo os critérios 
fixados neste Decreto, para trabalharem em empresas do setor 
privado, conveniadas especificamente para este fim. Art. 3º - 
São objetivos específicos do Programa “Primeiro Emprego”: I - 
fortalecer as políticas públicas de inclusão social, integrando as 
ações municipais e programas institucionais em andamento, 
mediante a celebração de convênios com a iniciativa privada; II 
- desenvolver esforços visando ao aperfeiçoamento da quali-
dade de mão-de-obra a ser disponibilizada para o mercado de 
trabalho; III - estimular o espírito empreendedor e a capacidade 
criativa dos jovens, com base em princípios e valores éticos; IV 
- contribuir para a melhoria dos indicadores de capacitação 
profissional, bem como ampliar os indicadores de acesso à 
iniciação e busca de espaços profissionais, com vistas à prepa-
ração dos jovens ao ambiente competitivo. Art. 4º - O Programa 
“Primeiro Emprego” será executado pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico - SDE, em articulação com os demais 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, o Go-
verno do Estado do Ceará e empresas do setor privado. Art. 5º 
- Serão beneficiados pelo Programa “Primeiro Emprego” so-
mente os alunos inscritos nos programas de capacitação pro-
fissional patrocinados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, os 
quais poderão ser aproveitados em empresas da iniciativa 
privada, conveniadas com o Município de Fortaleza, mediante o 
preenchimento dos seguintes requisitos: I - ter entre 18 (dezoi-
to) e 24 (vinte e quatro) anos de idade e estar em situação de 
desemprego involuntário; II - possuir certificado de conclusão 
em curso de Capacitação Profissional conferido por curso pa-
trocinado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, na área da 
oferta de emprego a que se refere o convênio firmado entre a 
empresa da iniciativa privada e o Município de Fortaleza; III - 
estar cadastrado no “Balcão de Emprego” mantido pela Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico - SDE, do Município de 
Fortaleza; IV - não ter vínculo empregatício anterior de qual-
quer natureza; V - ser membro de família com renda mensal 
per capita de até meio salário mínimo; VI - não ser beneficiário 
de subvenção econômica de programas congêneres e simila-
res, mantidos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal. 
Parágrafo Único - Para efeito deste Decreto, considera-se 
família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que 
forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e man-
tendo sua economia pela contribuição de seus membros. Art. 6º 
- Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE: 
I - inscrever e selecionar os jovens beneficiários do Programa 
“Primeiro Emprego”, de acordo com os critérios definidos no 
art. 5º do presente Decreto; II - manter sempre atualizado o 

“Balcão de Emprego”, mencionado no inciso III, do artigo ante-
rior; III - a promoção de cursos profissionalizantes com o fito de 
capacitar jovens dentro da faixa etária abrangida por este De-
creto; IV - encaminhar os jovens que atendam os requisitos 
deste Decreto às vagas disponíveis nas empresas do setor 
privado, que detenham convênio com o Município de Fortaleza, 
por ela previamente definidas, obedecendo-se sempre a ordem 
constante do cadastro “Balcão de Emprego”, indicado no inciso 
III, do artigo 5º; V - celebrar convênios com empresas do setor 
privado, para o atendimento das finalidades específicas do 
Programa “Primeiro Emprego”; VI - acompanhar o desempenho 
dos jovens durante a sua participação no programa, através de 
relatórios mensais, elaborados pela empresa conveniada. § 1º - 
O encaminhamento dos jovens cadastrados no “Balcão de 
Empregos” da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 
SDE às empresas contratantes conveniadas, atendidas as 
habilidades específicas por elas requisitadas, observará rigoro-
samente a ordem cronológica das inscrições. § 2º - A Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico - SDE divulgará, bimes-
tralmente, a relação dos jovens inscritos no Programa “Primeiro 
Emprego”, bem como daqueles já encaminhados e colocados 
nas empresas, seja pela Internet, seja colocando essas rela-
ções à disposição do público nos locais de inscrição. Art. 7º - A 
remuneração devida ao jovens beneficiado pelo Programa 
“Primeiro Emprego”, corresponderá a 01 (um) salário mínimo, a 
ser paga proporcionalmente à jornada de trabalho a que está 
submetido o jovem empregado, cabendo à empresa convenia-
da, o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) e, em se 
tratando de jovem deficiente físico esse percentual mínimo será 
de 50% (cinqüenta por cento), ficando o restante a cargo da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. § 1º - A parcela salarial de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fortaleza, respei-
tado o percentual de que trata o caput deste artigo, incidirá 
apenas sobre a remuneração base do jovem empregado, fi-
cando os demais acréscimos trabalhistas, tais como horas-
extras, adicionais, gratificações, etc., a cargo, exclusivamente, 
da empresa conveniada. § 2º - A jornada de trabalho do jovem 
empregado, beneficiado pelo programa instituído através do 
presente Decreto, será de 30 (trinta) horas semanais, não po-
dendo a carga horária diária ultrapassar a 06 (seis) horas. § 3º 
- A empresa conveniada fica obrigada a assinar a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS do  jovem empregado, 
bem como obrigar-se-á ao recolhimento dos encargos sociais 
respectivos, inclusive o fornecimento de Vales Transporte. § 4º 
- A empresa conveniada se compromete a manter empregado o 
jovem beneficiado pelo presente programa por um período 
mínimo de 12 (doze) meses. § 5º - findo o período contratual 
mínimo previsto no parágrafo anterior, fica facultado à empresa 
empregadora a manutenção do jovem empregado na empresa, 
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hipótese em que a esta passará a arcar com todas as verbas 
trabalhistas, em sua  integralidade, cessando para o Município 
de Fortaleza as obrigações previstas no art. 7º, parte final, 
deste Decreto. § 6º - O Programa “Primeiro Emprego” não 
abrange o trabalho doméstico, nem o contrato de trabalho por 
prazo determinado por período inferior ao mínimo previsto do § 
4º deste artigo, inclusive o contrato de experiência previsto na 
alínea “c”, do § 2º, do art. 443 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.542, de 1º de 
maio de 1943. § 7º - Se houver rescisão do contrato de traba-
lho de jovem inscrito no Programa “Primeiro Emprego” antes de 
um ano de sua vigência, o empregador poderá manter o posto 
criado, substituindo, em até 30 (trinta) dias, o jovem empregado 
dispensado por outro que preencha os requisitos do art. 2º, não 
fazendo jus a novo benefício para o mesmo posto, mas somen-
te as eventuais parcelas remanescentes da subvenção econô-
mica, ou extingui-lo, caso em que deverá restituir as parcelas 
de subvenção econômica já repassadas, devidamente corrigi-
das pelos índices utilizados para a atualização das dívidas para 
com o Município. § 8º - O empregador que descumprir as dis-
posições contidas neste Decreto ficará impedido de participar 
do Programa “Primeiro Emprego” pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir da comunicação da irregularidade e 
deverá restituir ao Município os valores recebidos, devidamente 
corrigidos na forma prevista no parágrafo anterior. § 9º - Caso o 
jovem empregado no âmbito do Programa “Primeiro Emprego” 
venha a, no curso do contrato de trabalho, deixar de satisfazer 
aos requisitos previstos no art. 5º deste Decreto, fica a empre-
sa dispensada da restituição das parcelas de subvenção eco-
nômica recebidas, desde que mantenha o contrato de trabalho 
pelo prazo remanescente ou substituir o jovem por outro que 
atenda aos requisitos deste Decreto. Art. 8º - No caso de resci-
são do contrato de trabalho, o pagamento de todas as verbas 
rescisórias, inclusive no que se refere às multas e encargos 
sociais respectivos, será efetuado, única e exclusivamente, 
pela empresa conveniada, não recaindo sobre o Município de 
Fortaleza qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária, 
sobre as referidas verbas. Art. 9º - É vedada a contratação, no 
âmbito do Programa “Primeiro Emprego”, de jovens que sejam 
parentes, ainda que por afinidade, até o terceiro grau, dos 
empregadores, sócios das empresas ou dirigentes da entidade 
contratante. Art. 10 - Para a execução do Programa “Primeiro 
Emprego”, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE 
poderá firmar convênios ou outros instrumentos de cooperação 
técnica com o Estado do Ceará, com empresas da iniciativa 
privada e com organizações sem fins lucrativos. Art. 11 - Os 
recursos para a execução do Programa “Primeiro Emprego”, 
serão provenientes de dotações orçamentárias da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico - SDE. Art. 12 - O presente 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, 13 de agosto de 2004. ��������������
 ���������������������������������

������������

 ������� ���������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827 de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por JOÃO GENTIL JÚNIOR, de reconhecer a 
procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. 
RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo 
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identifi-
cado em seguida, e em conformidade com as cláusulas e con-
dições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO VARA 
Nº DATA 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2002.02.0018911 1ª VEF 2001/004336 23/10/2001 IPTU 1996, 1997, 
1998, 1999, 
2000 

 
 

191734-0 

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 13 
de agosto de 2004. �������������� ����������������������
��������������

����������� 
 

  ����������������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827 de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por JOSÉ ELIAS BACHA, de reconhecer a proce-
dência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE 
autorizar o Procurador do Município a firmar acordo judicial nos 
autos do respectivo processo, devidamente identificado em 
seguida, e em conformidade com as cláusulas e condições 
adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO VARA 

Nº DATA 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2003.02.0483934 1ª VEF 2002/021199 19/08/2002 IPTU 1997, 1998, 

1999, 2000, 

2001 

 

 

146833-2 

�
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 13 
de agosto de 2004. �������������� ����������������������
��������������

������������
�

� ������� ���������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827 de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por FRANCISCO GILMÁRIO NOGUEIRA PES-
SOA, de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora 
lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Municí-
pio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, 
devidamente identificado em seguida, e em conformidade com 
as cláusulas e condições adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO VARA 

Nº DATA 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2003.02.0070222 3ª VEF 2002/020997 19/08/2002 IPTU 2000, 2001 537222-4 

  2002/020998 19/08/2002 IPTU 2001 537223-2 

  2002/020999 19/08/2002 IPTU 2000, 2001 537226-7 

�
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 13 
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encaminhar os respectivos autos à Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, para fins de sua finalização. Art. 5º - Esta resolução, 
que estará disponível no site da ETUFOR pelo prazo de 30 
(trinta) dias, entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º - 
Ficam revogadas as disposições em contrário.  

José Ademar Gondim Vasconcelos 
PRESIDENTE DA ETUFOR 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 700/2006 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no uso de suas competências 
legais, atribuídas pela Lei Municipal nº 8.404 de 24 de dezem-
bro de 1999. CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, do 
Decreto nº 1.605, de 25 de agosto de 1995 que regulamenta o 
FNAS, instituído pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993. 
CONSIDERANDO a necessidade de implantação de serviços 
especializados de atendimento a mulheres em situação de 
violência doméstica e sexual. RESOLVE: Alterar o Art. 2º da 
Resolução 700/2006, ficando com a seguinte redação: Art. 1° - 
Aprovar a Suplementação Orçamentária do Convênio n° 
43/2006, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), recurso 
proveniente do orçamento do Projeto Mulher Chefe de Família 
(24901.0116.1083. 0001) do ano de 2006, do Elemento de 
Despesa Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica (33.90.39) 
para incluir a profissional TATIANE RAULINO DE SOUSA exer-
cendo o cargo de Coordenadora Adjunta ao Centro de Refe-
rência da Mulher, no período de junho a dezembro de 2006. 
Art. 2° - Aprovar o Plano de Trabalho apresentado pela entida-
de Associação Batista Beneficente e Missionária - ABBEM, a 
partir do aditivo ao Convênio nº 43/2006 do Centro de Referên-
cia da Mulher - Francisca Clotilde, no valor de R$ 271.760,34 
(duzentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta reais e 
trinta e quatro centavos), oferecendo atendimento psicossocial 
e assistência jurídica as mulheres em situação de violência, 
bem como articulado a rede de serviços e instituições que vão 
atender as necessidades das mulheres. Art. 3° - Esta errata da 
resolução entra em vigor na data da publicação, com sua eficá-
cia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 05 de feverei-
ro de 2007. Maria Aurileide de Souza Soriano - PRESIDEN-
TE DO CMAS - FORTALEZA. Virginia Márcia Assunção 
Viana - COORDENADORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. HOMOLOGAÇÃO: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele. DATA: 05.02.2007. 

 

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

LEI Nº 9143, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007 

Oficializa nome de Rua do Bair-
ro Antonio Bezerra. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica oficializada a denominação de 
Rua Capitão Brasil a uma Rua do Bairro Antonio Bezerra. Art. 
2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 12 de fevereiro de 2007. 
Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESI-
DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9144, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007 

Dispõe sobre a utilização de 
espaços destinados à publici-
dade, vinculados à administra-
ção municipal, às empresas 
que firmarem contrato de traba-
lho para o primeiro emprego, 
na forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - As empresas estabelecidas no Muni-
cípio de Fortaleza, que venham a propiciar o contrato de pri-
meiro emprego, com jovens aqui residentes, que nunca tiveram 
a sua carteira de trabalho assinada, terão prioridade na utiliza-
ção de espaços destinados à publicidade, vinculados à admi-
nistração municipal. § 1º - Para os efeitos desta Lei, entende-se 
como contrato de primeiro emprego aquele celebrado entre 
empregador e empregado, que nunca tenha sido contratado 
anteriormente por tempo indeterminado, através de anotação 
em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e 
possua idade superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 25 (vinte 
e cinco) anos. § 2º - As admissões acima referidas devem  
sempre representar um acréscimo no número de empregados 
já mantidos pela empresa contratante. Art. 2º - O incentivo 
instituído por esta Lei consiste em dar preferência às empresas 
que se enquadrarem in caput do art. 1º, na utilização de espa-
ços públicos para realização de sua publicidade. Art. 3º - As 
cotas de contratação, bem como os critérios de utilização dos 
espaços, serão definidos pelo Poder Executivo Municipal, atra-
vés do órgão competente. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, 
em 12 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo 
Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0036,  
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007 

Acrescenta o art. 341-A e seus 
parágrafos a seção II do Capi-
tulo XXIV da Lei nº 5.530/81, 
que dispõe sobre o Código de 
Obras e Posturas do Município 
de Fortaleza e dá outras provi-
dências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: Art. 1º - Fica acrescentado 
a Seção II do Capitulo XXIV da Lei nº 5.530, de 17 de dezem-
bro de 1981, Código de Obras e Posturas do Município de 
Fortaleza, o art. 341-A e seus parágrafos, com a seguinte reda-
ção: “Art. 341-A. As unidades de saúde, públicas ou privadas, 
que ofereçam atendimento pediátrico, disponibilizarão brinque-
dotecas nas suas dependências desde que prestem aten-
dimento pediátrico em regime de internação. § 1º - Considera-
se brinquedoteca o espaço com decoração própria, equipado 
com brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as 
crianças a brincar e divertir-se. § 2º - As brinquedotecas            
serão constituídas por profissionais especialmente treinados 
pelo Poder Público Municipal para tal fim.” (AC). Art. 2º - Esta 
Lei Complementar entra em vigor em 90 (noventa) dias da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 12 de 
fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin 
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
Institui o Plano Diretor Partici-
pativo do Município de Fortale-
za e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Em atendimento às disposições do art. 182 da 
Constituição da República, do Capítulo III da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e da 
Secção II, Capítulo I, Título V da Lei Orgânica Municipal, esta 
Lei Complementar institui o Plano Diretor Participativo do 
Município de Fortaleza, devendo o mesmo ser observado pelos 
agentes públicos e privados. Art. 2º - O Plano Diretor, aplicável 
à totalidade do território municipal, é o instrumento básico da 
política urbana do Município e integra o sistema de 
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei anual do orçamento municipal 
orientar-se pelos princípios fundamentais, objetivos gerais e 
ações estratégicas prioritárias nele contidas. 

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

 Art. 3º - São princípios da Política Urbana: I - as 
funções socioambientais da cidade; II - a função social da pro-
priedade; III - a gestão democrática da cidade; IV - a equidade. 
§ 1º - As funções socioambientais da cidade serão cumpridas 
quando atendidas as diretrizes da política urbana estabelecidas 
no art. 2º da Lei Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cida-
de - das quais cabe ressaltar: I - a promoção da justiça social, 
mediante ações que visem à erradicação da pobreza e da 
exclusão social, da redução das desigualdades sociais e da 
segregação socioespacial; II - o direito à cidade, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações; III - a proteção, a preservação e a valorização do 
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; IV - a preservação e conservação do 
meio ambiente, assegurando a proteção dos ecossistemas e 
recursos ambientais existentes e garantindo a todos os habitan-
tes um meio ambiente ecologicamente equilibrado; V - o de-
senvolvimento sustentável, promovendo a repartição equânime 
do produto social e dos benefícios alcançados, proporcionando 
um uso racional dos recursos naturais, para que estes estejam 
disponíveis às presentes e futuras gerações. § 2º - A função 
social da propriedade é cumprida mediante o pleno desenvol-
vimento da sua função socioambiental. § 3° - A propriedade 
cumpre sua função socioambiental quando, cumulativamente: I 

- for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; II -  
atenda às exigências fundamentais deste Plano Diretor; III - 
assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça socioambiental e ao de-
senvolvimento das atividades econômicas; IV - assegure o 
respeito ao interesse coletivo quanto aos limites, parâmetros de 
uso, ocupação e parcelamento do solo, estabelecidos nesta Lei 
e na legislação dela decorrente; V - assegurar a democratiza-
ção do acesso ao solo urbano e à moradia; VI - não for utiliza-
da para a retenção especulativa de imóvel. § 4º - A gestão da 
cidade será democrática, incorporando a participação dos dife-
rentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução 
e acompanhamento, garantindo: I - a participação popular e a 
descentralização das ações e processos de tomada de deci-
sões públicas em assuntos de interesses sociais; II - a partici-
pação popular nas definições de investimentos do orçamento 
público; III - o desenvolvimento sustentável; IV - o acesso pú-
blico e irrestrito às informações e análises referentes à política 
urbana; V - a capacitação dos atores sociais para a participa-
ção no planejamento e gestão da cidade; VI - a participação 
popular na formulação, implementação, avaliação, monitora-
mento e revisão da política urbana. § 5º - O princípio da equi-
dade será cumprido quando as diferenças entre as pessoas e 
os grupos sociais forem respeitadas e, na implementação da 
política urbana, todas as disposições legais forem interpretadas 
e aplicadas de forma a reduzir as desigualdades socioeconô-
micas no uso e na ocupação do solo do Município de Fortaleza, 
devendo atender aos seguintes objetivos: I - a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária; II - a garantia da redução 
das desigualdades sociais, visando à erradicação da pobreza, 
da marginalização e, em especial, das favelas; III - a justa dis-
tribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de 
urbanização; IV - a promoção do bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, cor, religião, idade, gênero, orientação 
sexual e quaisquer outras formas de discriminação. § 6º - O 
Município deverá dispor de legislações, políticas públicas e 
programas específicos voltados para a redução da desigualda-
de social, que objetivem: I - a garantia de condições dignas de 
habitabilidade para a população de baixa renda; II - o usufruto 
pleno da economia, da cultura e do meio ambiente com a utili-
zação dos recursos para o benefício de todos os habitantes 
utilizando critérios de equidade distributiva, complementaridade 
econômica, respeito à cultura e à sustentabilidade ecológica; III 
- a justa repartição dos ônus fiscais, considerando o princípio 
da capacidade contributiva. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

 
 Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I - 
considerar, no processo de planejamento e execução das polí-
ticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e 
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir 
um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefí-
cios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recupe-
rando e transferindo para a coletividade parte da valorização 
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o 
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da 
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de 
saneamento ambiental e das características do sistema viário; 
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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interesse de preservação; XI - desenvolver planos, programas 
e projetos de intervenções nas Zonas Especiais de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural de interesse artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico (ZEPH), a fim de atender o objetivo 
destas zonas especiais; XII - garantir a participação da comuni-
dade na política cultural do Município; XIII - elaborar o plano do 
centro da cidade de proteção do patrimônio cultural de interes-
se artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; XIV - 
elaborar um estudo da paisagem da enseada do Mucuripe, a 
fim de defini-la como patrimônio paisagístico da cidade de For-
taleza, considerando principalmente a população de pescado-
res; XV - elaborar planos específicos para a regeneração e 
integração urbana dos riachos Pajeú e Jacarecanga, definindo-
os como patrimônio paisagístico; XVI - elaborar estudos e pro-
jetos, bem como implementar os serviços de restauro dos imó-
veis do Município de interesse histórico e cultural; XVII - criar 
mecanismos de estímulo para o restauro de imóveis pelos 
entes particulares; XVIII - implantar o Museu da Cidade de 
Fortaleza; XIX - elaborar planos de reabilitação urbana dos 
sítios históricos e arqueológicos de Fortaleza. Art. 44 - A política 
municipal de patrimônio cultural e natural visa a preservar e 
proteger o patrimônio de interesse cultural de Fortaleza, toma-
dos individualmente ou em conjunto. § 1º - Entende-se por 
patrimônio cultural o conjunto de bens móveis e imóveis, de 
natureza material e imaterial, portadores de referência à identi-
dade, à ação, e à memória dos diferentes grupos da sociedade. 
§ 2º - Bens materiais são todas as expressões de cunho histó-
rico, étnico, artístico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, 
urbanístico, científico e tecnológico, incluindo as obras, objetos, 
documentos, edificações, ruínas, lugares, paisagens e os de-
mais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. § 
3º - Bens materiais são todos os conhecimentos e modos de 
criar, fazer e viver, identificados como elementos pertencentes 
à cultura comunitária, tais como as festas, as danças, o entre-
tenimento, o humor, o pré-carnaval de músicas tradicionais, as 
quadrilhas juninas, o maracatu, o forró, bem como as manifes-
tações étnicas, literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas, 
religiosas, cinematográficas, gastronômicas, entre outros valo-
res e práticas da vida social. Art. 45 - O Município deverá esti-
mular as atividades de valorização do patrimônio imaterial 
registrado e titulado como patrimônio histórico, cultural e paisa-
gístico, através da implementação de programas, projetos e 
políticas com a população envolvida, proporcionando condi-
ções, infraestruturas, capacitação e incentivos que assegurem 
a proteção do patrimônio cultural e beneficiem a população 
envolvida. Art. 46 - Poderá o Município provocar a instauração 
do processo de registro em âmbito federal dos bens imateriais 
titulados como patrimônios culturais, encaminhando propostas 
para registro, acompanhadas de sua documentação técnica 
para o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Art. 47 - Consideram-se edificações, monu-
mentos, obras e paisagens de interesse de proteção e preser-
vação aquelas que se constituírem em elementos representati-
vos do patrimônio cultural do Município, por seu valor histórico, 
cultural, étnico, paisagístico, arqueológico, social, formal, fun-
cional, técnico ou afetivo, considerando também as edificações 
recentes que constituem um referencial da arquitetura moderna 
da cidade. Art. 48 - A identificação das edificações, monumen-
tos, obras e paisagens de interesse de preservação será reali-
zada mediante a aplicação, dentre outros, dos critérios de his-
toricidade, caracterização arquitetônica, representatividade, 
originalidade, valores simbólico, cultural, étnico, ecológico e 
paisagístico. Art. 49 - A identificação das edificações e obras de 
interesse de preservação e conservação estará sujeita a dife-
rentes níveis de proteção classificados em legislação específi-
ca. 

 
CAPÍTULO VIII 

Da Política de Desenvolvimento Econômico 
 
 Art. 50 - São diretrizes da política de desenvolvi-
mento econômico: I - consolidação do Município como um 
núcleo regional de atividades de comércio, serviços, inovação 
tecnológica e desenvolvimento sustentável; II - delimitar partici-

pativamente as Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e 
Socioeconômica (ZEDUS), e promover sua consolidação como 
núcleos de atividades produtivas, respeitando a potencialidade 
de cada área; III - estímulo às atividades produtivas, segundo 
os princípios da desconcentração e descentralização, de modo 
a favorecer o desenvolvimento de atividades geradoras de 
trabalho e renda em todo o território municipal; IV - fortaleci-
mento das atividades do Porto do Mucuripe e de seu entorno 
observando a disponibilidade de infraestrutura e a sustentabili-
dade ambiental da área; V - apoio e estímulo à criação e à 
ampliação de centros de pesquisa e tecnologia, por parte do 
poder público e da iniciativa privada; VI - adequação dos ins-
trumentos das políticas econômica, tributária, financeira e or-
çamentária, bem como dos gastos públicos, ao desenvolvimen-
to urbano; VII - apoio e estímulo às iniciativas de produção 
cooperativa e de economia solidária, em estruturas familiares 
de produção, como a agricultura urbana, bem como as ativida-
des que se caracterizam como micro e pequenos empreendi-
mentos; VIII - apoio ao processo educacional e incentivo à 
qualificação profissional, tendo em vista as potencialidades, 
habilidades e experiências - implícitas ou adquiridas - dos mu-
nícipes e as demandas do mercado de trabalho; IX - apoio e 
estímulo a centros públicos de promoção à economia solidária; 
X - apoio e incentivos à agricultura urbana, através de unidades 
produtivas familiares, inclusive com incentivos fiscais. Art. 51 - 
São ações estratégicas da política de desenvolvimento econô-
mico: I - implantar programa de educação profissional continu-
ada, abrangendo as áreas econômicas do comércio, serviços, 
turismo, cultura e indústria; II - desenvolver programas de in-
clusão digital; III - estimular a produção e distribuição de bens e 
serviços culturais como fator de desenvolvimento local, em 
especial do artesanato como produto de exportação; IV - de-
senvolver cooperativas sociais e arranjos de economia solidária 
para o segmento de pessoas em situação de desvantagem 
social, em especial nas Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS); V - desenvolver programas de incentivo à geração de 
trabalho e renda locais, a partir das potencialidades econômi-
cas e culturais e ambientais dos bairros, priorizando as zonas 
habitadas pela população de baixa renda; VI - elaborar e im-
plementar programa de apoio e suporte ao desenvolvimento e 
qualificação das feiras livres como centros de distribuição popu-
lar; VII - criar mecanismos de escoamento da produção familiar 
e dos pequenos empreendedores; VIII - desenvolver plano de 
incentivo a atividades de geração de trabalho e renda na Zona 
Especial do Projeto Orla (ZEPO), incluindo o Porto do Mucuri-
pe; IX - fortalecer economicamente o Centro de Fortaleza com 
apoio a atividades educacionais e culturais, tais como escolas 
de artes, universidades, centros culturais, e criação de núcleos 
de inovação em serviços de tecnologia de informação; X - defi-
nir área para transferência do mercado atacadista de Fortaleza, 
favorecendo seu fortalecimento e consolidação dentro dos 
limites do município; XI - desenvolver estudos técnicos para a 
delimitação das Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e 
Socioeconômica (ZEDUS); XII - elaborar e implementar planos 
e projetos de desenvolvimento socioeconômico; XIII - promover 
o fortalecimento da geração de trabalho e renda e o apoio ao 
desenvolvimento de arranjos produtivos através de programas 
de microcrédito e incentivos fiscais, especialmente nas Zonas 
Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZE-
DUS); XIV - criar um programa de fomento às experiências 
laborais comunitárias com a base no cooperativismo e associa-
tivismo. 
 

CAPÍTULO IX 
Da Política de Turismo 

 
 Art. 52 - A política municipal de turismo visa valo-
rizar o patrimônio turístico da cidade, no sentido de fomentar o 
desenvolvimento sustentável de base local, respeitando suas 
múltiplas inter-relações de importância social, econômica, cultu-
ral e ambiental, estabelecendo equilíbrio adequado entre essas 
4 (quatro) dimensões, para garantir sua sustentabilidade e 
qualidade de vida para a população, e seus visitantes. Art. 53 - 
Constituem diretrizes da política de desenvolvimento turístico: I 
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- respeito às tradições locais e às diversidades socioculturais; II 
- promoção e formatação de produtos e serviços turísticos, com 
base local, fazendo uso das tradições locais de modo que a 
atividade contribua para a inclusão socioeconômica; III - forma-
ção dos recursos humanos para o desenvolvimento turístico do 
Município; IV - estimular a requalificação, reabilitação, amplia-
ção da infraestrutura, conservando e valorizando as potenciali-
dades turísticas, ambientais e culturais, com o respeito à diver-
sidade sociocultural; V - prevenção e enfrentamento à explora-
ção sexual e ao tráfico de seres humanos relacionados à ativi-
dade turística, especialmente a exploração sexual de crianças 
e adolescentes, articulado entre os órgãos da administração 
pública municipal e com os demais entes da federação e repre-
sentantes da sociedade civil organizados; VI - constituição de 
um sistema de informações turísticas vinculado ao Sistema de 
Informação Municipal (SIM), atualizado continuamente; VII - 
promover os diversos tipos, formas e modalidades de turismo, 
a ser definido pelo Plano Diretor de Turismo; VIII - incentivo ao 
turismo através da promoção da cultura, do lazer e do esporte, 
numa perspectiva que valorize a memória, as identidades e a 
cultura urbanas; IX - implementação de políticas de turismo 
socialmente inclusivas, vinculadas à geração de emprego, 
trabalho e renda, fortalecendo os elos da cadeia produtiva do 
turismo; X - estimular a descentralização do desenvolvimento 
turístico e a diversificação da oferta turística, como instrumen-
tos de inclusão social; XI - definir e implementar formas de 
planejamento e gestão contínuas e participativas do turismo no 
Município; XII - fortalecimento dos mecanismos de divulgação 
da cidade de Fortaleza associada à sua Região Metropolitana 
como região turística sustentável; XIII - promover o empreen-
dedorismo e a socioeconomia solidária como mecanismos de 
inclusão das comunidades locais na cadeia produtiva do turis-
mo; XIV - estímulo à integração das instituições públicas, priva-
das, e entidades da sociedade civil organizada (Terceiro Setor); 
XV - fortalecimento institucional do órgão municipal competen-
te; XVI - consolidar o turismo como um dos principais indutores 
do desenvolvimento socioeconômico do Município; XVII - esti-
mular ações voltadas para o segmento de pessoas com defici-
ência e com mobilidade reduzida no tocante à capacitação de 
mão-de-obra voltada para o turismo, à adequação do produto 
para o receptivo e à captação de fluxos; XVIII - incentivar a 
produção de mecanismos de controle da qualidade de produtos 
e serviços turísticos, públicos e privados, para que atendam 
plenamente às expectativas dos turistas e contemplem os inte-
resses da população local; XIX - estimular políticas de consci-
entização turística intra e extrainstitucional; XX - inibir a sazo-
nalidade turística; XXI - constituição de uma política pública de 
inclusão turística plena, garantindo às pessoas com deficiência 
acessibilidade aos equipamentos turísticos, promovendo o 
rompimento de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitu-
dinais e instrumentais. Art. 54 - São ações estratégicas da 
política de turismo: I - elaborar o Inventário da Oferta Turística 
de Fortaleza, promovendo sua atualização contínua, para sub-
sidiar a elaboração e/ou revisão do Plano Diretor de Turismo de 
Fortaleza e a realização de um diagnóstico prospectivo no 
intervalo de 5 (cinco) anos; II - elaborar e implementar o Plano 
Diretor de Turismo de Fortaleza; III - criar e implementar um 
sistema de informações turísticas no Município, vinculado ao 
SIM; IV - estimular a criação de cooperativas populares para 
exploração das atividades turísticas; V - desenvolver progra-
mas de qualificação profissional e técnica na área do turismo, 
priorizando a população local; VI - priorizar os investimentos de 
infraestrutura turística nas seguintes áreas do Município: a) 
Barra do Ceará; b) Centro; c) Praia de Iracema; d) Beira Mar; e) 
Morro de Santa Teresinha; f) Praia do Futuro; g) unidades de 
conservação; h) Messejana; i) Grande Parangaba; j) Benfica; l) 
l) Lagoa Redonda. VII - desenvolver e implementar um plano 
turístico do Centro de Fortaleza articulado às políticas dos 
diversos órgãos da administração pública municipal; VIII - ela-
borar e implementar o Plano de Urbanização e de Requalifica-
ção da Orla Marítima de Fortaleza, levando em consideração 
as políticas de turismo, de desenvolvimento econômico e de 
meio ambiente, constantes deste Plano Diretor, assim como as 
diretrizes do Projeto Orla e os costumes e tradições locais, a 

fim de equacionar essas variáveis, objetivando o bem-estar 
social; IX - priorizar o uso sustentável do espaço turístico, se-
guindo os princípios da desconcentração e descentralização, 
com a diversificação dos polos de turismo, no sentido de favo-
recer o desenvolvimento de atividades turísticas geradoras de 
trabalho e renda em todo o território municipal, buscando a 
integração com os Municípios que compõem a Região Metro-
politana de Fortaleza; X - realizar ações que estimulem o cres-
cimento do fluxo turístico, apoiando e fortalecendo mecanismos 
de captação e realização de eventos, em todas as épocas do 
ano. 
 

CAPÍTULO X 
Da Política de Integração Metropolitana 

 
 Art. 55 - São diretrizes da política de integração 
metropolitana de Fortaleza: I - integração das instâncias do 
Poder Executivo Municipal com instâncias intergovernamentais 
com representantes da administração direta e indireta do Go-
verno Federal, Estadual e Municipal; II - definição e implemen-
tação de mecanismos que visem à integração do sistema de 
transporte do Município e da Região Metropolitana de Fortale-
za; III - integrar as políticas municipais de habitação do Municí-
pio de Fortaleza às políticas de habitação dos municípios da 
Região Metropolitana de Fortaleza; IV - constituição de consór-
cios intermunicipais, câmaras regionais e agências de desen-
volvimento regional para a implementação de ações de interes-
se comum dos municípios consorciados; V - articulação e inte-
gração das estratégias de desenvolvimento urbano e ambiental 
no contexto da Região Metropolitana de Fortaleza. Art. 56 - São 
ações estratégicas da política de integração metropolitana de 
Fortaleza: I - participar efetivamente das discussões sobre o 
planejamento e a gestão do sistema de mobilidade da Região 
Metropolitana, principalmente nos assuntos referentes ao sis-
tema viário, ao controle e ordenamento do uso do solo, e ao 
sistema de transportes de passageiros e de cargas dos Municí-
pios envolvidos, do Estado ou da União. II - promover ações 
que possibilitem a integração física e tarifária das modalidades 
do transporte público coletivo que operam no Município numa 
rede única de alcance metropolitano, desde que não acarrete 
ônus aos usuários; III - formular e implementar planos, progra-
mas e ações metropolitanas de saneamento ambiental, de 
controle de poluição do ar e da água, de preservação e conser-
vação de ecossistemas protegidos e de desenvolvimento eco-
nômico regional; IV - elaborar e implementar o programa me-
tropolitano de desenvolvimento sustentável com o Estado do 
Ceará e com os Municípios da Região Metropolitana de Forta-
leza; V - propor a formação de consórcio intermunicipal objeti-
vando a integração, a proteção, preservação e conservação 
das bacias hidrográficas que ultrapassem os limites do Municí-
pio, articulado com o Comitê de Bacias da Região Metropolita-
na de Fortaleza. 
 

TITULO III 
Do Ordenamento Territorial 

 
CAPÍTULO I 

Do Macrozoneamento 
 
 Art. 57 - O ordenamento territorial do Município, 
consoante os objetivos gerais da política urbana, atende às 
seguintes diretrizes: I - planejamento, ordenamento e controle 
do uso do solo e do desenvolvimento do Município, da distribu-
ição espacial da população e das atividades sociais e econômi-
cas, de modo a evitar: a) as distorções do crescimento urbano 
e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; b) a proximi-
dade e conflitos entre usos e atividades incompatíveis; c) uso 
inadequado dos imóveis urbanos em relação à infraestrutura, à 
zona urbana, ao meio ambiente e à função social; d) a retenção 
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutiliza-
ção ou não utilização; e) a deterioração das áreas urbanizadas 
e dotadas de infraestrutura; f) o uso inadequado dos espaços 
públicos; g) a poluição e a degradação ambiental; II - incentivo 
à multiplicidade e interação de diferentes grupos sociais e de 
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R E G I M E N T O  I N T E R N O 
CAPÍTULO I –DO ÓRGÃO 
 
Art.1 - O Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza-COMTUR, criado pela Lei 
Complementar nº 0024, de 14 de outubro de 2005, regulamentada pelos Decretos nºs 
11.907, de 14 de novembro de 2005, 12.000, de 14 de março de 2006, 12.039, de 30 de 
maio de 2006, e 12.578, de 25 de setembro de 2009, é um órgão colegiado de 
assessoramento, de caráter permanente e deliberativo, com jurisdição em todo o território 
do Município de Fortaleza, integrando o sistema municipal de turismo como órgão de 
deliberação superior, em colaboração à Secretaria de Turismo de Fortaleza-SETFOR, 
tendo como finalidade promover a gestão democrática e autônoma do turismo no 
município, participando da formulação do planejamento estratégico e atuando no 
acompanhamento das ações e no controle da execução da política municipal de turismo.  
Parágrafo Único – O Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza-COMTUR manifestar-
se-á por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As 
resoluções serão homologadas pelo presidente do Conselho, dando-lhes publicidade. 
 
Art. 2 -* A Secretaria de Turismo de Fortaleza-SETFOR, órgão público responsável pelo 
planejamento, promoção e ordenamento da atividade turística no município de 
Fortaleza,considerando o seu compromisso em estimular a integração das instituições 
públicas, privadas e entidades da sociedade civil organizada, conforme preconiza o Plano 
Diretor Participativo de Fortaleza, adotará as medidas necessárias para o efetivo 
funcionamento do Conselho, enquanto perdurar a dependência financeira do COMTUR, 
garantindo-lhe autonomia para o seu pleno funcionamento, dotação orçamentária e 
financeira, assessoria jurídica e estrutura técnica e administrativa.  
§ 1º - O orçamento do Conselho Municipal de Turismo de Fortalezaserá gerenciado pela 
própria Secretaria de Turismo de Fortaleza, enquanto a origem dos recursos dela 
proceder, submetido à apreciação e aprovação do Plenário do Conselho. 
 
CAPÍTULO II – DAS DIRETRIZES BÁSICAS 
 
Art. 3 - O Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza se pautará, no exercício de suas 
atribuições regimentais, na política de turismo, diretrizes e ações estratégicas constantes 
no Plano Diretor Participativo de Fortaleza-PDPFor, em vigor desde a data de sua 
publicação em 13 de março de 2009, no Plano Municipal de Turismo e nos demais 
instrumentos norteadores do desenvolvimento turístico preconizadospela Política Nacional 
de Turismo e pelos planos, programas, projetos e açõesdela derivados.  
 
CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO 
 
Art. 4 - O Conselho Municipal de Turismo de Fortalezaé composto por:  

a) representantes de instituições governamentais municipais, estaduais e federais 
responsáveis:  
-  pelo planejamento, promoção e ordenamento do turismo, da cultura e do meio 
ambiente;  
- pela implementação de ações estratégicas de desenvolvimento econômico 
autossustentado;  
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-   pelo planejamento 
do município de Fortaleza;  
-   pelas ações de infraestrutura de Fortaleza; 

b) entidades representativas dos elos da cadeia produtiva do turismo; 
c) instituições voltadas para a formação e capacitação de mão-de-obra para o 

turismo;  
d) instituições públicas financeirasparceiras da atividade turística;  
e) entidades representativas de profissionais do turismo e colaboradores;  
f) entidades promotoras da socioeconomia solidária;  
g) conselhos gestores do turismo comunitário;  
h) federaçõese sindicatos ligados à atividade turística;  
i) fórunsafins à atividade turística. 

§ 1º - O Conselho Municipal de Turismo de Fortalezaé composto pelas seguintes 
instituições: 
 
I – INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS (31representantes): 
Gabinete do Prefeito: 
. Coordenadoria da Mulher/Comissão de Participação Popular 
. Coordenadoria de Projetos Especiais e Relações Institucionais-COOPERI 
 
Órgãos Oficiais de Turismo: 
. SETFOR-Secretaria de Turismo de Fortaleza  
. SETUR-Secretaria do Turismo do Estado do Ceará  
 
Infraestrutura: 
. Secretarias Executivas Regionais-SERs 
. Secretaria Executiva Regional do Centro-SERCEFOR  
. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura-SEINF 
. Secretaria de Planejamento e Orçamento-SEPLA 
. Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza-GMF 
. Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização-EMLURB 
. Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza-ETUFOR 
. Autarquia Municipal de Trânsito e Serviços Públicos-AMC  
. Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social-SSPDS  
. Companhia de Água e Esgoto do Ceará-CAGECE 
. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária-INFRAERO 
. Companhia Docas do Ceará 
. DER/Terminal Rodoviário Engº João Thomé 
 
Meio Ambiente: 
. Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano-SEMAM 
. Secretaria do Meio Ambiente do Ceará-SEMACE 
 
Cultura: 
. Secretaria de Cultura de Fortaleza SECULTFOR  
. Secretaria da Cultura do Estado-SECULT 
. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN 
 
Câmara Municipal de Fortaleza:  
. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda 
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Direitos Humanos e Inclusão Social: 
. Secretaria de Direitos Humanos-SDH (Coordenadoria de Pessoas com Deficiência/ 
Coordenadoria de Diversidade Sexual)  
. Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS 
 
Desenvolvimento Econômico: 
. Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SDE 
 
II – INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS (08representantes): 
. Universidade de Fortaleza-UNIFOR/Turismo e Hotelaria                                     
. Universidade Estadual do Ceará-UECE 
. Universidade Federal do Ceará-UFC 
. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE 
. Faculdade Integrada do Ceará-FIC 
. Serviço Nacional do Comércio-SENAC 
. Serviço de Apoio a Micros e Pequenas Empresas do Ceará-SEBRAE 
. Serviço Social do Comércio-SESC 
 
III – PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (23representantes): 
Meios de Hospedagem:  
. Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-ABIH  
. Associação dos Meios de Hospedagem de Turismo do Ceará-AMHT 
. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro e Similares do Ceará-
SINTRAHORTUH 
. Sindicato Intermunicipal de Hotéis e Meios de Hospedagem no Estado do Ceará-
SINDIHOTEIS 
 
Restaurantes, Bares e similares:  
. Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento e Lazer-
ABRASEL 
. Associação dos Empreendedores da Beira Mar-ABBMAR 
. Associação dos Empresários da Praia do Futuro-AEPF 
 
Agências de Viagens e Turismo:  
. Associação Brasileira de Agências de Viagens-ABAV Seção Ceará 
. Sindicato de Turismo-SINDETUR 
 
Empresas Organizadoras e Captadoras de Eventos:   
. Associação Brasileira de Empresas de Eventos-ABEOC 
. Fortaleza Convention & Visitors Bureau-FCVB 
. Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará-
SINDIEVENTOS; 
 
Compras: 
. Associação dos Lojistas do Mercado Central-ALMEC 
. Associação dos Lojistas do Centro de Turismo-ACENTUR 
. Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa-ALMONT 
. Associação dos Feirantes da Beira Mar 
. Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL 
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. Aloshopping 
. Associação dos Comerciantes do Centro da Cidade 
 
Transporte: 
. Sindicato dos Taxistas-SINDITÁXI 
. Sindicato de Ônibus-SINDIÔNIBUS 
. Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores-SINDLOC 
. Associação Cearense das Locadoras de Automóveis-ACLA 
 
IV – PROFISSIONAIS DE TURISMO E COLABORADORES (08 representantes):  
. Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo-ABBTUR  
. Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo-ABRAJET 
. Associação dos Geógrafos do Brasil-AGB  
. Sindicato Estadual de Guias de Turismo-SINDEGTUR   
. Sindicato de Profissionais de Turismo                                                                  
. Instituto dos Arquitetos do Brasil-IAB 
. Sindicato dos Engenheiros-SENGE 
. Ordem dos Advogados do Brasil-OAB 
 
V – FÓRUNS (02 representantes): 
. Fórum de Turismo de Fortaleza-FORTUR 
. Fórum Cearense de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
 
VI – FEDERAÇÕES E CLUBES DE SERVIÇO (05 representantes): 
. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará-FCDL  
. Federação do Comércio do Estado do Ceará-FECOMÉRCIO 
. Federação das Indústrias do Estado do Ceará-FIEC 
. SkalInternacional de Fortaleza-SKAL 
. Federação das Associações do Comércio e da Indústria-FACIC 
 
VII – ENTIDADES PROMOTORAS DA SOCIOECONOMIA SOLIDÁRIA (03 
representantes): 
. Instituto Banco Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária 
. Agência de Desenvolvimento Local e Socioeconomia Solidária-FUNDESOL 
. Instituto TERRAMAR 
 
VIII – CONSELHOS GESTORES DO TURISMO COMUNITÁRIO 
 
IX – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (03 representantes) 
. Banco do Nordeste-BNB 
. Banco do Brasil-BB 
. Caixa Econômica Federal-CEF 
 
§ 2º - Somente poderão ocorrer alterações na composição do COMTUR quando resultar 
de decisão do Plenário. 
§ 3º - Os conselheiros titulares e os respectivos suplentesserão indicados pelas 
instituições aludidas no § 1º deste artigo. 
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Art. 5 - O Presidente do Conselho, por sua iniciativa ou por solicitação de outros 
conselheiros, poderá convidar pessoas físicas ou jurídicas para participarem das reuniões 
do colegiado. 
 
Art. 6 - A função de conselheiro é de relevância pública e, portanto, lhe garante a 
dispensa do trabalho, sem prejuízo, durante o período das reuniões, capacitações   
e ações específicas do Conselho. 
 
Art. 7 - Os conselheiros do COMTUR serão empossados em reunião específica para esse 
fim, mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com 
mandato de 02 (dois) anos e com direito a recondução.O início dos mandatos não 
necessita ser coincidente com o início do mandato doPrefeito. 
 
Art. 8 - Na presença do titular, o suplente terá direito a voz e, nos impedimentos do titular, 
a voz e voto. Será garantido aos suplentes o direito de participação nas Câmaras 
Técnicas, Comissões ou Grupos de Trabalho do Conselho.  
 
Art. 9 - A instituição cujo representante titular, por qualquer motivo, deixar de participar a 
03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas no período de 01 (um) ano 
civil e não enviar suplente, ou que renunciar, poderá ser desligada do Conselho. 
§ 1º - Poderá ocorrer substituição de conselheiro titular e/ou suplentessempre que a 
instituição representada julgar necessário, devendo ser comunicado oficialmente à 
Diretoria num prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da reunião. 
§ 2º - A Secretaria Executiva do Conselho manterá a instituição conselheira informada 
sobre o comparecimento de seus representantes às reuniões e sobre as atividades por 
eles desenvolvidas.  
 
Art. 10 - A coordenação do processo de eleição de conselheiros para compor a Diretoria 
do COMTUR será de competência de uma Comissão Eleitoral composta por 
Conselheirosque não estejam compondo chapas, instituída por intermédio de eleição 
entre seus membros, em reunião plenária para esta finalidade, respeitando o 
cumprimento das exigências do Art. 9, elegendo entre eles 01 (um) presidente e 01 (um) 
secretário. 
§ 1º - As eleições ocorrerão sempre em anos ímpares, com a publicação do edital em 
outubro, votação em novembro e posse em dezembro.  
§ 2º -O parágrafo anterior entrará em vigor a partir do ano de 2013. 
§ 3º - A reunião para eleiçãodeverá ser realizada na primeira quinzena do mês anterior ao 
da posse da nova Diretoria; 
§ 4º - A eleição para a escolha da Diretoria será por voto nominal. 
§ 5º - A convocação para a reunião da eleição deverá ser com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias da reunião onde se informará a data limite para a inscrição de chapas, as 
quais deverão ser encaminhadas com uma declaração de cada participante concordando 
com a inclusão de seu nome, não sendo aceitas chapas incompletas nem tampouco a 
participação de candidato a qualquer cargo da Diretoriaem mais de uma chapa.  
§ 6º - À Comissão Eleitoral caberá verificar a elegibilidade dos membrosde cada chapa 
candidatos aPresidente, Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral, os quais 
deverão ser membros do Conselho (titular ou suplente) e terem comparecido a, no 
mínimo, 8 (oito) reuniões nos últimos doze meses que antecederem as eleições. Para os 
demais cargos deverá ser obedecido o critério do mínimo de presença  



288

C
O

N
S
E
LH

O
S

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
p

ac
tu

aç
ão

, d
e 

d
el

ib
er

aç
ão

 e
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

aç
ão

Si
st

em
a 

d
a 

p
o

lít
ic

a
>

>

 

 
 
 
conforme o Art. 9, Cap. III. 
 
§ 7º - A Comissão se obriga a fornecer no prazo máximo de 2 (dois) dias após o 
requerimento do coordenador de cada chapa e sob protocolo, o nome e endereço de 
todos os conselheiros candidatos.                                                                                                                       
§ 8º - Na mesma convocação a Comissão definirá a data, local e horário da eleição, que 
se realizará com qualquer número de conselheiros presentes, e olocal em que estarão 
disponíveis as informações sobre as chapas participantes com os candidatos a cada 
cargo.  
§ 9º - Antes de iniciada a votação, cada candidato a Presidente da Diretoria que desejar 
poderá fazer uso da palavra para expor as linhas gerais de seu programa de ação, por 
tempo previamente estipulado pela Comissão de Conselheiros, sendo expressamente 
vetado ataques pessoais, sob pena de ser cassada a palavra pelo Presidente da 
Comissão. 
§ 10º - Somente poderão votar os membros do Conselho, respeitando o critério de 
presença do Art. 9, Cap. III, nos últimos doze meses,e, encerrado o horário da votação, o 
Presidente procederá à apuração voto a voto, que, após vistados pelos fiscais de cada 
chapa concorrente, serão totalizados. Caso ocorra alguma impugnação, os votos 
impugnados serão julgados ainda durante a reunião pelo plenário do  Conselho e a seguir 
totalizados, sem direito a qualquer recurso adicional. 
§ 11º - Terminada a apuração, a chapa que obtiver o maior número de votos será  
declarada eleita, e, em caso de empate, considerar-se-á vencedora a chapa pela  
maior antiguidade do candidato à Presidente no Conselho, devendo ser empossada em 
solenidade que ocorrerá no último dia da gestão em vigência.  
§ 12º - No caso de vacância de algum cargo da Diretoria ocupará o cargo o representante 
imediato da chapa. 
 
CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 11 – A estrutura básica do Conselho Municipal de Turismo de Fortalezacompreende: 

 Plenário 
 Diretoria: 

           -Presidente 
           -Vice-Presidente 
           -Secretário Geral 
 -1º Secretário 
           -2º Secretário 
           -Tesoureiro Geral 
           -1º Tesoureiro 
           -Conselho Fiscal (3 membros) 

 Secretaria Executiva 
§ 1º -O COMTUR poderá criar, através de resoluções, grupos temáticos(câmaras técnicas 
ecomissões) e grupos de trabalho, conforme as demandas. 
§ 2º - Os grupos temáticos e grupos de trabalho serão constituídos por membros 
designados pelo Plenário e homologados pelo presidente do COMTUR, podendo ser 
convidados profissionais e entidades não integrantes do Conselho para comporem os 
grupos ou auxiliarem nos trabalhos. 
§ 3º - Os grupos temáticos e grupos de trabalho terão como coordenador um membro do 
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setor privado e um secretário 
do setor público, 
designados pelo presidente do COMTUR,  
 
 
podendo ser substituídos a qualquer momento. 
 
 
 
§ 4º - Para compor os grupos temáticos e grupos de trabalho serão convidadas pessoas 
de reconhecida competência no assunto objeto do respectivo grupo. 
§ 5º - As deliberações dos grupos temáticos e grupos de trabalho serão aprovadas por 
maioria dos membros nomeados para sua composição. 
§ 6º - As propostas apresentadas pelos grupos temáticos e grupos de trabalhoserão 
submetidas à apreciação do Plenário. 
 
CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS 
 
Art. 12 – São competências do Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza: 
 

I. Promover a gestão compartilhada, democrática e autônoma do turismo no 
município de Fortaleza, o seu desenvolvimento integrado e sustentável, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes com a 
consolidação do turismo como um dos principais indutores do 
desenvolvimento socioeconômico do município;  

II. Participar da elaboração e aprovação do Plano Municipal de Turismo a partir 
das orientações formuladas nas conferências realizadas para tal fim, 
interagindo com os Planos Nacional e Estadual de Turismo, bem como 
acompanhar e avaliar a sua execução;  

III. Acompanhar o cumprimento das políticas, diretrizes e ações estratégicas 
para o turismo recomendadas no Plano Diretor Participativo de Fortaleza-
PDPFor, propondo ajustes, se necessário, conforme consenso do Plenário;  

IV. Elaborar o Plano de Ação do COMTUR, submetendo-o a aprovação do 
Plenário, e realizar avaliações sistemáticas sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho e seus resultados;  

V. Possibilitar o amplo conhecimento da atividade turística, em particular de 
Fortaleza, a todos os representantes das instituições conselheiras e 
estimular a participação social no controle do modelo de desenvolvimento 
turístico pretendido;                                                                                                            

VI. Buscar,sistematicamente,o aperfeiçoamento da organização e do 
funcionamento do Conselho de Turismo de Fortaleza, com base nas 
necessidades e atualizações do sistema;  

VII. Articular outras instâncias de representação na busca da cooperação mútua 
e estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do turismo 
em Fortaleza;                                                                                                              

VIII. Analisar e emitir parecer, por intermédio de atos deliberativos, sobre planos, 
programas, projetos e ações ou questões de interesse do turismo municipal, 
em conformidade com as diretrizes constantes nos instrumentos de 
planejamento turístico do Município, do Estado e da esfera federal, 
acompanhando a sua evolução;                                                                                                                

IX. Avaliar, anualmente, o relatório de gestão do turismo em Fortaleza, 
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elaborado pela 
SETFOR, 

considerando os critérios estabelecidos e o disposto nos instrumentos de 
planejamento;   

X. Promover audiências públicas para discutir temas de interesse social  
XI. relativos ao desenvolvimento do turismo na cidade de Fortaleza; 
XII. Celebrar acordos de cooperação técnica com instituições públicas e 

privadas, nacionais e internacionais, objetivando o intercâmbio de 
informações. 
 
 

 
CAPÍTULO VI - DO FUNCIONAMENTO 
 
SEÇÃO I – DO PLENÁRIO E DAS REUNIÕES 
 
Art. 13 – O Plenário do COMTUR é a instância suprema do órgão, composto por todos os 
membros conselheiros titulares e respectivos suplentes. 
 
Art. 14 – O COMTUR reunir-se-á, ordinariamente, 12 (doze) vezes por ano e, 
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou em decorrência de 
requerimento avaliado pelo Plenário. 
§ 1º - Cada conselheiro titular, ou seu suplente, terá direito a 01 (um) voto; 
§ 2º - O Presidente do Conselho terá somente o voto de qualidade. 
 
Art. 15 – O Plenário do Conselho poderá deliberar os assuntos em pauta com um quórum 
correspondente a maioria dos membros presentes. 
§ 1º – Para as reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser convocados os 
conselheiros titulares representantes das instituições. 
§ 2º - A abertura da sessão plenária do COMTUR deverá ocorrer, em primeira 
convocação, no horário previsto,com um terço dos conselheiros e,quinze minutos após o 
horário previsto, com os conselheiros presentes. 
.                                                                                                 
Art. 16 – Compete aos membros do Plenário:  

I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do COMTUR, com direito a 
voz e voto, participando das discussões, solicitando os esclarecimentos 
necessários, propondo a convocação de especialistas quando o tema assim o 
exigir, apresentando informações, propostas e pareceres em relação às matérias 
em pauta e àquelasque lhes forem atribuídas;                                                                                                   

II. Definir a pauta das reuniões ordinárias de acordo com o estabelecido pela 
atividade de planejamento do Conselho, com as prioridades e as sugestões 
constantes no banco de pautas;                                                                                                                  

III. Acompanhar o processo de gestão compartilhada, propondo ajustes quando se 
fizerem necessários;                                                                                                               

IV. Acompanhar as atividades da Secretaria Executiva do COMTUR, juntamente com 
a Mesa Diretora; 

V. Promover a eleição dos componentes das Câmaras, Comissões e Grupos de 
Trabalho, acompanhando e avaliando o desenvolvimento de suas atribuições; 

VI. Solicitar discussão de processos, matérias ou assuntos estranhos à ordem do dia, 
justificando sua urgência e a necessidade de apreciação; 

VII. Manter-se atualizado sobre os temas de interesse turístico e as ações em 
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andamento e 
planejadas 

para o município de Fortaleza. 
VIII. Tomar outras providências visando o cumprimento de suas atribuições; 

IX. Zelar pelo cumprimento deste Regimento. 
 

 
Art. 17 – A pauta da reunião ordinária constará de:   

I. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Expediente constando de informes da Mesa Diretora, dos Conselheiros, das 

Câmaras, das Comissões, dos Grupos de Trabalho e da Secretaria Executiva; 
III. Ordem do dia constando os temas previamente definidos e preparados, sendo 

obrigatório um tema de agenda básica anual aprovada pelo COMTUR; 
IV. Deliberações; 
V. Definição da pauta da reunião seguinte; 
VI. Encerramento. 

§ 1º - Os informes não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos breves. 
Os Conselheiros que desejarem apresentar informes deverão inscrever-se.                                                                                                   
§ 2º - Para apresentação do seu informe, cada Conselheiro inscrito disporá de 3 minutos 
improrrogáveis. Em caso de polêmica ou necessidade de deliberação, o assunto deverá 
passar a constar da ordem do dia ou ser pautado para a próxima reunião, sempre a 
critério do Plenário. 
§ 3º - A definição da ordem do dia partirá da relação dos temas básicos aprovados 
anualmente pelo Plenário, dos produtos das Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de 
Trabalho e das indicações dos Conselheiros ao final de cada reunião ordinária. 
§ 4º - Cabe à Secretaria Executiva a preparação de cada tema da pauta da ordem do dia, 
com documentos e informações disponíveis, inclusive destaques aos pontos 
recomendados para deliberação, a serem encaminhados por “e-mail” pelo menos uma 
semana antes da reunião, sem o que, salvo a critério do Plenário, não poderá ser votado. 
§ 5º - A leitura da ata poderá ser dispensada pelo Plenário quando sua cópia tiver  
sido encaminhada por “e-mail” ou cópia físicaaos membros do Conselho. 
 
Art. 18 – As deliberações do Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza serão tomadas 
pelo Plenáriomediante: 

I. Resoluções 
II. Recomendações sobre o tema ou assunto específico que não é habitualmente 

de sua responsabilidade direta, mas é relevante e/ou necessário, dirigida a ator 
ou atores institucionais de quem se espera ou se pede determinada conduta 
ou providência; 

III. Moções que expressem o juízo do Conselho sobre fatos ou situações, com o 
propósito de manifestar reconhecimento, apoio, crítica ou oposição. 

IV. Pareceres 
§ 1º - As deliberações serão identificadas pelo seu tipo e numeradas correlativamente. 
§ 2º - As resoluções do COMTUR serão homologadas pelo Presidente do Conselho 
sempre que se reportarem às responsabilidades legais do Conselho, o qual não o fazendo 
estarão automaticamente homologadas, dando-lhes publicidade. 
§ 3º - O Conselho Municipal de Turismo de Fortaleza, com aprovação da metade mais um 
dos seus membrospresentes em Assembleia, poderá representar junto ao Ministério 
Público Estadual se a matéria constituir, de alguma forma, desrespeitoao Plano Municipal 
de Turismo e/ou aos direitos constitucionais do cidadão.                                                                                                  
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Art. 1º - Fica incluso na grade escolar municipal o Estudo do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivando estimular o 
conhecimento das crianças sobre as medidas que garantem os 
direitos de cidadania à população infanto-juvenil. Art. 2º - O 
Poder Executivo Municipal envidará todos os esforços no senti-
do de promover atividades relacionadas ao Estudo do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e que deverão ser realizadas 
durante o ano letivo, obedecendo aos seguintes itens: I - as 
atividades contarão com a participação dos educandos, seus 
familiares, diretores, professores e os demais funcionários, 
para mais perfeita integração, e para que tomem conhecimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - as atividades 
serão realizadas somente nas dependências das escolas. Art. 
3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas, 
se necessário. Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de 
sua publicação. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 
de novembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9043 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre o aniversário do 
Bairro Álvaro Weyne. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Muni-
cípio de Fortaleza, o aniversário do Bairro Álvaro Weyne. Art. 2º 
- É determinado o dia 28 de agosto de cada ano à comemora-
ção do aniversário referido no caput do art. 1º desta lei. Art. 3º - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de novembro de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11907 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a finalidade, es-
trutura organizacional e distri-

buição dos cargos comissiona-
dos da Secretaria de Turismo 
de Fortaleza - SETFOR, e dá 
outras providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 76, VI e 
XII, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o que 
dispõe a Lei Complementar nº 0024, de 14 de outubro de 2005, 
publicada no D.O.M. nº 13.189, de 21 de outubro de 2005, que 
criou a Secretaria de Turismo de Fortaleza - SETFOR. DE-
CRETA: Art. 1º - A Secretaria de Turismo de Fortaleza -               
SETFOR, órgão da Administração Direta Municipal, tem por 
finalidade ser um instrumento de transformação do turismo 
local, contribuindo para a melhoria da qualidade da vida urba-
na, da prestação de serviços públicos e da oferta de produtos, 
de forma a impulsionar a sustentabilidade da atividade turística 
do Município. Art. 2º - A Secretaria de Turismo de Fortaleza - 
SETFOR tem as seguintes competências: I - Pesquisar e pro-
mover avaliações, através de estudos com o intuito de planejar 
a atividade turística no Município de Fortaleza; II - Articular 
ações ligadas ao turismo e ao meio ambiente, visando à sus-
tentabilidade do ambiente urbano; III - Contribuir para despertar 
na sociedade a valorização da cultura, do patrimônio histórico e 
da memória da cidade de Fortaleza; IV - Promover o entreteni-
mento e o lazer; V - Fomentar políticas de negócios turísticos, 
especialmente por meio de cadeias produtivas; VI - Propor, 
desenvolver e implementar políticas de inclusão social pelo 
turismo; VII - Definir políticas de promoção e aumento do fluxo 
turístico, mediante uma gestão participativa, dinâmica, ética e 
responsável; VIII - Desenvolver todas as atividades afins de-
terminadas pela Prefeita Municipal; IX - Firmar convênios com 
instituições privadas, ONGs ou quaisquer entidades que pro-
movam a capacitação de estudantes do ensino público, para a 
divulgação da história e da cultura do Município. Art. 3º - A 
estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de 
Turismo de Fortaleza - SETFOR é a seguinte: I - ÓRGÃO DE 
DELIBERAÇÃO SUPERIOR - Conselho Municipal de Turismo. 
II - DIREÇÃO SUPERIOR - Secretário. III - ÓRGÃOS DE AS-
SESSORAMENTO: 1. Coordenador de Assessoria Técnica. 
1.2. Assessoria do Titular. 1.3. Assessoria Técnica. 1.4. Asses-
soria Jurídica. 2. Ouvidoria. IV - ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PRO-
GRAMÁTICA: 3. Coordenadoria de Desenvolvimento Turístico. 
3.1. Gerência da Célula de Desenvolvimento Institucional. 3.2. 
Gerência da Célula de Atendimento ao Turista. 3.3. Gerência 
da Célula de Captação Turística. 4. Coordenadoria de Promo-
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ção. 4.1. Gerência da Célula de Promoção Turística. 4.2. Ge-
rência da Célula de Eventos. 5. Coordenadoria de Planejamen-
to e Informações. 5.1. Gerência da Célula de Pesquisa e Infor-
mações. 5.2. Gerência da Célula de Estudos e Projetos. 5.3. 
Gerência da Célula de Acompanhamento do PRODETUR. V - 
ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL - 6. Gerência da 
Célula de Administração. Art. 4º - A denominação e quantifica-
ção dos cargos comissionados referentes à lotação da               
SETFOR são as constantes do anexo único, parte integrante 
deste decreto. Parágrafo Único - Obedecidos a legislação per-
tinente e os parâmetros estabelecidos neste decreto, a compe-
tência das unidades integrantes de sua estrutura organizacio-
nal e as atribuições dos respectivos dirigentes serão fixadas em 
Regulamento a ser aprovado por Decreto Municipal no prazo 
de 90 (noventa) dias, a partir da publicação deste decreto. Art. 
5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de novembro do cor-
rente ano, revogadas as disposições contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 14 de novembro 
de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTA-
LEZA. 

ANEXO ÚNICO  

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR 
 

DENOMINAÇÃO, SIMBOLOGIA E QUANTIFICAÇÃO DE 
CARGOS COMISSIONADOS 

 
DENOMINAÇÃO SIMB. QUANT.

Secretário (*) - 01 
Assessor do Titular (*) DAS.1 01 
Secretária do Titular (*) DAS.2 01 
Assessor Jurídico (*) DNS.2 01 
Coordenador de Assessoria Técnica  (*) DNS.2 01 
Assessor de Comunicação (*) DNS.2 01 
Ouvidor (*) DAS.1 01 
Assessor Técnico (**) DAS.1 01 
Assessor Técnico (***) DAS.1 01 
Coordenador de Desenvolvimento Turístico (*) DNS.1 01 
Assistente Técnico (****) DAS.2 01 
Gerente da Célula de Desenvolvimento Institu-
cional (*) 

DAS.1 01 

Gerente da Célula de Atendimento ao Turista (*) DAS.1 01 
Gerente da Célula de Captação Turística (*) DAS.1 01 
Coordenador de Promoção (*) DNS.1 01 
Gerente da Célula de Promoção Turística (*) DAS.1 01 
Gerente da Célula de Eventos (*) DAS.1 01 
Coordenador de Planejamento e Informações (*) DNS.1 01 
Gerente da Célula de Pesquisa e Informações 
(*) 

DAS.1 01 

Gerente da Célula de Estudos e Projetos (*) DAS.1 01 
Gerente da Célula de Acompanhamento do  
PRODETUR (*) 

 
DAS.1 

 
01 

Gerente da Célula de Administração (*) DAS.1 01 
Auxiliar Técnico  de Finanças (***) DAS.3 01 
Auxiliar Técnico (*) DAS.3 01 

 
(*)    Cargo Comissionado criado pela Lei Complementar nº 
0024, de 14.10.2005.  
(**)  Cargo Comissionado remanejado da estrutura organiza-
cional da FUNCET.  
(***) Cargo Comissionado remanejado da estrutura organiza-
cional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. 
(****) Cargo Comissionado remanejado da estrutura organiza-
cional da Secretaria Municipal de Saúde. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11908 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a finalidade, es-
trutura organizacional e distri-
buição dos cargos comissiona-

dos da Secretaria Extraordiná-
ria do Centro - SECE e dá ou-
tras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 76, VI e 
XII, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o que 
dispõe a Lei Complementar nº 0025, de 14 de outubro de 2005, 
publicada no D.O.M nº 13.189, de 21 de outubro de 2005, que 
criou a Secretaria Extraordinária do Centro - SECE. DECRETA: 
Art. 1º - A Secretaria Extraordinária do Centro - SECE, órgão da 
Administração Direta Municipal, tem por finalidade a coordena-
ção das atividades relacionadas com o desenvolvimento, im-
plantação, acompanhamento, avaliação e supervisão perma-
nente do processo de revitalização do espaço urbano do Cen-
tro da Cidade. Art. 2º - A Secretaria Extraordinária do Centro - 
SECE tem as seguintes competências: I - Integrar todos os 
órgãos públicos municipais da Administração Direta e Indireta 
que atuam na área central; II - Assessorar a execução e o ge-
renciamento das políticas públicas na área central; III - Desen-
volver estudos socioeconômicos da área central; IV - Elaborar 
projetos técnicos a serem encaminhados para as secretarias e 
os demais órgãos públicos municipais, visando à implementa-
ção de políticas públicas na área central; V - Promover a análi-
se crítica das ações que são executadas na área central, vi-
sando otimizar sua implementação e resultados; VI - Desenvol-
ver iniciativas voltadas a qualificar o atendimento ao público; VII 
- Promover estudos que visem à revitalização do espaço urba-
no da área central; VIII - Desenvolver ações voltadas para a 
preservação do patrimônio histórico da área central; IX - De-
senvolver todas as atividades afins determinadas pela Prefeita 
Municipal. Parágrafo Único - A área geográfica de atuação da 
SECE será circunscrita aos seguintes limites: a leste, a Rua 
João Cordeiro; a oeste, a Avenida Padre Ibiapina e a Avenida 
Filomeno Gomes; ao norte, a Avenida Leste-Oeste; ao sul, a 
Avenida Antônio Sales e Avenida Domingos Olímpio. Art. 3º - A 
estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria Extra-
ordinária do Centro - SECE é a seguinte: I - DIREÇÃO SUPE-
RIOR: 1. Secretário. II - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 2. 
Coordenador de Assessoria Técnica. 2.1. Assessoria do Titular. 
2.2. Assessoria Técnica. 2.3. Assessoria Jurídica. 3. Ouvidoria. 
III - ÓRGÃO DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA: 4. Coordenado-
ria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos. 4.1. Gerência da 
Célula de Estudos e Projetos. 4.2. Gerência da Célula de Im-
plementação e Acompanhamento. IV - ÓRGÃO DE EXECU-
ÇÃO INSTRUMENTAL: 5. Coordenadoria Administrativo-
Financeiro. 5.1. Gerência da Célula Administrativa. Art. 4º - A 
denominação e quantificação dos cargos comissionados refe-
rentes à lotação da SECE são as constantes do anexo único, 
parte integrante deste decreto. Parágrafo Único - Obedecidos à 
legislação pertinente e os parâmetros estabelecidos neste 
decreto, a competência das unidades integrantes de sua estru-
tura organizacional e as atribuições dos respectivos dirigentes 
serão fixadas em Regulamento a ser aprovado por Decreto 
Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação 
deste decreto. Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
com efeitos financeiros a partir de 01 de novembro de 2005. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 14 
de novembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA. 

ANEXO ÚNICO  

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO CENTRO - SECE 
 

DENOMINAÇÃO, SIMBOLOGIA E QUANTIFICAÇÃO DE 
CARGOS COMISSIONADOS 

 
DENOMINAÇÃO SIMB. QUANT. 

Secretário  - 01 
Assessor do Titular  DAS.1 01 
Secretária do Titular  DAS.2 01 
Assessor Jurídico DNS.2 01 



304

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



305

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



306

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



307

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



308

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



309

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



310

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



311

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



312

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



313

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



314

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



315

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



316

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



317

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



318

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



319

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



320

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



321

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



322

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



323

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L



324

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 26 DE JULHO DE 2011 Nº 14.597

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0089, DE 08 DE JULHO DE 2011 

Altera a Lei Complementar nº 
0024/05, que dispõe sobre a 
criação da Secretaria de Tu-
rismo de Fortaleza (SETFOR) e 
dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam acrescidos no art. 1º da Lei Complementar nº 
0024, de 14 de dezembro de 2005, os incisos X e XI e seu 
parágrafo único, passando o artigo a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 1º..................................................................... X - 
Definir políticas e diretrizes de gestão, ocupação e funciona-
mento do Mercado Central de Fortaleza; XI - Executar a ges-
tão, planejamento, organização, o controle operacional e finan-
ceiro das atividades desenvolvidas pelo Mercado Central de 
Fortaleza”. Parágrafo Único - Os termos de permissão dos 
comerciantes do Mercado Central de Fortaleza terão validades 
de 3 (três) anos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, 
a critério exclusivo do Poder Público Municipal.” Art. 2º - Ficam 
preservadas as atribuições da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) em relação aos demais 
mercados públicos, nos estritos termos do inciso XXXVI do art. 
17 da Lei nº 8.608, de 26 de dezembro de 2001, modificada 
pela Lei nº 8692, de 31 de dezembro de 2002. Art. 3º - Fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para aten-
der ao disposto nesta Lei Complementar. Art. 4º - Esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 08 de julho de 2011. Luizi-
anne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR N° 0090, DE 20 DE JULHO DE 2011 

Implementa a Lei Complemen-
tar Federal n° 128/08, no Muni-
cípio de Fortaleza, para estabe-
lecer regras especiais para o 
microempreendedor individual 
e dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Esta Lei tem por objetivo criar um ambiente legal favo-
rável à formalização e ao desenvolvimento dos microempreen-
dedores individuais no Município de Fortaleza. Parágrafo Único 
- Considera-se microempreendedor individual (MEI) o empresá-
rio individual a que se refere o § 1° do art. 18-A da Lei Com-
plementar Federal n° 128, de 19 de dezembro de 2008, e que 
satisfaça todos os requisitos legais para inscrição. Art. 2° - 
Após efetuar seu cadastro no portal do empreendedor, o MEI 
deverá seguir os procedimentos previstos na legislação muni-
cipal para obtenção de sua autorização de funcionamento, na 

forma dos artigos seguintes, sob pena de cancelamento do seu 
cadastro. Art. 3° - O MEI cadastrado no portal do empreende-
dor, que pretender exercer a sua atividade em imóvel, deverá 
obter previamente junto à administração municipal o alvará de 
funcionamento. Art. 4° - Para o exercício de atividades, sem a 
ocupação de imóvel particular, não será exigido do MEI o alva-
rá de funcionamento. § 1° - O MEI cadastrado para exercer 
suas atividades de forma habitual ou eventual, em local fiXo 
fora da loja ou postos móveis, ambulantes, sem a ocupação de 
imóvel particular, mas com a ocupação ou uso de áreas públi-
cas, deverá obter previamente junto à administração municipal 
o respectivo termo de permissão. § 2° - A administração muni-
cipal somente concederá termo de permissão para requerentes 
que comprovem cadastro empresarial (CNPJ). § 3° - Os atuais 
permissionários deverão comprovar sua regularidade empresa-
rial (CNPJ) por ocasião da renovação da permissão, sob pena 
de indeferimento. Art. 5° - O MEI cadastrado faz jus aos se-
guintes benefícios tributários. I - O imóvel, cujo o valor venal 
seja de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais), onde funcionar o 
estabelecimento empresarial do MEI, será cadastrado em ca-
tegoria especial (IPTU - Microempreendedor Individual), e a 
alíquota praticada será a mesma dos imóveis residenciais, 
sendo-lhe ainda concedida uma redução de 50% (cinquenta 
por cento) de desconto sobre o valor do IPTU, desde que satis-
feitas as condições estabelecidas em Decreto Regulamentador. 
II - Isenção das taxas de expediente, de emissão e renovação 
de documentos (alvará de funcionamento e registro sanitário) e 
de licenciamento ambiental. Art. 6° -  O Secretário de cada 
pasta temática expedirá os atos normativos necessários, nos 
assuntos inerentes à respectiva secretaria e dentro do limite de 
sua competência, objetivando a perfeita execução da presente 
Lei. Art. 7° - Ficam revogados o parágrafo único do art. 1° da 
Lei Complementar n° 0073, de 28 de dezembro de 2009, e as 
demais disposições em contrário. Art. 8° - Esta Lei Comple-
mentar entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 20 de julho 
de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA.

*** *** *** 

 ATO N° 9001/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar, ELIANE FRANÇA FERREIRA, como Suporte Ope-
racional, remuneração equivalente ao símbolo DNI.1, da Co-
missão de Parametrização e Implantação do SIGRH, vinculada 
a Secretaria de Administração a partir de 01.07.2011. GABI-
NETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de 
julho de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.

*** *** *** 

 ATO N° 9002/2011 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar, PAULO SÉRGIO DA SILVA FIUZA, como Coorde-
nador, remuneração equivalente à simbologia DNS.1, da Co-
missão Técnica do Fundo Municipal de Educação, vinculada a 
Secretaria Municipal de Educação - SME, a partir de 
01.07.2011. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 21 de julho de 2011. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

*** *** *** 


