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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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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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RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002

FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS

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

FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680




CAPÍTULOIII
DAAUTORIZAÇÃOPARAAEXPLORAÇÃODE
ESTACIONAMENTOSEMÁREASPÚBLICAS

 Art. 12° OPoderExecutivoMunicipal também
fica autorizado a outorgar a concessão para a exploração de
áreaspúblicasporparticulares,paraaconstruçãodeestacio
namentos subterrâneos, edifíciosgaragem ou outros instru
mentossemelhantes, comoobjetivodeaumentaraofertade
vagasdeestacionamentoemelhoraramobilidadeurbananas
viaspúblicasdoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoSerá
obrigação do concessionário a urbanização, revitalização ou
requalificaçãodasáreaspúblicasobjetodaconcessão,deven
dofomentarodesenvolvimentourbanodolocal.Art.13°Além
damodalidade prevista no art. 12, oPoderPúblicoMunicipal
poderá autorizar, ainda, a exploração de áreas públicas por
particulares, para a construção de estacionamentos subterrâ
neoseedifíciosgaragempormeiodeparceriapúblicoprivada
ouatravésdeoutraformaprevistaemlei.ParagrafoÚnicoOs
estacionamentos públicos de que trata o caput deste artigo
poderão ser construídos no subsolo de bens públicos de uso
comum do povo, em especial de logradouros públicos, como
praçaseviaspúblicas,osquaispermanecerãoafetadosaoseu
usoe formatooriginal,observadasasmedidasdecompatibili
zação necessárias à construção. Art. 14°  A exploração dos
equipamentos públicos por particular, prevista neste capítulo,
não poderá ter prazo superior a 30 (trinta) anos. Parágrafo
Único  Ao final do prazo previsto no caput deste artigo, os
equipamentosebenefíciosgeradosserãorevertidosaoPoder
Público,semqualquerônus,podendoserdadadestinaçãoque
melhorlheaproveite.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 15° Os recursos provenientes do Sistema
deEstacionamentoRotativoZonaAzul, de sua concessãoou
da exploração de locais públicos por particulares, nos casos
previstosnestaLei,serãoaplicados,exclusivamente,nasinali
zação,manutençãoeimplantaçãodeviaselogradourospúbli
cos.Art.16°AoPoderPúblicoMunicipalnãocaberáqualquer
responsabilidadeporacidentes,danos, furtosouprejuízos,de
qualquer natureza, que os veículos dos usuários venham a
sofrer naáreadoEstacionamentoRotativoZonaAzul ounos
estacionamentos construídos através da concessão prevista

nesta Lei. Art. 17°  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em22deoutubro
de 2015.      






Dispõesobreofomentoàpes
quisa,extensãoe inovação,no
âmbito do Município de Forta
leza,edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º OPoderExecutivodeverá fomentar asatividadesde
pesquisaeextensão relacionadasàsáreasdasaúde, educa
ção, esporte e lazer, cultura, assistência social e inovação
tecnológica.Art.2ºParaosfinsdestaLei,ficaoPoderExecu
tivo, por meio de seus órgãos e entidades, autorizado a: I 
Custear total ouparcialmente projetosde pesquisa oudeex
tensãodestinadosaodesenvolvimentodasáreaselencadosno
art.1ºdestaLei;IIPromoverointercâmbioentrepesquisado
res locais, deoutrosEstadosedoexterior,medianteconces
sãodebolsaseauxíliosespecíficos;IIIApoiaraformaçãoeo
aperfeiçoamento de recursos humanos para pesquisa e ativi
dades de extensão, nos níveis médio, superior e de pós
graduação, mediante a concessão de bolsas e auxílios; IV 
Contribuir para a formação continuada de recursos humanos
para a pesquisa, extensão e inovação. Parágrafo Único  As
bolsaseauxíliosdequetrataesteartigoterãoosseusvalores
e período de concessão definidos por Decreto do Chefe do
PoderExecutivo.Art.3ºFicaoPoderExecutivoautorizadoa
solicitaracessão,comousemônusparaoórgãocessionário,
de empregadosde entidades integrantes dos serviços sociais
autônomosedeorganizaçõessociaisqualificadaspeloMunicí
piodeFortalezaoupeloEstadodoCeará,paraoexercíciode
cargoemcomissãodaadministraçãodiretae indiretamunici
pal.ParágrafoÚnico Ficamconvalidadososatos relativosà
cessãodepessoasdeque trataocaputdesteartigo, realiza
dosapartirdeprimeirodejaneirode2013.Art.4ºASecreta
riaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPOG)
ficaautorizadaaexpedirnormascomplementares,visandodar
fiel cumprimentoaodispostonestaLei.Art. 5º Asdespesas







16

P
O

LÍ
TI

C
A 

 
 
decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das
dotaçõesorçamentáriasprópriasdecadaórgãoe/ouentidade
doPoderExecutivoMunicipal.Art.6ºEstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em22deoutubrode2015.









InstituioFundode Investimen
to eDesenvolvimento de Ativi
dades da Administração Fa
zendária(FIDAF),noâmbitoda
Secretaria Municipal das Fi
nanças, e dá outras providên
cias.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFica instituídooFundodeInvestimentoeDesenvolvi
mento de Atividades da Administração Fazendária Municipal
(FIDAF), vinculado à Secretaria Municipal das Finanças
(SEFIN),comautonomiaadministrativaefinanceira,noslimites
dalegislaçãoemvigor,destaLeiedoseuregulamento.Art.2º
OFIDAFtemporobjetoasuplementaçãodosrecursosfinan
ceirosdestinadosaatenderàsdespesascomagestão,amo
dernização,apremiaçãodeservidoresfazendáriosbaseadano
incrementodaarrecadaçãoecomoaperfeiçoamentocontínuo
das atividades realizadas noâmbito daAdministraçãoFazen
dária Municipal, na forma que dispuser o regulamento desta
Lei.§1ºOmontantedosrecursosdestinadosàpremiação,a
títulodeincentivoaoincrementoanualdaarrecadaçãotributá
ria, será pago aos beneficiários, trimestralmente, até o último
diadomêssubsequenteaotrimestrebasedoexercício,atítulo
devantagempessoalnãoincorporávelenemcomputávelpara
o cálculo de qualquer vantagem remuneratória, adicional de
férias,décimoterceiro,ouparafinsdebenefíciodeaposenta
doria ou pensão. § 2º  Os valores pagos aos servidores, a
títulodeincentivoaoincrementodaarrecadaçãotributária,em
face da sua natureza e eventualidade, não são sujeitos ao
limiteprevistonoart.37, incisoXI,daConstituiçãoFederalde
1988.§3ºParaefeitosdestaLei,consideraseAdministração
FazendáriaasatividadesdesenvolvidasnoâmbitodaSecreta
riaMunicipaldasFinanças,nostermosdoart.136daLeiCom
plementarnº159,de23dedezembrode2013–CódigoTribu
tárioMunicipal.Art.3ºRessalvadoopagamentodapremiação
baseadano incrementoanualrealdaarrecadaçãoaosgrupos
deservidoresaqueserefereo§1ºdoart.4ºdestaLei,éve
dada a utilização de recursos do FIDAF para pagamento de
vencimentosouderemuneraçãodeservidordaadministração
direta ou indireta doMunicípio. Art. 4º O valor individual da
premiação,atítulodeincentivoaoincrementodaarrecadação
tributária, a ser pago aos servidores fazendários em efetivo
exercício na Secretaria Municipal das Finanças, será obtido
peladivisãodomontantedosrecursosdestinadosàpremiação
pelosomatóriodosíndicesdecadagrupodecargos,emultipli
cado pelo índicedogrupo, e, emseguida, omontanteobtido
serádivididopelonúmerodeservidoresdogrupo.§1ºPara
finsdodispostonesteartigo,ficamdefinidososseguintesgru
posdecargosoufunções:IGrupo1–AuditoresdoTesouro
Municipal; II Grupo2–AnalistasdoTesouroMunicipal; III 
Grupo 3 – Assistentes Técnicos do Tesouro Municipal; IV 
Grupo4–AuxiliaresdoTesouroMunicipal.§2ºOíndicedos
gruposreferidosno§1ºdesteartigoserádefinidopelamultipli
caçãodonúmerodeservidoreslotadosnosrespectivoscargos
ou funções integrantes do grupo, pelos seguintes pesos: I 
Grupo1–Peso3(três);IIGrupo2–Peso2,1(doisinteirose
umdécimo); III Grupo 3 –Peso 1,8 (um inteiro e oito déci
mos);IVGrupo4–Peso1,5(uminteiroecincodécimos).Art.
5ºConstituemrecursosdoFIDAF:I1%(umporcento)das
receitas provenientes da arrecadação: a) Dos impostos, das

taxasedacontribuiçãodemelhoriadecompetênciadoMunicí
pio; b) Das multas por infração à legislação tributária e dos
acréscimosmoratórios por atraso no pagamento dos créditos
tributários oriundos dos tributos previstos na alínea “a” deste
inciso; c) Das transferências constitucionais para o Município
previstasnosarts.158e159daConstituiçãoFederalde1988.
II Percentualdo incrementoanualrealdasreceitasaquese
referemasalíneas“a”e“b"doincisoIdocaputdesteartigo,e
das transferências constitucionais para o Município previstas
nosincisosIeIVdoart.158daConstituiçãoFederalde1988,
aserdefinidoanualmenteporatodoChefedoPoderExecuti
vo,observadososlimitesestabelecidosno§2ºdesteartigo;III
Doaçõeselegados;IVTransferênciasdeoutrosFundosou
destaques de dotações orçamentárias, na forma da lei; V 
Ressarcimento, a qualquer título, de despesas pagas pelo
FIDAF;VIAsdotaçõesconsignadasnoorçamentoeoscrédi
tosadicionaisque lhe sejamdestinados;VII Outras receitas
que lhe forem atribuídas pela legislação. § 1º  A receita do
incrementoaquealudeo inciso II do caput desteartigo será
destinada exclusivamente: I  80% (oitenta por cento) do seu
valorparaopagamentodapremiaçãoaosservidoresfazendá
riosemefetivoexercíciodesuas funçõesnaSEFIN; II 20%
(vinte por cento) do seu valor para a realização dedespesas
cominvestimentosrelevantesparaamodernizaçãoeoaperfei
çoamento da administração tributária. § 2º  O percentual de
incremento anual real a que alude o inciso II do caput deste
artigoatenderáàsseguintespremissas: I Será fixadoanual
menteporatodoPoderExecutivo,em índicenunca inferiora
10%(dezporcento)ousuperiora40%(quarentaporcento);II
 O decreto que estabelecer o referido percentual deverá ser
publicadonomêsdejaneirodecadaexercício;IIINahipótese
denãosereditadooatodoChefedoPoderExecutivonoprazo
legal,opercentualsobreoincrementoparaoexercícioseráde
30%(trintaporcento).§3ºOsrecursosdoFIDAFserãoobje
todeaplicação financeiraeseus rendimentos integrarãosuas
receitas. §4º ParaodispostonestaLei, considerase incre
mentoanualrealdareceitaoresultadomaiorquezeronadife
rençaentreo valorarrecadadonoexercíciobase, comparado
com o valor arrecadado no exercício imediatamente anterior,
atualizadopeloÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidorAm
ploEspecial(IPCAE)ououtroquevenhaasubstituílo.Art.6º
OsuperávitfinanceiroapuradonobalançodoFIDAF,quando
do encerramento de cada exercício financeiro, será automati
camente transferido para o exercício seguinte, a crédito do
mesmoFundo,ressalvadoquandonãohouverprojetoouativi
dade em processo de contratação, hipótese na qual serão
transferidos 80% (oitenta por cento) do saldo do FIDAF sem
comprometimentoparaacontadoTesouroMunicipal.Art.7º
OFIDAFteráescrituraçãocontábilprópria,ficandoaaplicação
deseusrecursossujeitaàprestaçãodecontasaoTribunalde
ContasdoMunicípio,nosprazosprevistosemlegislaçãoespe
cífica. Art. 8º  As despesas orçamentárias com a execução
desta Lei Complementar correrão à conta das dotações pró
prias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionaisnecessáriosà implementaçãodoFundo.Art.9ºO
ChefedoPoderExecutivo,noprazodeaté90 (noventa)dias
dapublicaçãodestaLeiComplementar,deveráexpedirosatos
necessários à sua regulamentação. Art. 10°  Esta Lei Com
plementarentraemvigornadatadesuapublicação,produzin
doefeitos financeirosapartir deprimeirode janeirode2015,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RAMUNICIPALDEFORTALEZA,em26deoutubrode2015.
      







Regulamenta a concessão,
aplicação e prestação de con
tasdeSuprimentosdeFundos
no âmbito da Administração
Pública Municipal de Fortaleza
edáoutrasprovidências.
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Institui o Dia Municipal dos
SurdoseoincluinoCalendário
OficialdeEventosdoMunicípio
deFortaleza.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituído,noâmbitodoMunicípiodeFortaleza,o
Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado no dia 26 de
setembrodecadaano.ParágrafoÚnicoOdiaaqueserefere
o caput constarádoCalendárioOficial deEventosdoMunicí
pio.Art.2ºOPoderExecutivoMunicipalteráumprazode60
(sessenta)diaspara regulamentarapresentepropositura.Art.
3ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de dezembro de 2014.
      








Dispõe sobre a limitação do
tempo de espera nas filas de
atendimento das empresas
concessionárias dos serviços
deágua,energiaelétrica,e te
lefonia, nomunicípio de Forta
leza.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºAsempresasconcessionáriasprestadorasdosserviços
deágua,energiaelétricaetelefonia,noâmbitodomunicípiode
Fortaleza, ficam obrigadas a prestar em suas lojas o atendi
mento em, nomáximo, 20 (vinte)minutos. Parágrafo Único 
Para realizar o controle do atendimento as empresas devem
distribuirsenhasquecontenhamohoráriodoiníciodaespera.
Art.2ºOsestabelecimentosmencionadosnoart.1ºterão90
(noventa) dias para se adequar às determinações desta Lei,
ficandosujeitos,apósesseprazo,àsseguintespenalidades: I
— advertência; II — multa no valor de 100 (cem) UFIRCEs
(UnidadeFiscaldoEstadodoCeará),porusuárioprejudicado.
Art. 3º  A fiscalização do cumprimento destaLei e aplicação
daspenalidadesreferidasnoart.2ºcompetirãoaoÓrgãoMu
nicipaldeDefesadoConsumidor.Art.4º Osvalores liquida
dosdosautosde infraçãodecorrentesdaaplicaçãodestaLei
serão destinados ao FundoMunicipal deDefesa dosDireitos
Difusos,paracusteiodeprogramasdeeducaçãodoconsumi
dor.Art.5ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de dezembro de
2014.








Institui e inclui no Calendário
OficialdeEventosdoMunicípio
deFortaleza o evento denomi
nadoMaioAmarelo.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídoeincluídonoCalendárioOficialdeEven
tosdoMunicípiodeFortalezaoeventodenominadoMaioAma
relo,asercomemoradonomêsdemaiodecadaano.Art.2º
OPoderExecutivoficaautorizadoapromovereventos,encon
tros públicos, e outros atos que promovama conscientização
dasociedadeparaoaltoíndicedemorteseferidosnotrânsito.
Art.3ºOPoderExecutivoficaautorizadoaestabelecerparce

riascomoutrasentidadespúblicasouprivadasparaarealiza
ção das atividades definidas em conjunto com a sociedade,
sobrea importânciadoMaioAmarelo.Art.4º EstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
emcontrário. PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFOR
TALEZA,em29dedezembrode2014.







Institui a Infraestrutura Munici
paldeDadosAbertosdeForta
lezaIMDAFor.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDERANDO o
dispostonoart.8º,§3º,daLein°12.527,de18denovembro
de2011(LeideAcessoàInformação),enoDecretoMunicipal
n°13.305,de21defevereirode2014.DECRETA:


CAPÍTULOI
DISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 1º  Este Decreto institui a Infraestrutura
Municipal de Dados Abertos de Fortaleza  IMDAFor, instru
mentodeexecuçãodapolíticamunicipaldegarantiaefacilita
çãodoacesso,porqualquerinteressado,aosdadoseinforma
çõesproduzidosoucustodiadospeloPoderExecutivoMunici
pal.Art.2ºSujeitamseaodispostonesteDecretoosórgãos
daadministraçãodireta,asautarquias,asfundaçõespúblicas,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo
PoderExecutivoMunicipal. ParágrafoÚnico  As informações
disponibilizadas deverão observar as limitações previstas no
art.3ºdoDecreto13.305/2014.Art.3ºOIMDAFortemcomo
objetivos:IcriaremanteroPortalFortalezaDadosAbertos;II
 definir, estruturar e coordenar a política de dados abertos,
bem como estabelecer o seu modelo de funcionamento; III 
definiredisciplinarospadrõeseosaspectostécnicosreferen
tesàpublicizaçãoedisseminaçãodedadosabertosparauso
doPoderExecutivoMunicipaledasociedade;IVpromovero
ordenamentonageração,armazenamento,acesso,ecomparti
lhamentodedadosabertosparausodoPoderExecutivoMuni
cipaledasociedade;Vpromover,apoiar,capacitar,fornecer
suporte,proverecompartilharrecursosdetecnologiadainfor
mação para a publicização de dados abertos e informações
pelos órgãos e entidades doPoderExecutivoMunicipal, bem
comoevitaraduplicidadedeaçõeseesforçosnessastarefas;
VI  promover, apoiar, fornecer suporte, provere compartilhar
recursosdetecnologiadainformaçãoàquelesque,naformado
art.5º,aderiremà IMDAForna implementaçãodatransparên
ciaativapormeiosdigitaisnoformato‘opendata’;VIIbuscar
continuamente as melhores práticas e técnicas disponíveis
paraapublicizaçãodedadosabertos;VIIIpromovereapoiar
odesenvolvimentodaculturadapublicidadededadose infor
maçõesnagestãopúblicaemsuarelaçãocomasociedadee
IXestimularaparticipaçãosocialnaconstruçãodeumecos
sistemadereusoedeagregaçãodevaloraosdadospúblicos.
Art.4ºParafinsdesteDecreto,considerase:IPortalForta
lezaDadosAbertos:sítioeletrônicodereferênciaparaabusca
eoacessoaosdadospúblicos,seusmetadados,informações,
aplicativos e serviços relacionados; II  dado: sequência de
signosregistradosemalgummeio,produzidoscomoresultado
de umprocessonatural ou artificial; III  informação: conjunto
dedadosinterpretadosdeformaquetenhamvalorousignifica
doemalgumcontexto;IVdadopúblico:qualquerdadogerado
porousobaguardadeumainstânciagovernamentalquenão
tenhaoseuacessorestritoporlegislaçãoespecífica;Vforma
toaberto: formatodearquivonãoproprietário,cujaespecifica
çãoestejadocumentadapublicamenteesejade livreconheci
mento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra
restrição legal quanto à sua utilização; VI  licença aberta:
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acordode fornecimentodedadosqueconcedaamploacesso
paraquequalquerpessoaosutilize,os reutilize,eos redistri
bua, estando sujeito a, nomáximo, a exigência de creditar a
sua autoria e compartilhar pela mesma licença; VII  dados
abertos:dadospúblicosrepresentadosemmeiodigital,estrutu
radosemformatoaberto,processáveispormáquina,referenci
adosnaredemundialdecomputadosetornadospúblicossob
licença aberta que permita sua livre utilização, consumo
ou cruzamento; e VIII  metadado: informação que descreve
características de determinado dado, explicandoo em certo
contextodeuso.


CAPÍTULOII
DAESTRUTURA


 Art.5ºIntegramaIMDAFor:Iobrigatoriamen
te, todososórgãosdaadministraçãodireta,asautarquias,as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economiamistaedemaisentidadescontroladasdiretaouindi
retamentepeloPoderExecutivoMunicipal;eIIfacultativamen
te,osdemaisórgãoseentidadesdosPoderesExecutivo,Le
gislativoeJudiciário,dasdemaisesferas,medianteaassinatu
rade termodeadesãopelaautoridadecompetente,conforme
Anexo1.§1ºAsentidadesprivadas,nacionaisouinternacio
nais, e os cidadãos interessados nas atividades da IMDAFor
poderão participar de sua implementação, na qualidade de
colaboradores e na forma disciplinada pelo regimento interno
da IMDAFor, apósassinaturade termodecooperaçãocoma
SecretariaExecutivadaIMDAFor,conformeAnexo2.§2ºA
Participaçãoprevistanoparágrafoanteriorsomenteseráaceita
quandonãoresultaremônusparaaadministração.Art.6ºA
gestãoda IMDAFor seráexercidaporumComitêGestor, for
madopelaComissãoMunicipaldeAcessoàInformaçãocoma
participação do Instituto de Planejamento de Fortaleza 
IPLANFORedaCoordenadoriaEspecialdeCiência,Tecnolo
gia e Inovação  CITINOVA. § 1º  A presidência do Comitê
GestorseráexercidapeloCoordenadordaComissãoMunicipal
de Acesso à Informação. § 2º  O Comitê Gestor se reunirá,
ordinariamente, uma vez a cada bimestre nasmesmas datas
das reuniõesdaComissãoMunicipaldeAcessoà Informação
e, extraordinariamente, sempre que necessário e convocado
pelo seupresidente. §3º  ACITINOVAexercerá o papel de
Secretaria Executiva do Comitê Gestor, prestando o apoio
técnicoeadministrativonecessárioaoseufuncionamento.Art.
7º  Compete aoComitêGestor: I  aprovar o seu regimento
internoeeventuaisalterações, pormaioriaabsolutados seus
membros; II definiromodelode licençaparaosdadosaber
tos;IIIcriar,alterarouextinguirgruposdetrabalhonoâmbito
daIMDAFor;IVestabelecerdiretrizesparaodesenvolvimen
to, implantação,manutenção e gestão da evolução do Portal
Fortaleza Dados Abertos; V  elaborar e aprovar pormaioria
absolutadeseusmembros,noprazode150(centoecinquenta
dias), oPlanodeAçãoparaa implantaçãoda IMDAFor, con
tendo, entre outros, os seguintes aspectos: a) prazo para a
implantação das estruturas físicas e lógica da IMDAFor e do
Portal Fortaleza Dados Abertos; b) procedimentos e regras
paraosórgãoseentidadesintegrantesdaIMDAFordisponibili
zaremeatualizarem,noPortalFortalezaDadosAbertos,seus
conjuntosdedadoserespectivosmetadados;c)procedimentos
paraqueosórgãoseentidadesintegrantesdaIMDAForapre
sentemplano deadequaçãopara que os dadospúblicosaos
quaisserefereàalínea"b"desteincisopossamserconsidera
dos dados abertos; d) prazo para o início da divulgação dos
conjuntos de dados e seus metadados e da disponibilização
dosserviçosrelacionadospeloPortalFortalezaDadosAbertos;
e


CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS


 Art. 8º Osórgãoseentidadesmunicipaisade
quarãosuaspolíticasdegestãodainformação,promovendoos
ajustes e adequações necessários ao presente Decreto, no
prazode90(noventa)dias.Art.9º CompeteàSecretariada

ControladoriaeTransparênciaSECOTafiscalizaçãoaocum
primento do presenteDecreto. Art. 10  EsteDecreto entrará
emvigornadatadesuapublicação.PAÇODAPREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014.
      



ANEXO1


TERMODEADESÃOÀINFRAESTRUTURAMUNICIPALDE
DADOSABERTOSDEFORTALEZA


MEMBROFACULTATIVO


____________________________
[Dadosdoórgãoouentidadepública]


 Pelopresente [nomeda instituição], [númerodo
CNPJ],comsedena[endereçodainstituição],declara,paraos
devidosfins,interesseemintegraraInfraestruturaMunicipalde
DadosAbertosdeFortalezaIMDAFor,nostermosdodisposto
noincisoIIdoart.5ºdoDecreton°13.474,de23dedezembro
de 2014, concordando com todas as cláusulas, condições e
normas nele instituídas. Apresentamos nosso interesse em
colaborarcomaFundaçãodeCiência,Tecnologiae Inovação
daPrefeituraMunicipaldeFortalezaCITINOVA/PMF,paraa
boaexecuçãodaIMDAFOR,comprometendonosadisponibili
zar dadosem formato e licençaabertos.Doexposto, formali
zamos,pormeiodesteTermodeAdesão,onossocompromis
soemadotarasdiretrizesdaIMDAFOR,eestabeleceraçõese
metasdeacordocomoPlanodeAçãoaelarelacionado.


_____________________________
[Nomedodirigentemáximodoórgãoouentidadepública]


____________________________

[Cargododirigentemáximo(Ex.:Diretor,Presidente,
Secretário)]


[Localidade/UF],______[data].


_____________________________

[Firmadodirigentemáximodoórgãoouentidadepública]


ANEXO2


TERMODECOOPERAÇÃOÀINFRAESTRUTURA
MUNICIPALDEDADOSABERTOSDEFORTALEZA


 Pelo presente [nome da instituição/ou pessoa
física] [número do CNPJ/CPF], com sede na [endereço da
instituição],declara,paraosdevidosfins, interesseemcoope
rarcomaproduçãodaInfraestruturaMunicipaldeDadosAber
tosdeFortalezaIMDAFor,nostermosdodispostono§1ºdo
art. 5º do Decreto n° 13.474, de 23 de dezembro de 2014,
concordandocomtodasascláusulas,condiçõesenormasnele
instituídas.Acooperaçãosedaráatravésdo[desenvolvimento
de software para aumentar as funcionalidades do Portal de
Dados Abertos/desenvolvimento de software para permitir a
criaçãodeserviçospúblicosapartirdaexploraçãodosdados
nele publicados]. Do exposto, formalizamos, por meio deste
TermodeCooperação,ocompromissoemadotarasdiretrizes
daIMDAFor.


MembroColaborador


_____________________________
[Nomedodirigentemáximodoórgãoouentidade]


____________________________

[Cargododirigentemáximo(Ex.:Diretor,
Presidente,Secretário)]
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009 (SUPLEMENTO) QUARTA-FEIRA - PÁGINA 6
  

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.  
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§ 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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CAPÍTULOII
DAESTRUTURA


 Art.5ºAestrutura internadaFundaçãodaCri
ançaedaFamíliaCidadã(FUNCI)éaseguinte: I.Órgãosde
Direção Superior: 1. Presidência; 2. VicePresidência; II. Ór
gãos de Assessoramento: 1. Assessoria de Planejamento e
DesenvolvimentoInstitucional;2.AssessoriaTécnica;3.Procu
radoria Jurídica; III. Órgãos de Execução Programática: 1.
DiretoriadeProteçãoIntegral;1.1.GerênciadeProteçãoInte
gral à Família, à Criança e aoAdolescente; 1.2.Gerência de
Proteção à Primeira Infância; 1.3. Gerência de Proteção dos
DireitoseGarantias; IV.ÓrgãosdeExecução Instrumental: 1.
Diretoria AdministrativoFinanceira; 1.1. Gerência Administra
tiva;1.2.GerênciaFinanceira;1.3.GerênciadePessoas;1.4.
Gerencia de Tecnologia da Informação. Parágrafo único. O
RegimentoInternodaFundaçãodaCriançaedaFamíliaCida
dã (FUNCI) será aprovado por Decreto do Chefe do Poder
Executivo,noprazode180 (centoeoitenta)diasacontarda
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto, estabelecerá as competências das unidades deque
trataesteartigo.

CAPÍTULOIII
DOPATRIMÕNIOEDASRECEITAS

 Art. 6º ConstituempatrimôniodaFundaçãoda
CriançaedaFamíliaCidadã(FUNCI)osbensedireitosdesua
propriedade e os que lhe forem conferidos ou que venha a
adquirir ou incorporar, bem como os bens móveis e imóveis
doadospeloMunicípiodeFortalezaparasuainstalaçãoefun
cionamento.Art.7°ConstituemreceitasdaFundaçãodaCri
ançaedaFamíliaCidadã (FUNCI),entreoutras fontesde re
cursos: I—dotaçõesorçamentáriasatribuídaspeloMunicípio
deFortalezaemseusorçamentos,bemcomocréditos adicio
nais; II— contribuições, subvenções e auxílios da União, do
Estado,doMunicípioedesuasrespectivasautarquias,empre
saspúblicas,sociedadesdeeconomiamistaou fundações; III
—recursosoriundosdeconvêniosecontratoscelebradoscom
instituições públicas e privadas, observadas as obrigações
contidasnosrespectivosinstrumentos;IV—recursosoriundos
de doações de pessoas físicas ou jurídicas e de organismos
privados, nacionais ou internacionais; V — rendimentos de
qualquer natureza auferidos como remuneração de aplicação
financeira;VI—outrosrecursosque,porsuanatureza,possam
serdestinadosàFUNCI.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

 Art. 8º Oscargosdeprovimentoemcomissão
daFundaçãodaCriançaedaFamíliaCidadã(FUNCI)passam
aserosrelacionadosnoAnexoÚnicodestaLeiComplementar,
nos quantitativose simbologias ali previstas. Parágrafo único.
Ficamextintososcargosdeprovimentoemcomissãocriados
para integrar a estrutura administrativa da Fundação da
CriançaedaFamíliaCidadã(FUNCI)nãoprevistosnestaLei
Complementar.Art. 9º  Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditosadicionaisaoorçamentoanual,suplementarese
especiais,atéo limitedossaldosdedotaçãoorçamentáriana
datadapublicaçãodestaLeiComplementar, com recursosdo
Tesouro e de outras fontes, em função da reestruturação
promovida por esta Lei Complementar. Art. 10º  O Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal Projeto de Lei
estabelecendooquadroprópriodepessoaldaFUNCI.Art.11º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de
dezembro de 2014.     



ANEXOÚNICO
AQUESEREFEREOART.8ºDALEICOMPLEMENTAR

Nº0180/2014
QUADROADEQUADOAOSPADRÕESDAESTRUTURA–

SEPOG

UNIDADE
ORGÂNICA

CARGO QUANT. SIMBOLOGIA

Presidência

Presidente 01 S2
Secretáriodo
Presidente 01 DNS3

AssistenteTécnico
AdministrativoIII 01 DAS2

VicePresidência VicePresidente 01 DG1
Assessoriade
Planejamentoe
Desenvolvimento

Institucional

Coordenador 01 DNS1

Articulador 01 DNS3

AssessoriaTécnica Coordenador 01 DNS1
Articulador 01 DNS3

Procuradoria
Jurídica

ProcuradorJurídico 01 DNS1
Articulador 01 DNS3

Diretoriade
ProteçãoIntegral

Diretor 01 DNS1
Gerente 03 DNS2

Articulador 03 DNS3
AssistenteTécnico
AdministrativoII 03 DAS1

Diretoria
Administrativo
Financeira

Diretor 01 DNS1
Gerente 04 DNS2

Articulador 03 DNS3
AssistenteTécnico
AdministrativoII 03 DAS1

TOTAL 31 






Dispõe sobre a concessão de
deslocamentoverticalnamatriz
salarialhierárquicadosservido
res ocupantes dos cargos de
Agente de Defesa Civil e
Agente de Segurança Institu
cional,naformaqueindica.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaasseguradoumdeslocamento
vertical na respectivamatriz salarial hierárquica, passando da
referênciaemqueseencontramparaa imediatamentesuperi
or,em1ºdejulhode2014,aosservidoresocupantesdocargo
deAgentedeDefesaCivilouAgentedeSegurança Institucio
nalquetenhampreenchidooscritériosdepromoçãoporcapa
citação,sem,contudo,terempercebidoarespectivavantagem
financeirapor já terematingidoonível decapacitação IVdas
matrizes salariais hierárquicas 02 e 03 do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos servidores da Guarda Municipal e
DefesaCivildeFortaleza, instituídopelaLeiComplementarn.
038/2007.ParágrafoÚnico Odispostonocaputsóseaplica
aosservidoresqueseencontramnoníveldecapacitaçãoIVe
quepreencheramtodososrequisitosnecessáriosàconcessão
dasegundapromoçãoporcapacitação,naformadaPortarian.
033/2014,doSecretárioMunicipaldePlanejamento,Orçamen
toeGestão.Art.2°AsdespesasdecorrentesdestaLeicorre
rãoporcontadasdotaçõesorçamentáriasprópriasdaGuarda
MunicipaldeFortalezaedaSecretariaMunicipaldaSegurança
Cidadã (SESEC),suplementadassenecessário.Art.3° Esta
LeiComplementar entra emvigor na data de sua publicação,
comefeitosfinanceirosapartirde1ºdejulhode2014,ficando
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RAMUNICIPALDEFORTALEZA,em19dedezembrode2014.
      








Dispõe sobre a criação da
FundaçãodeCiência,Tecnolo
gia e Inovação de Fortaleza
(CITINOVA) e dá outras provi
dências.
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 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicacriadaaFundaçãodeCiência,
Tecnologia e Inovação de Fortaleza (CITINOVA), Fundação
Pública dotada de personalidade jurídica de direito público,
vinculada ao Gabinete do Prefeito. Art. 2º  A Fundação de
Ciência,TecnologiaeInovaçãodeFortaleza(CITINOVA)éuma
entidadesemfins lucrativos,comsedeeforonoMunicípiode
Fortaleza, personalidade jurídicadedireitopúblico,patrimônio
próprioeautonomiaadministrativaefinanceira.


CAPÍTULOI
DOSOBJETIVOS


 Art. 3º  A Fundação de Ciência, Tecnologia e
InovaçãodeFortaleza (CITINOVA) temcomoobjetivoestabe
lecer,promovereexecutaraPolíticadeInovaçãoeDesenvol
vimento Tecnológico do Município de Fortaleza, por meio da
efetiva interaçãoentreaAdministraçãoPúblicaMunicipal,uni
versidades, centros de pesquisa e a iniciativa privada, objeti
vandoaaplicaçãodeinovaçõesedeconhecimentoscientíficos
etecnológicosparaodesenvolvimentodeFortaleza.


CAPÍTULOII
DASCOMPETÊNCIAS


 Art.4ºCompeteàFundaçãodeCiência,Tecno
logia e Inovação de Fortaleza (CITINOVA): I — promover a
utilização da ciência e da tecnologia no melhoramento das
condiçõesdavidaurbanaenasoluçãodosproblemasdacida
de; II — propor o aprimoramento ou introdução no aparelho
institucional doMunicípiode instrumentos legaisdestinadosa
estimular e prover condições favoráveis à inovação e ao em
preendedorismo criativo; III — conceber e criar no cenário
urbanoconcentraçãodemeioseestímulosdemodoaconstruir
ambientes favoráveis ao florescimento da criatividade e da
inovação,taiscomoParquesTecnológicoseDistritosCriativos;
IV—buscareestabelecerparceriaseacordosdecooperação
comasInstituiçõesTécnicasedePesquisaeEnsinoSuperior
sediadas em Fortaleza, assim como prover condições para a
instalaçãoefuncionamentodeInstitutosTecnológicosnacida
de;V—articularsecomossetoresempresariaissediadosno
Municípioecomasfontesdeproduçãodeciência,tecnologiae
mãodeobraaltamentequalificada,deformaaaumentarlhesa
produtividade e a competitividade e promover a inovação em
Fortaleza;VI—estimularepromoveradifusãodaciência,da
tecnologia, da inovação e da cultura digital; VII— promover,
apoiare/oupatrocinar,deformaautônomaouemparceriacom
outrosagentese instituiçõesfinanciadorasdaciência,estudos
e projetos de pesquisa direcionados ao desenvolvimento da
cidade;VIII—apoiarodesenvolvimentodepesquisascientífi
casedesenvolvimentotecnológico,aplicadosàcidade,poden
doconcederbolsasdeestudo/pesquisa; IX— identificar,bus
carecaptarrecursosemecanismosdefomentoparaodesen
volvimento tecnológicodoMunicípiodeFortaleza;X— firmar,
paraconsecuçãodeseusobjetivos,convêniosecontratoscom
instituiçõespúblicaseprivadas, alémdearticularse comuni
versidadesedemaisórgãosdepesquisanacionaisouinterna
cionais,deformaacontribuirparaageraçãoderiquezaspara
omunicípio.


CAPÍTULOIII
DAESTRUTURA


 Art. 5º  A estrutura interna da Fundação de
Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (CITINOVA) é a
seguinte: I. Direção Superior: 1. Presidência; 2. Vice
Presidência; II. Órgãos de Assessoramento: 1. Assessoria
Especial; 2. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional; 3. Assessoria Técnica; 4. Procuradoria Jurídica;
III.ÓrgãosdeExecuçãoProgramática:1.DiretoriadeCiência
da Cidade; 1.1. Gerência de Popularização da Ciência; 1.2.
GerênciadePesquisaeDesenvolvimento;2.DiretoriadeIno
vaçãoeEconomiadaCriatividade;2.1.Gerênciade Inovação

Pública e Social; 2.2. Gerência de Inovação Empresarial; 3.
DiretoriadeCidadaniaeCulturaDigital;3.1.GerênciadeCida
dania Digital; 3.2. Gerência de Cultura Digital; IV. Órgãos de
ExecuçãoInstrumental:1.DiretoriaAdministrativaeFinanceira;
1.1.GerênciaAdministrativa;1.2.GerênciaContábileFinancei
ra; 1.3. Gerência de Gestão de Pessoas; 1.4. Gerência de
Tecnologiada InformaçãoeComunicação.Parágrafoúnico.O
Estatuto da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Fortaleza(CITINOVA)seráaprovadoporDecretodoChefedo
Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto,estabeleceráasatribuições,funcionamentoecompe
tênciasdasunidadesdequetrataesteartigo.


CAPÍTULOIV
DOPATRIMÔNIOEDASRECEITAS


 Art. 6º ConstituempatrimôniodaFundaçãode
Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (CITINOVA) os
bensedireitosdesuapropriedadeeosquelheforemconferi
dosouquevenhaaadquirirouincorporar,bemcomoosbens
móveiseimóveisdoadospeloMunicípiodeFortalezaparasua
instalaçãoefuncionamento.Art.7ºSãoreceitasdaFundação
deCiência,Tecnologiae InovaçãodeFortaleza(CITINOVA): I
— os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de
dotações consignadas no orçamento de Fortaleza, créditos
especiais,créditosadicionais, transferênciasereparassesque
lhes forem conferidos; II — recursos provenientes de convê
nios, acordos de cooperação ou contratos celebrados com
entidades, organismos ou empresas nacionais ou internacio
nais; III — doações, legados, subvenções e outros recursos
quelheforemdestinados;IV—rendimentosdequalquernatu
reza, auferidos como remuneração de aplicação financeira; V
—outrosrecursosque,porsuanatureza,possamserdestina
dosàCITINOVA.


CAPÍTULOV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art.8ºFicamcriadosnaestruturaadministrativa
daFundação deCiência,Tecnologia e Inovação deFortaleza
(CITINOVA)oscargosemcomissãoconstantesdoAnexoÚni
co,nosquantitativosecomassimbologiasaliprevistas.Art.9º
OChefedoPoderExecutivoficaautorizadoaabrir,aovigente
orçamento do Município, créditos adicionais ao orçamento
anual, suplementares e especiais até o limite dos saldos de
dotaçõesorçamentáriasatéadatadapublicaçãodestaLei.Art.
10º  As metas de resultados fiscais previstas no Anexo de
MetasFiscaisqueintegraavigenteLeideDiretrizesOrçamen
táriasnãoserãoafetadascomacriaçãodadespesaobrigatória
de caráter continuado, decorrente da criação da Fundação,
devendoseusefeitosfinanceiros,nocorrenteexercícioenos2
(dois) exercícios subsequentes, serem compensados pela
redução permanente de despesa vinculada ao Gabinete do
Prefeito, através da extinção da Coordenadoria de Ciência,
TecnologiaeInovação.Art.11ºEstaLeiComplementarentra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA,em19dedezembrode2014.



ANEXOÚNICO,


AQUESEREFEREOARTIGO8ºDALEICOMPLEMENTAR
N°0182/2014


ESTRUTURA CARGOS SIMBOLO QUANTIDADE


Presidência

Presidente S1 01
Vicepresidente DG1 01

SecretárioExecutivoda
Presidência DNS2 01

AssessoriaEspecial AssessorEspecialI DG1 01
Articulador DNS3 01

Assessoria de
Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional

AssessorEspecialII DNS1 01

Assessorde
Comunicação DNS1 01
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AssessoriaTécnica AssessorEspecialII DNS1 01

Articulador DNS3 01

ProcuradoriaJurídica ProcuradorJurídico DNS1 01
Articulador DNS3 01

Diretoria de Ciência da
Cidade Diretor DNS1 01

Gerência de
PopularizaçãodaCiência Gerente DNS2 01

Gerência de Pesquisa e
Desenvolvimento Gerente DNS2 01

Diretoria de Inovação e
EconomiadaCriatividade Diretor DNS1 01

Gerência de Inovação
PúblicaeSocial Gerente DNS2 01

Gerência de Inovação
Empresarial Gerente DNS2 01

Diretoria de Cidadania e
CulturaDigital Diretor DNS1 01

Gerência de Cidadania
Digital Gerente DNS2 01

Gerência de Cultura
Digital Gerente DNS2 01

Diretoria Administrativo
Financeira Diretor DNS1 01

GerênciaAdministrativa Gerente DNS2 01
Auxiliaradministrativo DAS3 02

Gerência Contábil e
Financeira Gerente DNS2 01

Gerência de Gestão de
Pessoas Gerente DNS2 01

Gerência de Tecnologia
da Informação e
Comunicação

Gerente DNS2 01

TOTAL 27








Autoriza ao Poder Executivo
instituir a Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento Econô
mico de Fortaleza (FADEF) e
dáoutrasprovidencias.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaoPoderExecutivoautorizado
ainstituiraFundaçãodeApoioaoDesenvolvimentoEconômico
de Fortaleza (FADEF), fundação pública dotada de personali
dadejurídicadedireitoprivado,semfinslucrativos,deinteres
se coletivo, de utilidade pública e beneficência social, com
autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira,
sujeita ao regime jurídico próprio das entidades privadas, ob
servadasasregrasnestaLeiComplementar.§1ºAFundação
de Apoio ao Desenvolvimento Econômico de Fortaleza
(FADEF) terá sede e foro na cidade de Fortaleza, capital do
EstadodoCeará,eseuprazodeduraçãoseráindeterminado,
e será vinculada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico(SDE).§2ºAFundaçãodeApoioaoDesenvolvi
mentoEconômicodeFortaleza(FADEF)adquirirápersonalida
de jurídicacoma inscriçãodosseusatosconstitutivosnoRe
gistroCivil dePessoas Jurídicas, regendose, noque couber,
pelasdisposiçõesdoCódigoCivilBrasileiro, por estaLei,por
seu Estatuto, pelas Resoluções do seu Conselho Curador e
demaisleiscorrelatas.§3ºOestatutodaFundaçãodeApoio
ao Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (FADEF) será
aprovadoporDecretodoChefedoPoderExecutivo.


CAPÍTULOI
DAFINALIDADE


 Art.2ºAFundaçãodeApoioaoDesenvolvimen
toEconômicodeFortaleza(FADEF)temporfinalidadefomen
tar, apoiar e executar ações da política de desenvolvimento
econômicodoMunicípiodeFortaleza.


CAPÍTULOII
DOPATRIMÔNIOEDASRECEITAS


 Art.3º OpatrimôniodaFundaçãodeApoioao
DesenvolvimentoEconômicodeFortaleza(FADEF)seráconsti
tuídopelosbensmóveise imóveisqueosadquirir,osquelhe
forem transferidos ou doados peloMunicípio deFortaleza, ou

poroutraspessoasjurídicasdedireitopúblicoouprivadoepor
pessoasfísicas.Art.4ºSãoreceitasdaFundaçãodeApoioao
DesenvolvimentoEconômicodeFortaleza (FADEF): I—dota
çãoespecialconferidapeloMunicípiodeFortaleza,parafinsde
investimentosecusteiooperacional,nafasedeimplantaçãoda
Fundação; II—os valores repassadospelaUnião,Estadose
Municípios ou pessoas jurídicas de direito público; III — as
contribuiçõesdepessoasjurídicasdedireitoprivadoedepes
soasfísicas,mediantedoações,legados,subvençõeseoutros
recursosquelheforemdestinados;IV—recursosprovenientes
deconvênios,acordosdecooperaçãooucontratoscelebrados
comentidades,organismosouempresasnacionaisouinterna
cionais; V — rendimentos de qualquer natureza, auferidos
como remuneração de aplicação financeira; VI — recursos
provenientes da ocupação onerosa de imóveis do Município
que estejam sob a administração da Fundação; VII— outros
recursosque,porsuanatureza,possamserdestinadosàFun
dação deApoio aoDesenvolvimentoEconômico deFortaleza
(FADEF).Art.5ºFicavedadaàFundaçãodeApoioaoDesen
volvimentoEconômicodeFortaleza (FADEF)adistribuiçãode
lucros,dividendosouquaisquervantagensadirigentes,mante
nedores, instituidores,empregando todaasua rendanocum
primentodassuasfinalidadesestatutárias.


CAPÍTULOIII
DASCOMPETÊNCIAS


 Art. 6º Compete à Fundação deApoio aoDe
senvolvimentoEconômicodeFortaleza(FADEF):I—promover
estudos e pesquisas voltados ao desenvolvimento econômico
doMunicípio;II—monitoraraevoluçãodossetoresprodutivos
existentes no Município; III — apoiar ações que facilitem a
ampliação da comercialização e divulgação dos produtos e
serviços nas diferentes cadeias produtivas que compõem a
atividadeeconômicadoMunicípio;IV—manterrelacionamento
interinstitucional com entidades que atuam nas áreas de sua
competência;V—apoiarprogramas,projetoseaçõesvoltados
paraaatraçãodeinvestimentosparaoMunicípio;VI—fomen
tar a política de desenvolvimento de polos tecnológicos, par
ques tecnológicos e ambientes de inovação do Município de
Fortaleza; VII— implantar, gerir, explorar e administrar polos
tecnológicos, parques tecnológicos e outros ambientes de
inovaçãonoâmbitodoMunicípiodeFortaleza;VIII—promover
a competitividade ecapacitação empresarial, com vista ao
incrementodageraçãoderiquezanoMunicípio;IX—estimular
osurgimento,odesenvolvimento,acompetitividadeeoaumen
to da produtividade de empresas cujas atividades estejam
fundadas no conhecimento e na inovação; X — promover e
incentivar o desenvolvimentode centrosde pesquisa, incuba
doras de empresas e de instituições de apoio à pesquisa e
desenvolvimento;XI—promovereincentivarodesenvolvimen
todeempresasdebasetecnológicaedeempresasincubadas
debasecientífica,tecnológicae/ouindustrial;XII—auxiliarna
implementação das políticas de desenvolvimento econômico
dossetoreseconômicos,notocanteàrealizaçãoedivulgação
deestudoseoportunidadesdeinvestimentoeassessoramento
a empreendedores. XIII — firmar, para consecução de seus
objetivos, convênios e contratos com instituições públicas e
privadas; XIV— apoiar a realização de seminários, congres
sos, reuniões, simpósios, treinamentos, cursos e eventos ne
cessáriosàpromoçãododesenvolvimentoeconômicodoMu
nicípio;XV—administraros imóveisdepropriedadedoMuni
cípiodeFortaleza,ocupadosounão,queencontramsedispo
nibilizados para serem utilizados como ferramenta de promo
çãoaodesenvolvimentoeconômicodoMunicípio.


CAPÍTULOIV
DAESTRUTURA


 Art.7ºAFundaçãodeApoioaoDesenvolvimen
toEconômicodeFortaleza (FADEF) teráos seguintesórgãos
de direção superior, fiscalização e administração, respectiva
mente: I — Conselho Curador; II — Conselho Fiscal; III —
DiretoriaExecutiva.Art.8ºOEstatutodaFundaçãodeApoio
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osestabelecimentos supracitados realizemasobras necessá
riasparaadequaçãofísicaaospreceitoslegais.Art.3ºTrans
corridooprazoconcedidonoart.2ºdestaLei,ficarãoosesta
belecimentos que descumprirem a presente Lei sujeitos às
seguintespenalidades:Iadvertência:naprimeiraautuação,o
estabelecimentoseránotificadoparaqueregularizeapendên
cia em 30 (trinta) dias; II multa: persistindo a infração, será
aplicadamultade2.000(duasmil)UFMFs(UnidadeFiscaldo
Município de Fortaleza); III  interdição: se, após 15 (quinze)
dias da aplicação da multa, não for regularizada a situação,
inclusivecomopagamentodamulta imposta,procederseáa
interdiçãodoestabelecimento,mantendoaatéqueapendên
cia seja integralmente satisfeita. Art. 4º  Esta Lei entra em
vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR
em13dedezembrode2012.







Dispõesobrecritériosdeincen
tivoeapoioàculturaeacesso
aoteatro,noMunicípiodeFor
taleza, e dá outras providên
cias.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEU,COMBASENOART.36, IN
CISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1ºOpoderpúblicodoMunicípiodeFor
talezaenvidaráesforçosparaadivulgaçãodaatividadeteatral
paraosestudantesdaredepúblicamunicipaldeensino.Art.2º
 O poder público municipal incentivará a atividade teatral,
culturaleartísticaemgeral,atravésdasseguintes formas: I 
disponibilizaçãodeespaçosapropriadoseequipamentospara
amontagemeapresentaçãoperiódicadepeçasteatraisprofis
sionais;IIdivulgaçãoatravésdosveículosoficiaisdecomuni
cação; III garantiade integridade físicadepessoasecoisas
relacionadascomoevento; IVutilizaçãodeteatroseauditó
rios da rede pública municipal de ensino, notadamente dos
CentrosUrbanosdeCulturaeArte(CUCA).Art.3ºAspeças
teatrais que tiveremopatrocínio ou apoio, por qualquermeio
doMunicípiodeFortaleza,ficarãoobrigadascomocontraparti
daarealizar,aomenos,1(uma)apresentaçãoemauditóriode
umadasunidadesdaredepúblicamunicipaldeensino.Art.4º
CaberáaoPoderExecutivoMunicipalaregulamentaçãodesta
Lei,noprazode60(sessenta)dias,apóssuavigência.Art.5º
AsdespesasdecorrentesdaexecuçãodestaLeicorrerãopor
contadasdotaçõesorçamentáriaspróprias,suplementadasse
necessário. Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCARem13dedezem
brode2012. 







Disciplina a comercialização e
o descarte de óleos lubrifican
tesede filtrosdeóleo, na for
ma da Resolução Conama nº
362/05,naformaqueindica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUCOMBASENOART.36,INCI
SÓ V DA LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTELEI:Art.1º Todoóleo lubrificanteusadooucon
taminado, produzido no Município de Fortaleza, deverá ser
recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não
afete omeio ambinete e propicie amáxima recuperação dos
compostosnele contidos, na formadaResoluçãoConamanº
362, de 23 de junho de 2005. § 1º  Para o cumprimento do

caputdoart.1ºficaproibidaacomercializaçãodeóleoslubrifi
cantesemestabelecimentosquenãopossuamáreaadequada,
bem como os equipamentos específicos necessários para a
coletadeóleolubrificanteusadooucontaminado,asersubsti
tuido.§2ºFicaproibidoodescartedeóleolubrificanteusado
oucontaminadoemsolos,subsolos,emáguassuperficiaisou
subterrâneas, nos sistemas de drenagem, nos sistemas de
esgotos, nas galerias de águas pluviais ou evacuação de á
guas residuais. § 3º  Fica também proibido o descarte dos
filtrosdeóleodomotor,substituídosduranteasoperaçõesde
lavageme lubrificaçãodeveículos.Art.2º Emcasodedes
cumprimento desta Lei será imposta ao infrator multa de
R$5.000,00(cincomilreais)aR$1.000.000,00(ummilhãode
reais).Art.3ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublica
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 13 de dezembro de
2012.        







Dispõe sobre a sinalização de
locaisde interesseecológicoe
do patrimônio históricocultural
edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEU,COMBASENOART.36, IN
CISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1ºFicainstituídaasinalização,emtodoo
MunicípiodeFortaleza, de locaisde interesseecológicoedo
patrimônio históricocultural que se constituam unidades de
conservaçãomunicipais, áreas verdes, praças, parques e jar
dinseáreastombadaspelopatrimôniohistóricocultural.§1º
As áreas tombadas pelo Município de Fortaleza deverão ser
sinalizadas de acordo com projeto a ser definido pelo órgão
ambientalmunicipaleórgãodeculturaresponsáveis.§2ºAs
placas de sinalização interpretativa do patrimônio histórico
cultural tombado devem receber a chancela das instituições
oficiaisresponsáveispelotombamentodobem,emníveisfede
ral, estaudual oumunicipal e, quando for o caso, deverá ser
incluídaamarcadopatrimôniomundialdaUNESCO.Art.2ºA
sinalizaçãodequetrataoart.1ºdestaLeideverásercolocada
noslimitesexternosdasunidadesdeconservaçãoedoslocais
enumerados,bemcomoemsuas resepctivasviasdeacesso,
de acordo com os seguintes parâmetros e características: a)
placas indicativascomintegraçãoaomeioambiente,demodo
anãodesfigurarapaisagemenãocausardanosdequalquer
espécie;b)imediatavisibilidadeaosquetransitempelolocalou
quedeleseaproximem;c) identificação,pordesenhosimplifi
cado,daunidadedeconservação,dolocal,oudaespéciecuja
presençaésinalizada;d)inclusãodamensagemincentivadora
daproteçãoambiental;e)informaçõesarespeitodeproibições
aplicáveis ao local, inclusive de visitação pública, ser for o
caso;f)asplacasdospatrimônioshistóricoculturaistombados
deverãoconterdadossobreopontoturístico,incluindoahistó
ria, imagens e um mapa que o contextualiza no patrimônio
históricoculturaldoMunicípio.ParágrafoÚnicoÉderespon
sabilidadedaSecretariaMunicipaldoMeioAmbienteeContro
leUrbanoaelaboraçãoeimplantaçãodoprojetodesinalização
paraasunidadesde conservação, áreas verdes, praças,par
ques e jardins sob sua responsabilidade, e da Secretaria de
CulturadoMunicípioaelaboraçãoeimplantaçãodoprojetode
sinalizaçãoparaopatrimôniohistóricoculturaltombado.Art.3º
AoPoderExecutivocaberáexpedirasnormas regulamenta
resdestaLei,bemcomoprovidenciaroquefornecessárioao
seucumprimento.§1ºFicaestabelecidooprazode120(cen
to e vinte) dias para que sejam iniciados os procedimentos
necessáriosàexecuçãodestaLei.§2ºAsunidadesdecon
servaçãoeoslocaisreferidosnoart.1ºcujaexistênciajáseja
conhecidadeverãoseradequadamentesinalizados,deacordo
comosparâmetrosestabelecidosnoart.2º,noprazomáximo
de1(um)anocontadodavigênciadestaLei.Art.4ºEstaLei
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entraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdispo
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR em 13 de dezembro de 2012.   








Institui o Programa Municipal
de Tratamento e Reciclagem
de Óleos e Gorduras de Ori
gem Vegetal ou Animal e Uso
Culinário.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEU,COMBASENOART.36, IN
CISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1º Fica instituídooProgramaMunicipal
deTratamentoeReciclagemdeÓleoseGordurasdeOrigem
VegetalouanimaleUsoCulinário,medianteaadoçãodeme
didas estratégicas de controle técnico, para não se incidir na
proibiçãodelançamentoouliberaçãodepoluentesnaságuas,
noarounosolo,consoanteostermosdoart.206daLeiOrgâ
nicadoMunicípiodeFortaleza,ecomasfinalidadesde:Inão
acarretarprejuízosàrededeesgotos;IIevitarapoluiçãodos
mananciais;III informaràpopulaçãoquantoaosriscosambi
entais causados pelo despejo de óleose gorduras deorigem
aninalouvegetal,narededeesgoto,easvantagensmúltiplas
dosprocessosdereciclagem;IV incentivarapráticadareci
clagemdeóleosegordurasdeorigemvegetalouaninaleuso
culinário,doméstico,comercialou industrial,mediantesuporte
técnico, incentivo fiscaleconcessãode linhasdecréditopara
pequenasempresas,queoperemnaáreadecoletae recicla
gem pertinentes; V  favorecer a exploração econômica da
reciclagemdeóleosegordurasdeorigemanimalouvegetale
deusoculinário,desdeacoleta, transportee revenda,atéos
processo industriais de transformação, de maneira a gerar
empregoserendaapequenasempresas.§1ºEntendesepor
ProgramaMunicipal deTratamento eReciclagemdeÓleos e
GordurasdeOrigemVegetalouAnimal eUsoCulinário,para
os fins desta Lei, a otimização das ações governamentais e
nãogovernamentais,buscandoaparticipaçãodoempresariado
edasorganizaçõesdasociedadecivil,comoobjetivomaiorde:
1.Conceder apoioestratégico e aprimorar a atividade econô
mica da reciclagem de matéria residual de gorduras de uso
alimentar. 2.Buscaro cumprimentodemetasdeproteçãoao
meio ambiente, informação aos consumidores e conscientiza
çãodasociedadearespeitodedanosprovenientesdodescar
te residual no meio ambiente e das vantagens da prática de
sua reutilização em escalas industrial. § 2º  O programa de
quetrataestaLeideterminaráepatrocinaráestudos,desenvol
vimentodeprojetoseoutrasmedidasvoltadasaoatendimento
das finalidades elencadas nos incisos deste art. 1º, especial
menteno tocantea seusuporte técnicoe financeiro.Art.2º 
Constituemdiretrizes do referido programa: I  discussão, de
senvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e pro
gramasqueatendamàs finalidadesdestaLei, reconhecendo
ascomo fundamentaisparaobom funcionamentoda redede
esgotos,bemcomodapreservaçãodosmananciais;IIbusca
e incentivo à cooperação dentre União, Estado, Município,
universidades, instituições de pesquisa e organizações da
sociedadecivil;IIIestímuloàpequenaempresaeaocoopera
tivismo; IV  estabelecimento de projetos de reciclagem de
óleosegordurasdeorigemvegetalouanimaleusoalimentar,
edeproteçãoaomeioambiente,enfocandoprincipalmenteos
efeitos da poluição em decorrência do descarte residual de
gordurasculinárias;Vatuaçãonomercado,atravésdemeca
nismos tributários e de fiscalização, procurando incentivarse
àspráticasdecoletaereciclagemdeóleosegordurasdeuso
culinário,ampliandoasemlargaescala;VIexecuçãodeme
didasparaevitarapoluiçãodecorrentedodescartedeóleose
gordurasdeorgiemanimalouvegetaleusoculináriona rede
de esgotos, exigindose da indústria e do comércio a efetiva

participaçãoemprojetosaseremdesenvolvidoseexecutados,
paraosfinsdestaLei;VIIinstalaçãoeadministraçãodepos
tos de coleta; VIII  manutenção permanente de fiscalização
sobre indústria de alimentos, hotéis, restaurantes e similares,
para os fins desta Lei; IX  promoção permanente de ações
educativas, comvistasaos finsdestaLei;X  participaçãode
consumidores e da sociedade, por seus representantes, nas
discussões que antecederem o planejamento da implementa
çãodoprograma;XI  estímuloeapoioàs iniciativasnãogo
vernamentaisvoltadasàreciclagem,bemcomoaoutrasações
ligadasàsdiretrizesdepolíticaambientaldequetrataestaLei;
XII  promoção de campanhas de conscientização da opinião
pública, inclusivedeusuáriosdomésticos,visandoadespertar
a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos
destaLei;XIII  realização frequentedediagnósticos técnicos
junto aos consumidores de óleos e demais gorduras de uso
culinário,especialmenteemescalacomercialeindustrial;XIV
realizaçãodecampanhaseducativaspermanentesvoltadasao
consumidor domiciliar. ParágrafoÚnico  Todos os projetos e
ações voltados ao cumprimento das diretrizes estabelecidas
nosincisosanterioresserãoamplamentedivulgados,deforma
apropiciaraefetivaparticipaçãodasociedadecivil.Art.3ºAs
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
contadasdotaçõesorçamentáriaspróprias,suplementadasse
necessário. Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCARem13dedezem
brode2012. 







Declara como patrimônio natu
ral do Município de Fortaleza
os botoscinza da espécie So
talia Guianensis e dá outras
providências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEU,COMBASENOART.36, IN
CISOVDALEIORGÂNICADOMUNICÍPIO,PROMULGOA
SEGUINTELEI:Art.1ºFicamdeclarados,porestaLei,como
patrimônionaturaldoMunicípiodeFortalezaosbotoscinzada
espécieSotaliaGuianensis,quefazemdaenseadadoMucuri
peseuHabitatnatural.Parágrafoúnico.Éinstituídoodia8de
junhocomooDiadoBotoCinzaSotaliaGuianensis, dataem
quesecomemoraoDiaMundialdosOceanos.Art.2º Opo
derpúblicomunicipale todaacoletividadepromoverão: I–A
proteçãodosbotoscinza,evitandooucoibindoatividadesque
possamcausardanosaosmesmose/ouaoseuhabitat;II–A
divulgação,empublicaçõespromocionaisdeturismo,dostatus
depatrimônionatural,conferidoaessesanimais; III Articula
çãocomentidadescientíficaseconservacionistas,visandoao
estudodosbotoseàconscientizaçãopopularparaasuapre
servação; IV–Omonitoramentoambientalda regiãodeocor
rência dos botoscinza, evitando e/ou minimizando sua polui
ção. Parágrafo único. O poder Executivo, na regulamentação
desta Lei, juntamente com instituições locais que estudam a
espécie,definiráasaçõesnecessáriasàproteçãoeàpreser
vaçãodaespécie.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCAR,em13dedezem
brode2012.







Dispõesobreaobrigatoriedade
da instalação nos Shopping
Centers, no âmbito do Municí
piodeFortaleza,deportaisau
tomáticos eletrônicos de segu
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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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Dispoe acerca do Sistema Municipal
de Fomento a Cultura (SMFC) e da
outras providencias.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DO SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO A CULTURA (SMFC)

SEC;AO I

Art. 1° 0 Sistema Municipal de Fomento a Cultura (SMFC) tem como objetivo apoiar
e incentivar as diversas manifestagoes culturais e artisticas locais de modo efetivo,
sistematico, democratico e continuado, por meio do financiamento direto ou da
captagao de recursos atraves do sistema de incentivos fiscais, bem como com 0
intuito de conjugar agoes, projetos, programas, recursos humanos e financeiros
entre os diferentes entes da federagc30 brasileira, dos multiplos setores da sociedade
civil, de empresas, e de organismos internacionais, com diretrizes definidas e
fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Politica Cultural, bem como:

I - promover e efetivar os prindpios e regras dos direitos culturais, previstos
no art. 215 da Constituigao Federal da Republica em vigor;

II - contribuir para a distribuigc30 e 0 acesso aos recursos publicos ou privados
que financiem projetos culturais;

"' - incentivar a criagao, circulagao, produgao e manutengao independentes e
a fruigao de bens culturais e artisticos;

IV - promover a transferencia de recursos da Uniao e do Estado do Ceara
para 0 Municipio de Fortaleza para a implementagao do SMFC, atraves de
convenios, transferencias fundo a fundo e outros instrumentos juridicos que
financiem agoes conjuntas entre esses niveis federados;

V - incentivar as agoes de capacitagao de gestores, produtores,

Rua Dr Thompson Bulcao, 830 - Fane: (85) 34448300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60810-460 - Fortaleza - Ceara
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VI - contribuir para a preserva<;:ao, prote<;:aoe difusao dos valores materiais e
imateriais do patrim6nio cultural, historico, natural e artistico de Fortaleza;

VIII - prom over a constitui<;:ao e a manuten<;:ao de acervos publicos formados
por bens moveis ou imoveis de valor cultural, tais como museus, arquivos,
bibliotecas, centros culturais, entre outros, bem como estimular a abertura ao publico
de cole<;:oesprivadas;

IX - estimular a constru<;:ao, forma<;:ao, organiza<;:ao, manuten<;:ao e
amplia<;:ao de equipamentos culturais de acesso publico;

XI - incentivar a difusao de bens culturais formadores e informadores do
pensamento, da cultura e da mem6ria;

XII - contribuir para a organiza<;:ao e fomento das cadeias produtivas da
cultura no Municipio de Fortaleza;

XIII - divulgar e democratizar a acesso as diferentes expressoes culturais e
as modos de criar e fazer;

XIV - integrar as politicas publicas de financiamento as atua<;:oes das
organizagoes privadas, de modo a promover as diversos mecanismos de
cooperagao para a desenvolvimento sustentavel da economia criativa local;

XV - incentivar as redes e sistemas setoriais das mais diversas areas do
campo cultural;

XVI - promover a transparencia dos recursos empregados na cultura atraves
de presta<;:oes de contas periodicas, assim definidas pelo Conselho Municipal de
Politica Cultural;

XVII - financiar pesquisas que formulem indicadores quantitativos e
qualitativos, de modo a contribuir para a analise dos recursos empregados no campo
cultural de forma direta ou indireta;

XVIII - promover a intera<;:ao econ6mica da cultura com as demais areas,
sociais, no intuito de formular estrategias de desenvolvimento para 0 Municipio de
Fortaleza;

XIX - subsidiar as politicas, a<;:oese programas de cultura do Municipio de
Fortaleza conduzidos pela Secreta ria de Cultura de Fortaleza ou de forma
transversal por outros 6rgaos e entidades da administra<;:ao publica municipal.

Rua Dr, Thompson Bulcao, 830 - Fane: (85) 3444,8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60,810-460 - Fortaleza - Ceara
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SE<;AO II

DAS COMPETENCIAS

III - receber e transferir recursos financeiros entre fundos de fomento a
cultura;

v - realizar outras atividades definidas pelo Conselho Municipal de Politica
Cultural;

VI - dar transparencia aos atos administrativos relacionados ao uso dos
recursos.

SE<;AO III

DAS AREAS FOMENTADAS

XII - moda e designer;

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fane: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60810-460 - Fortaleza - Ceara
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Art. 4° 0 SMFC sera coordenado pela Secreta ria de Cultura de Fortaleza,
responsavel pela viabilizagao da estrutura especifica para atender os fins dispostos
nesta Lei e seu regulamento, com apoio do conselho municipal de politica cultural.

III - 0 Conselho Municipal de Protegao ao Patrim6nio Hist6rico-Cultural
(COMPHIC);

IV - a Secretaria de Finangas do Municipio, a Secreta ria Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e a Fundagao de Cultura, Esporte e Turismo de
Fortaleza;

V - os sistemas setoriais existentes ou a serem criados, coordenados pela
Secreta ria de Cultura de Fortaleza e respectivos 6rgaos colegiados.

SE<;AO V

DA COMiSsAo DE ANALISE DE PROJETOS (CAP)

SUBSE<;AOI

DAS ATRIBUI<;OES E COMPOSI<;Ao DO CAP

Art. 6° Fica instituida, na estrutura do Sistema Municipal de Fomento a Cultura, a
Comissao de Analise de Projetos (CAP), que tem como objetivo proceder a analise
dos projetos submetidos ao fundo e ao mecenato municipais, exercendo finalidades
distintas em cada uma destas modalidades de incentivo a cultura.

Art. 7° Sao atribuigoes da CAP, quanto aos proJetos submetidos ao Fundo Municipal
de Cultura: n~~

I - acatar a deliberagao das subcomissoes de selegao, nao podendo alterar r
sua decisao final;

II - manifestar-se sobre a correta realizagao do projeto e sua prestagao de
contas, ap6s analise contabil;

III - analisar e autorizar as solicitagoes dos produtores beneficiados quanto a
prorrogagao de prazos de captagao de recursos, execugao do projeto e alteragoes
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Art. 8° Sao atribui90es da CAP, quanto aos projetos submetidos ao Mecenato
Municipal de Cultura:

I - requerer a Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura (SCMMC) em
razao da especificidade do projeto parecer tecnico especializado;

Art. go A CAP sera composta por 10 (dez) membros, de comprovada idoneidade e
reconhecida notoriedade na area cultural, distribufdos da seguinte forma:

I - 5 (cinco) membros representantes do poder publico, indicados pelo
secretario de Cultura de Fortaleza e submetidos a aprova9ao do CMPC.

II - 5 (cinco) membros representantes da sociedade civil, indicados pelos
membros representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Politica
Cultural (CMPC) e submetidos a aprova9ao do pleno do CMPC.

SUBSEC;Ao II

DAS SUBCOMISSOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (SCFMC)

Art. 10. Para proceder a analise dos projetos culturais submetidos ao FMC serao
criadas as Subcomissoes do Fundo Municipal de Cultura, regulamentadas em editais
publicos, de carater aut6nomo, formado por especialistas em cada area,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves de chamamento
publico, sob orienta9ao do Conselho Municipal de Polftica Cultural.

Art. 11. Os membros 'das Subcomissoes do Fundo Municipal de Cultura serao
designados atraves de portaria pelo secretario Municipal de Cultura, para os fins de
cada edital especifico.

Art. 12. As Subcomissoes do Fundo Municipal de Cultura poderao propor a
utiliza9ao de, recursos para 0 incremento de atividades de apoio, no percentual
maximo de ate 10% (dez por cento) do valor final do edital, perante aprova9ao da
SECULTFOR.

Art. 13. Nos casos em que 0 projeto analisado sofrer redu9ao superior a 20% (vinte
por cento) de seu valor inicialmente or9ado, podera ser redimensionado por
proposi9ao das pr6prias comissoes, com expressa autoriza9ao do proponente e ~
segundo demais especifica90es a serem dispostas em edital especifico. J

SUBSEC;Ao III

DA SUBCOMISsAo DO MECENATO MUNICIPAL DE CULTURA (SCMMC)

Art. 14. Para proceder a analise dos projetos culturais a serem incentivados com
recursos provenientes da renuncia fiscal, fica constituida a Subcomissao do
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Mecenato Municipal de Cultura, formada par pareceristas, especialistas,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves de chamamento
publico, com objetivo de analisar e avaliar os projetos sob os aspectos tecnicos e
orc;amentarios, emitindo pareceres, sob orientac;ao do Conselho Municipal de
Politica Cultural.

Art. 15. A Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura sera composta por 10
(dez) membros, designados atraves de portaria do secretario de Cultura de Fortaleza
para mandato de 1 (um) ano, sendo nomeado 1 (um) suplente para cada membro.

Art. 16. A Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura sera presidida par um dos
representantes da CAP, indicado pelo secretario de Cultura de Fortaleza.

Art. 17. E assegurado 0 direito a voz e ao voto aos membros da Subcomissao do
Mecenato Municipal de Cultura.

Paragrafo unico. 0 exercicio do mandato pelos membros em qualquer das
comissoes e subcomissoes e incompativel com a participac;ao, a qualquer titulo, em
projetos vinculados a presente Lei, gerando impedimenta previa para nomeac;ao
como membro da SCMMC.

Art. 18. A Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura devera elaborar seu
regimento interno disciplinando seu funcionamento, considerando 0 previsto nesta
Lei, a ser homologado por decreto do Poder Executivo.

Art. 19. Para cada projeto aprovado pela Subcomissao do Mecenato Municipal de
Cultura serao destinados recursos ate 0 limite estabelecido pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza, reajustavel anualmente com base no fndice Geral de Prec;os de
Mercado (IGPM/FGV) ou outro indicadar que venha a substitui-Io, segundo
parametros estabelecidos em ato especifico a ser expedido pela SCMMC.

SEC;AO VII

DOS PROJETOS

Art. 20. 0 ~MFC apreciara projetos que contemplem pelo menos 1 (um) dos
seguintes objetivos:

I - incentivo a cnac;ao, a produc;ao, a circulac;ao, a pesquisa e a formac;ao
artistica e cultural; r

III - doac;ao de bens m6veis ou im6veis e obras de arte ou de valor cultural a
museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras entidades;

V - restaurac;ao de obras de arte e bens m6veis ou im6veis e de reconhecido
valor cultural;
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VI - constru<;ao, organizagao, manutengao, ampliagao de museus, bibliotecas,
arquivos e outras organizagoes culturais, de acesso publico, bem como de suas
colegoes e acervos;

VIII - protegao das manifestagoes culturais tradicionais do Municipio de
Fortaleza;

IX - realizagao de seminarios, congressos, simp6sios, col6quios, debates de
carater publico na cidade de Fortaleza, como parte das politicas de incentivo a
criagao de espagos publicos para 0 debate e 0 pensamento;

X - distribuigao gratuita e publica de ingressos para espetaculos artisticos,
exposigoes, exibigoes e eventos similares;

XII - realizagao de estudos e pesquisas na area da cultura, da hist6ria social,
dos direitos culturais, do pensamento e das artes;

XIV - outras atividades culturais e artisticas definidas pelo Conselho Municipal
de Politica Cultural.

Paragrafo unico. Sao passiveis de aprovagao, desde que preenchidos os
requisitos legais, os projetos culturais que visem a formagao cultural, a criagao, a
produgao, a exibigao, a utilizagao e a circulagao publica dos bens culturais deles
resultantes.

Art. 21. E permitida a concessao de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados a circuitos privados ou colegoes particulares, desde que
apresentem contrapartidas sociais, como abertura de acervos a visitagao publica e
oferta de ingressos populares quando da realizagao de espetaculos.

CAPiTULO II

DOS MECANISMOS DE INCENTIVO A CULTURA f
Art. 22. As atividades do SMFC serao custeadas com recursos das seguintes fontes:
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Pan:!Jgrafo unico. Compreende-se por outras fontes aquelas que, sendo Ifcitas,
diferem das elencadas nos incisos I a III.

Paragrafo unico. 0 Fundo Municipal de Cultura e 0 Mecenato Municipal de
Cultura poderao ser fomentados, dentre outras fontes, com recursos ariundos de
incentivos fiscais.

Art. 24. Serao destinados para 0 SMFC, como transferencias correntes, 80%
(oitenta por cento) do percentual previsto para 0 Fundo Municipal de Cultura e 20%
(vinte por cento) para 0 Mecenato Municipal de Cultura. .

Art. 25. 0 Fundo Municipal de Cultura se destina ao financiamento direto de projetos
culturais apresentados par pessoas fisicas, juridicas de direito publico ou de direito
privado, com ou sem fins lucrativos, e de utilidade publica municipal.

III - as subven96es, auxilios, contribui96es, doa96es e legados de qualquer
fonte licita;

que~v - as devolu96es relativas aos mecanismos de fomento, quaisquer
sejam os motivos;

VII - 0 resultado de eventos e prom096es realizados com 0 objetivo de
anganar recursos;

VIII - as receitas pr6prias da Secreta ria de Cultura de Fortaleza
(SECULTFOR), incluindo as oriundas dos equipamentos culturais;
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x - outros recursos provenientes de participagao ou de prestagao de servigos
pelo Municipio no setor;

XI - produto pecuniario da outorga one rosa do direito de construir, dos
proprietarios de bens im6veis situados em zonas ou areas de preservagao e
protegao do patrim6nio cultural, assim definidas pelo Plano Diretor;

XII - multas aplicadas pelo poder publico contra terceiros, em decorrencia de
danos ao patrim6nio cultural;

XIII - valores atribuidos como ajustes de conduta a terceiros, eventualmente
destinados ao financiamento de projetos culturais vinculados ao SMFC, por iniciativa
do Poder Judiciario;

II - associagao a resultados, coprodugao de projetos em que 0 proponente
apresenta contrapartida financeira;

III - opera goes de credito, 0 FMC podera oferecer emprestimos a
empreendimentos culturais.

Paragrafo Unfeo. Os mecanismos citados no artigo anterior serao
regulamentados por decreto executivo municipal

Art. 28. Fica destinado utilizagao de um percentual entre 5% (cinco por cento) e 10%
(dez por cento) do orgamento geral do FMC, para aplicagao na gestao do pr6prio
FMC.

Art. 29. E vedada a aplicagao dos recursos do FMC pela SECULTFOR para
pagamento de:

r
IV - qualquer outra despesa corrente nao vinculada diretamente aos

investimentos ou agoes apoiados.

Art. 30. Fica estabelecido para 0 SMFC 0 valor equivalente a, no minimo, 2% (dois
por cento) da receita orgada proveniente do Imposto sobre Servigos de Qualquer
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Natureza (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),
ap6s apurado 0 resultado do relat6rio resumido da execuyao oryamentaria
financeira, a SEFIN, com base na receita arrecadada (ISS e IPTU), repassara 0

percentual previsto atraves de cota financeira destinada ao fundo.

SUBSE~AOI

DA GESTAO DO FUNDO

Art. 31. 0 FMC sera administrado pelo secretario de Cultura de Fortaleza, cujos
poderes serao de gestao e movimentayao financeira, com auxilio da Secreta ria de
Finanyas do Municfpio, sob orientayao e controle do Conselho Municipal de Politica
Cultural, tendo como referencia primordial as politicas publicas municipais e 0 Plano
Municipal de Cultura.

Art. 32. 0 FMC podera financiar projetos culturais apresentados por pessoas
juridicas sem fins lucrativos, com sede, foro e atuayao no Municipio de Fortaleza,
registrada ha 2 (dois) anos, em cujos atos constitutivos conste a previsao de
realizayao de atividades culturais.

Art. 33. As pessoas fisicas e juridicas com fins lucrativos poderao ter seus projetos
apoiados com recursos do FMC, desde que tenham sido contemplados por meio de
processos publicos de seleyao, lanyados para este fim, e que observem ainda a
contrapartida social.

Art. 34. A SECULTFOR lanyara, anualmente, editais de cultura, financiados com
recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Art. 35. 0 FMC financiara ate 100% (cem por cento) do custo total de cada projeto,
desde que atenda os objetivos desta Lei, devendo 0 proponente oferecer
contrapartida social.

Art. 36. A contrapartida, oferecida obrigatoriamente pelo proponente, devera ser feita
mediante alocayao de recursos financeiros, bens ou serviyos pr6prios ou de
terceiros, a programas e ayoes destinados a comunidades do Municfpio de Fortaleza
ou circulayao do produto final nos equipamentos publicos municipais culturais ou
nao.

Paragrafo unico. Para os proponentes de projetos submetidos aos editais de
cultura lanyados pela SECULTFOR, considera-se como contrapartida aquelas ~l\/
exigencias constantes no edital respectivo. ~~

Art. 37. A dellberayao sobre os proJetos apresentados ao FMC obedecera aos Y
criterios estabelecldos no regulamento desta LeI.

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a administrayao financeira do FMC 0 disposto na
Lei Federal n. 4.320, de 17 de maryo de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nas prestayoes de contas devidas aos tribunais de contas.

SE~AO II
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DO MECENATO MUNICIPAL DE CULTURA (MMC)

Art. 39. 0 Mecenato Municipal de Cultura se destina ao financiamento de projetos
culturais onde os contribuintes ou substitutos tributarios do Imposto sobre Serviyos
de Qualquer Natureza (155) e/ou Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) poderao abater do montante das contribuiyoes devidas ao Municipio
de Fortaleza para doayoes, patrocinios e investimentos realizados em favor de tais
projetos, nos termos desta Lei, observados os seguintes limites de deduyao:

I - minima de 7% (sete por cento) do valor do 155 ou IPTU devido a ser pago,
ou 10% (dez por cento) da soma total do IPTU e 155, sendo facultada a escolha do
maior, ou ainda em 15% (quinze por cento) quando da Divida Ativa para pessoa
f1sica, pessoa juridica sem fins lucrativos ou para empresa cuja receita bruta anual
se situe entre 0 limite maximo de faturamento da empresa de pequeno porte,
definido na Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, e 0

montante de 3 (tres) vezes esse limite:

II - minima de 5% (cinco por cento) do valor do IS5 ou IPTU devido a ser
pago, ou 7% (sete por cento) da soma total do IPTU e ISS, sendo facultada a
escolha do maior, ou ainda em 10% (dez por cento) quando da Divida Ativa para
empresa cuja receita bruta anual se situe entre 0 montante maximo permitido para
as empresas classificadas no inciso I e 0 valor de 8 (oito) vezes 0 limite maximo do
faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Cqmplementar Federal n.
123, de 14 de dezembro de 2006;

III - minima de 2% (dois por cento) do valor do 155 ou IPTU devido a ser
pago, ou 5% (cinco por cento) da soma total do IPTU e 155, sendo facultada a
escolha do maior, ou ainda em 7% (sete por cento) quando da Divida Ativa para
empresa cuja receita bruta anual seja superior ao montante maximo permitido para
as empresas classificadas no inciso II.

III - 30% (trinta por cento) do valor do investimento.

Art. 41. A deduyao sera efetuada mediante apresentayao do Certificado de Incentivo n~
expedido pelo Municipio de Fortaleza, ap6s analise tecnica da CAP. J
Art. 42. 0 mesmo projeto cultural pode captar recursos junto a mais de 1 (um)
contribuinte, bem como um unico contribuinte pode incentivar mais de 1 (um)
projeto, respeitados os limites da presente Lei.

Art. 43. A doayao ou patrocinio podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa ou
instituiyao a ele vinculada.

Art. 44. 0 proponente que tiver seu projeto apoiado na modalidade doayao devera
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destinar pelo menos 15% (quinze por cento) do produto resultante de seu projeto em
beneficia de comunidades carentes, escolas publicas ou entidades civis sem fins
econ6micos e de carater sociocultural a ele nao vinculadas, devidamente
cadastradas na SECULTFOR para este fim.

I - pessoas fisicas que desenvolvam atividades relativas as areas artisticas e
culturais;

II - pessoas juridicas de direito privado, com ou sem fins econ6micos, em
cujos atos constitutivos figure:

Paragrafo unico. As pessoas juridicas de direito privado, de natureza cultural,
com fins econ6micos, somente podem captar nas modalidades patrocinio e
investimento.

Art. 46. 0 reajuste previsto somente sera aplicado desde que compativel com a
receita tributaria municipal.

Art. 47. Os coardenadores de projetos, bem como as demais pessoas que prestarao
serviyos na captayao de recursos, deverao ser indicados expressamente, devendo
os percentuais maximos cabiveis a titulo de remunerayao dos mesmos,
considerando 0 limite explicitado, serem definidos em decreto regulamentar.

Art. 48. A aplicayao de recursos em bens materiais e de serviyos de outras
localidades, seja no territ6rio nacional ou estrangeiro, para os projetos incentivados
atraves do MMC, devera obedecer ao limite de 20% (vinte por cento) do total do projeto,
ressalvados os bens e servic;:osque nao tenham similares no Municfpio e/ou orc;:amentosde
menor valor

Art. 49. Caso algum projeto cultural sofra reduyao superior a 20% (vinte por cento)
de seu valor inicialmente aryado, podera este ser redimensionado por proposiyao da
CAP, devendo tambem ser previsto prazo especifico para a adequayao do projeto.

Paragrafo unico. Para os fins previstos no caput deste artigo, devera haver
expressa concordancia par parte do proponente, sendo que, em caso contrario, 0

projeto sera submetido a decisao final da CAP.

Art. 50. Qualquer outra necessidade de remanejamento de valores ou execuyao de
despesas devera ser deliberada pela CAP.

Art. 51. A obtenyao de Certidao de Enquadramento do projeto, no MMC, nao produz
direito adquirido do proponente ao incentivo.
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Art. 52. A emissao da Certidao de Incentivo condiciona-se a aprova((ao final do
projeto junto a CAP.

Art. 53. A Secreta ria de Finan((as do Municipo somente emitira nova Certidao de
Incentivo ap6s a aprova((ao da presta((ao de contas do projeto anterior do mesmo
empreendedor.

Art. 54. Os empreendedores terao prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, a
contar da emissao da Certidao de Enquadramento, para procederem a capta((ao dos
recursos e para a execu((ao do projeto cultural.

Art. 55. Havendo saldo remanescente do projeto, derivado dos recursos
incentivaveis ou proveniente de aplica((ao financeira, sera este obrigatoriamente
recolhido ao FMC.

Art. 56. A SECULTFOR, com base nas diretrizes e priaridades apontadas pelo
Conselho Municipal de Politica Cultural, lan((ara pelo menos um processo publico de
sele((ao por ano, abrindo concurso aos projetos culturais que desejem concorrer aos
recursos do MMC.

Art. 57. 0 edital previsto para 0 concurso citado no paragrafo anterior devera
constar:

I - 0 montante de recursos destinados a incentivar os projetos culturais para
aquele periodo, ficando a SECULTFOR condicionada a aprovar, no maximo, projetos
que atinjam os valores disponiveis;

II - os criterios aos quais serao submetidos os projetos inscritos, vedada a
aprecia((ao subjetiva quanta ao merito estetico ou ideol6gico dos mesmos;

'" - a possibilidade de impugna((ao, par parte dos interessados, dos criterios e
demais normas editalicias. rParagrafo unico. A SECULTFOR ira propor uma modalidade de editais que sera
financiada via Mecenato Municipal, atraves da renuncia fiscal.

Art. 58. Os projetos culturais submetidos ao MMC obedecerao a padrao e criterios
definidos em atos narmativos especificos, e serao apreciados pelo secretario de
Cultura de Fortaleza, que tera no maximo 30 (trinta) dias para expedir a autoriza((ao
de capta((ao dos recursos junto a iniciativa privada, ap6s aprecia((ao tecnica da CAP,
que por sua vez dispora de no maximo 30 (trinta) dias para aprovar ou nao os
projetos culturais.

Paragrafo unico. 0 parecer tecnico de que trata 0 caput deste artigo sera
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submetido ao secreta ria de Cultura, com recomendac;ao de aprovac;ao total, parcial
au nao aprovac;ao do programa, projeto au ac;ao em questao, como subsidio para
sua decisao final.

Art. 59. Da recomendac;ao da CAP cabera pedido de reconsiderac;ao dirigido ao
secreta ria de Cultura de Fortaleza, no prazo de 10 (dez) dias contados da
comunicac;ao oficial ao proponente.

Art. 60. 0 pedido de reconsiderac;ao previsto no paragrafo anterior sera apreciado
pelo secretario de Cultura no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da data de sua
interposic;ao, ap6s previa parecer da CAP.

Paragrafo {mica. Da decisao denegat6ria relativa a aprovac;ao de projeto,
cabera recurso ao Conselho Municipal de Politica Cultural, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da publicac;ao de que trata a caput deste artigo.

Art. 61. E facultado ao proponente que tiver projeto cultural indeferido em virtu de de
defeito formal reapresenta-Io a SECULTFOR, devidamente saneado, respeitado a
prazo disposto.

Art. 63. Exaurido a prazo para exame dos recursos, a Conselho Municipal de
Politica Cultural encaminhara a lista dos projetos aprovados para posterior
homologac;ao e publicac;ao pelo secreta ria de Cultura de Fortaleza, no Diario Oficial
do Municipio de Fortaleza (DOM).

Art. 64. Para a obtenc;ao dos recursos do FMC au do MMC, as proponentes deverao
protocolar projetos culturais especfficos, as quais serao selecionados em
conformidade com as criterios estabelecidos em decreta regulamentar,
compreendendo as contrapartidas e demais especificac;oes do edital.

Art. 65. 0 regulamento da presente Lei definira as condic;oes de natureza formal e
material para a aprovac;ao de projetos culturais e para a sua validade.

Art. 66. E vedada a apresentac;ao de projeto cultural par proponente que esteja
inadimplente com a Fisco Municipal e com a SMFC.

Art. 67. E vedada a substituic;ao do realizador dos projetos culturais financiados pelo
FMC e pelo MMC, exceto: f

II - em caso de incapacidade civil absoluta, declarada na forma da legislac;ao
pertinente.

Art. 68. A apresentac;ao de projetos par 6rgaos publicos au par pessoas juridicas de
direito privado que mantenham contrato de gestao com a SECULTFOR ficara
limitada ao percentual de ate 15% (quinze por cento) do montante global, autorizado
pela SEFIN anualmente pelo MMC.
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CAPiTULO IV

Art. 69. 0 cadastro municipal de profissionais da cultura e entidades culturais
contera informayoes de todos os agentes culturais localizados no Municipio de
Fortaleza.

Art. 70. Considera-se agente cultural toda pessoa fisica ou juridica abrangida que
desenvolva atividades artfsticas e culturais.

Art. 71. 0 cadastro sera ligado a Secretaria de Cultura de Fortaleza a quem cabe
sua atualizayao e a disponibilizayao de seus dados para 0 acesso ao publico.

Art. 72. As pessoas fisicas e juridicas que submeterem seus projetos a qualquer dos
mecanismos de financiamento desta Lei serao automaticamente cadastradas, por
meio de inscriyao em formulario proprio disponibilizado pela SECULTFOR.

Art. 73. 0 cadastro tera validade de 12 (doze) meses, a contar da data de solicitayao
do pedido de inscriyao, podendo este prazo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, mediante atualizayao dos dados cadastrais referentes as alterayoes
ocorridas no perfodo

Art. 74. A nao inscriyao ou a nao atualizayao do cadastro acarretara a sustac;ao da
Iiberayao dos recursos para os projetos aprovados e em execuyao ate a
regularizayao da situayao cadastral, bem como 0 impedimenta de participar de
processos publicos de seleyao lanyados pela SECULTFOR. .

Art. 75. Pessoa fisica au juridica, conforme 0 caso, devera apresentar a seguinte
documentayao para 0 cadastramento:

II - inscriyao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ), para pessoa
juridica, e no Cadastro Geral de Pessoa Fisica (CPF), no Ministerio da Fazenda
(MF), acompanhado do Registro Geral em Secreta ria de Seguranya Publica ou
entidade profissional, para pessoa f1sica; f
Art. 76. 0 Sistema de Informayoes e Indicadores Culturais e um banco de dados
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mantido pela SECULTFOR, que reune informa<;6es, quantitativos e qualitativos de
suas a<;6es, de acesso publico, abrangendo os seguintes aspectos:

I - a<;6es da SECULTFOR, compreendendo informa<;6es acerca das politicas,
programas, projetos e a<;6es suas e de seus equipamentos e institui<;6es vinculadas;

II - impacto das a<;6es da SECULTFOR, compreendendo informa<;6es sobre
os numeros e indicadores de desempenho das politicas, programas, projetos e
a<;6es da SECULTFOR, de seus equipamentos e institui<;6es vinculadas, bem como
o impacto destes no pUblico da politica pUblica de cultura do Municipio;

III - economia da cultura, reunindo informa<;6es sobre 0 cadastro de
profissionais e institui<;6es da cultura, sobre 0 cadastro municipal da cultura, bem
como sobre 0 levantamento dos bens materiais e imateriais e a produ<;ao dos
agentes culturais do Municipio.

Art. 77. 0 Sistema de Informa<;6es Culturais tem como objetivo proporcionar
informa<;6es e dados relevantes sobre a a<;aocultural do Municipio de Fortaleza, seu
impacto no desenvolvimento cultural local e sobre a dimensao e atividades que
permeiam a economia da cultura.

Art. 78. 0 funcionamento do Sistema de Informa<;6es Culturais sera orientado pelas
seguintes diretrizes basicas:

I - 0 acesso as informa<;6es do sistema sera pUblico e gratuito, podendo ser
consultado atraves da rede mundial de computadores ou por computadores ou
totens disponibilizados pela SECULTFOR em sua sede, em seus equipamentos,
institui<;6es vinculadas e parceiros;

II - a operacionaliza<;ao, gestao e manuten<;ao do sistema compete a
SECULTFOR;

III - a alimenta<;ao do sistema sera feita pela SECULTFOR, por agentes
credenciados ou permitidos pelo sistema.

Art. 79. A Funda<;ao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET) auxiliara
a Secretaria de Cultura a alimentar e manter atualizado os dados e as informa<;6es.

Art. 80. 0 Sistema de Informa<;6es Culturais podera integrar-se a sistemas de r.·
mesma natureza e finalidade pertencentes ao Estado do Ceara, aos demais Estados
e Municipios e a Uniao, mediante a celebra<;ao de instrumento juridico especffico
que defina direitos e obriga<;6es mutuas.

Art. 81. A utiliza<;ao indevida dos recursos decorrentes desta Lei, por dolo ou culpa,
sujeitara os responsaveis as san<;6es previstas na legisla<;ao vigente.
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I - agir ou omitir~se, em qualquer fase das tramitayoes processuais de que
trata a presente Lei, com dolo, culpa, simulayao ou conluio, de maneira a fraudar
seus objetivos;

III - praticar qualquer discriminayao de natureza politica que atente contra a
Iiberdade de expressao, de atividade intelectual e de consciencia ou crenya, no
andamento dos projetos a que se refere esta Lei;

v - obter reduyao do ISS ou do IPTU utilizando-se fraudulentamente de
qualquer beneficia desta Lei;

VI - deixar de veicular em todo 0 material promocional que envolve 0 projeto
cultural 0 apoio financeiro prestado pelo Municipio, atraves da Secreta ria de Cultura
de Fortaleza, sob os auspicios desta Lei;

VII - obstar, por ayao ou omissao, 0 regular andamento dos projetos culturais
de que trata esta Lei;

Paragrafo unico. As condutas descritas neste artigo serao apuradas pela
SECULTFOR em processo administrativo, no qual serao assegurados 0 contradit6rio
e a ampla defesa.

Art. 83. Aos considerados responsaveis pela pratica de qualquer das condutas
descritas no art. 82 desta Lei serao aplicadas, cumulativamente ou nao, as seguintes
sanyoes:

I - suspensao da liberayao de recursos via Fundo Municipal de Cultura (FMC)
ou Mecenato;

II - inscriyao do proponente, e do responsavel tecnico, no Cadastro de
Inadimplentes do Municfpio de Fortaleza (CADIN);

III - devoluyao integral dos recursos, monetariamente corrigidos, dos valores
indevidamente recebidos ou captados, mediante analise da SECULTFOR.

IV - multa minima de 20% (vinte por cento) e maxima de 100% (cem por
cento) do valor de cada projeto cultural apoiado, conforme a gravidade da conduta;

V - inabilitayao por 5 (cinco) anos para receber qualquer incentivo do Sistema
Municipal de Fomento a Cultura, contados da data da aplicayao da sanyao.
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Art. 84. 0 servidor publico municipal responsavel pela pratica de conduta descrita
neste capitulo incorre, tambem, nas sanc;oes previstas na legislac;ao especifica de
regencia de sua atividade no Municipio de Fortaleza.

I - Proponente: pessoa fisica ou juridica com objetivo cultural explicitado em
seus atos constitutivos, domiciliada no Municipio de Fortaleza, parte diretamente
responsavel pelo projeto cultural e nele atuante, beneficiada do SMFC;

II - Incentivador: 0 contribuinte ou substituto tributario do Imposto sobre
Servic;os de Qualquer Natureza (ISS) e/ou do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), no Municipio de Fortaleza, que transfere recursos para a
realizac;ao de projeto cultural atraves do Sistema de Incentivos Fiscais;

III - Coordenador de Projeto: pessoa fisica ou juridica a quem 0 proponente
delegar formalmente corresponsabilidades pelo planejamento, controle, organizac;ao,
realizac;ao e, inclusive, pela prestac;ao de contas do projeto cultural;

IV - Certidao de Autorizac;ao: documento emitido pela SECULTFOR,
representativo da analise orc;amentaria e adequac;ao do projeto cultural, com exame
de merito, a ser usada pelo proponente como comprovante de aprovac;ao perante
potenciais incentivadores;

V - Certidao de Incentivo: documento emitido pela Secreta ria de Financ;as do
Municipio (SEFIN), ate a valor total do incentivo concedido a ·cada projeto e limitado
ao valor global fixado a cada ano, representativo da autorizagao para que se efetive
a transferencia de recursos, conforme previsto na Certidao de Autorizac;ao;

VI - Contrapartida Social: realizac;ao gratuita de atividades educativas,
artisticas e culturais, bem como outras ac;oes a serem definidas em regulamento,
destinadas a comunidade local e propostas pela proponente, em consonancia com
as diretrizes da politica cultural adotada pelo Municipio de Fortaleza;

VII - Ooac;ao: a transferencia definitiva e irreversivel de numerario, bens ou
servic;os em favor de proponente, pessoa fisica ou juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovac;ao pela Comissao
Municipal de Incentivo a Cultura ou a favor do Fundo Municipal de Cultura, vedada a
obtenc;ao pelo doador de qualquer proveito direto ou indireto, inclusive de imagem
em qualquer vefculo de midia impressa ou eletr6nica, sendo permitida a citac;ao, em
agradecimento, do nome do doador;

VIII - Patrocinio: a transferencia definitiva e irreversivelde numerario, bens ou
servic;os em favor de proponente, pessoa fisica ou juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovac;ao pela Comissao
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Municipal de Incentivo a Cultura, sem proveito patrimonial ou pecuniario, direto ou
indireto para 0 patrocinador, ressalvada a veiculayao do seu nome ou marca nas
peyas de publicidade e nos produtos gerados;

IX - Investimento: a transferencia definitiva e irreversivel de numerario, bens
ou serviyos em favor de proponente, pessoa ffsica ou juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovayao pela Comissao
Municipal de Incentivo a Cultura, com proveito pecuniario ou patrimonial para 0

investidar.

Art. 86. Na divulgayao das atividades financiadas nos termos desta Lei
constara obrigatoriamente 0 apoio do Municipio de Fortaleza, na forma definida no
respectivo regulamento, respeitado 0 disposto no § 1° do art. 37 da Constituiyao
Federal.

Art. 87. Os programas, projetos e ayoes culturais realizados com recursos desta Lei,
total ou parcialmente, deverao prever formas de democratizayao do acesso aos bens
e serviyos resultantes, nos seguintes termos:

I - a movimentayao dos recursos financeiros dar-se-a a partir de conta
bancaria especffica, conforme definido no regulamento;

II - a permissao de acesso publico aos bens e servlyos decorrentes dos
projetos apoiados;

a) respeitarao 0 direito a meia-entrada para estudantes, servidores publicos,
idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, e demais pessoas nesse sentido
beneficiadas par lei;

b) proporcionarao condiyoes de acessibilidade a pessoas portadoras de
necessidades especiais;

c) tomarao 0 preyo de comercializayao de obras ou de ingressos mais
acessiveis a populayao geral;

d) distribuirao gratuitamente percentual das obras e ingressos a beneficiarios
previamente identificados;

Art. 88. A doayao ou patrocfnio nao podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa
ou instituiyao a ele vinculada.

I - a pessoa juridica da qual 0 contribuinte seja administradar, gerente,
acionista ou socio na data de operayao ou nos 12 (doze) mes~s anteriores;
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II - 0 c6njuge, OS parentes ate 0 3° grau, inclusive os afins, os dependentes do
contribuinte ou dos titulares acionistas ou s6cios de pessoa juridica vinculada ao
contribuinte nos termos do inciso anterior.

Art. 90. As disposi<;oes da presente Lei serao regulamentadas por decreto do chefe
do Poder Executivo, respeitando, no que couber, a Lei Municipal n. 9.774, de 02 de
maio de 2011, em 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua publica<;ao.

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as
disposi<;oes em contrario.

~:UL?/A'.MAt~d4~
LUIZIANif(~-~CI~II~-A L1NS
Prefeita Municipal de Fortaleza
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FORTALEZA
DIARIO OFICIAL DO MUNiCiPIO

PODER EXECUTIVO
I GABINETE DA PREFEITA I

Dispoe acerca do Sistema
Municipal de Fomento a Cultura
(SMFC) e da outras provi-
dencias.

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
FORTAlEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE lEI:

CAPITULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO A CUlTURA (SMFC)

SEQAo I
DOS OBJETIVOS

Art. 1° - 0 Sistema Municipal de Fomento a
Cultura (SMFC) tem como objetivo apoiar e incentivar as
diversas manifestac;oes culturais e artisticas locais de modo
efetivo, sistematico, democratico e continuado, por meio do
financiamento direto ou da captac;ao de recursos at raves do
sistema de incentivos fiscais, bem como com 0 intuito de con-
jugar ac;oes, projetos, programas, recursos humanos e
financeiros entre os diferentes entes da federac;ao brasileira,
dos multiplos setores da sociedade civil, de empresas, e de
organismos internacionais, com diretrizes definidas e fisca-
Iizadas pelo Conselho Municipal de Polftica Cultural, bem
como: I - promover e efetivar os principios e regras dos direi-
tos culturais, previstos no art. 215 da Constituic;ao Federal da
Republica em vigor; II - contribuir para a distribuic;ao e 0
acesso aos recursos publicos ou privados que financiem pro-
jetos culturais; III - incentivar a criac;ao, circulac;ao, produc;ao e
manutenc;ao independentes e a fruic;ao de bens culturais e
artisticos; IV - promover a transferencia de recursos da Uniao
e do Estado do Ceara para 0 Municipio de Fortaleza para a
implementac;ao do SMFC, atraves de convenios, transferencias
fundo a fundo e outros instrumentos juridicos que financiem
ac;oes conjuntas entre esses niveis federados; V - incentivar
as ac;oes de capacitac;ao de gestores, produtores, pesqui-
sadores, artistas e dos demais agentes do segmento cultural;
VI - contribuir para a preservac;ao, protec;ao e difusao dos va-
lores materiais e imateriais do patrimonio cultural, hist6rico,
natural e artistico de Fortaleza; VII - estimular 0 livre acesso
as fontes da cultura; VIII - promover a constituic;ao e a manu-
tenc;ao de acervos publicos formados por bens m6veis ou im6-
veis de valor cultural, tais como museus, arquivos, bibliotecas,
centros culturais, entre outros, bem como estimular a abertura
ao publico de colec;oes privadas; IX - estimular a construc;ao,
formac;ao, organizac;ao, manutenc;ao e ampliac;ao de
equipamentos culturais de acesso publico; X - fomentar a
realizac;ao de exposic;oes, festivais e feiras de cultura e arte; XI
- incentivar a difusao de bens culturais formadores e infor-
madores do pensamento, da cultura e da mem6ria; XII -
contribuir para a organizac;ao e fomento das cadeias produtivas
da cultura no Municipio de Fortaleza; XIII - divulgar e demo-
cratizar 0 acesso as diferentes expressoes culturais e os

modos de criar e fazer; XIV - integrar as politicas publicas de
financiamento as atuac;oes das organizac;oes privadas, de
modo a promover os diversos mecanismos de cooperac;ao para
o desenvolvimento sustentavel da economia criativa local; XV
- incentivar as redes e sistemas setoriais das mais diversas
areas do campo cultural; XVI - promover a transparencia dos
recursos empregados na cultura at raves de prestac;oes de
contas peri6dicas, assim definidas pelo Conselho Municipal de
Polftica Cultural; XVII - financiar pesquisas que formulem
indicadores quantitativos e qualitativos, de modo a contribuir
para a analise dos recursos empregados no campo cultural de
forma direta ou indireta; XVIII - promover a interac;ao
econ6mica da cultura com as demais areas sociais, no intuito
de formular estrategias de desenvolvimento para 0 Municipio
de Fortaleza; XIX - subsidiar as pollticas, ac;Oes e programas
de cultura do Municipio de Fortaleza conduzidos pela
Secreta ria de Cultura de Fortaleza ou de forma transversal por
outros 6rgaos e entidades da administrac;ao publica municipal.

SEQAo II
DAS COMPETENCIAS

Art. 2° - SaD competencias do SMFC: I -
celebrar avenc;as para otimizac;ao e transferencias de recursos;
II - compartilhar sistema de informac;Oes; III - receber e
transferir recursos financeiros entre fundos de fomento a
cultura; IV - instituir sistemas setoriais por atividades culturais
especificas; V - realizar outras atividades definidas pelo
Conselho Municipal de Polltica Cultural; VI - dar transparencia
aos atos administrativos relacionados ao uso dos recursos.

SEQAo III
DAS AREAS FOMENTADAS

Art. 3° - Poderao ser fomentados projetos
culturais nas areas de: I - artes visuais; II - audiovisual; III -
teatro; IV - danc;a; V - circo; VI - musica; VII - fotografia;
VIII - arte e cultura digital; IX - literatura, livro e leitura; X -
patrim6nio cultural material e imaterial; XI - cultura tradicional
popular; XII - moda e designer; XIII - outras definidas pelo
Conselho Municipal de Politica Cultural.

SEQAOIV
DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DO SMFC

Art. 4° - 0 SMFC sera coordenado pela
Secreta ria de Cultura de Fortaleza, responsavel pela via-
bilizac;ao da estrutura especifica para atender os fins dispostos
nesta lei e seu regulamento, com apoio do conselho municipal
de polltica cultural. Art. 5° - Sao integrantes do SMFC: I - a
Secreta ria de Cultura de Fortaleza (SECUlTFOR); II - 0
Conselho Municipal de Polltica Cultural (CMPC); III - 0
Conselho Municipal de Protec;ao ao Patrim6nio Hist6rico-
Cultural (COMPHIC); IV - a Secreta ria de Financ;as do
Municipio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico e a Fundac;ao de Cultura, Esporte e Turismo de
Fortaleza; V - os sistemas setoriais existentes ou a serem
criados, coordenados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza e
respectivos 6rgaos colegiados.

SEQAov
DA COMiSsAo DE ANALISE DE PROJETOS (CAP)

SUBSEQAo I
DAS ATRIBUIQOES E COMPOSIQAo DO CAP
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LUIZIANNE DE OLIVEIRA L1NS
Prefeita de Fortaleza

ALFREDO JOSE P. DE OLIVEIRA
Secreta ria Municipal de Planejamento e

Or~amento

LUCIANO LINHARES FEIJAO
Secreta ria Municipal de Desenvolv. Urbano

e Infra-Estrutura

ADALBERTO ALE NCAR
Secreta ria Municipal de Meio Ambiente e

Contrale Urbano

JOSE DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento

EconOmico

LUIZA DE MARILAC M. E s. PERDIGAO
Secretaria Executiva Regional

do Centro

Art. 6° - Fica instituida, na estrutura do Sistema
Municipal de Fomento a Cultura, a Comissao de Analise de
Projetos (CAP), que tem como objetivo proceder a analise dos
projetos submetidos ao fundo e ao mecenato municipais, exer-
cendo finalidades distintas em cada uma destas modalidades
de incentivo a cultura. Art. 7° - Sao atribui90es da CAP, quanta
aos projetos submetidos ao Fundo Municipal de Cultura: I -
acatar a delibera9aO das subcomissoes de sele9ao, nao
podendo alterar sua decisao final; II - manifestar-se sobre a
correta realiza9ao do projeto e sua presta9aO de contas, ap6s
analise contabil; III - analisar e autorizar as solicita90es dos
produtores beneficiados quanta a prorro9a9ao de prazos de
Capta9aO de recursos, exeCU9aO do projeto e altera90es do
or9amento. Art. 8° - Sao atribui90es da CAP, quanta aos
projetos submetidos ao Mecenato Municipal de Cultura: I -
requerer a Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura
(SCMMC) em razao da especificidade do projeto parecer
tecnico especializado; II - analisar e deliberar ace rea dos
projetos analisados submetidos a SCMMC. Art. 9° - A CAP sera
composta por 10 (dez) membros, de comprovada idoneidade e
reconhecida notoriedade na area cultural, distribuidos da
seguinte forma: I - 5 (cinco) membros representantes do
poder publico, indicados pelo secretario de Cultura de Fortaleza
e submetidos a aprova9aO do CMPC. 11-5 (cinco) membros
representantes da sociedade civil, indicados pelos membros
representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de
Politica Cultural (CMPC) e submetidos a aprova9ao do pleno
do CMPC.

SUBSE<;Ao II
DAS SUBCOMISSOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

(SCFMC)

Art. 10 - Para proceder a analise dos projetos culturais
submetidos ao FMC serao criadas as Subcomissoes do Fundo
Municipal de Cultura, regulamentadas em editais publicos, de
carater autonomo, formado por especialistas em cada area,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves
de chamamento publico, sob orienta9aO do Conselho Municipal
de Politica Cultural. Art. 11 - Os membros das Subcomissoes
do Fundo Municipal de Cultura serao designados atraves de
portaria pelo secretario Municipal de Cultura, para os fins de
cada edital especifico. Art. 12 - As Subcomissoes do Fundo
Municipal de Cultura poderao propor a utiliza9aO de recursos
para 0 incremento de atividades de apoio, no percentual
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maximo de ate 10% (dez por cento) do valor final do edital,
perante aprOVa9aO da SECUL TFOR. Art. 13 - Nos casas em
que 0 projeto analisado sofrer redu9aO superior a 20% (vinte
por cento) de seu valor inicialmente or9ado, podera ser
redimensionado por proposi9aO das pr6prias comissOes, com
expressa autoriza9aO do proponente e segundo demais
especifica90es a serem dispostas em edital especifico.

SUBSE<;AO III
DA SUBCOMISsAo DO MECENATO MUNICIPAL DE

CULTURA (SCMMC)

Art. 14 - Para proceder a analise dos projetos
culturais a serem incentivados com recursos provenientes da
renuncia fiscal, fica constituida a Subcomissao do Mecenato
Municipal de Cultura, formada por pareceristas, especialistas,
selecionados entre representantes da sociedade civil, atraves
de chamamento publico, com objetivo de analisar e avaliar os
projetos sob os aspectos tecnicos e or9amentarios. emitindo
pareceres, sob orienta9aO do Conselho Municipal de Polltica
Cultural. Art. 15 - A Subcomissao do Mecenato Municipal de
Cultura sera composta por 10 (dez) membros, designados
atraves de porta ria do secretario de Cultura de Fortaleza para
mandato de 1 (um) ano, sendo nomeado 1 (um) suplente para
cada membro. Art. 16 - A Subcomissao do Mecenato Municipal
de Cultura sera presidida por um dos representantes da CAP,
indicado pelo secretario de Cultura de Fortaleza. Art. 17 - E
assegurado 0 direito a voz e ao voto aos membros da
Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura. Paragrafo
Unico - 0 exercicio do mandato pelos membros em qualquer
das comissOes e subcomissoes e incompalivel com a
participa9aO, a qualquer titulo, em projetos vinculados a
presente Lei, gerando impedimenta previa para nomea9ao
como membro da SCMMC. Art. 18 - A Subcomissao do
Mecenato Municipal de Cultura devera elaborar seu regimento
interno disciplinando seu funcionamento, considerando 0
previsto nesta Lei. a ser homologado por decreto do Poder
Executivo. Art. 19 - Para cada projeto aprovado pela
Subcomissao do Mecenato Municipal de Cultura serao
destinados recursos ate 0 limite estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Forlaleza, reajustavel anualmente com base no
indice Geral de Pre90s de Mercado (IGPM/FGV) ou outro
indicador que venha a substitui-Io, segundo parametros
estabelecidos em ate especifico a ser expedido pela SCMMC.
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SE<;:Ao VII
DOS PROJETOS

Art. 20 - 0 SMFC apreciara projetos que
contemplem pelo menos 1 (um) dos seguintes objetivos: I -
incentivo a cria9ao, a prodUl;:ao, a circula9ao, a pesquisa e a
forma9ao artistica e cultural; II - divulga9ao de qualquer forma
de manifesta9ao cultural; III - doa9ao de bens moveis ou
imoveis e obras de arte ou de valor cultural a museus, bi-
bliotecas, centros culturais, arquivos e outras entidades; IV-
edi9ao de obras relativas ao pensamento, a cullura e as artes;
V - restaura9ao de obras de arte e bens moveis ou imoveis e
de reconhecido valor cultural; VI - constru9ao, organiza9ao,
manuten9ao, amplia9ao de museus, bibliotecas, arquivos e
outras organiza90es culturais, de acesso publico, bem como de
suas cole90es e acervos; VII - realiza9ao de exposi90es, fei-
ras e festivais de cultura e arte; VIII - prote9ao das
manifesta90es culturais tradicionais do Municipio de Fortaleza;
IX - realiza9ao de seminarios, congressos, simposios, co-
loquios, debates de carater pUblico na cidade de Fortaleza,
como parte das politicas de incentivo a cria9ao de espa90s pu-
blicos para 0 debate e 0 pensamento; X - distribui9ao gratuita
e pUblica de ingressos para espetaculos artisticos, exposi90es,
exibi90es e eventos similares; XI - realiza9ao de programas
de educa9ao patrimonial; XII - realiza9ao de estudos e pes-
quisas na area da cultura, da historia social, dos direitos
culturais, do pensamento e das artes; XIII - distribui9ao dos
bens culturais resultantes desta Lei; XIV - outras atividades
culturais e artisticas definidas pelo Conselho Municipal de Po-
litica Cultural. Paragrafo Unico - Sao passiveis de aprova9ao,
desde que preenchidos os requisitos legais, os projetos
culturais que visem a forma9ao cultural, a cria9ao, a produ9ao,
a exibi9ao, a utiliza9ao e a circula9ao pUblica dos bens culturais
deles resultantes. Art. 21 - E permitida a concessao de
incentivo a obras, produtos, eventos ou outros decorrentes,
destinados a circuitos privados ou cole90es particulares, desde
que apresentem contrapartidas sociais, como abertura de
acervos a visita9ao publica e oferta de ingressos populares
quando da realiza9ao de espetaculos.

CAPiTULO II
DOS MECANISMOS DE INCENTIVO A CULTURA

Art. 22 - As atividades do SMFC serao custeadas
com recursos das seguintes fontes: I - or9amento da Uniao,
do Estado e emendas parlamentares; II - Tesouro Municipal e
emendas parlamentares municipais; III - Fundo Municipal de
Cultura; IV - Mecenato Municipal de Cultura; V - outras
fontes. Paragrafo Unico - Compreende-se por outras fontes
aquelas que, sendo Iicitas, diferem das elencadas nos incisos I
a III. Art. 23 - 0 SMFC compreendera os seguintes me-
canismos: I - Fundo Municipal de Cultura (FMC); II -
Mecenato Municipal de Cultura (MMC). Paragrafo Unico - 0
Fundo Municipal de Cultura e 0 Mecenato Municipal de Cultura
poderao ser fomentados, dentre outras fontes, com recursos
oriundos de incentivos fiscais. Art. 24 - Serao destlnados para 0
SMFC, como transferencias correntes, 80% (oitenta por cento)
do percentual previsto para 0 Fundo Municipal de Cultura e
20% (vinte por cento) para 0 Mecenato Municipal de Cultura.

SE<;:Aol
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

Art. 25 - 0 Fundo Municipal de Cultura se destin a
ao financiamento direto de projetos culturais apresentados por
pessoas fisicas, juridicas de direito publico ou de direito
privado, com ou sem fins lucrativos, e de utilidade publica
municipal. Art. 26 - Sao recursos do Fundo Municipal de
Cultura: I - os oriundos de incentivos fiscais; II - as receitas
provenientes de dota9ao or9amentaria; III - as subven90es,
auxilios, contribui90es, doa90es e leg ados de qualquer fonte
licita; IV - as transferencias decorrentes de convenios, acor-
dos e congeneres; V - as devolu90es relativas aos meca-
nismos de fomento, quaisquer que sejam os motivos; VI - as
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multas decorrentes desta Lei, quaisquer que sejam os motivos;
VII - 0 resultado de eventos e prom090es realizados com 0
objetivo de angariar recursos; VIII - as receitas proprias da
Secreta ria de Cullura de Fortaleza (SECULTFOR), incluindo as
oriundas dos equipamentos cullurais; IX - os rendimentos de
aplica90es financeiras, realizadas na forma da lei; X - outros
recursos provenientes de participa9ao ou de presta9ao de
servi90s pelo Municipio no setor; XI - produto pecuniario da
outorga one rosa do direito de construir, dos proprietarios de
bens imoveis situ ados em zonas ou areas de preserva9ao e
prote9ao do patrimonio cultural, assim definidas pelo Plano
Diretor; XII - multas aplicadas pelo poder publico contra
terceiros, em decorrencia de danos ao patrimonio cultural; XIII
- valores atribuidos como ajustes de conduta a terceiros,
eventualmente destinados ao financiamento de projetos
culturais vinculados ao SMFC, por iniciativa do Poder
Judiciario; XIV - os saldos de exercicios anteriores. Art. 27 -
Sao consideradas outras fontes e opera90es do Fundo
Municipal de Cultura: I - financiamento retornavel ao fundo; II
- associa9ao a resultados, coprodu9ao de projetos em que 0
proponente apresenta contrapartida financeira; III - opera90es
de crectito, 0 FMC podera oferecer emprestimos a empreen-
dimentos culturais. Paragrafo Unico - Os mecanismos citados
no artigo anterior serao regulamentados por decreto executivo
municipal. Art. 28 - Fica destinado utiliza9ao de um percentual
entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do or9amento
geral do FMC, para aplica9ao na gestao do proprio FMC. Art.
29 - E vedada a aplica9ao dos recursos do FMC pela
SECULTFOR para pagamento de: 1-despesa com pessoal e
encargos sociais; II - amortiza9ao da divida pUblica; III -
servi90 e encargos da divida; IV - qualquer outra despesa
corrente nao vinculada diretamente aos investimentos ou a90es
apoiados. Art. 30 - Fica estabelecido para 0 SMFC 0 valor
equivalente a, no minimo, 2% (dois por cento) da receita
or9ada proveniente do Imposto sobre Servi90s de Qualquer
Natureza (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), apos apurado 0 resultado do reJatorio
resumido da execu9ao or9amentaria financeira, a SEFIN, com
base na receita arrecadada (ISS e IPTU), repassara 0
percentual previsto at raves de cota financeira destinada ao
fundo.

SUBSE<;:Ao I
DA GESTAO DO FUNDO

Art. 31 - 0 FMC sera administrado pelo
secretario de Cultura de Fortaleza, cujos poderes serao de
gestao e movimenta9ao financeira, com auxilio da Secreta ria
de Finan9as do Municipio, sob orienta9ao e controle do
Conselho Municipal de Politica Cultural, tendo como referencia
primordial as politicas publicas municipais e 0 Plano Municipal
de Cultura. Art. 32 - 0 FMC podera financiar projetos culturais
apresentados por pessoas juridicas sem fins lucrativos, com
sede, foro e atua9ao no Municipio de Fortaleza, registrada hi! 2
(dois) anos, em cujos atos constitutivos conste a previsao de
realiza9ao de atividades culturais. Art. 33 - As pessoas ffsicas e
juridicas com fins lucrativos poderao ter seus projetos apoiados
com recursos do FMC, desde que ten ham side contemplados
por meio de processos pUblicos de sele9ao, lan9ados para este
fim, e que observem ainda a contrapartida social. Art. 34 - A
SECULTFOR lan9ara, anualmente, editais de cultura,
financiados com recursos do Fundo Municipal de Cultura. Art.
35 - 0 FMC financiara ate 100% (cem por cento) do custo total
de cada projeto, desde que atenda os objetivos desta Lei,
devendo 0 proponente oferecer contrapartida social. Art. 36 - A
contrapartida, oferecida obrigatoriamente pelo proponente,
devera ser feita mediante aloca9ao de recursos financeiros,
bens ou servi90s pr6prios ou de terceiros, a programas e a90es
destinados a comunidades do Municipio de Fortaleza ou
circula9ao do produto final nos equipamentos publicos
municipais culturais ou nao. Paragrafo Unico - Para os
proponentes de projetos submetidos aos editais de cullura
lan9ados pela SECULTFOR, considera-se como contrapartida
aquelas exigencias constantes no edital respectivo. Art. 37 - A
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deliberayao sobre os projetos apresentados ao FMC obedecera
aos criterios estabelecidos no regulamento desta Lei. Art. 38 -
Aplica-se, no que couber, a administrayao financeira do FMC 0
disposto na Lei Federal n. 4.320, de 17 de maryo de 1964, na
Lei de Responsabilidade Fiscal, e nas prestayoes de contas
devidas aos tribunais de contas.

8E<;Ao II
DO MECENATO MUNICIPAL DE CULTURA (MMC)

Art. 39 - 0 Mecenato Municipal de Cultura se
destina ao financiamento de projetos culturais onde os
contribuintes ou substitutos tributarios do Imposto sobre
8erviyos de Qualquer Natureza (188) e/ou Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) poderao abater
do montante das contribuiyoes devidas ao Municipio de
Fortaleza para doayoes, patrocinios e investimentos realizados
em favor de tais projetos, nos termos desta Lei, observados os
seguintes Iimites de deduyao: I - minimo de 7% (sete por
cento) do valor do 188 ou IPTU devido a ser pago, ou 10% (dez
por cento) da soma total do IPTU e 188, sendo facultada a
escolha do maior, ou ainda em 15% (quinze por cento) quando
da Divida Ativa para pessoa fisica, pessoa juridica sem fins
lucrativos ou para empresa cuja receita bruta anual se situe
entre 0 limite maximo de faturamento da empresa de pequeno
porte, definido na Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 0 montante de 3 (tres) vezes esse limite;
II - minima de 5% (cinco por cento) do valor do 188 ou IPTU
devido a ser pago, ou 7% (sete por cento) da soma total do
IPTU e 188, sendo facultada a escolha do maior, ou ainda em
10% (dez por cento) quando da Divida Ativa para empresa cuja
receita bruta anual se situe entre 0 montante maximo permitido
para as empresas classificadas no inciso I e 0 valor de 8 (oito)
vezes 0 limite maximo do faturamento da empresa de pequeno
porte, definido na Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de
dezembro de 2006; III - minimo de 2% (dois por cento) do
valor do 188 ou IPTU devido a ser pago, ou 5% (cinco por
cento) da soma total do IPTU e 188, sendo facultada a escolha
do maior, ou ainda em 7% (sete por cento) quando da Divida
Ativa para empresa cuja receita bruta anual seja superior ao
montante maximo permitido para as empresas classificadas no
inciso II. Art. 40. A deduyao de que trata 0 artigo anterior
podera corresponder ate: I - 100% (cem por cento) do valor
da doayao; 11- 80% (oitenta por cento) do valor do patrocinio;
III - 30% (trinta por cento) do valor do investimento. Art. 41 - A
deduyao sera efetuada mediante apresentayao do Certificado
de Incentivo expedido pelo Municipio de Fortaleza, apas
analise tecnica da CAP. Art. 42 - 0 mesmo projeto cultural pode
captar recursos junto a mais de 1 (um) contribuinte, bem como
um unico contribuinte pode incentivar mais de 1 (um) projeto,
respeitados os limites da presente Lei. Art. 43 - A doayao ou
patrocinio podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa ou
instituiyao a ele vinculada. Art. 44 - 0 proponente que tiver seu
projeto apoiado na modalidade doayao devera destinar pelo
menos 15% (quinze por cemo) do produto resultante de seu
projeto em beneficio de c:omunidades carentes, escolas
publicas ou entidades civis sem fins economicos e de carater
sociocultural a ele nao vinculadas, devidamente cadastradas
na 8ECULTFOR para este fim. Art. 45 - Poderao apresentar
projetos culturais ao Mecenato Municipal: I - pessoas fisicas
que desenvolvam atividades relativas as areas artisticas e
culturais; II - pessoas juridicas de direito privado, com ou sem
fins economicos, em cujos atos constitutivos figure: a) atuayao
nas areas previstas por esta Lei; b) atuayao no Municipio de
Fortaleza; c) efetiva constituiyao e atuayao ha pelo menos 2
(dois) anos. Paragrafo Unico - As pessoas juridicas de direito
privado, de natureza cultural, com fins economicos, somente
podem captar nas modalidades patrocinio e investimento. Art.
46 - 0 reajuste previsto somente sera aplicado desde que
compativel com a receita tributaria municipal. Art. 47 - Os
coordenadores de projetos, bem como as demais pessoas que
prestarao serviyos na captayao de recursos, deverao ser
indicados expressamente, devendo os percentuais maximos
cabiveis a titulo de remunerayao dos mesmos, considerando 0

limite explicitado, serem definidos em decreto regulamentar.
Art. 48 - A aplicayao de recursos em bens materiais e de
serviyos de outras localidades, seja no territario nacional ou
estrangeiro, para os projetos incentivados at raves do MMC,
devera obedecer ao limite de 20% (vinte por cento) do total do
projeto, ressalvados os bens e serviyos que nao ten ham
similares no Municipio e/ou oryamentos de menor valor. Art. 49
- Caso algum projeto cultural sofra reduyao superior a 20%
(vinte por cento) de seu valor inicialmente oryado, podera este
ser redimensionado por proposiyao da CAP, devendo tambem
ser previsto prazo especifico para a adequayao do projeto.
Paragrafo Unico - Para os fins previstos no caput deste artigo,
devera haver expressa concordancia por parte do proponente,
sendo que, em caso contrario, 0 projeto sera submetido a
decisao final da CAP. Art. 50 - Qualquer outra necessidade de
remanejamento de valores ou execuyao de despesas devera
ser deliberada pela CAP. Art. 51 - A obtenyao de Certidao de
Enquadramento do projeto, no MMC, nao produz direito
adquirido do proponente ao incentivo. Art. 52 - A emissao da
Certidao de Incentivo condiciona-se a aprovayao final do
projeto junto a CAP. Art. 53 - A 8ecretaria de Finanyas do
Municipo somente emitira nova Certidao de Incentivo apas a
aprovayao da prestayao de contas do projeto anterior do
mesmo empreendedor. Art. 54 - Os empreendedores terao
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
emissao da Certidao de Enquadramento, para procederem a
captayao dos recursos e para a execuyao do projeto cultural.
Art. 55 - Havendo saldo remanescente do projeto, derivado dos
recursos incentivaveis ou proveniente de aplicayao financeira,
sera este obrigatoriamente recolhido ao FMC.

CAPiTULO III
D08 PROJET08 CULTURAI8

Art. 56 - A 8ECULTFOR, com base nas diretrizes
e prioridades apontadas pelo Conselho Municipal de Politica
Cultural, lanyara pelo menos um processo publico de seleyao
por ano, abrindo concurso aos projetos culturais que desejem
concorrer aos recursos do MMC. Art. 57 - 0 edital previsto para
o concurso citado no paragrafo anterior devera constar: I - 0
montante de recursos destin ados a incentivar os projetos
culturais para aquele periodo, ficando a SECULTFOR
condicionada a aprovar, no maximo, projetos que atinjam os
valores disponiveis; II - os criterios aos quais serao
submetidos os projetos inscritos, vedada a apreciayao subjetiva
quanta ao merito estetico ou ideolagico dos mesmos; III - a
possibilidade de impugnayao, por parte dos interessados, dos
criterios e demais normas editalicias. Paragrafo Unico. A
SECULTFOR Ira propor uma modalidade de editais que sera
financiada via Mecenato Municipal, atraves da renuncia fiscal.
Art. 58 - Os projetos culturais submetidos ao MMC obedecerao
a padrao e criterios definidos em atos normativos especificos, e
serao apreciados pelo secretario de Cultura de Fortaleza, que
tera no maximo 30 (trinta) dias para expedir a autorizayao de
captayao dos recursos junto a iniciativa privada, ap6s
apreciayao tecnica da CAP, que por sua vez dispora de no
maximo 30 (trinta) dias para aprovar ou nao os projetos
culturais. Paragrafo Unico. 0 parecer tecnico de que trata 0
caput deste artigo sera submetido ao secretario de Cultura,
com recomendayao de aprovayao total, parcial ou nao
aprovayao do programa, projeto ou ayao em questao, como
subsidio para sua decisao final. Art. 59 - Da recomendayao da
CAP cabera pedido de reconsiderayao dirigido ao secretario de
Cultura de Fortaleza, no prazo de 10 (dez) dias contados da
comunicayao oficial ao proponente. Art. 60 - 0 pedido de
reconsiderayao previsto no paragrafo anterior sera apreciado
pelo secretario de Cultura no prazo de ate 30 (trinta) dias,
contados da data de sua interposiyao, ap6s previo parecer da
CAP. Paragrafo Unico - Da decisao denegat6ria relativa a
aprovayao de projeto, cabera recurso ao Conselho Municipal
de Politica Cultural, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
publicayao de que trata 0 caput deste artigo. Art. 61 - E
facultado ao proponente que tiver projeto cultural indeferido em
virtude de defeito formal reapresenta-Io a SECULTFOR,
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devidamente saneado, respeitado 0 prazo disposto. Art. 62 - 0
Conselho Municipal de Politica Cultural decidira sobre 0
recurso. Art. 63 - Exaurido 0 prazo para exame dos recursos, 0
Conselho Municipal de Politica Cultural encaminhara a lista dos
projetos aprovados para posterior homologagao e publicagao
pelo secretario de Cultura de Fortaleza, no Diario Oficial do
Municipio de Fortaleza (DOM). Art. 64 - Para a obtengao dos
recursos do FMC ou do MMC, os proponentes deverao
protocolar projetos culturais especificos, os quais serao
selecionados em conformidade com os criterios estabelecidos
em decreto regulamentar, compreendendo as contrapartidas e
demais especificagoes do edital. Art. 65 - 0 regulamento da
presente Lei definira as condigoes de natureza formal e
material para a aprovagao de projetos culturais e para a sua
validade. Art. 66 - E vedada a apresentagao de projeto cultural
por proponente que esteja inadimplente com 0 Fisco Municipal
e com 0 SMFC. Art. 67 - E vedada a substituigao do realizador
dos projetos culturais financiados pelo FMC e pelo MMC,
exceto: I - em caso de falecimento, desde que iniciada a
captagao; II - em caso de incapacidade civil absoluta,
declarada na forma da legislagao pertinente. Art. 68 - A
apresentagao de projetos por 6rgaos publicos ou por pessoas
juridicas de direito privado que mantenham contrato de gestao
com a SECULTFOR ficara limitada ao percentual de ate 15%
(quinze por cento) do montante global, autorizado pela SEFIN
anualmente pelo MMC.

CAPiTULO IV
DO CADASTRO MUNICIPAL DE PROFISSIONAIS DA

CULTURA E ENTIDADES CULTURAIS

Art. 69 - 0 cadastro municipal de profissionais da
cultura e entidades culturais contera informagoes de todos os
agentes culturais localizados no Municipio de Fortaleza. Art. 70
- Considera-se agente cultural toda pessoa fisica ou juridica
abrangida que desenvolva atividades artisticas e culturais. Art.
71 - 0 cadastro sera ligado a Secretaria de Cultura de
Fortaleza a quem cabe sua atualizagao e a disponibilizagao de
seus dados para 0 acesso ao publico. Art. 72 - As pessoas
fisicas e juridicas que submeterem seus projetos a qualquer
dos mecanismos de financiamento desta Lei serao
automaticamente cadastradas, por meio de inscrigao em
formulario pr6prio disponibilizado pela SECULTFOR. Art. 73 - 0
cadastro tera validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
solicitagao do pedido de inscrigao, podendo este prazo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante atua-
lizagao dos dados cadastrais referentes as alteragoes ocorridas
no perlodo. Art. 74 - A nao inscrigao ou a nao atualizagao do
cadastro acarretara a sustagao da liberagao dos recursos para
os projetos aprovados e em execugao ate a regularizagao da
situagao cadastral, bem como 0 impedimenta de participar de
processos publicos de selegao langados pela SECULTFOR.
Art. 75 - Pessoa fisica ou juridica, conforme 0 caso, devera
apresentar a seguinte documentagao para 0 cadastramento: I
- estatuto e regime interne; se for 0 caso; II - inscrigao no
Cadastro Nacional de Pessqa Juridica (CNPJ), para pessoa
juridica, e no Cadastro Geral de Pessoa Fisica (CPF), no
Ministerio da Fazenda (MF), acompanhado do Registro Geral
em Secretaria de Seguranga Publica ou entidade profissional,
para pessoa flsica; III - enderego da entidade ou da pessoa
interessada; IV - CND do Fisco Municipal e de regularidade
com a SMFC.

CAPiTULO V
DO SISTEMA DE INFORMACOES E INDICADORES

CULTURAIS

Art. 76 - 0 Sistema de Informagoes e Indicadores
Culturais e um banco de dados mantido pela SECULTFOR, que
reune informagoes, quantitativos e qualitativos de suas agoes,
de aces so publico, abrangendo os seguintes aspectos: I -
agoes da SECULTFOR, compreendendo informagoes acerca
das politicas, programas, projetos e aeoes suas e de seus
equipamentos e instituigoes vinculadas; II - impacto das agoes

da SECULTFOR, compreendendo informagoes sobre os
numeros e indicadores de desempenho das polilicas,
programas, projetos e agoes da SECULTFOR, de seus equi-
pamentos e instituigoes vinculadas, bem como 0 impacto
destes no publico da politica publica de cultura do Municipio; III
- economia da cultura, reunindo informagoes sobre 0 cadastro
de profissionais e instituigoes da cultura, sobre 0 cadastro
municipal da cultura, bem como sobre 0 levantamento dos bens
materiais e imateriais e a produgao dos agentes cuiturals do
Municipio. Art. 77 - 0 Sistema de Informagoes Culturais tem
como objetivo proporcionar informayoes e dados relevantes
sobre a ayao cultural do Municipio de Fortaleza, seu impacto
no desenvolvimento cultural local e sobre a dimensao e
atividades que permeiam a economia da cultura. Art. 78- 0
funcionamento do Sistema de Informagoes Culturais sera
orientado pelas seguintes diretrizes basicas: I - 0 acesso as
informagoes do sistema sera publico e gratuito, podendo ser
consultado atraves da rede mundial de computadores ou por
computadores ou totens disponibilizados pela SECULTFOR em
sua sede, em seus equipamentos, instituig6es vinculadas e
parceiros; II - a operacionalizagao, gestao e manutengao do
sistema compete a SECULTFOR; III - a alimentagao do
sistema sera feita pel a SECULTFOR, por agentes credenciados
ou permitidos pelo sistema. Art. 79 - A Fundagao de Cultura,
Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET) auxiliara a
Secretaria de Cultura a alimentar e manter atualizado os dados
e as informayoes. Art. 80 - 0 Sistema de Informagoes Culturais
podera integrar-se a sistemas de mesma natureza e finalidade
pertencentes ao Estado do Ceara, aos demais Estados e
Municipios e a Uniao, mediante a celebraeao de instrumento
juridico especifico que defina direitos e obrigagoes mutuas.

CAPITULO VI
DAS SANCOES

Art. 81 - A utilizaeao indevida dos recursos
decorrentes desta Lei, por dolo ou culpa, sujeitara os
responsaveis as sangoes previstas na legislagao vigente. Art.
82 - Sao condutas que ensejam sangao administrativa: 1-agir
ou omitir-se, em qualquer fase das tramitayoes processuais de
que trata a presente Lei, com dolo, culpa, simulayao ou conluio,
de maneira a fraudar seus objetivos; II - alterar ° objeto do
projeto incentivado; III - praticar qualquer discriminagao de
natureza politica que atente contra a liberdade de expressao,
de atividade intelectual e de conscii'mcia ou crenga, no
andamento dos projetos a que se refere esta Lei; IV - praticar
a violayao de direitos intelectuais; V - obter redugao do ISS ou
do IPTU utilizando-se fraudulentamente de qualquer beneficio
desta Lei; VI - deixar de veicular em todo 0 material promo-
cional que envolve 0 projeto cultural 0 apoio financeiro prestado
pelo Municipio, at raves da Secreta ria de Cultura de Fortaleza,
sob os ausplcios desta Lei; VII - obstar, por ayao ou omissao,
o regular andamento dos projetos culturais de que trata esta
Lei; VIII - nao apresentar ou nao ter aprovada a devida
prestayao de contas. Paragrafo Unico - As condutas descritas
neste artigo serao apuradas pela SECULTFOR em processo
administrativo, no qual serao assegurados 0 contradit6rio e a
ampla defesa. Art. 83 - Aos considerados responsaveis pela
pratica de qualquer das condutas descritas no art. 82 desta Lei
serao aplicadas, cumulativamente ou nao, as seguintes
sangoes: I - suspensao da liberayao de recursos via Fundo
Municipal de Cultura (FMC) ou Mecenato; II - inscrigao do
proponente, e do responsavel tecnico, no Cadastro de
Inadimplentes do Municipio de Fortaleza (CADIN); III -
devoluyao integral dos recursos, monetariamente corrigidos,
dos valores indevidamente recebidos ou captados, mediante
analise da SECULTFOR. IV - multa minima de 20% (vinte por
cento) e maxima de 100% (cem por cento) do valor de cada
projeto cultural apoiado, conforme a gravidade da conduta; V -
inabilitayao por 5 (cinco) anos para receber qualquer incentivo
do Sistema Municipal de Fomento a Cultura, contados da data
da aplicayao da sanyao. Art. 84 - 0 servidor publico municipal
responsavel pela pratica de conduta descrita neste capitulo
incorre, tambem, nas sangoes previstas na legislagao
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especifica de regencia de sua atividade no Municipio de
Fortaleza.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSI<;;OES FINAlS E TRANSITORIAS

Art - 85. Para efeitos deste regulamento,
considera-se: I - Proponente: pessoa fisica ou juridica com
objetivo cultural explicitado em seus atos constitutivos, do-
miciliada no Municipio de Fortaleza, parte diretamente
responsavel pelo projeto cultural e nele atuante, beneficiada do
SMFC; II - Incentivador: 0 contribuinte ou substituto tributario
do Imposto sobre Servic;:os de Qualquer Natureza (ISS) elou do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU), no Municipio de Fortaleza, que transfere recursos para
a realizac;:ao de projeto cultural atraves do Sistema de
Incentivos Fiscais; III - Coordenador de Projeto: pessoa fisica
ou juridica a quem 0 proponente delegar formalmente corres-
ponsabilidades pelo planejamento, controle, organizac;:ao,
realizac;:ao e, inclusive, pela prestac;:ao de contas do projeto
cultural; IV - Certidao de Autorizac;:ao: documento emitido pela
SECULTFOR, representativo da analise orc;:amentaria e
adequac;:ao do projeto cultural, com exame de merito, a ser
usada pelo proponente como comprovante de aprovac;:ao
perante potenciais incentivadores; V - Certidao de Incentivo:
documento emitido pela Secreta ria de Financ;:as do Municipio
(SEFIN), ate 0 valor total do incentivo concedido a cada projeto
e limitado ao valor global fixado a cada ano, representativo da
autorizac;:ao para que se efetive a transferencia de recursos,
conforme previsto na Certidao de Autorizac;:ao; VI -
Contrapartida Social: realizac;:ao gratuita de atividades
educativas, artisticas e culturais, bem como outras ac;:6es a
serem definidas em regulamento, destinadas a comunidade
local e propostas pela proponente, em consonancia com as
diretrizes da politica cultural adotada pelo Municipio de
Fortaleza; VII - Doac;:ao: a transferencia definitiva e irreversivel
de numerario, bens ou servic;:os em favor de proponente,
pessoa fisica ou juridica, com ou sem fins lucrativos, cujo
projeto cultural tenha side objeto de aprovac;:ao pela Comissao
Municipal de Incentivo a Cultura ou a favor do Fundo Municipal
de Cultura, vedada a obtenc;:ao pelo doador de qualquer
proveito direto ou indireto, inclusive de imagem em qualquer
veiculo de midia impressa ou eletronica, sendo permitida a
citac;:ao, em agradecimento, do nome do doador; VIII -
Patrocinio: a transferencia definitiva e irreversivel de numerario,

. bens ou servic;:os em favor de proponente, pessoa fisica ou
juridica, com ou sem fins lucrativos, cujo projeto cultural tenha
side objeto de aprovac;:ao pela Comissao Munioipal de Incentivo
a Cultura, sem proveito patrimonial ou pecuniario, direto ou
indireto para 0 patrocinador, ressalvada a veiculac;:ao do seu
nome ou marca nas pec;:as de publicidade e nos produtos
gerados; IX - Investimento: a transferencia definitiva e
irreversivel de numerario, bens ou servic;:os em favor de
proponente, pessoa fisica QU juridica, com ou sem fins
lucrativos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de aprovac;:ao
pela Comissao Municipal de Incentivo a Cultura, com proveito
pecuniario ou patrimonial para 0 investidor. Art. 86 - Na
divulgac;:ao das atividades financiadas nos termos desta Lei
constara obrigatoriamente 0 apoio do Municipio de Fortaleza,
na forma definida no respective regulamento, respeitado 0
disposto no § 1° do art. 37 da Constituic;:ao Federal. Art. 87 - Os
programas, projetos e ac;:6es culturais realizados com recursos
desta Lei, total ou parcialmente, deverao prever formas de
democratizac;:ao do acesso aos bens e servic;:os resultantes, nos
seguintes termos: I - a movimentac;:ao dos recursos fi-
nanceiros dar-se-a a partir de conta bancaria especifica,
conforme definido no regulamento; II - a permissao de acesso
pliblico aos bens e servic;:os decorrentes dos projetos apoiados;
III - no caso de comercializac;:ao: a) respeitarao 0 direito a
meia-entrada para estudantes, servidores pliblicos, idosos com
60 (sessenta) anos ou mais, e demais pessoas nesse sentido
beneficiadas por lei; b) proporcionarao condic;:6es de aces-
sibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais; c)
tornarao 0 prec;:ode cornercializac;:ao de obras ou de ingressos

mais acessiveis a populayao geral; d) distribuirao gratuitamente
percentual das obras e ingressos a beneficitnios previamente
identificados; e) observarao contrapartida social a ser definida
no regulamento desta Lei. Art. 88 - A doayao ou patrocinio nao
podera ser efetuada pelo contribuinte a pessoa ou instituiyao a
ele vinculada. Art. 89 - Consideram-se vinculados aos contri-
buintes: I - a pessoa juridica da qual 0 contribuinte seja
administrador, gerente, acionista ou s6cio na data de operayao
ou nos 12 (doze) meses anteriores; 11- 0 conjuge, os parentes
ate 0 3° grau, inclusive os afins, os dependentes do contribuinte
ou dos titulares acionistas ou s6cios de pessoa juridica
vinculada ao contribuinte nos termos do inciso anterior. Art. 90 -
As disposiy6es da presente Lei serao regulamentadas por
decreto do chefe do Poder Executivo, respeitando, no que
couber, a Lei Municipal n. 9.774, de 02 de maio de 2011, em 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua publicayao. Art.
91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao,
revogadas as disposiy6es em contrario. PA<;;O DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de abril de
2012. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.

Cria Unidades Basicas de Sali-
de, com respectivos cargos,
bem como a Coordenayao Mu-
nicipal da Estrategia Salide da
Familia, vinculada a Coordena-
yao-Geral de Gestao da Aten-
yao Basica a Salide e da ou-
tras providencias.

FA<;;O SABER QUE A cAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica instituida a Coordenayao Municipal da Estrategia
Salide da Familia, vinculada a Coordenac;:ao-Geral de Gestao
da Atenyao Basica a Salide, e as Coordenac;:6es Locais dos
Centros de Salide da Familia, cuja finalidade e organizar e
coordenar programas, projetos e ay6es da Estrategia Salide da
Familia (ESF) e das equipes dos Centros de Salide da Familia
como um todo, respectivamente. Art. 2° - Sao atribuiy6es das
Coordenay6es Locais dos Centros de Salide da Familia e da
Coordenayao Municipal da Estrategia Salide da Familia: I -
organizar, sistematizar, acompanhar, supervisionar, apoiar,
avaliar e monitorar os pianos, projetos e ay6es de salide de
todas as equipes de salide e equipes da Estrategia Salide da
Familia, respectivamente, que atuam no ambito dos Centros de
Salide da Familia da capital; II - monitorar e avaliar 0 processo
de implantayao da Estrategia Salide da Familia e seu impacto
em parceria com os demais gestores da salide em nivel muni-
cipal, regional e local do Sistema Unico de Salide (SUS) no
Municipio; III - acompanhar a supervisao geral do programa no
que diz respeito a normatizayao e organizayao da pratica da
atenyao basica em salide, garantindo os principios da acessibi-
Iidade, integralidade, intersetorialidade, equidade, participayao
popular e humanizayao do SUS; IV - atuar de forma articulada
e em parceria com as ay6es de educayao permanente da Se-
cretaria Municipal de Salide (SMS) e do SUS, em busca de
parcerias com instituiy6es de ensino superior nos processos de
capacitayao, titulayao e formac;:ao dos profissionais que atuam
na Estrategia Salide da Familia e nas Unidades Basicas de
Salide como um todo; V - coordenar as ac;:oes e apoiar todas
as fases de implementayao da Estrategia Salide da Familia,
no processo de territorializayao, adscriyao, no estabelecimento
de vinculos e responsabilizac;:ao das equipes para com a clien-
tela, no acompanhamento, monitoramento e na avaliayao da
atuayao das equipes da Estrategia Salide da Familia em parce-
ria com a Coordenayao-Geral de Gestao da Atenyao Basica da
SMS e Distritos de Salide das Secretarias Executivas Regio-
nais; VI - acompanhar e organizar 0 processo de trabalho das
Unidades Basicas de Salide, em articulayao com os Distritos
de Salide das Secretarias Executivas Regionais e Coordena-
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 19 DE ABRIL DE 2006 Nº 13.309

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9079 DE 19 DE ABRIL DE 2006 

Autoriza o Município de Forta-
leza a implementar o Programa 
Carta de Crédito, com recursos 
do FGTS nas modalidades 
Produção de Unidades Habita-
cionais e Operações Coletivas, 
regulamentado pelo Conselho 
Curador do FGTS e pelo Minis-
tério das Cidades e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica a Administração Pública Municipal, através da 
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HA-
BITAFOR), criada pela Lei nº 8.810, de 30 de dezembro de 
2003, autorizada a desenvolver todas as ações necessárias 
para a construção de unidades habitacionais para atendimento 
aos projetos habitacionais de interesse social. Parágrafo Único 
- Os recursos do Programa Carta de Crédito, oriundos do 
FGTS, têm por finalidade a produção de unidades habitacio-
nais, nos termos da Resolução nº 460/04, e suas alterações 
posteriores, do Conselho Curador do FGTS, além das Instru-
ções Normativas do Ministério das Cidades. Art. 2º - Para a 
implementação do Programa Carta de Crédito, fica a Adminis-
tração Pública Municipal autorizada a celebrar termo de coope-
ração com a Caixa Econômica Federal. Parágrafo Único - A 
Administração Pública poderá celebrar aditamentos ao termo 
de cooperação de que trata este artigo, os quais deverão ter 
por objetivo ajustes e adequações direcionados para a conse-
cução das finalidades do programa. Art. 3º - No caso de proje-
tos de habitação de interesse social, em áreas públicas munici-
pais, com recursos do Programa Carta de Crédito, o Poder 
Público Municipal fica autorizado a emitir a concessão de direi-
to real de uso, respeitada a legislação urbanística e ambiental, 
em beneficio dos selecionados no projeto. § 1º - Os projetos 
desenvolvidos no programa deverão contar com a infra-
estrutura básica necessária, de acordo com a legislação urba-
nística. § 2º - Poderão ser integradas aos projetos, mediante 
convênio, outras entidades, desde que tragam ganhos para a 
produção, condução e gestão de cada empreendimento. § 3º - 
Os projetos devem ter por finalidade a produção imediata de 
unidades habitacionais, e a regularização, sempre que possí-
vel, das áreas invadidas e ocupações irregulares, propiciando o 
atendimento às famílias carentes do município. Art. 4º - A Chefe 
do Poder Executivo concederá aos beneficiários do programa 
instituído por esta lei a concessão de direito real de uso de bem 
público municipal, a título gratuito, sempre em termo próprio. § 
1º - Não poderão ser selecionadas pessoas beneficiadas com 
moradias em programas habitacionais do Município ou do Es-
tado, proprietários de imóveis residenciais urbano ou rural, ou 
detentores de financiamento ativo no SFH em qualquer parte 
do país. § 2º - O prazo da concessão de direito real de uso de 
bem público contemplada nesta lei será por tempo indetermi-
nado. § 3º - A concessão de direito real de uso será firmada 

através de termo administrativo, que será registrado em cartó-
rio de registro de imóveis. § 4º - A concessão de direito real de 
uso de que trata esta lei obedecerá às seguintes condições 
gerais: I - utilização do imóvel prioritariamente para fins resi-
denciais; II - inclusão de cláusula de impenhorabilidade; III - 
impossibilidade de transferência dos direitos concedidos, sem 
prévia autorização da Administração Municipal, sob pena de 
nulidade do ato; IV - vedação de fracionamento ou remembra-
mento das áreas dadas em concessão de direito real de uso, 
sem prévia e expressa autorização da concedente. § 5º - Re-
solver-se-á a concessão de direito real de uso quando ocorrer 
uma das hipóteses seguintes: I - nos casos de desvio de finali-
dade; II - por transferência do termo a terceiros, sem prévia 
autorização da Chefe do Poder Executivo; III - quando, em 
prazo obrigatoriamente fixado no termo, o concessionário não 
houver dado à área a destinação prevista; IV - quando ocorrer 
o descumprimento de cláusula prevista no termo de concessão 
ou das condições estabelecidas no § 4º deste artigo; V - nos 
casos de inadimplência dos beneficiários, por mais de 3 (três) 
meses, das contribuições pecuniárias previstas no art. 5º, § 4º, 
desta lei, quando estas existirem. § 6º - Reverter-se-ão ao 
patrimônio municipal os bens concedidos por esta lei, incluindo 
benfeitorias realizadas, 30 (trinta) dias após notificação admi-
nistrativa, quando ocorrer qualquer das hipóteses elencadas no 
§ 4º deste artigo. § 7º - As transferências da concessão de 
direito real de uso serão condicionadas às estipulações do 
termo, a ser firmado pela Chefe do Poder Executivo. Art. 5º - A 
participação do Município poderá se dar mediante a concessão 
de contrapartida consistente na destinação de recursos finan-
ceiros, em pagamento de imóveis, obras e/ou serviços forneci-
dos. § 1º - Fica o Poder Público autorizado a conceder garantia 
de pagamento das prestações relativas aos financiamentos 
contratados pelos beneficiários do Programa Carta Crédito, 
consistente em caução dos recursos disponibilizados a esses 
beneficiários. § 2º - O valor relativo à garantia dos financiamen-
tos ficará depositado em conta caução e será utilizado para 
pagamento das prestações não pagas pelos mutuários. § 3º - 
Os custos relativos a cada unidade serão integralizados com 
recursos do Poder Público Municipal ou por aporte complemen-
tar de recursos de outras fontes, especificado em convênio 
próprio. § 4º - Os custos aos quais se refere o § 3º deste artigo 
poderão ser ressarcidos pelos beneficiários, mediante paga-
mento de contribuições pecuniárias, de forma análoga às par-
celas e aos prazos definidos pela Resolução CCFGTS nº 
460/04, de forma a viabilizar a produção de novas unidades 
habitacionais. § 5º - A contribuição dos beneficiários, prevista 
no § 4º deste artigo, será definida por ato da Chefe do Poder 
Executivo, observando a análise social e por ocasião de cada 
projeto habitacional, sendo revertida ao Fundo Municipal de 
Habitação, instituído pelo art. 25, da Lei Municipal nº 8.918/04. 
Art. 6º - As despesas para execução desta lei correrão por 
conta da dotação orçamentária própria; suplementada, se ne-
cessário. Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA em 19 de abril de 
2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA.        

*** *** *** 

DECRETO N° 12016 DE 12 ABRIL DE 2006 

Estabelece a Comissão de Co-
laboradores da Cidade, na for-
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ma que indica e dá outras pro-
vidências.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VI da Lei Orgâni-
ca do Município de Fortaleza, e CONSIDERANDO a celebra-
ção dos 280 (duzentos e oitenta) anos da Cidade de Fortaleza 
a 13 de abril de 2006. CONSIDERANDO que a comemoração 
da referida data é incluída no calendário oficial da Cidade de 
Fortaleza. CONSIDERANDO que a construção da “Fortaleza 
Bela”, humanizada e com proteção de patrimônio arquitetônico, 
cultural e histórico é objetivo fundamental da Administração 
Pública Municipal. CONSIDERANDO que colaboradores de 
reconhecido saber a respeito da Cidade de Fortaleza colabora-
rão com estudos sobre os valores culturais e de identidade 
locais. RESOLVE: Art. 1° - Fica instituída em caráter permanen-
te a “Comissão de Colaboradores da Fortaleza Bela”, composta 
por 14 (quatorze representantes os quais deverão se reunir a 
fim de desenvolverem estudos de preservação do patrimônio 
arquitetônico, cultural, histórico e relacionados com a identida-
de da cultura fortalezense, de acordo com as metas da atual 
Administração Pública do Município de Fortaleza. Art. 2° - A 
Comissão a que se refere o artigo anterior será formada pelos 
seguintes Colaboradores: I - Historiadora Adelaide Gonçalves, 
que exercerá a Coordenação dos trabalhos; II - Urbanista Antô-
nio Lemenhe; III - Historiador Antônio Luis Macedo e Silva 
Filho; IV - Artista Plástico Audifax Rios; V - Comunicólogo e 
Publicitário Augusto Pontes; VI - Jornalista e Memorialista 
Blanchard Girão; VII - Memorialista e Pesquisador Christiano 
Câmara; VIII - Arquiteto e Urbanista Fausto Nilo; IX - Geógrafo 
José Borzacchiello da Silva; X - Historiador e Memorialista 
Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez); XI - Educadora de Arte e 
Educação Nice Firmeza; XII - Artista Plástico Nilo Firmeza 
(Estrigas); XIII - Médica e Professora Raquel Rigotto; XIV - 
Jornalista e Produtor Cultural Cláudio Pereira. Art. 3° - A Co-
missão “Colaboradores da Cidade de Fortaleza” terá também a 
missão de trabalhar intersetorial e transversalmente, conforme 
necessidades das secretarias e órgãos municipais, desde que 
sejam convidados a corroborar para os interesses da Cidade. 
Art. 4° - A Comissão será de suma importância para pensar, 
refletir, propor, sugerir e analisar questões referentes à constru-
ção da “Fortaleza Bela”, desempenhando também função na 
construção de contatos, elaboração de parcerias e intercâm-
bios com outras cidades e experiências urbanas que porventu-
ra permitam melhorar as condições de vida urbana de Fortale-
za. Art. 5° - As reuniões serão definidas e convocadas com o 

prazo de 20 dias de antecedência e na oportunidade serão 
enviados a pauta e o material a ser analisado durante a reuni-
ão. Art. 6° - Caberá ao Município de Fortaleza a responsabili-
dade de, no ato da convocação, e, no segundo momento de 
reunião, oferecer condições estruturais tais como veículos para 
transporte dos membros, auditório, material de expediente, 
bem como outras necessidades a fim de garantir condições de 
trabalho ao grupo. Art. 7° - As atividades da Comissão a que se 
refere o presente Decreto não serão remuneradas, sendo con-
sideradas de relevante interesse para o Município de Fortaleza. 
Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PAÇO MUNICIPAL, aos 12 de abril de 2006. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO N° 12017 DE 18 DE ABRIL DE 2006 

Declara de interesse social, pa-
ra fins de desapropriação, os 
bens imóveis que indica e dá 
outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe confere o art. 76, inciso V, da 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, combinado com a Lei 
Federal n° 4.132, de 10 de setembro de 1962 e com o Decreto-
Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941, com suas posteriores 
alterações e; CONSIDERANDO o direito fundamental à uma 
moradia digna, previsto no artigo 6° de nossa Constituição 
Federal. CONSIDERANDO o déficit habitacional em nossa 
municipalidade; CONSIDERANDO o empreendimento habita-
cional a ser edificado na comunidade ROSALINA. CONSIDE-
RANDO a ocupação do terreno a ser efetivado o empreendi-
mento nomeado anteriormente. CONSIDERANDO a situação 
em que se encontram as famílias moradoras em área de risco 
e/ou desabrigadas no âmbito de nosso Município, bem como o 
provimento habitacional necessário a estas. DECRETA: Art. 1° - 
Ficam declarados de interesse social, para fins de desapropria-
ção pelo Município de Fortaleza, os imóveis residenciais, con-
siderando terreno, benfeitorias e servidões existentes, abaixo 
descritos: 1 - Rua Rufino Gomes, casas n°s 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, compreendida entre a Av. Godofredo 
Marcial (Mendel Steibruch) e Travessa Valéria; 2 - Travessa 
Valéria, casas n°s 7, 9, localizadas na Rua Pirineus; 3 - Traves-
sa Valéria, casas n°s 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, compreendida entre a Rua Rufino Gomes e Rua Pirineus; 4 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 17 DE OUTUBRO DE 2005 Nº 13.185

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11897 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005 

Convoca a 1ª Conferência Mu-
nicipal da Cultura de Fortaleza 
e dá outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas através do 
art. 76 e incisos, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e,  
CONSIDERANDO que a implementação de políticas públicas 
voltadas à promoção da cultura constitui prioridade basilar de 
atuação por parte desta administração. DECRETA: Art. 1º - Fica 
convocada a I Conferência Municipal da Cultura de Fortaleza, a 
se realizar nos dias 21 e 22, 28 e 29 de outubro e 04 e 05 de 
novembro de 2005, sob a promoção da Fundação da Cultura, 
do Esporte e Turismo - FUNCET. Art. 2º - A I Conferência Muni-
cipal da Cultura de Fortaleza tem como objetivo sistematizar, a 
partir de um processo de discussões e da participação da po-
pulação de Fortaleza, diretrizes de políticas públicas para a 
construção do Plano Municipal de Cultura, que democratize o 
processo cultural da cidade de Fortaleza, e do Conselho Muni-
cipal de Cultura; fornecer informações para subsidiar as dis-
cussões dos Sistemas Estadual e Nacional de Cultura; e eleger 
delegados para a Conferência Estadual de Cultura. Art. 3º - A I 
Conferência Municipal da Cultura de Fortaleza terá como tema 
central “Estado e Sociedade Construindo as Políticas Públicas 
de Cultura”, com os sub-temas: I - Gestão Pública de Cultura; II 
- Direitos e Cidadania; III - Socioeconomia da Cultura; IV - 
Memória e Patrimônio Cultural; V - Cultura e Turismo Sustentá-
vel. Art. 4º - A I Conferência Municipal da Cultura de Fortaleza 
será coordenada por uma Comissão Organizadora Geral, cujos 
integrantes serão indicados pelo Presidente da Fundação da 
Cultura, do Esporte e Turismo - FUNCET, e pelas respectivas 
instituições que a compõe. Art. 5º - O Presidente da Fundação 
da Cultura, do Esporte e Turismo - FUNCET expedirá, median-
te portaria, o regimento interno da I Conferência Municipal da 
Cultura de Fortaleza, que disporá sobre sua organização e 
funcionamento. Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 03 de outubro de 2005. Luizianne de Olivei-
ra Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 1189/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe Decreto nº 11.011, de 03.08.2001, e de 
acordo com o Processo nº 991/2005. RESOLVE atribuir a 
FRANCISCA MIRANDA LUSTOSA, Farmacêutica, uma passa-
gem aérea referente ao trecho Fortaleza/Natal/RN/Fortaleza, 
R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), referente a 03 
(três) diárias, para participar da Oficina Preparatória à I Jorna-
da Norte/Nordeste de Vigilância Sanitária, de interesse da 
municipalidade, no período de 06.04.2005 a 08.04.2005, de-
vendo as despesas correrem por conta da Dotação Orçamentá-
ria: 10.122.0002.2002.0022, Elemento de Despesas 3390.33 
(Passagem), Fonte 102, e 10.304.0033.2045.0001, Elemento 

de Despesas 3390.14 (Diárias), Fonte 282, consignadas a 
Secretaria Municipal de Saúde. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de abril de 2005. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria 
de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 2784/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe Decreto nº 11.011, de 03.08.2001, e de 
acordo com o Processo nº 2602/2005. RESOLVE atribuir a 
EVERARDO FERREIRA ARAÚJO, Assessor de Informática, 
símbolo DAS-1, uma passagem aérea referente ao trecho For-
taleza/Porto Alegre/RS/Fortaleza, R$ 790,00 (setecentos e 
noventa reais), referente a 05 (cinco) diárias, R$ 73,00 (setenta 
e três reais), referente a 01 (uma) taxa de inscrição, para           
participar do VI Fórum Internacional de Software Livre, de inte-
resse da municipalidade, no período de 01.06.2005 a 
04.06.2005, devendo as despesas correrem por conta da   
Dotação Orçamentária: 10.122.0029.2040.0001, Elemento de 
Despesa 3390.33 (Passagens), Fonte 283, 3390.14 (Diárias), 
Fonte 283, e 3390.39 (Inscrição), Fonte 283, consignadas a 
Secretaria Municipal de Saúde. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de maio de 2005. Luizi-
anne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria 
de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 3217/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe Decreto nº 11.011, de 03.08.2001, e de 
acordo com o Processo nº 2626/2005. RESOLVE atribuir a 
ANTÔNIO NILSON MENDES DOS SANTOS JÚNIOR, Médico, 
uma passagem aérea referente ao trecho Fortaleza/São Pau-
lo/SP/Fortaleza, R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), refe-
rente a 05 (cinco) diárias, para participar do Congresso Nacio-
nal de Administração Hospitalar, X Congresso Brasileiro de 
Gestão Financeira e Custos Hospitalares e VI Congresso Inter-
nacional de Gestão Financeira e Custos Hospitalares, de inte-
resse da municipalidade, no período de 14.06.2005 a 
18.06.2005, devendo as despesas correrem por conta da Dota-
ção Orçamentária: 10.122.0002.2002.0022, Elemento de Des-
pesa 3390.33 (Passagens), Fonte 102 e 3390.14 (Diárias), 
Fonte 102, consignadas a Secretaria Municipal de Saúde. GA-
BINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 
de junho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁ-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 3218/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe Decreto nº 11.011, de 03.08.2001, e de  
acordo com o Processo nº 2964/2005. RESOLVE atribuir a 
MESSIAS BARBOSA LIMA, Enfermeiro, uma passagem aérea 
referente ao trecho Fortaleza/São Paulo/SP/Fortaleza,              
R$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), referente a 06 
(seis) diárias, para participar da XII Feira Internacional de Pro-
dutos e Equipamentos de Serviços Tecnologia Hospitalar, de 
interesse da municipalidade, no período de 14.06.2005 a 
18.06.2005, devendo as despesas correrem por conta da Dota-  
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“Bem aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor” 

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
Prefeita de Fortaleza 

JOSÉ CARLOS VENERANDA 
Vice-Prefeito

SECRETARIADO 

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA 
Procuradoria Geral do Município 

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY 
Controladoria Geral do  

Município

JOSÉ MENELEU NETO 
Secretaria Municipal de  

Planejamento e Orçamento 

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA 
Secretaria de Administração do         

Município

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI 
Secretaria de Finanças do 

Município

JOSÉ DE FREITAS UCHOA 
Secretaria de Desenvolvimento  

Econômico

ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA
Secretaria Municipal de Saúde 

(INTERINO) 

ANA MARIA DE C. FONTENELE 
Secretaria Municipal de Educação 

MARIA ELAENE R. ALVES 
Secretaria Municipal de Assist. Social  

LUCIANO LINHARES FEIJÃO 
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano 

e Infra-Estrutura 

DANIELA VALENTE MARTINS 
Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente e Controle Urbano 

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU 
Secretaria de Turismo de Fortaleza  

JOSÉ NUNES PASSOS 
Secretaria Extraordinária do Centro 

(INTERINO)  

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY 
Secretaria de Defesa do Consumidor - 

PROCON - FORTALEZA  
(INTERINO) 

FRANCISCA ROCICLEIDE F. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional I    

(INTERINO) 

FRANCISCO HUMBERTO DE C. JÚNIOR 
Secretaria Executiva Regional II  

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional III 

ROBERTO RODRIGUES COSTA 
Secretaria Executiva Regional IV 

(INTERINO) 

RÉCIO ELLERY ARAÚJO 
Secretaria Executiva Regional V 

ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA 
Secretaria Executiva Regional VI 

  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

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

www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp

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

*DG.1 = R$ 6.512,00 (seis mil, quinhentos e doze reais), com-
posto do VCC de R$ 324,69 (trezentos e vinte quatro  
reais e sessenta e nove centavos) (previsto na Lei nº 
9101/06) + R$ 6.187,31 (seis mil, cento e oitenta e se-
te reais e trinta e um centavos). 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0054  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

Cria a Secretaria de Cultura de 
Fortaleza (SECULTFOR) e dá 
outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
DA SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA  

(SECULTFOR) 

Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Cultura de 
Fortaleza (SECULTFOR), órgão vinculado ao Gabinete do 
Prefeito e integrado ao Sistema Municipal de Cultura, cujas 
finalidades são formular e coordenar as políticas públicas de 
Cultura no Município de Fortaleza, desenvolvendo ações que 
visem à proteção da memória e do patrimônio histórico, artísti-
co e cultural; promoção de programas que fomentem a forma-
ção, criação, produção e circulação das expressões culturais e 
artísticas; o fortalecimento da economia da cultura; a requalifi-
cação dos espaços públicos e o pleno exercício da cidadania. 
Art. 2º - A Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
tem as seguintes atribuições: I - definir políticas e diretrizes de 
cultura, em consonância com a Política Nacional de Cultura, 
com a Lei Orgânica do Município, e com os Planos Nacional e 
Municipal de Cultura, e estabelecer normas gerais para a efeti-
vação das ações culturais do Município; II - desenvolver, coor-
denar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de cultura 
que possibilitem o reconhecimento, a pesquisa, a formação, a 
estruturação, o fomento, a defesa, a proteção, a preservação, a 
valorização e a difusão das mais variadas expressões culturais, 
entendendo a cultura como afirmação da vida em suas mais 

diversas formas de expressão, artísticas ou não artísticas, no 
âmbito do Município; III - coordenar e gerenciar, tecnicamente, 
as propostas e projetos a serem efetivados pela Administração 
Municipal na área da cultura; IV - desenvolver e gerir, em par-
ceria com outros órgãos gestores da área social do Município, 
programas e ações intersetoriais que promovam e estimulem a 
inclusão e a emancipação social, fomentando as identidades e 
as diferenças, afirmando e reconhecendo a diversidade cultural 
existente; V - coordenar ações integradas, apoiar tecnicamente 
e orientar as ações de cultura executadas pelas Secretarias 
Executivas Regionais; VI - fomentar a manifestação e promover 
a divulgação da arte e da cultura local, defendendo a diversi-
dade cultural e a produção artística, consagradas ou não, e 
mantendo a população informada sobre locais, exibições, even-
tos e cursos promovidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza 
e à disposição na área cultural; VII - restaurar e preservar os 
bens culturais materiais e imateriais, móveis e imóveis perten-
centes ao patrimônio histórico e cultural do Município, com sua 
proteção e valorização; VIII - incentivar e difundir todas as 
formas de produção artística e literária, através da promoção 
de eventos culturais, envolvendo a comunidade em projetos 
específicos, para afirmar o cidadão-indivíduo enquanto agente 
cultural e guardião da memória coletiva; IX - garantir a defesa 
do uso dos bens públicos culturais em função do interesse 
social, bem como garantir o acesso às políticas culturais e de 
acessibilidade aos equipamentos e bens públicos; X - adminis-
trar o tombamento total ou parcial de bens materiais e o regis-
tro de bens de natureza imaterial, móveis e móveis, públicos e 
particulares, existentes no Município de Fortaleza, de acordo 
com as condições estabelecidas na Lei nº 9.060, de 05 de 
dezembro de 2005, bem como manter os livros do tombo, e 
preservar o bem tombado, quando for o caso; XI - resgatar 
espaços públicos da cidade, desenvolvendo programação 
voltada para cultura; XII - manter em boas condições de uso os 
equipamentos relacionados à cultura sob a gestão da cidade, 
garantindo sua manutenção, atualização tecnológica e gerenci-
amento; XIII - firmar contratos, convênios, termos de coopera-
ção e de parceria com organismos públicos, em qualquer esfe-
ra de governo ou privados, nacionais e internacionais, em  
áreas pertinentes ao seu âmbito de atuação; XIV - apoiar técni-
ca e administrativamente o Conselho Municipal de Cultura; XV - 
coordenar e elaborar o Plano Municipal de Cultura de duração 
plurianual, em consonância com o órgão municipal responsável 
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pelo planejamento orçamentário da Prefeitura Municipal, com a 
participação da comunidade e das Secretarias Executivas Re-
gionais (SER), de conformidade com as diretrizes estabeleci-
das pelo Conselho Municipal de Cultura, e em consonância 
com o Plano Nacional de Cultura, bem como dos programas e 
projetos de cultura no âmbito municipal; XVI - instituir fóruns 
permanentes com agentes culturais e instituições públicas e 
privadas de forma a garantir o fazer coletivo na criação e de-
senvolvimento das políticas públicas na área da cultura, pro-
movendo a transparência administrativa; XVII - promover a 
Conferência Municipal de Cultura, a cada 2 (dois) anos, com 
ampla participação popular, objetivando a construção e o acom-
panhamento coletivo das políticas públicas; XVIII - estruturar e 
realizar cursos de formação e qualificação da população em 
geral, nas áreas de criação, produção, gestão e mercado cultu-
ral, primando pela democratização dos saberes e fazeres na 
cidade; XIX - gerir de forma autônoma e democrática os recur-
sos destinados à cultura, os recursos do Fundo Municipal de 
Cultura (FMC) - estes sob orientação e controle do Conselho 
Municipal de Cultura - tendo como referência as políticas públi-
cas de cultura do Município e o Plano Municipal de Cultura; XX 
- promover o acompanhamento administrativo necessário à 
observância da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão 
fiscal; XXI - promover, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação (SME), a oferta de programas de ações culturais 
vinculados ao currículo escolar; XXII - desempenhar outras 
atividades correlatas. Art. 3º - A estrutura organizacional da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) será com-
posta da seguinte forma: I - Secretário Municipal de Cultura; II - 
Secretário Municipal Executivo de Cultura; III - Assessoria Téc-
nica; IV - Assessoria Administrativa; V - Coordenação de Lin-
guagens Culturais; VI - Coordenação de Política e Ação Cultu-
ral; VII - Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural; VIII - 
Coordenação Administrativa e Financeira. § 1º - O Secretário 
Municipal de Cultura é membro nato do Conselho de Orienta-
ção Político-Administrativa (COPAM) e do Conselho de Plane-
jamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto Municipal detalhará a 
organização administrativa da Secretaria de Cultura de Fortale-
za (SECULTFOR). Art. 4º - São órgãos vinculados à Secretaria 
de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) como integrantes do 
Sistema Municipal de Cultura, nos termos do art. 285 da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza: I - o Conselho Municipal 
de Política Cultural, que será criado por lei específica, dentro 
do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta 
Lei; II - o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histó-
rico-Cultural (COMPHIC), que será criado por lei específica, e 
substituirá o Conselho Municipal de Tombamento; III - o Fundo 
Municipal de Cultura, que será criado por lei específica, como 
instrumento financeiro da Política Municipal de Cultura, vincu-
lado à Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 
5º - Os cargos comissionados referentes à estrutura organiza-
cional da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
são os indicados no Anexo Único, parte integrante desta Lei, 
com a denominação e quantificação ali previstas. 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º - As competências atribuídas à FUNCET 
pela Lei nº 9.060, de 05 de dezembro de 2005, quanto ao insti-
tuto do tombamento e quanto à política cultural, ficam atribuí-
das à Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 7º 
- O art. 2º da Lei nº 8.952, de 02 de setembro de 2005, que 
institui o Dia Municipal da Paz, passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e da Guarda Mu-
nicipal, juntamente com outras instituições não governamen-
tais, programará, oficialmente, no oitavo dia que antecede o Dia 
Municipal da Paz, um ciclo de conferências e palestras, bem 
como atividades culturais sobre a paz, encerrando-o no Dia 
Municipal da Paz.” Art. 8º - O art. 3º da Lei nº 8.783, de 23 de 
outubro de 2003, que institui o Dia Municipal da Juventude, 

passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - Será de 
responsabilidade da Coordenadoria de Juventude, da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (SEMAS), da Secretaria de 
Educação (SME), da Secretaria de Esporte e Lazer (SECEL) e 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), a efeti-
vação do evento referido no art. 2º desta Lei.” Art. 9º - O pará-
grafo único do art. 2º da Lei nº 8.778, de 14 de outubro de 
2003, que autoriza a implantação do Aterro da Praia de Irace-
ma, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - ............. 
Parágrafo Único - O Gabinete do Prefeito definirá a prioridade 
no uso do Aterro da Praia de Iracema”. Art. 10 - As atribuições 
da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza  
(FUNCET), relacionadas à cultura, e não mencionadas nos 
artigos anteriores, passam a ser de competência da Secretaria 
de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 11 - Os cargos 
públicos efetivos integrantes da Fundação de Cultura, Esporte 
e Turismo de Fortaleza (FUNCET) passarão a compor o quadro 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 12 - 
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao 
orçamento anual, suplementares e especiais, até o limite dos 
saldos de dotação orçamentária na data da publicação desta 
Lei Complementar, com recursos do Tesouro e de outras fon-
tes, em função da criação da SECULTFOR. Parágrafo Único - 
Os recursos necessários à abertura dos créditos adicionais de 
que trata o caput serão obtidos na forma prevista no art. 43, 
§1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 13 - As des-
pesas com a presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. Art. 14 - A presente Lei será regula-
mentada através de decreto dentro do prazo de até 90 (noven-
ta) dias, a contar da data de sua publicação. Art. 15 - Esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário e, especialmente, o Decreto 
nº 11.818, de 23 de maio de 2005. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA em 28 de dezembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

ANEXO ÚNICO 

Tabela de Cargos e Funções da Secretaria de Cultura  
de Fortaleza (SECULTFOR) 

CARGOS SECULTFOR SIMBOLOGIA QTDE 
Secretário Municipal de Cultura - 01 
Secretário Municipal Executivo de 
Cultura DG1* 01 
Assessor Técnico I DNS.1 04 
Assessor Técnico II DNS.2 04 
Assessor Jurídico DNS.2 01 
Assessor Técnico III DNS.3 01 
Assessor Administrativo I DAS.1 05 
Assessor Administrativo II DAS.2 02 
Assessor Administrativo III DAS.3 03 
Assistente Técnico I DAS.1 17 
Assistente Técnico II DAS.2 06 
Assistente Técnico III DAS.3 03 
Apoio Administrativo I DNI.1 18 
Auxiliar Técnico I DNI.1 05 

*DG.1 = R$ 6.512,00 (seis mil, quinhentos e doze reais), com-
posto do VCC R$ 324,69 (trezentos e vinte quatro re-
ais e sessenta e nove centavos) (previsto na Lei  nº 
9.101/06) + R$ 6.187,31 (seis mil, cento e oitenta e se-
te reais e trinta e um centavos). 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0055  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

Reestrutura a Secretaria Extra-
ordinária do Centro (SECE), 
que se torna Secretaria Execu-
tiva Regional, mediante altera-
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LEI N. 9501 ,DE 01 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispoe sobre a instituiqfw, organizaq8o, atribuiqoes e
funcionamento do Conselho Municipal de PolWca
Cultural, previsto pelo art. 285, da Lei Organica do
Municipio de Fortaleza, criado pela Lei Complementar
n. 54, de 20 de dezembro de 2007, e da outras
providtmcias.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPiTULO I

DO CONSElHO MUNICIPAL DE POLiTICA CULTURAL

Art. 10 0 Conselho Municipal de Politica Cultural e 6rgao colegiado permanente, de
carater normativo, deliberativo, fiscalizat6rio e consultivo, integrante do Sistema
Municipal de Cultura, vinculado administrativamente e financeiramente a Secretaria
de Cultura de Fortaleza, que, na seara cultural, institucionaliza as rela<;oes entre a
administra<;ao publica e os multiplos setores da sociedade civil, com a finalidade de
promover a gestao democratica e autonoma da cultura no Municfpio de Fortaleza,
bem como fomentar a articula<;ao governamental com os demais niveis federados.

I - promover a integra<;ao do Municipio de Fortaleza aos Sistemas Nacional e
Estadual de Cultura, como forma de garantir a continuidade e permanencia das
politicas, programas, projetos e a<;oes de interesse municipal;

II - participar da elabora<;ao e aprovar 0 Plano Municipal de Cultura, de
dura<;ao plurianual, a partir das orienta<;oes e diretrizes formuladas nas Conferencias
Municipais de Cultura de Fortaleza, em constante intera<;ao com os Pianos Nacional
e Estadual de Cultura, bem como acompanhar e avaliar sua execu<;ao;

III estabelecer orienta<;oes, diretrizes, delibera<;oes normativas,
recomenda<;oes, mo<;oes e outros pronunciamentos relacionados com os objetivos e
atribui<;oes do Sistema Municipal de Cultura;

IV - apoiar e avaliar os acordos e pactos firmados com a Uniao e a Estado dof..
Ceara para a implementa<;ao do Sistema Municipal de Cultura;

V - estabelecer coopera<;ao com as movimentos sociais, entidades

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara
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representativas das linguagens artfsticas, sindicatos, organiza<;6es nao
governamentais, as demais entidades do terceiro setor e empresarios;

VI - incentivar a participa<;ao democratica na gestao das polfticas e dos
investimentos publicos na area cultural, alem de fornecer indicativos da seara para 0

setor privado;

VII - auxiliar 0 Poder Executivo Municipal na elabora<;ao e/ou aprimoramento
da legisla<;ao cultural de Fortaleza;

VIII - propor, analisar, fiscalizar e acompanhar as iniciativas culturais da
Secretaria de Cultura de Fortaleza, assim como as polfticas publicas de
desenvolvimento cultural, em parceria com os demais entes federados e agentes da
sociedade civil;

IX - estimular a democratiza<;ao, a descentraliza<;ao, a gestao compartilhada e
a transversalidade das polfticas de forma<;ao, produ<;ao, cria<;ao, difusao e frui<;ao
culturais no Municipio;

X - emitir e discutir pareceres sobre projetos que digam respeito a forma<;ao,
produ<;ao, cria<;ao, ao acesso e a difusao cultural, a memoria historica, sociopolftica,
artfstica e cultural de Fortaleza, neste ultimo caso respeitadas as competencias do
Conselho Municipal de Prote<;ao ao Patrim6nio Historico-Cultural de Fortaleza,
quando provocado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza ou qualquer pessoa ffsica
ou jurfdica;

XI - propor criterios de uso e ocupa<;ao dos equipamentos culturais do
Municipio de Fortaleza, alem de pensar mecanismos de fomento e manuten<;ao dos
projetos culturais desenvolvidos pela sociedade civil;

XII - propor e analisar polfticas de gera<;ao, capta<;ao e aloca<;ao de recursos
para 0 setor cultural;

XIII - apreciar e aprovar as diretrizes do Fundo Municipal de Cultura,
orientando e controlando a sua gestao;

XIV -' acompanhar a atualiza<;ao do Cadastro Municipal de Cultura,
incentivando a permanente alimenta<;ao do banco de dados da Secretaria de Cultura
de Fortaleza;

XV - fiscalizar 0 cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamento
da cultura no ambito do Municipio de Fortaleza;

XVI - propor polfticas de intercambio e integra<;ao das produ<;6es culturais das
regi6es metropolitana, brasileira e internacional;

XVII - articular com os demais orgaos e entes da administra<;ao publica direta
e indireta do Municipio de Fortaleza a inser<;ao das linguagens artisticas e culturais,

_n_o_s_s_e_u_s_r_e_sp_e_c_t_iv_o_s_p_r_o_je_t_o_s_e_d_u_c_a_tiv_o_s_e_d_e_c_o_m_u_n_ic_a_<;_a_o_;lht»-'
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XVIII - avaliar e emitir parecer anual sobre a execuc;:ao das diretrizes e metas
anuais dos 6rgaos responsaveis por coordenar as politicas publicas de cultura do
Municipio de Fortaleza;

XX - posicionar-se sobre que eVentos, a partir de proposta da Secreta ria de
Cultura de Fortaleza, devem compor 0 calendario cultural do poder publico de
Fortaleza;

XXI - funcionar como ultima instancia recursal administrativa nas decisoes
que envolvam projetos submetidos aos incentivos municipais a cultura;

XXII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno a ser homologado por
decreto do chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 1° A fiscalizac;:ao prevista nos incisos VIII e XV sera efetuada atraves de
informac;:oes e relat6rios fornecidos por seus executores, devendo 0 Conselho
informar as irregularidades constatadas ao secretario de Cultura de Fortaleza e ao
chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2° As questoes especfficas relativas ao patrim6nio cultural fortalezense sac
de exclusiva competencia do Conselho Municipal de Protec;:ao ao Patrim6nio
Hist6rico e Cultural, cabendo ao Conselho Municipal de Politica Cultural auxilia-Io na
forma do inciso X.

§ 3° As reunioes do Conselho Municipal de Polftica Cultural serao abertas a
participac;:ao de qualquer interessado, sendo garantido 0 direito a voz.

Art. 3° 0 Conselho Municipal de Polftica Cultural compor-se-a de 44 (quarenta e
quatro) membros, com seus respectivos suplentes, recrutados dentre representantes
do poder publico e da sociedade civil.

§ 2° 0 Conselho Municipal de Polftica Cultural devera eleger, dentre seus
membros, 0 secretario-geral, com 0 respectivo suplente, que, na ausencia ou
impedimenta do presidente, 0 substituira.

§ 3° 0 Conselho Municipal de Politica Cultural devera eleger, dentre seus
membros, 0 secretario-geral, com 0 respectivo suplente, sendo vedada a cumulac;:ao
dessa func;:aopela presidencia.

Rua Dr. Thompson Bub~o, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara
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§ 4° Sera indicado, para cada membro titular, 1 (um) suplente, que 0 substituira
no caso de impedimenta e 0 sucedera no caso de vacancia.

§ 5° A perda do vfnculo legal do representante com a entidade representada
implicara a extinc;ao concomitantemente de seu mandato.

§ 6° 0 conselheiro que deixar de comparecer, sem justa causa, a 4 (quatro)
reunioes consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, em cada perfodo de 1 (um) ano, a
criterio do Plenario, conforme disposic;ao do Regimento Interno, perde 0 mandato.

§ r Em caso de vaga do conselheiro titular, sera 0 respectivo suplente
convocado a assumir, completando-Ihe 0 perfodo do mandato.

§ 8° Ouvido 0 Plenario, pode ser concedida licenc;a ao conselheiro, por prazo
. nao superior a 2 (dois) meses, sem direito a renovac;ao.

§ go 0 conselheiro exerce func;ao de relevante interesse publico, e 0 seu
exercfcio nos horarios de convocac;ao oficial de reunioes e durante 0 cumprimento
de missoes atribufdas pelo conselho tem prioridade sobre os cargos e func;oes de
que sejam titulares na administrac;ao publica municipal.

§ 10. 0 mandato dos membros do Conselho Municipal de Polftica Cultural tera
a durac;ao de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reconduc;ao, salvo a func;ao de
presidente exercida pelo secretario de Cultura de Fortaleza, conselheiro nato do
6rgao colegiado.

§ 11. A func;ao de representac;ao no Conselho Municipal de Polftica Cultural
sera considerada como relevante servic;o publico.

§ 12. Os membros titulares e/ou suplentes, quando em substituic;ao aos
titulares, que nao sejam representantes do poder publico no conselho, faraD jus a
uma ajuda de custo, pelo comparecimento as reunioes ordinarias e extraordinarias,
relativa a, no maximo, 2 (duas) reunioes mensais, a ser paga por meio de rubrica
especffica do orc;amento anual da Secreta ria de Cultura de Fortaleza.

§ 13. Sera garantido ao conselho 0 direito de acesso as documentac;oes
administrativas e contabeis da Secretaria de Cultura de Fortaleza, bem como 0

direito de avocar a analise de questoes julgadas relevantes, na forma de seu
Regimento Interno, eo de ver seus atos publicados no Diario Oficial do Municfpio de
Fortaleza.

Art. 4° Integram a representac;ao do poder publico no Conselho Municipal de Polftica
Cultural:

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fane: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara
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v - 1 (urn) representante da Secretaria de Desenvolvirnento Econ6rnico de
Fortaleza;

VI - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Planejarnento e
Orc;arnento;

VIII - 1 (urn) representante da Secreta ria Municipal do Meio Arnbiente e
Contrale Urbano;

x - 1 (urn) representante da Coordenadoria Especial de Politicas da
Juventude;

XIII - 1 (urn) representante do Conselho Municipal de Pratec;ao do Patrirn6nio
Hist6rico-Cultural de Fortaleza;

XVI - 1 (urn) representante do Instituto do Patrirn6nio Hist6rico e Artistico
Nacional;

XIX - 1 (urn) representante do Centra Federal de Educac;ao Tecnol6gica
(CEFET);

Paragrafo unico. Os representantes do poder publico no Conselho Municipal de
Politica Cultural serao designados pelos seus respectivos 6rgaos.

Art. 5° A sociedade civil sera representada atraves dos seguintes setores e
quantitativos:

f
Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
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XI - 1 (um) representante do F6rum Tematico de Cultura do Orc;;amento
Participativo;

XII - 6 (seis) representantes das regioes administrativas de Fortaleza, sendo
um por cada Secreta ria Executiva Regional;

§ 10 Para os fins desta Lei, considerar-se-a apta a se candidatar as vagas dos
incisos I a XIII a pessoa ffsica que possua comprovadamente atuac;;ao na seara
cultural ha, pelo menos, 1 (um) ano, no Municfpio de Fortaleza, com atividades
referentes ao respectivo segmento.

§ 2° Nenhum membra da sociedade civil, titular ou suplente, podera ser
detentor de cargo em comissao ou func;;ao de confianc;;a vinculada ao Municfpio de
Fortaleza.

Art. 6° 0 preenchimento das vag as da sociedade civil, constantes nos incisos I a
XIII, relativas a composic;;ao do Conselho Municipal de Polftica Cultural, far-se-a por
meio de edital publico, que convocara os f6runs de cada segmento, com 0 fito de
eleger seus conselheiros e respectivos suplentes.

§ 10 Ap6s essa fase, 0 Conselho Municipal de Polftica Cultural, atraves de seu ,f~
Regimento Interno, definira 0 funcionamento dos F6runs Permanentes de Cultura &;
que passarao a escolher, finda a periodicidade de cada mandato, respeitada a
possibilidade de uma unica reconduc;;ao, os membras da sociedade civil.

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fane: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara
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§ 2° 0 disposto no presente artigo nao se aplica a representagao da Federagao
do Comercio do Estado do Ceara e da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos
conselheiros e respectivos suplentes serao designados por essas entidades.

Art. 7° Os F6runs Permanentes de Cultura atuarao em conjunto com 0 Conselho
Municipal de Politica Cultural para discussao e avaliagao das politicas e agoes
culturais de Fortaleza e formulagao, para as Secretarias Executivas Regionais e
segmentos culturais, de pianos especfficos que incluam questDes referentes a
gestao, mem6ria, formagao, capacitagao, divulgagao, exibigao, incentivo, pesquisa,
intercambio, organizagao, descentralizagao, geragao de renda, acesso aos bens
culturais, parcerias, entre outras.

Paragrafo unico. A organizagao, composigao, atribuigoes e disciplinamento dos
6rgaos do Conselho Municipal de Politica Cultural, bem como de sua presidencia e
do secretariado-geral, serao previstos no Regimento Interno, observadas as
prescrigoes desta lei, submetido a homologagao do Poder Executivo Municipal por
meio de decreto especffico.

Art. go As deliberagoes do Plenario do Conselho Municipal de Politica Cultural serao
tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta dos respectivos membros,
salvo nos seguintes casos, nos quais se exige maioria absoluta:

Paragrafo unico. Fica garantido 0 direito a recurso ao Plenario do Conselho
Municipal de Politica Cultural contra quaisquer decisoes de seus 6rgaos em face da
presente lei ou do Regimento Interno.

Art. 1O. 0 Conselho Municipal de Polftica Cultural definira a periodicidade de suas
reunioes ordinarias, observado 0 intervalo maximo de 1 (um) bimestre.

Paragrafo unico. As reunioes extraordinarias do Conselho Municipal de Polftica
Cultural serao convocadas pela presidencia ou pelo secretario-geral ou pela maio ria
absoluta de seus membros, na forma do Regimento Interno.

CAPiTULO III

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830 - Fane: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara
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Art. 11. A manutenc;ao do Conselho Municipal de Polftica Cultural correra a conta de
dotac;oes orc;amentarias da Secretaria de Cultura de Fortaleza, mediante plano de
aplicac;ao aprovado pelo titular do 6rgao.

Paragrafo unico. 0 conselho realizara, no mlnlmO, 1 (uma) audiencia publica
por ano, para prestac;ao de contas do seu exercfcio, cabendo ao seu juizo a
convocac;ao de audiencias publicas para debater quaisquer outros assuntos
atinentes as suas func;oes.

Art. 12. Os atos do Conselho Municipal de Polftica Cultural serao publicados no
Diario Oficial do Municfpio de Fortaleza.

Art. 13. 0 Conselho Municipal de Polftica Cultural, procedida a sua instalac;ao,
informara a Secreta ria de Cultura de Fortaleza suas necessidades relativas a
recursos humanos e infraestrutura.

§ 10 0 secretario de Cultura de Fortaleza, em posse das informac;oes,
designara a estrutura fisica, material e de pessoal necessaria ao seu regular
funcionamento.

§ 20 0 conselho podera solicitar a Secretaria de Cultura de Fortaleza a
contratac;ao de consultores e especialistas para auxilia-Io nas suas func;oes,
conforme as disposic;oes da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a ajuda
de servidores publicos de outros 6rgaos da administrac;ao publica de Fortaleza.

Art. 14. 0 funcionamento do Conselho Municipal de Polftica Cultural sera definido
conforme 0 Regimento Interno, elaborado por seus membros, aprovado por maioria
absoluta, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
posse dos conselheiros, a se realizar em sessao solene presidida pelo chefe do
Poder Executivo Municipal, homologado atraves de decreto especffico.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as
disposic;oes em contrario.

Y«U~atu£1u:U4
LUIZIANt4E DE OLIVEIRA L1NS
Prefeita Municipal de Fortaleza

f
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2011 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 10

 PORTARIA - A DIRETORA DO ÓRGÃO CEN-
TRAL DE PESSOAL, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 5374/88, de interesse de 
ANA LÚCIA DE SOUSA VIEIRA, matrícula n° 32.448. Cargo: 
Professor C-6. Lotação: Secretaria de Educação e Cultura do 
Município. Data da Admissão: 13.06.86. RESOLVE CONCE-
DER: Averbação. Período: 01.02.84 à 12.06.86 (período pres-
tado em regime de Portaria, junto à Secretaria de Educação e 
Cultura do Município). Tempo Líquido: 863 dias, ou seja, 02 
anos, 04 meses e 13 dias. Fundamentação Legal: O artigo 121, 
item I, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Fortaleza, aprovado pela Lei nº 4058 de 02.10.72. Obs: As 
informações constantes na referida averbação, estão de acordo 
com a declaração fornecida pela Secretaria de Educação e 
Cultura do Município. D.S.C., em 09.12.88. Simone A. Caval-
cante Teixeira - DIRETORA DO O.C.P. Francisca de Pontes 
Barrêto - DIRETORA DO D.S.C. 

GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE           
FORTALEZA 

 PORTARIA Nº 026/2011 - O DIRETOR GERAL 
DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais e com base no art. 6º, III da 
Lei nº 004 de 16 de julho de 1991. CONSIDERANDO os termos 
do despacho da Corregedoria desta Guarda Municipal e Defesa 
Civil, exarado nos autos do Processo nº 003/2010-CPAD, que 
trata de denúncia contra integrante da GMF. RESOLVE: Deter-
minar a instalação de uma Comissão Especial de Processo 
Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores MARIA 
DE LOURDES MARTINS LOPES, matrícula nº 02.983-02, 
Corregedora, nomeada pelo Ato nº 1749/2008, de 28.02.2008, 
JOSÉ ALDAÍLTON MOREIRA BRANDÃO, matrícula nº 15.031-
01, Membro e WASHINGTON LUIZ BEZERRA E SILVA, matrí-
cula nº 45.748-01, Secretário, para, sob a Presidência da pri-
meira, apurar os fatos contidos no processo acima referenciado 
que trata de possível infração aos artigos 26, inc. I e 27, § 1º, 
inc. XXIV da Lei Complementar 0037/2007, atribuída ao servi-
dor JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO, Subinspetor, matrí-
cula nº 12.023-01, lotado na Guarda Municipal e Defesa Civil 
de Fortaleza. Publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE 
DO DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA 
CIVIL DE FORTALEZA, em 28 de fevereiro de 2011. José 
Arimá Rocha Brito - DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNI-
CIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 027/2011 - O DIRETOR GERAL 
DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais e com base no art. 6º, III da 
Lei nº 004 de 16 de julho de 1991. CONSIDERANDO os termos 
do despacho da Corregedoria desta Guarda Municipal e Defesa 
Civil, exarado nos autos do Processo nº 004/2010-CPAD, que 
trata de denúncia contra integrante da GMF. RESOLVE: Deter-
minar a instalação de uma Comissão Especial de Processo 
Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores MARIA 
DE LOURDES MARTINS LOPES, matrícula nº 02.983-02, 
Corregedora, nomeada pelo Ato nº 1749/2008, de 28.02.2008, 
JOSÉ ALDAÍLTON MOREIRA BRANDÃO, matrícula nº                
15.031-01, Membro e WASHINGTON LUIZ BEZERRA E SILVA, 
matrícula nº 45.748-01, Secretário, para, sob a Presidência               
da primeira, apurar os fatos contidos no processo acima                
referenciado que trata de possível infração aos artigos 11, inc. 
I, III, V, VIII e X, 26, inc. I e XII e 27, § 1º, inc. V, VI, XV e XXIV, 
§ 2º, inc. I e XI e § 3º, inc. VI da Lei Complementar 0037/2007, 
atribuída ao servidor JOÃO FERREIRA DO NASCIMEN-                  
TO, Subinspetor, matrícula nº 12.023-01, lotado na Guarda 
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Publique-se, registre-se 
e cumpra-se. GABINETE DO DIRETOR GERAL DA GUARDA 
MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA, em 28 de 
fevereiro de 2011. José Arimá Rocha Brito - DIRETOR GE-

RAL DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 028/2011 - O DIRETOR GERAL 
DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais e com base no art. 6º, III da 
Lei nº 004 de 16 de julho de 1991. CONSIDERANDO os termos 
do despacho da Corregedoria desta Guarda Municipal e Defesa 
Civil, exarado nos autos do Processo nº 007/2010-CPAD, que 
trata de denúncia contra integrante da GMF. RESOLVE: Deter-
minar a instalação de uma Comissão Especial de Processo 
Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores MARIA 
DE LOURDES MARTINS LOPES, matrícula nº 02.983-02, 
Corregedora, nomeada pelo Ato nº 1749/2008, de 28.02.2008, 
JOSÉ ALDAÍLTON MOREIRA BRANDÃO, matrícula nº 15.031-
01, Membro e WASHINGTON LUIZ BEZERRA E SILVA, matrí-
cula nº 45.748-01, Secretário, para, sob a Presidência da pri-
meira, apurar os fatos contidos no processo acima referenciado 
que trata de possível infração aos artigos 11, incs. V e VIII e 27, 
§ 2º, inc. V da Lei Complementar 0037/2007, atribuída a servi-
dora MARIANA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Guarda Municipal, 
matrícula nº 60.166-01, lotada na Guarda Municipal e Defesa 
Civil de Fortaleza. Publique-se, registre-se e cumpra-se. GABI-
NETE DO DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL E DE-
FESA CIVIL DE FORTALEZA, em 28 de fevereiro de 2011. 
José Arimá Rocha Brito - DIRETOR GERAL DA GUARDA 
MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 029/2011 - O DIRETOR GERAL 
DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais e com base no art. 6º, III da 
Lei nº 004 de 16 de julho de 1991. CONSIDERANDO os termos 
do despacho da Corregedoria desta Guarda Municipal e Defesa 
Civil, exarado nos autos do Processo nº 013/2010-CPAD, que 
trata de denúncia contra integrante da GMF. RESOLVE: Deter-
minar a instalação de uma Comissão Especial de Processo 
Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores MARIA 
DE LOURDES MARTINS LOPES, matrícula nº 02.983-02, 
Corregedora, nomeada pelo Ato nº 1749/2008, de 28.02.2008, 
JOSÉ ALDAÍLTON MOREIRA BRANDÃO, matrícula nº 15.031-
01, Membro e WASHINGTON LUIZ BEZERRA E SILVA, matrí-
cula nº 45.748-01, Secretário, para, sob a Presidência da pri-
meira, apurar os fatos contidos no processo acima referenciado 
que trata de possível infração aos artigos 11, incs. VIII e X e 27, 
§ 1º, inc. XX e § 2º, inc. V da Lei Complementar 0037/2007, 
atribuída ao servidor FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, Subinspe-
tor, matrícula nº 18.725-01. Será apurada ainda, possível infra-
ção aos artigos 11, incs. VIII e X e 27, § 1º, incs. I e XX e § 2º, 
inc. V da referida lei por parte dos servidores HELOÍLSON 
ANDRÉ ALMEIDA LOPES, Guarda Municipal, matrícula nº 
60.144-01, FRANCISCO LEONARDO PEREIRA, Guarda Muni-
cipal, matrícula nº 73.562-01, RODRIGO COSTA MENEZES, 
Guarda Municipal, matrícula nº 73.696-01 e FLÁVIO RODRI-
GUES DE OLIVEIRA, Guarda Municipal, matrícula nº 73.652-
01. Foram imputadas ainda, ao servidor AYRTON ALVES FER-
REIRA JÚNIOR, Guarda Municipal, matrícula nº 73.410-01, 
possível infração ao artigo 27, § 1º, inc. XX. Publique-se, regis-
tre-se e cumpra-se. GABINETE DO DIRETOR GERAL DA 
GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA, em 
28 de fevereiro de 2011. José Arimá Rocha Brito - DIRETOR 
GERAL DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FOR-
TALEZA.

SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA 

CONSELHO MUNICIPAL DE  
POLÍTICA CULTURAL DE FORTALEZA 

REGIMENTO INTERNO 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2011 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 11

 CAPÍTULO I - DO OBJETIVO - Art. 1º - O pre-
sente Regimento estabelece as normas de organização e fun-
cionamento do Conselho Municipal de Política Cultural de For-
taleza (CMPC), criado nos termos da Lei Municipal nº 9501 de 
01 de outubro de 2009, sendo, portanto, órgão colegiado per-
manente, de caráter normativo, deliberativo, fiscalizatório e 
consultivo, integrante do Sistema Municipal de Cultura, vincula-
do administrativamente e financeiramente à Secretaria de Cul-
tura de Fortaleza (SECULTFOR), que, na seara cultural, institu-
cionaliza as relações entre a administração pública e os múlti-
plos setores da sociedade civil, com a finalidade de promover a 
gestão democrática e autônoma da cultura no município de 
Fortaleza, bem como de fomentar a articulação governamental 
com os demais níveis federados. CAPÍTULO II - DA COMPO-
SIÇÃO - Art. 2º - O CMPC de Fortaleza é composto por 44 
(quarenta e quatro) conselheiros, sendo 23 (vinte e três) repre-
sentantes da sociedade civil e 21 (vinte e um) representantes 
dos poderes públicos; no âmbito da sociedade civil, 18 repre-
sentantes foram eleitos diretamente pelos Fóruns Permanen-
tes. Somam-se a eles 5 (cinco) indicações, sendo 1(uma) da 
OAB, 1 (uma) da Fecomércio, 1 (uma) do Conselho Estadual 
de Cultura, 1 (uma) do Conselho Municipal de Patrimônio Histó-
rico e Cultural de Fortaleza e 1 (uma) do Conselho do Orça-
mento Participativo. § 1º - Cada Conselheiro terá um Suplente, 
igualmente eleito ou indicado, que o substituirá nos casos pre-
vistos em Lei e na forma deste Regimento. § 2º - Em caso de 
vacância no cargo de suplente, será realizada uma nova elei-
ção no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo garantida a perma-
nência do Conselheiro Titular, desde que observadas as condi-
ções previstas neste Regimento. § 3º - O Conselho Municipal 
de Política Cultural de Fortaleza deverá eleger, entre os seus 
membros, o Secretário Geral com o respectivo suplente que 
terão mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos durante a 
vigência dos respectivos mandatos. § 4º - A votação será por 
chapas, constituídas pelos candidatos à Secretaria Geral e 
suplente. § 5º - A presença dos Conselheiros nas sessões será 
comprovada por assinatura em livro próprio. CAPÍTULO III - 
DOS ÓRGÃOS - Art. 3º - São órgãos do Conselho Municipal de 
Política Cultural de Fortaleza: o Pleno, as Câmaras, as Comis-
sões e os Fóruns Permanentes. Art. 4º - As sessões do Pleno, 
das Câmaras e das Comissões são abertas a participação de 
qualquer interessado, sendo garantido o direito à voz, pela 
ordem de inscrição e pelo tempo de até 03 (três) minutos, pror-
rogáveis por até mais 03 (três) minutos. § 1º - Os Conselheiros 
terão prioridade no uso do direito à voz, pelas mesmas condi-
ções do caput do artigo. § 2º - Os Órgãos do Conselho pode-
rão, a critério de conveniência e oportunidade, convidar pesso-
as, entidades ou instituições para participarem de suas sessões 
ou emitirem pareceres sobre questões de interesse para a 
política cultural do município ou que estejam sendo objeto de 
debate entre os seus membros. CAPÍTULO IV - DO PLENO E 
DAS SESSÕES - Art. 5º - O Pleno, órgão máximo e soberano 
do Conselho, integrado pela totalidade dos Conselheiros, por 
convocação do Presidente reunir-se-á em sessão ordinária 
uma vez por mês, em datas fixadas em calendário previamente 
estabelecido, sendo exigida a presença da maioria absoluta 
(vinte e três) de seus membros. § 1º - As deliberações do Pleno 
devem ser aprovadas por maioria simples (metade mais um 
dos membros presentes); § 2º - Deliberações relativas à elabo-
ração e alteração deste Regimento Interno, assim como, à 
exclusão de membro, deverão ser aprovadas por maioria abso-
luta (metade mais um da totalidade dos membros deste Conse-
lho); § 3º - Caso não atinja o quorum mínimo em primeira con-
vocação, será realizada uma segunda e última verificação 30 
(trinta) minutos após a primeira avaliação, concluída com a 
realização ou não da reunião. § 4º - Poderão ser realizadas, a 
cada mês, tantas sessões extraordinárias quantas forem ne-
cessárias. § 5º - As sessões extraordinárias poderão ser con-
vocadas pelo Presidente, por solicitação de uma ou mais Câ-
maras, de uma ou mais Comissões ou por iniciativa de, no 
mínimo, 8 (oito) Conselheiros, sendo igualmente exigida a 
presença da maioria absoluta (vinte e três) dos membros do 
CMPC. § 6º - A pauta das sessões constará de expediente e 
ordem do dia, compreendendo: I - leitura, discussão e aprova-

ção das atas de sessões anteriores; II - leitura das correspon-
dências recebidas e expedidas; III - comunicações, consultas e 
pedidos de esclarecimentos; IV - ordem do dia. § 7º - Os Con-
selheiros poderão requerer à Presidência, desde que justifica-
damente, a inclusão de pautas para submeter à aprovação em 
Plenário. § 8º - A inclusão das matérias será feita no final da 
pauta das sessões ordinárias. Art. 6º - As atas do CMPC deve-
rão ser publicadas no Diário Oficial do Município. Art. 7º - No 
encaminhamento, discussão e votação das matérias da ordem 
do dia nas sessões ordinárias ou extraordinárias, o Conselheiro 
suscitante, requerente ou relator exporá o assunto. Parágrafo 
Único - Encerrada a exposição, a Presidência dará a palavra, 
pela ordem, aos Conselheiros inscritos e posteriormente aos 
demais interessados. Art. 8º - Tratando-se de expediente admi-
nistrativo ou parecer que demande exame mais aprofundado 
ou contenha matéria polêmica, qualquer Conselheiro poderá 
pedir vista. § 1º - O pedido de vista transfere a discussão para 
a ordem do dia da segunda sessão ordinária seguinte, poden-
do, em caso de urgência, convocar-se sessão extraordinária. § 
2º - Se o parecer resultante do pedido de vista não for apresen-
tado no prazo estabelecido no parágrafo anterior, será subme-
tido ao Pleno o parecer original. Art. 9º - Não ocorrendo pedido 
de vista e encerrada a discussão, a Presidência fará um resu-
mo do debate e submeterá a matéria à votação. § 1º - Após o 
resumo feito pela Presidência, e antes da votação, é facultado 
aos Conselheiros reconsiderarem as suas posições em relação 
à matéria debatida. § 2º - A reconsideração deverá ser justifica-
da e resumida oralmente. Art. 10 - A votação será aberta. Art. 
11 - O tempo de exposição e das intervenções nas sessões 
ordinárias ou extraordinárias deverá ser definido pela Presidên-
cia. CAPÍTULO V - DAS CÂMARAS - Art. 12 - As Câmaras 
constituem-se em órgãos técnicos permanentes do Conselho 
em suas áreas e serão em número de 6 (seis) com as seguin-
tes denominações: a) Câmara de Educação e Formação Cultu-
ral; b) Câmara de Economia da Cultura; c) Câmara de Patrimô-
nio Cultural; d) Câmara de Fomento e Financiamento Cultural; 
e) Câmara de Comunicação e Cultura; f) Câmara de Políticas e 
Ações Transversais. Art. 13 - As Câmaras serão integradas por 
no máximo 07 (sete) Conselheiros. § 1º - No caso de mais de 
07 (sete) Conselheiros pretenderem participar de uma mesma 
Câmara, caberá ao Pleno definir a sua composição tendo prio-
ridade os Conselheiros que tenham maior identificação com a 
sua temática. § 2º - Cada Câmara escolherá, entre os seus 
membros, um Coordenador e um Secretário. § 3º - As reuniões 
das Câmaras serão iniciadas com a presença mínima de meta-
de mais um dos seus membros, e suas sessões não poderão 
coincidir com as sessões do Pleno. § 4º - Os Conselheiros 
poderão integrar, no máximo, 02 (duas) câmaras. § 5º - A Câ-
mara poderá, quando conveniente, convidar um ou mais Con-
selheiros de outras Câmaras para participar de suas sessões. 
Os Conselheiros convidados não terão direito a voto. § 6º - As 
Câmaras poderão, quando conveniente, realizar sessões con-
juntas. § 7º - Os pareceres solicitados às Câmaras serão lavra-
dos por um Relator e deverão, salvo justo motivo, serem enca-
minhados à Secretaria Geral do Conselho no prazo de 15 
(quinze) dias e submetidos ao Pleno na reunião subseqüente.
CAPÍTULO VI - DAS COMISSÕES - Art. 14 - As comissões 
serão divididas em:  I - Comissões Permanentes, que funciona-
rão de forma continuada; e II - Comissões Especiais, que pode-
rão funcionar por tempo determinado. § 1º - As respectivas 
comissões serão criadas por iniciativa da Presidência ou por 
solicitação do Pleno, das Câmaras ou de, no mínimo, 8 (oito) 
Conselheiros com finalidades específicas definidas no ato de 
sua constituição, sempre que houver necessidades extraordiná-
rias que não estejam contempladas nas atribuições dos demais 
órgãos do Conselho. § 2º - No momento da criação da Comis-
são Especial, deverá ser definida a sua finalidade e estabeleci-
do o prazo para o seu funcionamento. § 3º - As Comissões 
serão compostas de, no máximo, 05 (cinco) Conselheiros e 
deverão obedecer as normas estabelecidas para o funciona-
mento das Câmaras, previstas neste Regimento. § 4º - A Presi-
dência, ouvido o Pleno, poderá ainda constituir e nomear Co-
missões Especiais para representar o Conselho em eventos 
culturais na cidade ou fora dela, para acelerar os trabalhos em 
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caso de acúmulo ou para proceder sindicâncias internas. § 5º - 
A pedido da Coordenação, devidamente justificado, a Presi-
dência poderá prorrogar a duração da Comissão Especial, 
estabelecendo novo prazo para a conclusão dos trabalhos. § 6º 
- Os trabalhos da Comissão Especial encerram-se com a leitura 
em plenário do expediente produzido nos termos do caput
deste artigo, sendo que, os que dependerem de discussão em 
razão de sua matéria, terão suas conclusões observadas para 
os devidos efeitos somente após a aprovação pelo Pleno. CA-
PÍTULO VII - DOS FÓRUNS PERMANENTES - Art. 15 - Fun-
cionam no âmbito do CMPC de Fortaleza os seguintes Fóruns 
Permanentes:  a) Artes Visuais; b) Fotografia; c) Audiovisual; d) 
Culturas Tradicionais Populares; e) Teatro; f) Dança; g) Circo; 
h) Literatura; i) Música; j) Território Secretaria Executiva Regio-
nal I; k) Território Secretaria Executiva Regional II; l) Território 
Secretaria Executiva Regional III; m) Território Secretaria Exe-
cutiva Regional IV; n) Território Secretaria Executiva Regional 
V; o) Território Secretaria Executiva Regional VI; p) Fórum Te-
mático de Cultura do Orçamento Participativo; q) Produtores 
Culturais; r) Instituições Culturais Não-Governamentais. Art. 16 
- Farão parte de cada Fórum Permanente todos os inscritos no 
Cadastro Cultural de Fortaleza e no respectivo segmento ou 
região administrativa. Parágrafo Único - Os membros do Fórum 
Temático de Cultura do Orçamento Participativo eleitos anual-
mente na Plenária Temática de Cultura observarão os critérios 
definidos no Programa do Orçamento Participativo. Art. 17 - O 
proponente será considerado inscrito no Cadastro Cultural de 
Fortaleza a partir do momento em que sua proposta for apro-
vada pela Comissão Técnica da Secretaria de Cultura. Art. 18 - 
Terão direito à voz e voto em cada Fórum Permanente, os 
componentes que constarem na lista atualizada no Cadastro 
Cultural de Fortaleza no respectivo segmento ou região admi-
nistrativa. Art. 19 - Cada Fórum Permanente será coordenado 
pelo seu respectivo Conselheiro, a quem caberá a condução 
das reuniões. Art. 20 - Em caso de ausência ou impedimento 
do Conselheiro haverá sua substituição pelo suplente. Art. 21 - 
Além do Coordenador, cada Fórum Permanente terá um Secre-
tário eleito pelos componentes do mesmo. Art. 22 - Cada Fó-
rum Permanente deverá estabelecer seu calendário de reuni-
ões, tendo que realizar no mínimo uma reunião bimensal. Art. 
23 - As decisões devem ser tomadas por maioria simples dos 
presentes à reunião. Parágrafo Único - Em caso de empate na 
votação caberá ao Coordenador o voto de Minerva. Art. 24 - 
Cada Fórum Permanente se reunirá com, no mínimo, 10 (dez) 
integrantes cadastrados. CAPÍTULO VIII - DAS COMPETÊN-
CIAS DO PLENO - Art. 25 - O Pleno é a instância máxima do 
Conselho, competindo-lhe examinar, discutir e decidir sobre as 
matérias decorrentes de sua finalidade, suas funções e atribui-
ções legais e regimentais.  Art. 26 - Compete ao Pleno: I - 
Cumprir e fazer cumprir as Leis e este Regimento Interno; zelar 
pela presteza, transparência e seriedade dos trabalhos do 
Conselho; II - Tomar todas as decisões definitivas e finais do 
Conselho, em especial as que versarem matéria tratada pelos 
meios previstos neste Regimento Interno e forem apresentadas 
pelas Câmaras, pelas Comissões, pelos Fóruns Permanentes 
ou pelos Conselheiros, fazendo-as encaminhar, junto à Presi-
dência, para os seus devidos efeitos; III - Escolher os membros 
das Câmaras; IV - Autorizar a Presidência a tomar medidas 
para garantir o funcionamento do órgão em situações não pre-
vistas neste Regimento Interno; V - Manifestar-se sobre quais-
quer matérias da área cultural, submetidas ao Conselho, pela 
Presidência, pelas Câmaras, pelas Comissões, pelos Fóruns 
Permanentes, pelos Conselheiros, pelas Autoridades, pelos 
diversos segmentos culturais, pelas entidades representativas 
destes segmentos ou pelos cidadãos em geral; VI - Apreciar e 
decidir recursos em geral; VII - Dirimir conflitos de competência 
entre Câmaras, tendo em vista a unidade na diversidade; VIII - 
Alterar este Regimento Interno nas condições previstas neste 
Regimento; IX - Fixar horários e locais das sessões; X - Pro-
nunciar-se sobre questões disciplinares encaminhadas pela 
Presidência ou pelos Conselheiros; XI - Declarar impedimentos 
e suspeições; XII - Disciplinar e implementar, por meio de Re-
solução, o cumprimento das atribuições fiscalizadoras do Con-
selho; XIII - Promover a harmonia interna corporis, tendo em 

vista o exercício da representatividade proporcional e da liber-
dade de expressão; XIV - Afirmar e defender, sempre que en-
tender oportuno, a soberania do Conselho. CAPÍTULO IX - 
DAS COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE - Art. 27 - Compete 
ao Presidente: I - Exercer a direção do Conselho, ouvido o 
Pleno quando necessário e sempre que implicar responsabili-
dade geral do Colegiado; II - Representar o Conselho pessoal-
mente ou por delegação; III - Convocar e presidir as sessões 
plenárias, verificar-lhes o quorum, conceder apartes e decidir 
sobre questões de ordem; IV - Intervir livremente nos debates; 
V - Proclamar as decisões do Pleno, cumprindo-as e fazendo 
cumpri-las; VI - Garantir o andamento dos trabalhos e a livre 
manifestação dos Conselheiros em plenário; VII - Manter a 
ordem das sessões de conformidade com este Regimento 
Interno; VIII - Suspender ou interromper as sessões em casos 
de força maior; IX - Encaminhar as solicitações e proposições 
das Câmaras, das Comissões e dos Conselheiros; X - Desem-
patar as votações, nos termos deste Regimento; XI - Distribuir 
por pertinência e equanimidade os processos e as matérias às 
Câmaras, às Comissões e individualmente aos Conselheiros; 
XII - Assinar os atos e expedientes administrativos do Conse-
lho; XIII - Encaminhar, quando necessário ou por solicitação do 
Pleno, os atos do Conselho aos quais se devam dar conheci-
mento às Autoridades ou publicação no Diário Oficial do Muni-
cípio; XIV - Propor alterações no Regimento Interno; XV - Parti-
cipar, quando entender oportuno, sem direito a voto, das ses-
sões das Câmaras, das Comissões ou dos Fóruns Permanen-
tes; XVI - Criar Comissões e nomear seus membros, a pedido 
dos Conselheiros; XVII - Autorizar despesas e pagamentos, nos 
casos previstos em Lei; XVIII - Receber e mandar processar as 
comunicações de licença e as convocações de Suplentes; XIX - 
Baixar normas, ouvido o Pleno, visando a disciplinar e aperfei-
çoar os trabalhos do Conselho; XX - Submeter os casos omis-
sos ao Pleno ou à consulta das Câmaras; XXI - Solicitar ao 
Pleno outros poderes não previstos neste Regimento Interno; 
XXII - Exercer, por decisão do Pleno, outras funções diretivas 
não previstas neste Regimento; XXIII - Presidir a Comissão 
Gestora do SMFC - Sistema Municipal de Fomento à Cultura 
de Fortaleza. CAPÍTULO X - DAS COMPETÊNCIAS DA SE-
CRETARIA GERAL - Art. 28 - Compete ao Secretário Geral: I - 
Substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências; II - 
Assessorar o Presidente em seus impedimentos e ausências; 
III - Exercer, por delegação da Presidência ou do Pleno, outros 
encargos permitidos por este Regimento; IV - Passar a Presi-
dência ao seu Suplente, em caso de impedimento ou ausência, 
quando estiver na função de presidente em exercício; V - Su-
pervisionar o trabalho dos funcionários do Conselho; VI - Rece-
ber, protocolar, preparar e encaminhar o expediente interno e 
externo do Conselho; VII - Organizar a pauta das sessões, 
submetendo-as à aprovação da Presidência; VIII - Tomar as 
providências necessárias à instalação e ao funcionamento das 
sessões em geral; IX - Proceder a leitura das atas das sessões 
do Pleno para discussão, assinando-as juntamente com a Pre-
sidência, depois de aprovadas; X - Auxiliar o Presidente na 
distribuição de processos. CAPÍTULO XI - DAS COMPETÊN-
CIAS DAS CÂMARAS - Art. 29 - Compete às Câmaras: I - 
Formular políticas públicas de cultura no âmbito de sua compe-
tência; II - Promover a instrução dos processos que lhes forem 
distribuídos; III - Cumprir diligências solicitadas pelas demais 
instâncias do Conselho; IV - Dar parecer ou apresentar relató-
rios sobre matéria de sua área, sempre que solicitadas; V - 
Desenvolver estudos, pesquisas, informes e levantamentos, 
inclusive com atividade externa, destinados ao uso do Conse-
lho; VI - Responder às consultas encaminhadas pela Presidên-
cia, pelo Pleno, pelas Comissões, pelos Conselheiros ou pelos 
Fóruns Permanentes; VII - As Câmaras não poderão tornar 
públicas suas conclusões antes da aprovação do Pleno. Art. 30 
- Compete aos coordenadores e secretários das Câmaras, 
respectivamente, dirigir e secretariar os trabalhos de suas Câ-
maras e observar, no que couber, as regras deste Regimento 
Interno. CAPÍTULO XII - DAS COMPETÊNCIAS DAS COMIS-
SÕES - Art. 31 - Compete às Comissões: I - Desenvolver os 
trabalhos de acordo com a finalidade definida no ato de sua 
constituição e dentro do prazo estabelecido para o seu funcio-
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namento; II - Informar regularmente a Presidência, e quando for 
o caso, ao Pleno, sobre o andamento dos trabalhos; III - Apre-
sentar ao Pleno as conclusões dos trabalhos desenvolvidos 
através da entrega do produto resultante ou, quando for o caso, 
da leitura do documento final, submetendo-o à discussão e 
aprovação do plenário. Art. 32 - As Comissões não poderão 
tornar públicas suas conclusões antes da aprovação do Pleno. 
CAPÍTULO XIII - DAS COMPETÊNCIAS DOS FÓRUNS PER-
MANENTES - Art. 33 - Compete aos Fóruns Permanentes: I - 
Formular e submeter ao Pleno propostas de políticas públicas 
de cultura para a cidade de Fortaleza; II - Formular, para as 
regiões administrativas e segmentos culturais, políticas cultu-
rais específicas que incluam questões como gestão cultural, 
memória, formação, divulgação, exibição, incentivo, pesquisa, 
intercâmbio, organização, descentralização, geração de renda, 
acesso aos bens culturais, parcerias, entre outras; III - Estimu-
lar a democratização e a descentralização das atividades de 
produção e difusão culturais no Município, visando garantir a 
cidadania cultural como direito de acesso e fruição aos bens 
culturais, de produção cultural e de preservação da memória 
histórica, social, política e artística; IV - Acompanhar a execu-
ção do Plano Municipal de Cultura, por meio de estratégias 
estabelecidas no próprio Fórum. CAPÍTULO XIV - DA ELEIÇÃO 
DOS CONSELHEIROS - Art. 34 - O processo eleitoral para a 
escolha de Conselheiros será aberto 90 (noventa) dias antes 
do término dos mandatos do Conselho, cabendo ao Presidente 
designar uma Comissão Especial Eleitoral para coordenar, 
padronizar, orientar, definir e fiscalizar as atividades relativas às 
eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho 
Municipal de Política Cultural, bem como definir as competên-
cias e procedimentos das Juntas Eleitorais. Art. 35 - O Conse-
lho publicará no Diário Oficial do Município edital de convoca-
ção para as eleições, no qual constarão as regras do processo 
eleitoral elaboradas pela Comissão Especial Eleitoral. CAPÍTU-
LO XV - DO MANDATO DOS CONSELHEIROS - Art. 36 - Os 
Conselheiros terão um mandato de 02 (dois) anos, permitida 
uma recondução e seu exercício será considerado função prio-
ritária e de relevante interesse público. § 1º - Os Conselheiros 
Titulares que não comparecerem sem justa causa a 04 (quatro) 
reuniões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas, em cada 
período de um ano, perderão o mandato, sendo substituídos 
pelos respectivos Suplentes. § 2º - Em caso de exoneração, os 
Conselheiros representantes do Poder Público, perderão auto-
maticamente o mandato, cabendo ao órgão representado fazer 
nova indicação. § 3º - Constatada a vaga por uma das causas 
acima ou pedida a licença, a Presidência convocará de imedia-
to o respectivo Suplente e tomará as demais providências pre-
vistas em lei para suprir a ausência durante o licenciamento ou, 
se for o caso, para completar o mandato do titular. § 4º - O 
Suplente, uma vez convocado para o exercício temporário ou 
efetivo das funções do Titular, ficará automaticamente sujeito 
às normas deste Regimento Interno. CAPÍTULO XVI - DAS 
AUSÊNCIAS, LICENÇAS E SUBSTITUIÇÕES - Art. 37 - No 
caso de ausência às sessões do Pleno ou às reuniões das 
Câmaras ou Comissões, o Conselheiro Titular deverá comuni-
car à Presidência do Conselho a justificativa por escrito, em até 
72 horas antes, para que haja tempo hábil para convocação do 
Suplente. Art. 38 - Na ausência do Conselheiro Titular, assumi-
rá o respectivo Suplente. Art. 39 - É vedado ao Conselheiro em 
gozo de licença, participar das sessões do Pleno, das Câmaras 
ou das Comissões. Art. 40 - O Suplente em exercício também 
substituirá o Conselheiro Titular na Câmara ou Comissão a qual 
este pertencer. Parágrafo Único - Aplica-se esta mesma dispo-
sição em caso de substituição definitiva. CAPÍTULO XVII - DOS 
DIREITOS E DEVERES DOS CONSELHEIROS - Art. 41 - Além 
dos decorrentes de Lei, deste Regimento Interno e dos próprios 
direitos relativos ao exercício da função, são ainda direitos dos 
Conselheiros: I - Tomar parte nas atividades do Conselho, rela-
tar processos e expedientes, dar parecer, intervir nos debates 
de quaisquer de suas instâncias e apresentar proposições; II - 
Participar como Conselheiro convidado e sem direito a voto dos 
trabalhos das Câmaras e das Comissões as quais não perten-
ça; III - Votar e ser votado para os cargos do Conselho, se não 
houver impedimento; IV - Solicitar vista de processos; V - Re-

querer diligências; VI - Oferecer parecer escrito sobre qualquer 
matéria em tramitação, o qual, a critério do Pleno, poderá ser 
anexado ao respectivo processo. § 1º - Os membros titulares 
e/ou suplentes, quando em substituição aos titulares, que não 
sejam representantes do poder público no conselho, farão jus a 
uma ajuda de custo, pelo comparecimento às reuniões ordiná-
rias e extraordinárias, relativa a, no máximo, 2 (duas) reuniões 
mensais, a ser paga por meio de rubrica específica do orça-
mento anual da Secretaria de Cultura de Fortaleza. § 2º - Os 
membros titulares e/ou suplentes, quando em substituição aos 
titulares, que não sejam representantes do poder público no 
conselho, não estão impedidos de concorrer em Editais de 
Concursos da Secretaria de Cultura de Fortaleza, salvo quando 
expressamente previsto disposição em contrário no Instrumen-
to Convocatório. Art. 42 - Além dos decorrentes de Lei, deste 
Regimento Interno e dos próprios deveres relativos ao exercício 
da função, são ainda deveres dos Conselheiros: I - Comparecer 
às sessões do Conselho, das Câmaras e Comissões as quais 
pertençam e àquelas para as quais forem convidados; II - Per-
manecer em plenário no decurso das sessões, retirando-se só 
em caso de justificada necessidade para não prejudicar o quo-
rum; III - Encaminhar e justificar pedido de licença quando 
tiverem de ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias consecuti-
vos dos trabalhos do Conselho; IV - Concluir e devolver, dentro 
de 15 (quinze) dias, os expedientes que lhes forem distribuí-
dos; V - Colaborar para o aperfeiçoamento das atividades do 
Conselho; VI - Representar o Conselho quando designado pela 
Presidência; VII - Desempenhar as suas funções com zelo, 
eficiência e dignidade; VIII - Zelar pela soberania, pelo bom 
nome e prestígio do Conselho. CAPÍTULO XVIII - DAS RESO-
LUÇÕES, PARECERES E PROPOSIÇÕES - Art. 43 - São atos 
inerentes às finalidades e funções do Conselho como órgão de 
deliberação coletiva, as resoluções e os pareceres. Art. 44 - 
Resolução é o ato plenário absoluto, de caráter geral e obriga-
tório, normativo-deliberativo, decorrente da hierarquia e da 
soberania do Conselho, por meio do qual se fixa ou restabelece 
a sua posição institucional e orgânica em relação a questões 
internas ou externas. § 1º - A Resolução poderá ser de iniciati-
va da Presidência, das Câmaras, das Comissões ou de um ou 
mais Conselheiros e será apresentada mediante Proposição 
escrita e circunstanciada, devendo ser discutida e decidida de 
imediato pelo Pleno, independentemente da pauta, quando 
apresentada em sessão ordinária, ou apreciada em sessão 
extraordinária. § 2º - Salvo a preferência estabelecida no pará-
grafo anterior, a Resolução terá o encaminhamento previsto 
neste Regimento interno para as demais Proposições. § 3º - 
Após aprovada, a Resolução receberá número de referência. 
Art. 45 - Parecer é o pronunciamento técnico dado por um 
Conselheiro na qualidade de relator designado ou simplesmen-
te como faculta este Regimento, sobre matéria submetida ao 
Conselho na forma de projeto, consulta ou Proposição. § 1º - O 
Parecer, em razão de sua natureza, poderá ser de caráter 
conclusivo, eficácia vinculante ou meramente consultivo e opi-
nativo, conforme determinar este Regimento ou entender o 
Pleno.  § 2º - Em qualquer caso, o Parecer limitar-se-á ao as-
sunto trazido no expediente ao qual se referir e conterá emen-
ta, relatório, análise do mérito e conclusão. § 3º - Quando se 
referir ao mérito exclusivamente cultural, o Parecer deverá 
examinar a relevância e a oportunidade da matéria em questão 
e, subsidiariamente, se for o caso, enquadrá-la nas prioridades 
definidas pelo Conselho.  § 4º - Em caso de controvérsia e 
pedido de vista, aplicar-se-á o disposto no Artigo 11 deste Re-
gimento. Art. 46 - Proposição é o instrumento oral ou escrito 
pelo qual um ou mais Conselheiros encaminham formalmente 
uma questão ou um assunto à imediata deliberação do Conse-
lho.  Art. 47 - Os atos do Conselho serão organizados e nume-
rados na forma determinada pela Secretaria Geral.  CAPÍTULO 
XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 48 - Os atos do CMPC 
deverão ter publicidade, através da sua publicação no Diário 
Oficial do Município, devendo, também, ser afixados em local 
apropriado na sede do Conselho e divulgados em páginas da 
Internet, facilitando o acesso público às informações. Art. 49 - O 
presente Regimento somente poderá ser emendado ou revisto 
por proposta subscrita pela maioria absoluta dos Conselheiros. 
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Art. 50 - Registrando-se dúvidas de interpretação ou constan-
do-se lacunas neste regimento, os Conselheiros deverão deci-
dir a respeito. Art. 51 - Este Regimento entrará em vigor na 
data de sua publicação no Diário Oficial do Município. Fortale-
za-Ce, 14 de Março de 2011. Maria de Fátima Mesquita da 
Silva - SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 34/2008/SEMAS - NATUREZA 
DO ATO: Décimo Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebra-
do entre o Município de Fortaleza, com interveniência da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS e o INSTITU-
TO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. DO          
OBJETO: Alterar o prazo de vigência do convênio original, se 
estendendo até o dia 05 de abril de 2011, considerando-se 
finalizado antecipadamente com a efetiva entrega da prestação 
de contas. Bem como alterar a Cláusula Terceira, que trata dos 
Recursos Financeiros, em consonância com o estabelecido no 
novo Plano de Trabalho, previamente aprovado, pelo CMAS. 
Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto 
deste aditivo correrão à conta das seguintes dotações orça-
mentárias alocadas no Fundo Municipal de Assistência Social: 
1. Classificação: 08.244.0117.2245.0002; Elemento de Despe-
sa: 33.50.43; Fonte 100; 2. Classificação: 08.244.0117.2245. 
0003; Elemento de Despesa: 33.50.43; Fonte 100; 3. Classifi-
cação: 08.244.0117.2270.0001; Elemento de Despesa: 
33.50.43; Fonte 100; 4. Classificação: 08.243.0117.2272.0001; 
Elemento de Despesa: 33.50.43; Fonte 100. Os efeitos finan-
ceiros deste aditivo vigoram desde janeiro de 2011. DO FUN-
DAMENTO LEGAL: A celebração deste termo aditivo ao con-
vênio originário do Processo nº 136464/2009/SEMAS, funda-
menta-se nos termos da Lei nº 8.666/93, Instrução Normativa 
STN nº 01/97, bem como a Lei Complementar Municipal nº 
39/2007, Decreto nº 12.284/2007 e Portaria 01-A/2008/SEMAS, 
consoante Resolução do CMAS nº 1658/2011 e Parecer nº 
09/2011/ASSEJUR/SEMAS. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As 
demais cláusulas do convênio original permanecem inaltera-
das. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 15 de março de 2011. 
ASSINAM: Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e Francisco Leonar-
do de Castro Bezerra Melo - INSTITUTO PRISMA DE DE-
SENVOLVIMENTO HUMANO. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 79/2008/SEMAS - NATUREZA DO ATO: Nono 
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre o Município de 
Fortaleza, com interveniência da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social - SEMAS, e o INSTITUTO DE JUVENTUDE 
CONTEMPORÂNEA - IJC. DO OBJETO: Alterar o prazo de 
vigência do convênio original, se estendendo até o dia 05 de 
abril de 2011, considerando-se finalizado antecipadamente com 
a efetiva entrega da prestação de contas. Bem como alterar a 
cláusula terceira, que trata dos recursos financeiros, em conso-
nância com o estabelecido no novo Plano de Trabalho, previa-
mente aprovado pelo CMAS. Os recursos financeiros destina-
dos ao pagamento do objeto deste aditivo correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias alocadas no Fundo Munici-
pal de Assistência Social: 1) Classificação: 08.243.0116. 
1442.0001; Elemento de Despesa 33.50.43, Fonte 100. Os 
efeitos financeiros deste aditivo vigoram desde janeiro de 2011. 
DO FUNDAMENTO LEGAL: A celebração deste termo aditivo 
ao convênio originário do Processo nº 153684/2009/SEMAS, 
fundamenta-se nos termos da Lei nº 8.666/93, Instrução Nor-
mativa STN nº 01/97, bem como a Lei Complementar Municipal 
nº 39/2007, Decreto nº 12.284/2007 e Portaria 01-A/2008 
/SEMAS, consoante Resolução do CMAS nº 1660/2011 e Pa-
recer nº 10/2011/ASSEJUR/SEMAS. DAS DEMAIS CLÁUSU-
LAS: As demais cláusulas do convênio original permanecem 

inalteradas. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 15 de março de 
2011. ASSINAM: Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e Francisco 
Rodrigo Josino Amaral - INSTITUTO DE JUVENTUDE CON-
TEMPORÂNEA - IJC.

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA 

PORTARIA PRODETUR/SETFOR Nº 02/2011 -
O SECRETÁRIO DE TURISMO DE FORTALEZA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 1º do 
Decreto 12.000 de 14 de março de 2006. RESOLVE indicar os 
técnicos abaixo relacionados para fiscalizar e acompanhar a 
execução do Contrato nº 02/2011, que tem como objeto a con-
tratação de empresa para a execução de serviços técnicos de 
consultoria para elaboração do Relatório de Impacto no Siste-
ma de Trânsito (RIST) referente ao Projeto de Requalificação 
do Zoológico e Horto Municipal, localizado no Bairro do Passa-
ré, Fortaleza/Ceará, pelo período de execução de 03 (três) 
meses, vencedora do processo licitatório da Tomada de Preços 
nº 08/2010: • MARIA JOSENIRA PEDROSA CAVALCANTE - 
Coordenadora Geral da UCP - PRODETUR Nacional Fortaleza; 
• JOSÉ KILDARE FELINTO COLARES - Coordenador de Infra-
estrutura, Serviços Básicos e Gestão da UCP - PRODETUR 
Nacional Fortaleza; • DANIELLE MONTENEGRO MELO   
FREITAS - Coordenadora de Desenvolvimento Institucional da 
UCP - PRODETUR Nacional Fortaleza. Cientifique-se, publi-
que-se, cumpra-se. Fortaleza, 10 de março de 2011. Moacir de 
Sousa Soares - SECRETÁRIO DE TURISMO DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

PORTARIA PRODETUR/SETFOR Nº 03/2011 -
O SECRETÁRIO DE TURISMO DE FORTALEZA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 1º do 
Decreto 12.000 de 14 de março de 2006. RESOLVE indicar os 
técnicos abaixo relacionados para fiscalizar e acompanhar a 
execução do Contrato nº 03/2011, que tem como objeto a con-
tratação de empresa para a execução do seguinte serviço: 
Reforma da Praça 31 de Março, localizada na Praia do Futuro, 
cujos limites são Av. Zezé Diogo (a leste), R. Francisco Moreira 
(ao norte), Av. Dioguinho (a oeste) e a R. João Alencar (ao sul), 
vencedora do processo licitatório da Concorrência Pública nº 
02/2010: • MARIA JOSENIRA PEDROSA CAVALCANTE - Co-
ordenadora Geral da UCP - PRODETUR Nacional Fortaleza; • 
JOSÉ KILDARE FELINTO COLARES - Coordenador de Infra-
estrutura, Serviços Básicos e Gestão da UCP -               
PRODETUR Nacional Fortaleza; • PATRÍCIA COSTA MAGA-
LHÃES - Assessora Especial em Arquitetura e Urbanismo da 
UCP - PRODETUR Nacional Fortaleza; • RAFAEL CORDEIRO 
FELISMINO - Coordenador Especial de Estratégia do Produto 
Turístico da UCP - PRODETUR Nacional Fortaleza . Cientifi-
que-se, publique-se, cumpra-se. Fortaleza, 16 de março de 
2011. Moacir de Sousa Soares - SECRETÁRIO DE TURISMO 
DE FORTALEZA.

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE          
FORTALEZA 

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 03/2011 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Convênio que entre si celebram a 
Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza - SDH, com a 
interveniência do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - COMDICA e o PROJETO FAMÍ-
LIAS REUNIDAS para os fins que nele indica. (Ref. Proc.              
Administrativo nº 628/2010 - COMDICA). OBJETO: O presente 
convênio tem por objeto a execução do Projeto “Pequeno 
Grande Cidadão”, que visa disseminar uma proposta educativa 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2008 Nº 13.787

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9347 DE 11 DE MARÇO DE 2008 

Dispõe sobre a proteção do pa-
trimônio Histórico-Cultural e 
Natural do Município de Forta-
leza, por meio do tombamento 
ou registro, cria o Conselho 
Municipal de Proteção ao           
Patrimônio Histórico-Cultural 
(COMPHIC) e dá outras provi-
dências.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art. 1º - O 
patrimônio histórico-cultural e natural do Município de Fortaleza 
é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, 
móveis e imóveis, públicos e privados tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
fortalezense e que, por qualquer forma de proteção prevista em 
lei, venham a ser reconhecidos como de valor cultural, histórico 
e natural, visando à sua preservação. § 1º - Os bens e as ex-
pressões culturais previstas no caput deste artigo poderão ser 
de qualquer natureza ou origem, tais como: histórica, arquiteto-
nica, arqueológica, ambiental, natural, paisagística ou quais-
quer outras de interesse das artes e ciências. § 2º - Na identifi-
cação dos bens a serem protegidos pelo Município, levar-se-ão 
em conta os aspectos cognitivos, estéticos ou adjetivos que 
estes tenham para a comunidade. Art. 2º - São formas de pro-
teção dos bens materiais e imateriais o tombamento e o 
registro, respectivamente. Art. 3º - Compete a todo cidadão 
preservar o patrimônio histórico-cultural e natural zelando pela 
sua proteção e conservação. Art. 4º - Ficam excluídos das for-
mas de proteção a que se refere o art. 2º desta Lei os bens: I - 
pertencentes às representações consulares acreditadas no 
Município de Fortaleza; II - que sejam trazidos para exposições 
comemorativas, comerciais ou educativas; III - que sejam 
enviados para fora do Município para fins de restauração, caso 
em que o envio somente se processará mediante termo com o 
qual o proprietário se obrigue a fazê-lo, retornando-os à origem 
dentro do prazo máximo de (1) um ano, a contar da data 
registrada de envio. § 1º - O prazo poderá ser prorrogado pela 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) por decisão 
fundamentada. § 2º - Na hipótese de descumprimento do prazo 
fixado será aplicada multa diária no valor de um e meio a 3 
(três) salários mínimos, sem prejuízo de outras sanções legais. 
CAPÍTULO II - DO CONSELHO DE PROTEÇÃO E SEU FUN-
CIONAMENTO. Art. 5° - Fica criado o Conselho Municipal de 
Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC), que 
será composto: I - pelo Secretário Municipal de Cultura, na 
função de presidente; II - pelo Coordenador do Patrimônio His-
tórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza 
(SECULTFOR), que substituirá o presidente em suas faltas ou 
impedimentos; III - por um representante do Instituto Histórico, 
Geográfico e Antropológico do Ceará; IV - por um representan-

te da Universidade Federal do Ceará (UFC); V - por um 
representante da Universidade de Fortaleza (UNIFOR); VI - por 
um representante da Universidade Estadual do Ceará (UECE); 
VII - por um representante da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Controle Urbano (SEMAM); VIII - por um repre-
sentante do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN); IX - por um representante da Câmara Municipal 
de Fortaleza; X - por um representante da Procuradoria Geral 
do Município; XI - por um representante do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB-CE); XII - por um representante da 
Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB-CE); XIII - por um 
representante da Associação Nacional dos Profissionais 
Universitários de História (ANPUH-CE); XIV - por um represen-
tante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE); XV - por 
um representante da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará 
(SECULT); XVI - por um representante da Secretaria de Turis-
mo do Estado (SETUR); XVII - por um representante da Secre-
taria de Turismo de Fortaleza (SETFOR). § 1º - O COMPHIC 
tem como atribuições: I - deliberar sobre o tombamento de 
bens móveis e imóveis, públicos e privados, e registro de 
expressões culturais; II - formular diretrizes a serem obedeci-
das na política de preservação e valorização dos bens cul-
turais; III - propor a preservação e valorização da paisagem, 
bem como de ambientes e espaços ecológicos importantes 
para a manutenção da qualidade ambiental e garantia da me-
mória histórica e ecológica, mediante a utilização dos instru-
mentos legais existentes, a exemplo de instituição de áreas de 
proteção ambiental, estações ecológicas e outros; IV - opinar, 
quando necessário, sobre planos, projetos e propostas de 
qualquer espécie referentes à preservação de bens culturais e 
naturais; V - promover a estratégia de fiscalização da preser-
vação e do uso dos bens tombados e registrados; VI - adotar 
as medidas previstas nesta Lei, necessárias a que se produ-
zam os efeitos de tombamento e registro; VII - deliberar sobre 
as propostas de revisão do processo de tombamento, em caso 
de excepcional necessidade; VIII - manter permanente contato 
com organismos públicos e privados, nacionais e internacio-
nais, visando à obtenção de recursos, cooperação técnica e 
cultural para planejamento das etapas de preservação e revita-
lização dos bens histórico-culturais e naturais do Município; IX - 
manifestar-se, quando necessário, e em maior nível de comple-
xidade, sobre projetos, planos e propostas de construção, com-
servação, reparação, restauração e demolição, bem como 
sobre os pedidos de licença para funcionamento de atividades 
comerciais ou prestadoras de serviços em imóveis situados em 
local definido como área de preservação de bens histórico-
culturais e naturais, ouvido o órgão municipal expedidor da 
respectiva licença; X - pleitear benefícios aos proprietários de 
bens tombados; XI - arbitrar e aplicar as sanções previstas nes-
ta Lei; XII - elaborar seu regimento interno. § 2º - O Conselho 
deliberará por maioria simples de votos de seus membros pre-
sentes à reunião, cabendo ao presidente, quando for o caso, o 
voto de desempate. § 3º - A estrutura e o funcionamento do 
Conselho será disciplinado em Regimento Interno aprovado por 
Decreto do chefe do Poder Executivo, que regulamentará no 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da 
presente Lei, segundo proposta apresentada pela Secretaria de 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), ouvida a Pro curadoria 
Geral do Município. § 4º - O mandato dos membros do Com-
selho, bem como de seu presidente, é de 3 (três) anos, permi-
tida a recondução. § 5º - O conselho reunir-se-á conforme esta-
belecido em seu regimento interno, observadas as hipóteses 
de convocação extraordinária, sempre que surgirem eventuais 
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deliberações relevantes ou urgentes. § 6º - O exercício das 
funções de conselheiro é considerado de relevante interesse 
público, e não poderá, por qualquer forma, ser remunerado. 
CAPÍTULO III - DO TOMBAMENTO E SEU PROCESSO. Art. 
6° - O tombamento visa à conservação do bem pela limitação 
de seu uso, gozo e fruição. Parágrafo Único - O tombamento 
poderá ser total ou parcial, isolado ou em conjunto, recaindo 
sobre bens móveis e imóveis, públicos ou particulares. Art. 7° - 
A natureza do bem e o motivo do tombamento determinarão o 
grau de intervenção e uso permitidos, de modo a não desca-
racterizá-lo. Art. 8° - No tombamento dos bens imóveis será 
determinado, no seu entorno, a área de proteção que garanta 
sua visibilidade, ambiência e integração. § 1º - Qualquer altera-
ção física, de mobiliário, de uso ou de iluminação de bem imó-
vel somente se dará após prévia autorização da Coordenação 
de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de 
Fortaleza (SECULTFOR).  § 2º - Não serão permitidos no en-
torno do bem tombado quaisquer tipos de uso ou ocupação que 
possam ameaçar, causar danos ou prejudicar a harmonia arqui-
tetônica e urbanística do bem tombado. Art. 9° - O pedido de 
tombamento poderá ser feito por qualquer cidadão ou pelo 
Município de Fortaleza, cabendo à Secretaria de Cultura de 
Fortaleza (SECULTFOR) receber o pedido, abrir e autuar o 
respectivo processo administrativo para análise e parecer. 
Parágrafo Único - Constatada a ausência dos documentos 
previstos no art. 10 desta Lei, solicitar-se-á ulterior complemen-
tação a qual deverá ser cumprida no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da data do recebimento da notificação. Art. 10 
- As propostas de tombamento, encaminhadas pelos proprietá-
rios ou por terceiros interessados, deverão conter: I - descrição 
e exata caracterização do bem respectivo; II - endereço do 
bem, se imóvel, ou do local onde se encontra, se móvel; III - 
delimitação da área objeto da proposta, quando conjunto urba-
no, sítio ou paisagem natural; IV - nome e endereço do proprie-
tário do bem respectivo, salvo quando se tratar de conjunto 
urbano, cidade, vila ou povoado; V - nome completo e endere-
ço do proponente e menção de ser ou não proprietário do bem; 
VI - documentos relativos ao bem, incluídos fotografias ou 
cartografia; VII - justificativa do pedido. § 1º - Sendo o reque-
rente o proprietário do bem, o pedido de tombamento será 
instruído com o documento hábil de comprovação de domínio. 
§ 2º - A critério da Coordenação de Patrimônio Histórico da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) pode ser 

dispensado qualquer um dos documentos contidos nos incisos 
e parágrafo acima, quando assim o justificar o interesse públi-
co. § 3º - Nas situações de emergência, caracterizada por 
iminente perigo de destruição, demolição, ou alteração do bem, 
o chefe do Executivo, com o fito de preservá-lo, procederá ao 
tombamento provisório por decreto, desde que formalizado e 
justificado em processo administrativo. Art. 11 - Os pedidos de 
tombamento serão liminarmente indeferidos, nos seguintes 
casos: I - se já tiver sido apreciado e indeferido no seu mérito 
nos últimos 3 (três) anos; II - se não atendidos os requisitos 
exigidos, após o pedido de complementação, conforme dispõe 
o art. 9º desta Lei; III - se não estiverem devidamente justifica-
dos ou tenham por objetivos bens insuscetíveis de tombamen-
to, nos termos da legislação federal e do art. 4º desta Lei. Art. 
12 - O indeferimento do pedido de tombamento será comuni-
cado ao interessado, cabendo recurso ao COMPHIC. Art. 13 - 
Autuado o processo de tombamento, a Coordenação de Patri-
mônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza 
(SECULTFOR) notificará o proprietário comunicando o tomba-
mento provisório que, para todos os efeitos, equipara-se ao 
tombamento definitivo, salvo para inscrição no Livro de Tombo, 
respeitado o direito à impugnação e ampla defesa a ser apre-
sentada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de rece-
bimento da notificação. § 1º - As notificações de tombamento 
ao proprietário ou titular do domínio útil do bem se fará por 
correio, mediante aviso de recebimento ou, se frustrada esta 
via, por edital no Diário Oficial do Município (DOM). § 2º - Os 
bens de propriedade do Município prescindirão de notificação 
de que trata o caput deste artigo, sendo apenas comunicado o 
tombamento provisório e definitivo ao órgão sob cuja guarda 
estiver. Art. 14 - A Coordenação de Patrimônio Histórico-
Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
instruirá o processo de tombamento, no prazo de 6 (seis) me-
ses, com estudos necessários à apreciação do interesse cultu-
ral, indicando: I - as características motivadoras do tombamen-
to; II - a descrição do objeto e sua delimitação; III - o nome do 
proprietário do bem; IV - estado de conservação do bem; V - 
entorno; VI - documentação histórica, fotográfica, arquitetônica 
e cartográfica. Art. 15 - O proprietário do bem será notificado 
após a instrução técnica feita pela Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR) para anuir ou apresentar impugnação ao tom-
bamento no prazo de 30 (trinta) dias.  § 1º - Havendo anuência 
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expressa ou tácita, o processo de tombamento será remetido 
ao COMPHIC. § 2º - Havendo impugnação, no prazo legal, esta 
deverá conter: I - a qualificação e a comprovação da titularida-
de em relação ao bem; II - a descrição e caracterização do 
bem, na forma prescrita no art. 10 desta Lei; III - os fundamen-
tos de fato e de direito pelos quais se opõem à preservação e 
que necessariamente deverão versar sobre: a) a inexistência 
ou nulidade da notificação; b) a exclusão do bem dentre os 
mencionados no art. 4º desta Lei; c) a perda ou perecimento do 
bem; d) ocorrência de erro substancial contido na descrição do 
bem. IV - as provas documentais que demonstram a veracida-
de dos fatos alegados. § 3º - Ocorrendo impugnação, a Coor-
denação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) se manifestará, no prazo 
de 30 (trinta) dias, remetendo o processo à consideração do 
COMPHIC, que emitirá parecer no prazo de 60 (sessenta) dias, 
para decisão final do chefe do Executivo. § 4º - Se a decisão 
for desfavorável à inscrição, o processo será arquivado. § 5º - 
Concluída a instrução, o chefe do Executivo terá 120 (cento e 
vinte) dias para decidir quanto ao tombamento.  § 6º - A deci-
são do chefe do Executivo será encaminhada ao COMPHIC e à 
Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). § 7º - Para melhor funda-
mentar o processo, poderão ser requeridos pareceres de outros 
órgãos da administração municipal, estadual, federal ou de 
terceiros. Art. 16 - Decretado o tombamento, a Coordenação de 
Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Forta-
leza (SECULTFOR) efetuará sua inscrição no livro de tombo, 
comunicando, quando for o caso, as pessoas e organismos 
interessados. § 1º - Os livros de tombo serão de bens móveis e 
imóveis separadamente e ficarão sob a guarda da Secretaria 
de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). § 2º - O tombamento 
se perfaz com a publicação do decreto no Diário Oficial do 
Município e sua inscrição no livro de tombo. § 3º - Os autos 
serão arquivados na Coordenação de Patrimônio Histórico da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 17 - A 
Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) será 
comunicada do tombamento provisório e do definitivo para 
exame dos pedidos de alvarás de construção ou reforma do 
bem tombado e seu entorno. Art. 18 - Quando do tombamento 
provisório ou definitivo, a Coordenação de Patrimônio Histórico-
Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
comunicará o fato à secretaria responsável pelo controle urba-
no, para que lhe sejam remetidos para exame de aprovação os 
pedidos de alvarás de construção ou reforma ou quaisquer 
alterações solicitadas por interessados no bem tombado e seu 
entorno. Art. 19 - O tombamento realizado pelo Município de 
Fortaleza, quando se tratar de relevante interesse local, terá 
prevalência sobre os atos de proteção praticados pelo Estado 
ou pela União. Art. 20 - O entorno do bem tombado será delimi-
tado no próprio processo de tombamento ou em processo à 
parte, instruído tecnicamente pela Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza                        
(SECULTFOR) e encaminhado ao COMPHIC para deliberação, 
devendo conter as propostas e critérios de uso e ocupação da 
área. CAPÍTULO IV - DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO. Art. 
21 - Os bens tombados serão mantidos em bom estado de 
conservação e por conta de seus proprietários, possuidores e 
eventuais ocupantes, os quais ficarão obrigados a comunicar à 
Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), o extravio, furto, dano ou 
ameaça iminente de destruição dos mesmos bens, seja por 
ação ou omissão do infrator. Art. 22 - São deveres dos proprie-
tários, possuidores e ocupantes dos bens tombados: I - mantê-
los, às suas expensas, em bom estado de conservação; II - 
comunicar à Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
o extravio, furto, dano ou ameaça à integridade do bem, no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas da ciência do fato; III - per-
mitir o acesso de servidores da Secretaria de Cultura de Forta-
leza (SECULTFOR) ao bem tombado para realização de inspe-
ção; IV - facilitar a realização de obras de conservação ou 
restauração de iniciativa do Município ou por ele autorizada. 
Art. 23 - O bem tombado não pode ser demolido, destruído ou 
mutilado, podendo unicamente, se necessário for, ser reparado 

ou restaurado, mediante prévia e expressa autorização da 
Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). § 1º - As intervenções ou 
modificações necessárias nas linhas arquitetônicas dos edifí-
cios tombados ou naqueles existentes em seu entorno, às 
quais se refere o caput deste artigo, dependerão de prévio 
parecer favorável expedido pela Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza        
(SECULTFOR). § 2º - A falta de autorização prevista no caput, 
bem como qualquer dano ou ameaça, direta ou indireta aos 
referidos bens, subordinam os infratores às penalidades admi-
nistrativas, civis e penais previstas em lei, sem prejuízo de 
multa nos termos do art. 30 desta Lei. Art. 24 - Os bens tomba-
dos, os do seu entorno e os bens em processo de tombamento 
se sujeitam a inspeção permanente da Coordenação de Patri-
mônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR). Art. 25 - Qualquer infração a bem tombado ou 
a seu entorno acarretará pela Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR): I - notificação do embargo da obra; II - imposi-
ção de multa prevista no art. 30 desta Lei. Parágrafo Único - As 
penas acima previstas serão aplicadas pela Coordenação de 
Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Forta-
leza, (SECULTFOR), isolados ou concomitantemente, de acor-
do com a natureza ou gravidade da infração. Art. 26 - Embar-
gada a obra, esta deverá ser imediatamente paralisada e so-
mente mediante aprovação da Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR) poderá reiniciar-se os serviços de recomposi-
ção ou reparação do bem, observado o prazo estipulado para 
esse fim. Parágrafo Único - Em caso de descumprimento da 
ordem de paralisação emitida pela Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR), o infrator deverá ser compelido judicialmente a 
fazê-lo; para isso, a Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR) deverá comunicar o fato à Procuradoria Geral 
do Município. Art. 27 - Verificada a urgência na execução da 
obra de conservação ou restauração de qualquer bem protegi-
do, poderá a Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) tomar a 
iniciativa de executá-las, ressarcindo-se dos gastos mediante 
ação administrativa ou judicial contra seu responsável, salvo 
comprovada ausência de recursos do titular do bem. Art. 28 - 
No caso de furto, roubo, extravio de bens imóveis ou ameaça 
ou dano a bens imóveis por terceiros, o proprietário do bem 
tombado deverá comunicar o fato à Coordenação Histórico-
Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza, (SECULTFOR) 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação 
de multa, conforme dispõe o art. 30 desta Lei. Art. 29 - Os bens 
móveis tombados só poderão sair do Município de Fortaleza, 
com autorização expressa da Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza           
(SECULTFOR), pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável uma 
vez por igual período, para a finalidade de exposição ou outras 
de intercâmbio cultural, sob pena de seqüestro do bem e apli-
cação de multa prevista no art. 30 desta Lei. Art. 30 - A Secreta-
ria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) poderá aplicar mul-
tas administrativas por infrações cometidas contra os dispositi-
vos da presente Lei, cujo valor mínimo fica estabelecido em um 
e meio salários e o máximo em  15 (quinze) salários mínimos, 
de acordo com a gravidade da infração. § 1º - Os valores resul-
tantes da aplicação das multas previstas no caput deste artigo 
serão revertidos ao Fundo Municipal de Cultura, para uso ex-
clusivo na restauração dos bens móveis e imóveis tombados e 
inscritos no livro de tombos. § 2º - Consideram-se infrações 
leves aquelas que descaracterizam a arquitetura parcial do 
imóvel que comprometa sua originalidade, volumetria, indicado-
res arquitetônicos que o particularizam mas que possam ser 
reversíveis; e infrações graves, aquelas que destroem ou des-
caracterizam parcial ou totalmente o imóvel em caráter irrever-
sível. Art. 31 - O Município deverá prover a perfeita conserva-
ção dos bens tombados que integrem o seu patrimônio. Pará-
grafo Único - A omissão culposa das providências necessárias 
ao atendimento desta obrigação, acarretará a responsabilidade 
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funcional da autoridade superior do órgão ou entidade sob cuja 
guarda o bem estiver. Art. 32 - Os imóveis tombados na forma 
desta Lei gozarão de isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) condicionado à comprovação de que o benefici-
ário preserva o bem tombado. Parágrafo Único - A isenção de 
que trata este artigo será renovada em cada exercício fiscal, se 
o beneficiário continuar, comprovadamente, preservando o bem 
tombado. CAPITULO V - DO CANCELAMENTO DO TOMBA-
MENTO. Art. 33 - O ato de tombamento poderá ser cancelado 
pelo Chefe do Executivo, com base no parecer técnico da Co-
ordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de 
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) aprovado pelo COMPHIC. 
Parágrafo Único - O cancelamento do tombamento será feito 
por decreto e averbado no livro de tombo. CAPÍTULO VI - DO 
REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL. Art. 34 - Fica institu-
ído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem patrimônio cultural do Município de Fortaleza. § 1º - 
Esse registro se fará em um dos seguintes livros: I - Livro de 
Registro dos Saberes, onde serão inscritos os conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; II - 
Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais 
e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religio-
sidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;  
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão 
inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 
lúdicas; IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos 
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 
concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. § 2º - A 
inscrição no livro de registro terá sempre como referência a 
continuidade histórica do bem e sua relevância local para a 
memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. § 
3º - Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscri-
ção de bens culturais de natureza imaterial que constituam 
patrimônio cultural brasileiro nas definições apresentadas no § 
1º deste artigo. Art. 35 - O pedido de registro poderá ser feito 
por qualquer cidadão ou pelo Município, cabendo à Coordena-
ção de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura 
de Fortaleza (SECULTFOR) receber o pedido e apreciando-o 
abrir o respectivo processo. Art. 36 - As propostas para registro, 
acompanhadas de sua documentação técnica, serão dirigidas à 
Presidência da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR), que as submeterá ao COMPHIC. § 1º - A ins-
trução constará de descrição pormenorizada do bem a ser 
registrado, acompanhada da documentação correspondente, e 
deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam cultural-
mente relevantes. § 2º - A instrução dos processos poderá ser 
feita por outros órgãos do Município ou por entidade, pública ou 
privada, que detenha conhecimentos específicos sobre a maté-
ria, nos termos do regulamento a ser expedido pelo COMPHIC. 
§ 3º - Ultimada a instrução, a Coordenação de Patrimônio His-
tórico-Cultural emitirá parecer acerca da proposta de registro e 
enviará o processo ao COMPHIC, para deliberação. § 4º - O 
parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no 
Diário Oficial do Município, para eventuais manifestações sobre 
o registro, que deverão ser apresentadas ao COMPHIC no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do 
parecer. Art. 37 - O processo de registro, já instruído com as 
eventuais manifestações apresentadas, será levado à decisão 
do COMPHIC. Art. 38 - Em caso de decisão favorável do 
COMPHIC, o bem será inscrito no livro correspondente e rece-
berá o título de "Patrimônio Cultural de Fortaleza". § 1º - O 
registro considera-se perfeito com a publicação do ato de ins-
crição no Diário Oficial do Município e sua inscrição no livro 
correspondente, observando-se, no que couber, o procedimen-
to adotado para o tombamento. § 2º - Caberá ao COMPHIC 
determinar a abertura, quando for o caso, de novo Livro de 
Registro, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 34, desta 
Lei. Art. 39 - À Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULT-
FOR) cabe assegurar ao bem registrado: I - documentação por 
todos os meios técnicos admitidos, cabendo à Coordenação do 
Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Forta-
leza (SECULTFOR) manter banco de dados com o material 
produzido durante a instrução do processo; II - ampla divulga-
ção e promoção. Art. 40 - A Coordenação do Patrimônio Histó-

rico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR) fará a reavaliação dos bens culturais registra-
dos, pelo menos a cada 10 (dez) anos, e a encaminhará ao 
COMPHIC para decidir sobre a revalidação do título de "Patri-
mônio Cultural de Fortaleza".  Parágrafo Único - Negada a 
revalidação, será mantido apenas o registro, como referência 
cultural de seu tempo. Art. 41 - Fica instituído, no âmbito da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), o "Programa 
Municipal do Patrimônio Imaterial", visando à implementação 
de política específica de inventário, referenciamento e valoriza-
ção desse patrimônio. Parágrafo Único - A Secretaria de Cultu-
ra de Fortaleza (SECULTFOR) estabelecerá, no prazo de 90 
(noventa) dias, as bases para o desenvolvimento do Programa 
de que trata este artigo. CAPITULO VII - DA DECLARAÇÃO 
DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL. Art. 42 - Quando o 
bem se revestir de especial valor cultural e pela sua natureza e 
especialidade não se prestar à proteção por tombamento, o 
chefe do Executivo poderá declará-lo de relevante interesse 
cultural. Parágrafo Único - A declaração de relevante interesse 
cultural do bem, acarretará medidas especiais de proteção, por 
parte do Município de Fortaleza, seja mediante condições e 
limitações de seu uso gozo ou disposição, seja pelo seu aporte 
de recursos públicos de qualquer ordem. Art. 43 - As medidas 
de proteção determinadas pelo Município visarão possibilitar a 
melhor forma de permanência do bem, com suas característi-
cas e resguardando sua integridade. Art. 44 - O processo de 
declaração de relevante interesse cultural do bem será instruí-
do tecnicamente pela Coordenação de Patrimônio Histórico-
Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) e 
encaminhado ao COMPHIC. § 1º - Com a deliberação favorável 
do COMPHIC a declaração de relevante interesse cultural será 
decretada pelo chefe do Executivo. § 2º - Para efeito da decla-
ração de relevante interesse cultural aplica-se, no que couber, 
o processo previsto para o tombamento. § 3º - O proprietário 
será notificado acerca das restrições quanto ao seu uso, gozo 
ou disposição, quando a natureza do bem assim o exigir. Art. 
45 - A declaração de relevante interesse cultural será inscrita 
no livro de tombo próprio. Art. 46 - As informações da Coorde-
nação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura 
de Fortaleza (SECULTFOR) que instruírem o processo de de-
claração de bens de relevante interesse cultural, deverão indi-
car as condições e limitações a que deverão estar sujeitos e 
outras medidas necessárias à sua proteção. Art. 47 - Declara-
dos de relevante interesse cultural pelo Município de Fortaleza, 
os bens, ainda que de natureza privada, poderão receber estí-
mulos fiscais, investimentos ou recursos públicos, desde que 
estes sejam necessários a sua proteção e conservação, con-
forme dispuser a legislação pertinente. CAPÍTULO VIII - DIS-
POSIÇÕES FINAIS. Art. 48 - Constitui dever das autoridades, 
dos responsáveis por instituições e das pessoas mencionadas 
no artigo anterior, a comunicação à Coordenação de Patrimô-
nio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza               
(SECULTFOR) de qualquer ameaça de delito contra o Patrimô-
nio Histórico e Artístico do Município de Fortaleza. Art. 49 - 
Apurado delito contra o Patrimônio Histórico e Artístico do Mu-
nicípio de Fortaleza, a Coordenação de Patrimônio Histórico-
Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
enviará o caso e acionará o Ministério Público, que decidirá 
quanto ao procedimento penal a ser adotado. Art. 50 - Esta Lei 
será regulamentada por decreto do chefe do Poder Executivo, 
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 
sua publicação. Art. 51 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário e, especi-
almente, a Lei nº 9.060, de 05 de dezembro de 2005. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de março 
de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

ATO N° 1957/2008 - 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 LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE, Secretá-
rio Municipal de Saúde, a importância de R$ 892,80 (oitocentos 
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ANO LIII FORTALEZA, 06 DE JUNHO DE 2005 Nº 13.093

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11818 DE 23 DE MAIO DE 2005 

Institui Comissão de Trabalho 
vinculada a Fundação de Es-
porte, Cultura e Turismo de 
Fortaleza - FUNCET e dá ou-
tras providências. 

 A PREFEITA MUNICIPA DE FORTALEZA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza e; CONSIDERANDO 
que a cultura deve desempenhar um papel fundamental no 
desenvolvimento social e econômico da cidade de Fortaleza, a 
partir de uma política pública para a área com a definição da 
atuação em todo o sistema cultural (formação; produção; circu-
lação; fruição) e articulação com as fontes financiadoras; 
CONSIDERANDO a necessidade de criação de uma Secretaria 
Municipal de Cultura dentro da reforma administrativa a ser 
realizada pelo Município de Fortaleza; CONSIDERANDO que 
para alcançar os objetivos acima delimitados faz-se mister a 
criação de uma Comissão de Trabalho junto à Fundação de 
Esporte, Cultura e Turismo de Fortaleza - FUNCET. DECRETA: 
Art. 1º - Fica instituída Comissão de Trabalho vinculada à Fun-
dação de Esportes, Cultura e Turismo de Fortaleza - FUNCET. 
Art. 2º - Constituem atribuições da Comissão de que trata o 
artigo primeiro: I - Coordenar, elaborar e ajudar na execução de 
políticas públicas para as linguagens artísticas, enquanto não 
for criada a Secretaria Municipal de Cultura; II - Planejar a 
estrutura da Futura Secretaria Municipal de Cultura; III - Apre-
sentar relatório mensal, ao Presidente da FUNCET e à Prefeita 
Municipal, das principais ações implementadas. Art. 3º - Caberá 
ao grupo de trabalho deliberar sobre a forma de condução de 
seus trabalhos. Art. 4º - A comissão de trabalho será composta 
de 08 (oito) membros. Art. 5º - Aos integrantes da comissão 
será atribuída gratificação nos moldes estabelecidos no art. 103 
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, que 
exercerão as funções de 01 (um) Coordenador, simbologia 
DNS-3, 01 (um) Assessor Técnico, simbologia DAS-1 e 06 
(seis) Assistentes Técnicos, simbologia DAS-2. Art. 6º - A Co-
missão de que trata este Diploma Legal terá a duração neces-
sária à criação da Secretaria Municipal de Cultura. Art. 7º - As 
despesas decorrentes desta Comissão correrão por conta da 
dotação orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico. Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, exceto quanto aos seus efeitos financeiros que 
retroagirão a 01 de abril de 2005, revogadas as disposições em 
contrário. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, aos 23 de maio de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

ATO Nº 2832/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, nos temos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 

RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe da Unidade Técnica de Apoio Clínico do 
Hospital Distrital Gonzaga Mota - Barra do Ceará, simbologia 
DAS.3, integrante da estrutura administrativa da Secretaria 
Executiva Regional I, constante do Quadro Permanente - Parte 
I - Cargos em Comissão, a partir de 01.04.2005. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de junho de 
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 2833/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, nos temos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
VALDY FERREIRA DE MENEZES, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Técnico do Centro de Especialidades 
Médicas José de Alencar - CEMJA, simbologia DAS.2, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva 
Regional II, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos 
em Comissão, a partir de 01.03.2005. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de junho de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana 
Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 2834/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, nos temos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
DANTON CORREIA NOBRE JÚNIOR, para exercer o cargo em 
comissão de Auxiliar Técnico do Centro de Especialidades 
Médicas José de Alencar - CEMJA, simbologia DAS.3, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva 
Regional II, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos 
em Comissão, a partir de 11.03.2005. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de junho de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana 
Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 2835/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, nos temos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
AILA MARIA SOUZA MARQUES, para exercer o cargo em 
comissão de Ouvidor, simbologia DAS.1, integrante da estrutu-
ra administrativa da Secretaria Executiva Regional III, constan-
te do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a 
partir de 01.06.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 02 de junho de 2005. Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho 
Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 2836/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
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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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equipamentos culturais às pessoas com deficiência e
necessidades especiais. Art. 4º  A Prefeitura Municipal de
Fortaleza, através da SECULTFOR, exercerá a função de
coordenação executiva doPlanoMunicipal deCultura (PMC),
conforme esta Lei, ficando responsável pela organização de
suas instâncias, pela implantação do Sistema Municipal de
Informações e Indicadores Culturais (SMIIC), pelo
estabelecimento de metas, pelos regimentos e demais
especificações necessárias à sua implantação. Art. 5º  O
PlanoMunicipaldeCulturaserárevistoperiodicamente,acada
4 (quatro) anos, tendo como objetivo a atualização e o
aperfeiçoamento de suas metas e ações. Art. 6º  São
estratégias do Plano Municipal de Cultura: I — aplicar os
recursos da União, do Estado do Ceará, do Município de
Fortalezana implementaçãodoSMFC,atravésde convênios,
transferências fundo a fundo e outros instrumentos jurídicos
quefinanciemaçõesconjuntasentreessesníveisfederados;II
— estabelecer parcerias entre o poder público e a iniciativa
privada para o desenvolvimento sustentável da cultura. III—
criar instrumentosquegarantama transparênciados recursos
empregadosnaculturaatravésdeavaliaçõesdefinidasjuntoao
Conselho Municipal de Política Cultural; IV — desenvolver e
aperfeiçoar oSistemaMunicipal deCultura como instrumento
dearticulaçãoepactuaçãoentreopoderpúblicoeasociedade
civil; V— desenvolver instrumentos de subsídio às políticas,
ações e programas no âmbito da cultura; VI — fortalecer o
Conselho Municipal de Política Cultural como instrumento de
institucionalização da cultura; VII — criar mecanismos de
descentralizaçãodapolíticacultural,assegurandoarealização
deatividadesartísticasnasRegionais;VIII—criar,reestruturar
e manter equipamentos culturais, com efetiva política de
acessibilidade,oferecendoprogramaçãogratuita; IX—alinhar
as políticas municipais de cultura aos planos estadual e
nacional, bem como com os demais órgãos municipais,
integrando as ações no campo da cultura; X— readequar a
estrutura administrativa para a efetiva execução das ações
previstas pelo PlanoMunicipal de Cultura; XI— consolidar o
calendário cultural como instrumento da promoção das
referênciaseidentidadesculturaisdacidade;XII—fomentara
integração dos vários setores públicos e privados a fim de
garantir a salvaguarda do patrimônio cultural em todas as
instâncias; XIII — desenvolver e ampliar programas que
relacionem cultura e produção acadêmica como forma de
articular universidades e instituições culturais; XIV —
estabelecerparcerias comos entes federados e outrasáreas
da administração publica, viabilizando a realização de
atividades que possibilitem a transversalidade das ações
culturais.

CAPÍTULOII
DASAÇÕES
SEÇÃOI

DAGESTÃOEINSTITUCIONALIDADEDACULTURA

 Art. 7º  São ações referentes à gestão e
institucionalidadedacultura:I—regulamentarosinstrumentos
legais relacionados às políticas culturais; II — estruturar o
Sistema de Informações e Indicadores Culturais, garantindo
acessoamploeirrestritoaosdadoscoletados;III—mapeare
registraropatrimônioculturaleartísticodeFortalezaemtodas
assuas linguagens, expressõese territórios; IV— financiar e
apoiar pesquisas que formulem indicadores quantitativos e
qualitativos, demodoa contribuir paraaanálisedos recursos
empregadosdeformadiretaouindiretanocampocultural;V—
incentivareapoiaras iniciativasderedesesistemassetoriais
das mais diversas áreas do campo cultural; VI — promover
espaçosdeparticipaçãosocial,valorizandoas representações
dasociedadecivilegarantindoa transparêncianagestãodas
políticas públicas; VII — estabelecer parcerias com os entes
federadoseoutrasáreasdaadministraçãopública,viabilizando
a realizaçãodeatividadesquepossibilitema transversalidade
dasaçõesculturais.

SEÇÃOII
DOPATRIMÔNIOCULTURAL

 Art. 8º  São ações referentes ao patrimônio
cultural:I—promoveraconstituiçãoemanutençãodeacervos
públicos formados por bens móveis ou imóveis de valor
cultural; II — estimular o acesso do público aos acervos
municipaiseprivados;III—fomentaredesenvolverprogramas
de educação para o patrimônio, de modo a sensibilizar a
populaçãoàvalorizaçãodopatrimôniocultural;IV—garantiro
restauro, usoemanutençãodosbenspatrimonializados;V—
apoiar e incentivar as práticas, representações, expressões e
conhecimentos populares tradicionais reconhecidos por suas
comunidades; VI — fomentar as manifestações culturais de
naturezaimaterial.


SEÇÃOIII

DODESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELEECONOMIADA
CULTURA


 Art. 9º  São ações referentes ao desenvolvi
mento sustentável e economia da cultura: I — promover a
integração econômica da cultura com as demais áreas
socioeconômicas, no intuito de formular estratégias de
desenvolvimentoparaomunicípio;II—identificarepromover
o desenvolvimento das cadeias produtivas; III — ampliar as
fontesdefinanciamentopúblicaeprivada,garantindorecursos
municipais,estaduaisefederais,comotambémde instituições
eagentesinternacionais,paradesenvolvimentodasatividades
culturais;IV—democratizaroacessoaosrecursospúblicose
estimular a participação da iniciativa privada para o fomento
dasaçõesculturaisnomunicípio.


SEÇÃOIV

DAARTEECULTURA:FORMAÇÃOEPRODUÇÃODO
CONHECIMENTO


 Art. 10  São ações referentes à arte e cultura,
formação e produção do conhecimento: I — promover
programas de formação para gestores, produtores,
pesquisadores, artistas, técnicos e demais agentes do
segmentocultural;II—promoveraformaçãoemarteecultura
nasestruturasformaiseinformais,voltadasparaaqualificação
de artistas e do público em geral; III — proporcionar
infraestrutura específica para o funcionamento adequado das
atividadesdeformaçãonasdiversaslinguagens;IV—integrar
ações de formação em arte e cultura, criando itinerários
formativosqueincluamescolas,ONGs,equipamentosculturais
euniversidades;V—promoveradescentralizaçãodasações
deformaçãoemarteeculturanosterritóriosdacidade.


SEÇÃOV

DACULTURAECOMUNICAÇÃO


 Art. 11  São ações referentes à cultura e à
comunicação: I—geraredifundir conteúdoseà informações
voltados à divulgação irrestrita dos bens e manifestações
culturais; II — promover o acesso e a fruição da população
como um todo à diversidade cultural e seus atores; III —
instituir veículos e peças de comunicação institucionais
voltados à difusão da cultura, dando visibilidade para bens e
manifestações culturais que não encontram ressonância no
âmbito da comunicação massiva e de caráter meramente
mercadológico;IV—difundiraproduçãoculturaleartísticada
cidade através dos meios de comunicação massivos e
alternativos, bem como através das mídias digitais e redes
sociais;V— fortaleceras iniciativasde comunicaçãopopular,
comunitáriaealternativasexistentesnacidade;VI—estimular
as experiências de comunicação entre agentes culturais e
movimentossociais.


SEÇÃOVI
DOSPLANOSSETORIAISETERRITORIAIS


 Art. 12  São ações referentes aos Planos
Setoriais e Territoriais: I — elaborar os planos setoriais e
territoriaisdeacordocomasdemandasdosrespectivosfóruns
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temáticose regionais, grupose coletivos independentes; II—
promover a descentralização da política cultural através da
criaçãodeestruturasadministrativasparaosetor nas regiões
da cidade; III— ampliar o acesso dos públicos dos diversos
territóriosaosprodutoseserviçosculturais;IV—descentralizar
as ações culturaisdoMunicípio; V—estimular a produção e
circulaçãoculturalnosbairrosdacidade.


CAPÍTULOIII

DACOMPOSIÇÃODOPLANO


 Art.13 PlanoMunicipaldeCulturaécomposto
pelasseguintesetapas: I—caracterizaçãodoMunicípio; II—
diagnóstico institucional; III — diagnóstico das linguagens
artísticas:a)arteeculturadigital;b)artesvisuais;c) teatro;d)
música; e) circo; f) audiovisual; g) comunicação; h) cultura
populartradicional;i)dança;j)fotografia;k)literatura;l)livro;m)
leitura. IV — elaboração de diretrizes, desafios, estratégias,
objetivosgeraiseespecíficos,metaseações.


CAPÍTULOIV

DASATRIBUIÇÕES


 Art.14SãoatribuiçõesdaSecretariadeCultura
de Fortaleza (SECULTFOR), conforme Lei Complementar nº
54, de 28 de dezembro de 2007: I — desenvolver ações
voltadas à proteção da memória e do patrimônio histórico,
artístico e cultural, promover programas de fomento à
formação, criação, produção e circulação das expressões
culturaiseartísticas; II— fortaleceraeconomiadacultura; III
—requalificarespaçospúblicos;IV—garantir,juntamentecom
oConselhoMunicipaldePolíticaCultural,aplenaexecuçãodo
Plano Municipal de Cultura. Art. 15  São atribuições do
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), conforme a
Leinº9.501,de01deoutubro2009:I—promoveraintegração
doMunicípiodeFortalezaaosSistemasNacionaleEstadualde
Cultura,comoformadegarantiracontinuidadeepermanência
das políticas, programas, projetos e ações de interesse
municipal; II — participar da elaboração e aprovar o Plano
Municipal de Cultura, de duração plurianual, a partir das
orientações e diretrizes formuladas nas Conferências
Municipais de Cultura de Fortaleza, em constante interação
com os Planos Nacional e Estadual de Cultura, bem como
acompanhar e avaliar sua execução; III — estabelecer
orientações, diretrizes, deliberações normativas,
recomendações, moções e outros pronunciamentos
relacionados com os objetivos e atribuições do Sistema
MunicipaldeCultura;IV—apoiareavaliarosacordosepactos
firmados com a União e o Estado do Ceará para a
implementação do Sistema Municipal de Cultura; V —
estabelecercooperaçãocomosmovimentossociais,entidades
representativas das linguagens artísticas, sindicatos,
organizações não governamentais, as demais entidades do
terceiro setor e empresários; VI — incentivar a participação
democrática na gestão das políticas e dos investimentos
públicosnaáreacultural,alémdefornecerindicativosdaseara
paraosetorprivado;VII—auxiliaroPoderExecutivoMunicipal
na elaboração e/ou aprimoramento da legislação cultural de
Fortaleza; VIII— propor, analisar, fiscalizar e acompanhar as
iniciativas culturais da Secretaria de Cultura de Fortaleza,
assimcomoaspolíticaspúblicasdedesenvolvimentocultural,
em parceria com os demais entes federados e agentes da
sociedade civil; IX — estimular a democratização, a
descentralização, a gestão compartilhada, a transversalidade
daspolíticasdeformação,produção,criação,difusãoefruição
culturais do Município; X— emitir e discutir pareceres sobre
projetosquedigamrespeitoàformação,produção,criação,ao
acessoeàdifusãocultural,àmemóriahistórica,sociopolítica,
artísticaeculturaldeFortaleza,nesteúltimocaso respeitadas
as competências do Conselho Municipal de Proteção ao
Patrimônio Histórico Cultural de Fortaleza, quando provocado
pela Secretaria de Cultura de Fortaleza ou qualquer pessoa
físicaoujurídica;XI—proporcritériosdeusoeocupaçãodos
equipamentos culturais do Município de Fortaleza, além de

pensar mecanismos de fomento e manutenção dos projetos
culturais desenvolvidos pela sociedade civil; XII — propor e
analisarpolíticasdegeração,captaçãoealocaçãoderecursos
paraosetorcultural;XIII—apreciareaprovarasdiretrizesdo
Fundo Municipal de Cultura, orientando e controlando a sua
gestão; XIV — acompanhar a atualização do Cadastro
Municipal deCultura, incentivando a permanente alimentação
dobancodedadosdaSecretariadeCulturadeFortaleza;XV
— fiscalizar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de
financiamentodaculturanoâmbitodoMunicípiodeFortaleza;
XVI — propor políticas de intercâmbio e integração das
produções culturais das regiões metropolitana, brasileira e
internacional;XVII—articular comosdemaisórgãoseentes
da administração pública direta e indireta do Município de
Fortalezaa inserçãodas linguagensartísticaseculturais,nos
seus respectivosprojetoseducativosedecomunicação;XVIII
— avaliar e emitir parecer anual sobre a execução das
diretrizes e metas anuais dos órgãos responsáveis por
coordenar as políticas públicas de cultura do Município de
Fortaleza; XIX— emitir e analisar pareceres sobre questões
técnicas culturais; XX — posicionarse sobre que eventos, a
partirdepropostadaSecretariadeCulturadeFortaleza,devem
comporocalendárioculturaldopoderpúblicodeFortaleza;XXI
— funcionar comoúltima instância recursal administrativanas
decisões que envolvam projetos submetidos aos incentivos
municipaisàcultura;XXII—elaborareaprovarseuregimento
interno a ser homologado por decreto do chefe do Poder
ExecutivoMunicipal.


CAPÍTULOV

DOFINANCIAMENTODOPLANO


 Art. 16  O Plano Municipal de Cultura será
financiado pelo Sistema Municipal de Fomento à Cultura
(SMFC),instituídopelaLeinº9.904,de10deabrilde2012.§
1º  Compete ao SMFC apoiar e incentivar as diversas
manifestações culturais e artísticas locais de modo efetivo,
sistemático, democrático e continuado. § 2º  O SMFC é
constituídopor investimentosdiretosoucaptaçãode recursos
atravésdeincentivosfiscais.


CAPÍTULOVI

DOSPLANOSSETORIAISETERRITORIAIS


 Art.17 OsPlanosSetoriaiseTerritoriaisserão
incorporadosàspolíticaspúblicasparaacultura, noprazode
24 (vinte e quatro) meses após a publicação do Plano
MunicipaldeCultura.Art.18OPlanoSetorialeTerritorialde
Cultura é um planejamento estratégico específico que deverá
orientaraelaboraçãoeimplementaçãodepolíticaspublicasde
culturaparaossegmentosculturaiseterritóriosdacidade.


CAPÍTULOVII

DOSMECANISMOSDEMONITORAMENTOEAVALIAÇÃO


 Art.19 OmonitoramentoeavaliaçãodoPlano
Municipal de Cultura compete ao Conselho Municipal de
PolíticaCultural(CMPC),juntamentecomasociedadecivil.


CAPÍTULOVIII

DASSECRETARIASENVOLVIDAS


 Art. 20  As secretarias municipais diretamente
envolvidasnaexecuçãodoPlanoMunicipaldeCulturasão:I—
Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SDH); II —
SecretariadeFinançasdoMunicípio(SEFIN); III—Secretaria
deTurismodeFortaleza(SETFOR);IV—SecretariaMunicipal
de Educação (SME); V — Secretaria de Planejamento e
Orçamento(SEPLA);VI—SecretariaExecutivaRegionalI;VII
—SecretariaExecutivaRegionalII;VIII—SecretariaExecutiva
Regional IV; IX — Secretaria Executiva Regional do Centro
(SERCEFOR).
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CAPÍTULOIX
DOSPRAZOSDEEXECUÇÀO


 Art.21AsmetaseaçõesdoPlanoMunicipalde
Cultura serão realizadasnoperíodode10 (dez) anosapósa
aprovaçãopelaCâmaraMunicipaldeFortaleza.Art.22 Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2012.
       








RegulamentaaPolíticaMunici
pal de Assistência Social,
estabeleceoSistemaÚnicode
Assistência Social (SUAS) no
Município de Fortaleza e dá
outrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:


CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

 Art. 1º  A presente Lei regulamenta a Política
Municipal de Assistência Social no Município de Fortaleza e
estabelece o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
comopolítica deEstado, compreendendoa assistência social
como direito de quem dela necessita, e dever do Município,
comopolíticadeproteçãosocial.Art.2ºAassistênciasocial,
realizada através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade civil, é dirigida a quem dela
necessita, independentemente de contribuição à Seguridade
Social.Art.3ºOpúblicodestinatáriodoSistemaMunicipalde
Assistência Social do Município de Fortaleza é constituído
pelas famílias, grupos ou indivíduos, que apresentam as
seguintes condições de risco e/ou vulnerabilidade social: I—
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, de vínculos
relacionais ou de pertencimento e sociabilidade; II —
fragilidades próprias do ciclo de vida; III — desvantagens
pessoais resultantes de deficiência sensorial, mental ou
múltiplas; IV— identidades estigmatizadasem termos étnico,
cultural, de gênero ou orientação sexual; V — violações de
direito resultando em abandono, negligência, exploração no
trabalho infantojuvenil, violência ou exploração sexual
comercial, violência doméstica física e/ou psicológica, maus
tratos, problemas de subsistênciae situação demendicância;
VI— violência social, resultando em apartação social; VII—
trajetóriadevidanasruasousituaçãoderua;VIII—situação
de conflito com a lei, em cumprimento de medidas
socioeducativas emmeio aberto; IX— vítimas de catástrofes
oucalamidadespúblicas,comperdatotalouparcialdebens;X
— situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,
privação (ausência de renda, acesso  precário ou nulo  aos
serviços públicos). Art. 4º  O Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) do Município de Fortaleza se constitui no
modelo de gestão e atendimento da Política de Assistência
Social, observadas as competências das demais esferas de
governo. Parágrafo Único  Esta Lei tem como referência a
Constituição Federal n° 7.689/1988, a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), n° 8.742/93, alterada pela Lei n°
12.435/2011,aPolíticaNacionaldeAssistênciaSocial(PNAS),
Resolução 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), Norma Operacional Básica  NOB/SUAS,
Resolução130/2005(CNAS),aNormaOperacionalBásicade
Recursos Humanos  NOB/RH/SUAS, Resolução 269/2006
(CNAS), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
Resolução109/2009(CNAS).

CAPÍTULOII
DOSELEMENTOSNORTEADORES

SEÇÃOI
PRINCÍPIOS,DIRETRIZES,OBJETIVOS


 Art. 5º  O SistemaÚnico deAssistência Social
(SUAS) doMunicípio de Fortaleza regerseá pelos princípios
dispostos na Política Nacional de Assistência Social: I —
supremaciadoatendimentoàsnecessidadessociaissobreas
exigências de rentabilidade econômica; II — universalização
dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III —
respeitoàdignidadedocidadãoedacidadã,àsuaautonomia,
aoseudireitoabenefícioseserviçosdequalidade,bemcomo
à convivência familiar e comunitária, vedandose qualquer
comprovação vexatória de necessidade; IV — igualdade de
direitosnoacessoaoatendimento,semdistinçãodequalquer
natureza;V— transparênciae publicidade nadivulgaçãodos
benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos
critérios para sua concessão. Art. 6º  O Sistema Único de
AssistênciaSocial (SUAS)doMunicípiodeFortalezaé regido
pelas seguintes diretrizes: I — descentralização político
administrativa, observandose as normas gerais, as
competências das esferas federal, estadual emunicipal, bem
comodasentidadessocioassistenciais,paraacoordenaçãoe
execução dos respectivos programas, garantindose o
comando únicodasações, respeitandose as diferençase as
características socioterritoriais locais; II — participação da
população, através de organizações representativas, e de
usuários,naformulaçãodaspolíticasenocontroledasações;
III—primaziadaresponsabilidadedoMunicípio,noâmbitode
sua competência, na condução da Política de Assistência
Social;IV—fiscalizaçãoecontrolesocial,atravésdoConselho
MunicipaldeAssistênciaSocial;V—territorializaçãocomoeixo
estruturanteparaaorganizaçãodoSUASnoMunicípio,a fim
de identificar as famílias e/ou indivíduos e suas respectivas
demandas,eorientarasofertasdeações,serviços,benefícios,
programas e projetos; VI — centralidade na família para a
concepção e implementação dos benefícios, serviços,
programaseprojetos;VII— intersetorialidadecomasdemais
políticas públicas. Art. 7º  Constituem objetivos do Sistema
ÚnicodeAssistênciaSocial(SUAS)doMunicípiodeFortaleza:
I—proverserviços,programas,projetos,açõesebenefíciosde
proteção social básica e/ou de proteção social especial para
famílias, indivíduos ou grupos que deles necessitem; II —
contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e dos
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciaisàs famílias, indivíduosougruposquedeles
necessitem; III — assegurar que as ações no âmbito da
assistência social tenham centralidade na família e que
garantamaconvivênciafamiliarecomunitária.


SEÇÃOII

DASCOMPETÊNCIAS


 Art. 8º  Compete à Secretaria Municipal de
AssistênciaSocial(SEMAS),órgãogestormunicipaldapolítica
deassistênciasocial,aadministraçãodoSistemaMunicipalde
Assistência Social de Fortaleza, cuja atribuição é formular as
diretrizes,planejarecoordenaraexecução,monitorareavaliar
as ações da rede socioassistencial e executar as ações de
abrangência territorial municipal. Parágrafo Único  Cabe à
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
estabelecer sistema de regulação para a efetivação dos
princípiosediretrizes,medianteanormatizaçãodosprocessos
detrabalho,adefiniçãodospadrõesdequalidade,osfluxose
interfaces entre os serviços, a promoção da articulação
interinstitucional e intersetorial, o estabelecimento de
mecanismos de acompanhamento técnico metodológico e a
supervisão da rede socioassistencial direta e conveniada,
assim como o monitoramento da execução e avaliação dos
resultados dos serviços. Art. 9º  O Conselho Municipal de
Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de
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*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0054  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

Cria a Secretaria de Cultura de 
Fortaleza (SECULTFOR) e dá 
outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
DA SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA  

(SECULTFOR) 

Art. 1º - Fica criada a Secretaria de Cultura de 
Fortaleza (SECULTFOR), órgão vinculado ao Gabinete do 
Prefeito e integrado ao Sistema Municipal de Cultura, cujas 
finalidades são formular e coordenar as políticas públicas de 
Cultura no Município de Fortaleza, desenvolvendo ações que 
visem à proteção da memória e do patrimônio histórico, artísti-
co e cultural; promoção de programas que fomentem a forma-
ção, criação, produção e circulação das expressões culturais e 
artísticas; o fortalecimento da economia da cultura; a requalifi-
cação dos espaços públicos e o pleno exercício da cidadania. 
Art. 2º - A Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
tem as seguintes atribuições: I - definir políticas e diretrizes de 
cultura, em consonância com a Política Nacional de Cultura, 
com a Lei Orgânica do Município, e com os Planos Nacional e 
Municipal de Cultura, e estabelecer normas gerais para a efeti-
vação das ações culturais do Município; II - desenvolver, coor-
denar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de cultura 
que possibilitem o reconhecimento, a pesquisa, a formação, a 
estruturação, o fomento, a defesa, a proteção, a preservação, a 
valorização e a difusão das mais variadas expressões culturais, 
entendendo a cultura como afirmação da vida em suas mais 

diversas formas de expressão, artísticas ou não artísticas, no 
âmbito do Município; III - coordenar e gerenciar, tecnicamente, 
as propostas e projetos a serem efetivados pela Administração 
Municipal na área da cultura; IV - desenvolver e gerir, em par-
ceria com outros órgãos gestores da área social do Município, 
programas e ações intersetoriais que promovam e estimulem a 
inclusão e a emancipação social, fomentando as identidades e 
as diferenças, afirmando e reconhecendo a diversidade cultural 
existente; V - coordenar ações integradas, apoiar tecnicamente 
e orientar as ações de cultura executadas pelas Secretarias 
Executivas Regionais; VI - fomentar a manifestação e promover 
a divulgação da arte e da cultura local, defendendo a diversi-
dade cultural e a produção artística, consagradas ou não, e 
mantendo a população informada sobre locais, exibições, even-
tos e cursos promovidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza 
e à disposição na área cultural; VII - restaurar e preservar os 
bens culturais materiais e imateriais, móveis e imóveis perten-
centes ao patrimônio histórico e cultural do Município, com sua 
proteção e valorização; VIII - incentivar e difundir todas as 
formas de produção artística e literária, através da promoção 
de eventos culturais, envolvendo a comunidade em projetos 
específicos, para afirmar o cidadão-indivíduo enquanto agente 
cultural e guardião da memória coletiva; IX - garantir a defesa 
do uso dos bens públicos culturais em função do interesse 
social, bem como garantir o acesso às políticas culturais e de 
acessibilidade aos equipamentos e bens públicos; X - adminis-
trar o tombamento total ou parcial de bens materiais e o regis-
tro de bens de natureza imaterial, móveis e móveis, públicos e 
particulares, existentes no Município de Fortaleza, de acordo 
com as condições estabelecidas na Lei nº 9.060, de 05 de 
dezembro de 2005, bem como manter os livros do tombo, e 
preservar o bem tombado, quando for o caso; XI - resgatar 
espaços públicos da cidade, desenvolvendo programação 
voltada para cultura; XII - manter em boas condições de uso os 
equipamentos relacionados à cultura sob a gestão da cidade, 
garantindo sua manutenção, atualização tecnológica e gerenci-
amento; XIII - firmar contratos, convênios, termos de coopera-
ção e de parceria com organismos públicos, em qualquer esfe-
ra de governo ou privados, nacionais e internacionais, em  
áreas pertinentes ao seu âmbito de atuação; XIV - apoiar técni-
ca e administrativamente o Conselho Municipal de Cultura; XV - 
coordenar e elaborar o Plano Municipal de Cultura de duração 
plurianual, em consonância com o órgão municipal responsável 
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pelo planejamento orçamentário da Prefeitura Municipal, com a 
participação da comunidade e das Secretarias Executivas Re-
gionais (SER), de conformidade com as diretrizes estabeleci-
das pelo Conselho Municipal de Cultura, e em consonância 
com o Plano Nacional de Cultura, bem como dos programas e 
projetos de cultura no âmbito municipal; XVI - instituir fóruns 
permanentes com agentes culturais e instituições públicas e 
privadas de forma a garantir o fazer coletivo na criação e de-
senvolvimento das políticas públicas na área da cultura, pro-
movendo a transparência administrativa; XVII - promover a 
Conferência Municipal de Cultura, a cada 2 (dois) anos, com 
ampla participação popular, objetivando a construção e o acom-
panhamento coletivo das políticas públicas; XVIII - estruturar e 
realizar cursos de formação e qualificação da população em 
geral, nas áreas de criação, produção, gestão e mercado cultu-
ral, primando pela democratização dos saberes e fazeres na 
cidade; XIX - gerir de forma autônoma e democrática os recur-
sos destinados à cultura, os recursos do Fundo Municipal de 
Cultura (FMC) - estes sob orientação e controle do Conselho 
Municipal de Cultura - tendo como referência as políticas públi-
cas de cultura do Município e o Plano Municipal de Cultura; XX 
- promover o acompanhamento administrativo necessário à 
observância da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão 
fiscal; XXI - promover, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação (SME), a oferta de programas de ações culturais 
vinculados ao currículo escolar; XXII - desempenhar outras 
atividades correlatas. Art. 3º - A estrutura organizacional da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) será com-
posta da seguinte forma: I - Secretário Municipal de Cultura; II - 
Secretário Municipal Executivo de Cultura; III - Assessoria Téc-
nica; IV - Assessoria Administrativa; V - Coordenação de Lin-
guagens Culturais; VI - Coordenação de Política e Ação Cultu-
ral; VII - Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural; VIII - 
Coordenação Administrativa e Financeira. § 1º - O Secretário 
Municipal de Cultura é membro nato do Conselho de Orienta-
ção Político-Administrativa (COPAM) e do Conselho de Plane-
jamento Estratégico (CPE). § 2º - Decreto Municipal detalhará a 
organização administrativa da Secretaria de Cultura de Fortale-
za (SECULTFOR). Art. 4º - São órgãos vinculados à Secretaria 
de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) como integrantes do 
Sistema Municipal de Cultura, nos termos do art. 285 da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza: I - o Conselho Municipal 
de Política Cultural, que será criado por lei específica, dentro 
do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta 
Lei; II - o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histó-
rico-Cultural (COMPHIC), que será criado por lei específica, e 
substituirá o Conselho Municipal de Tombamento; III - o Fundo 
Municipal de Cultura, que será criado por lei específica, como 
instrumento financeiro da Política Municipal de Cultura, vincu-
lado à Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 
5º - Os cargos comissionados referentes à estrutura organiza-
cional da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 
são os indicados no Anexo Único, parte integrante desta Lei, 
com a denominação e quantificação ali previstas. 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º - As competências atribuídas à FUNCET 
pela Lei nº 9.060, de 05 de dezembro de 2005, quanto ao insti-
tuto do tombamento e quanto à política cultural, ficam atribuí-
das à Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 7º 
- O art. 2º da Lei nº 8.952, de 02 de setembro de 2005, que 
institui o Dia Municipal da Paz, passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e da Guarda Mu-
nicipal, juntamente com outras instituições não governamen-
tais, programará, oficialmente, no oitavo dia que antecede o Dia 
Municipal da Paz, um ciclo de conferências e palestras, bem 
como atividades culturais sobre a paz, encerrando-o no Dia 
Municipal da Paz.” Art. 8º - O art. 3º da Lei nº 8.783, de 23 de 
outubro de 2003, que institui o Dia Municipal da Juventude, 

passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - Será de 
responsabilidade da Coordenadoria de Juventude, da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (SEMAS), da Secretaria de 
Educação (SME), da Secretaria de Esporte e Lazer (SECEL) e 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), a efeti-
vação do evento referido no art. 2º desta Lei.” Art. 9º - O pará-
grafo único do art. 2º da Lei nº 8.778, de 14 de outubro de 
2003, que autoriza a implantação do Aterro da Praia de Irace-
ma, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - ............. 
Parágrafo Único - O Gabinete do Prefeito definirá a prioridade 
no uso do Aterro da Praia de Iracema”. Art. 10 - As atribuições 
da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza  
(FUNCET), relacionadas à cultura, e não mencionadas nos 
artigos anteriores, passam a ser de competência da Secretaria 
de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 11 - Os cargos 
públicos efetivos integrantes da Fundação de Cultura, Esporte 
e Turismo de Fortaleza (FUNCET) passarão a compor o quadro 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Art. 12 - 
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao 
orçamento anual, suplementares e especiais, até o limite dos 
saldos de dotação orçamentária na data da publicação desta 
Lei Complementar, com recursos do Tesouro e de outras fon-
tes, em função da criação da SECULTFOR. Parágrafo Único - 
Os recursos necessários à abertura dos créditos adicionais de 
que trata o caput serão obtidos na forma prevista no art. 43, 
§1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 13 - As des-
pesas com a presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. Art. 14 - A presente Lei será regula-
mentada através de decreto dentro do prazo de até 90 (noven-
ta) dias, a contar da data de sua publicação. Art. 15 - Esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário e, especialmente, o Decreto 
nº 11.818, de 23 de maio de 2005. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA em 28 de dezembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

ANEXO ÚNICO 

Tabela de Cargos e Funções da Secretaria de Cultura  
de Fortaleza (SECULTFOR) 

CARGOS SECULTFOR SIMBOLOGIA QTDE 
Secretário Municipal de Cultura - 01 
Secretário Municipal Executivo de 
Cultura DG1* 01 
Assessor Técnico I DNS.1 04 
Assessor Técnico II DNS.2 04 
Assessor Jurídico DNS.2 01 
Assessor Técnico III DNS.3 01 
Assessor Administrativo I DAS.1 05 
Assessor Administrativo II DAS.2 02 
Assessor Administrativo III DAS.3 03 
Assistente Técnico I DAS.1 17 
Assistente Técnico II DAS.2 06 
Assistente Técnico III DAS.3 03 
Apoio Administrativo I DNI.1 18 
Auxiliar Técnico I DNI.1 05 

*DG.1 = R$ 6.512,00 (seis mil, quinhentos e doze reais), com-
posto do VCC R$ 324,69 (trezentos e vinte quatro re-
ais e sessenta e nove centavos) (previsto na Lei  nº 
9.101/06) + R$ 6.187,31 (seis mil, cento e oitenta e se-
te reais e trinta e um centavos). 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0055  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

Reestrutura a Secretaria Extra-
ordinária do Centro (SECE), 
que se torna Secretaria Execu-
tiva Regional, mediante altera-
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área de 187.5538m², calculada analiticamente, constante do 
Processo de nº 0380.012587/81 - RIP nº 1389-02054-000-7, 
conforme Certidão da União de nº 0152/94. Art. 2º - O imóvel 
desapropriado integrará a área de Trabalho e Renda, especifi-
camente o segmento de economia popular da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Município de Fortaleza. Art. 3º 
- Ficam excluídos da presente declaração de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, os imóveis, prédios e benfeitorias 
pertencentes ao Estado e à União, situados na área discrimi-
nada no artigo anterior. Art. 4º - Ficam a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico - SDE autorizada a promover 
negociação amigável e a Procuradoria Geral do Município - 
P.G.M. a executar judicialmente a desapropriação de que trata 
o presente decreto, devendo as despesas correrem à conta de 
recursos específicos da empresa NORDESTE EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - NORPAR, nos termos da 
Lei nº 8.503, art. 8º, inciso II, letra “a”, de 26 de dezembro de 
2000. Art. 5º - Este decreto entrará e, vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DO 
GOVERNO MUNICIPAL, em Fortaleza/Ce, aos 30 de maio de 
2008. �� ������ ��������� ��� ��  ���� ����� �� ���������
������������������������

������������
�

���������������������������������������
�
Localiza a Rua Dra. Wanda Si-
dou na forma que indica. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 
1º - A Rua Dra. Wanda Sidou, assim denominada oficialmente 
pela Lei nº 7.424, de 28 de outubro de 1993, é localizada no 
Bairro Cajazeiras, nos loteamentos Cajazeiras II e Parque São 
José, na rua identificada como Prolongamento da Rua Enf. 
Joaquim Pinto, conhecida como Joaquim Pinto II, limite das 
quadras 02, 03, 04, 05 e 07, do Loteamento Cajazeiras II, e 
quadras 04, 08 e 11 do Loteamento Parque São Jorge, de 
sentido norte-sul, com início na Rua Cel. Zacarias de França e 
término na Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares. Art. 2º - Este 
decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 30 de maio de 2008. �� ������

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

������������
�

���������������������������������������
�
Regulamenta o art. 14, da Lei 
Complementar nº 54, de 28 de 
dezembro de 2007, que criou a 
Secretaria Municipal de Cultura 
de Fortaleza. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições legais previstas no artigo 83, VI, da 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, bem como observando 
o que dispõe a Lei Complementar nº 54, de 28 de dezembro de 
2007. CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a 
implantação definitiva das atividades administrativas, orçamen-
tárias e financeiras da Secretaria Municipal de Cultura -               
SECULTFOR. CONSIDERANDO os trâmites administrativos 
necessários para a transição definitiva das competências rela-
cionadas à cultura da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo 
para a Secretaria de Cultura de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - 
Fica atribuída à Secretaria Municipal de Cultura, até a data final 
da completa estruturação da Secretaria Municipal de Cultura - 
SECULTFOR, a competência de ordenar despesas tanto deste 
órgão quanto da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo. Art. 
2º - A Secretaria Municipal de Planejamento providenciará, 
juntamente com auxílio da Secretaria de Finanças, dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação 
deste decreto, a criação da unidade orçamentária da                      
SECULTFOR, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei Comple-
mentar nº 54, de 28 de dezembro de  2007. Art. 3º - As despe-
sas com pessoal da Secretaria de Cultura de Fortaleza corre-
rão por conta da dotação orçamentária da Fundação de Cultu-
ra, Esporte e Turismo de Fortaleza até que os recursos de que 
trata o artigo 12 da Lei Complementar nº 54, de 28 de dezem-
bro de 2007, integrem o orçamento próprio da secretaria. Art. 4º 
- Todos os contratos, convênios e quaisquer outros instrumen-
tos jurídicos que gerem direitos e obrigações firmados com a 
Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, pertinentes às atribui-
ções transferidas à SECULTFOR, ficam sub-rogados para a 
Secretaria de Cultura de Fortaleza. Art. 5º - Este decreto entra-
rá em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
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legais a 04 de março de 2008, data da publicação da Lei Com-
plementar n 54/2007, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 
de maio de 2008. ��������� ������ ����� �������� ����� ��
������������������������������������

������������
�

���������������������������������������
�
Declara de utilidade pública, pa-
ra fins de desapropriação, o            
imóvel que indica e dá outras 
providências.  
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza de 05 de abril de 1990, e com apoio 
no Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alte-
rado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 
de 10 de setembro de 1962 e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de 
janeiro de 1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade 
pública, para fins de desapropriação pelo Município de Fortale-
za, o bem imóvel localizado no Loteamento Parque Santo Ama-
ro, Rua São Francisco, nº 557 no Bairro Parque Santo Amaro, 
constituído pelos lotes nºs 11 e 12 da quadra 08, matrículas nº 
0697 e nº 9803 - CRI 3ª Zona, possuindo as seguintes medidas 
e confrontações: ao Norte (frente), medindo 29,00m com a Rua 
São Francisco; ao Sul (fundos), medindo 29,00m, com os lotes 
23 e 24; a Leste (lateral direita), medindo 33,00m com a Rua 
Maria Júlia; a Oeste (lateral esquerda), medindo 33,00m com o 
lote 10 de propriedade de Antonio Pereira da Silva, perfazendo 
uma área total de 957,00m². Art. 2º - Os bens imóveis descritos 
no artigo anterior, com todas as benfeitorias e servidões nele 
existentes serão desapropriados pelo município de Fortaleza 
para fins de implantação de escola municipal na área de atua-
ção da Secretaria Executiva Regional V - SER V. Art. 3º - Fica a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-
Estrutura - SEINF autorizada a promover negociação amigável 
e a Procuradoria Geral do Município - P.G.M., a executar judici-
almente a desapropriação que trata o presente decreto, deven-
do as despesas relativas a esta desapropriação correrem a 
conta de recursos orçamentários próprios do Fundo Municipal 
de Educação, Elemento de Despesa 45.90.61, Dotação Orça-
mentária 24.901.12.361.0099.1097.0005, Fonte 0101. Art. 4º - 
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de maio de 2008. ������
���������� ������������������������������������������
��������������

������������
�

���������������������������������������
�
Declara de utilidade pública, pa-
ra fins de desapropriação, o         
imóvel que indica e dá outras 
providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza de 05 de abril de 1990, e com apoio 
no Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alte-
rado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº 4.132 
de 10 de setembro de 1962 e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de 
janeiro de 1970. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade 
pública, para fins de desapropriação pelo Município de Fortale-
za o bem imóvel composto pelos lotes nºs 23 e 24 da quadra 
07 do loteamento Recreio Fluminense, perfazendo uma área 
total de 1.056,00m², com as seguintes medidas e confronta-
ções: a Oeste (frente), medindo 32,00m com a Rua Setembri-
na; a Leste (fundos), medindo 32,00m, com o lote nº 11 da 
quadra 07 de propriedade da Cerâmica Santa Rosa Ltda e com 
o lote nº 12 da quadra 07; ao Norte (lateral direita), medindo 
33,00m com o lote nº 22 da quadra 07; ao Sul (lateral esquer-
da), medindo 33,00 com rua sem denominação oficial. Art. 2º - 
Os bens imóveis descritos no artigo anterior, com todas as 
benfeitorias e servidões nele existentes serão desapropriados 
pelo Município de Fortaleza para instalação de uma escola 
municipal. Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento 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 es-
pecíficos a serem transferidos para a Secretaria Executiva 
Regional V - SER V, Dotação Orçamentária nº 
24.901.12.361.0099.1097.0005, Elemento de Despesa 
45.90.61, Fonte 101. Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
30 de maio de 2008. ��������������� ������������������ ��
������������������������������������

������������
 

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

Abre aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria Municipal 
de Educação, crédito suplementar no valor de R$ 44.847.550,00, para 
reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamen-
to. 
 

 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°, inciso III, da Lei nº 9.320, de 28 de dezembro de 2007 e, CON-
SIDERANDO a necessidade de incorporar o excesso de arrecadação dos recursos oriundos da Fonte 104, Transferências do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, ao orçamento da 
Secretaria Municipal de Educação. DECRETA: Art. 1° - Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria Municipal de 
Educação - Fundo Municipal de Educação, o crédito suplementar no valor de R$ 44.847.550.00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos 
e quarenta e sete mil e quinhentos e cinqüenta reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto. Art. 2° - Os 
recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são os provenientes do excesso de arrecadação dos recursos de 
Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB-FT 104, observada a projeção para o exercício, conforme especificado no Anexo II deste Decreto. Art. 3° - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 04 de 
junho de 2008. �������������� ������ ����� �� ����������������������� 
�������� �������� �� ������������������������
�����
��������������������
�

ANEXO I 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESF. ELEMENTO FONTE VALOR 
24000 Sec. Municipal de Educação    44.847.550 
24901 Fundo Municipal de Educação    44.847.550 
12.122.0002.2002.0023 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Município     
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coletivo advirá da tarifa cobrada aos usuários e por subsídios 
repassados diretamente, sob forma de redução do valor da 
tarifa. (NR) Parágrafo Único - A fixação de qualquer tipo de 
gratuidade no sistema de transporte público urbano no Municí-
pio de Fortaleza, só poderá ser feita mediante lei complementar 
que indique a fonte de recursos para custeá-la. (NR)” Art. 2º - 
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 Fre-
derico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sérgio Novais 
Eleutério - 1º VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 
2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁ-
RIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Ira-
guassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO. 

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 024,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 188, 189, 190, 
191, 192 e 193, bem como      
acresce o art. 192-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 
os arts. 188, 189, 190, 191, 192 e 193, bem como acresce o 
art. 192-A, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
188 - Caberá ao poder público municipal estabelecer uma polí-
tica habitacional integrada à da União e à do Estado, objetivan-
do solucionar o déficit habitacional, conforme os seguintes 
princípios e critérios: (NR) .............. II - estímulo e incentivo à 
formação de associação e cooperativas populares de habita-
ção; (NR) III - atendimento prioritário à família de baixa renda; 
(NR) .............. V - garantia da segurança jurídica da posse; 
(AC) VI - articulação com outras políticas setoriais da efetiva-
ção de políticas públicas inclusivas, com atenção especial aos 
grupos sociais vulneráveis; (AC) VII - manutenção de sistema 
de controle de beneficiários da política habitacional; (AC) VIII - 
construção de moradia que atinja o mínimo existencial, compa-
tível com a dignidade da pessoa humana. (AC) Parágrafo Único 
- As entidades responsáveis pelo setor habitacional deverão 
contar com recursos orçamentários próprios e de outras fontes, 
com vista à implantação da política habitacional do Município. 
(NR) Art. 189 - A política habitacional do Município deverá prio-
rizar programas destinados à população de baixa renda e se 
constituirá primordialmente de urbanização e regularização 
fundiária de assentamentos irregulares, sem exclusão dos 
projetos de provisão habitacional, atividades contínuas e per-
manentes a integrar o planejamento urbano do Município. (NR) 
Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal elaborará pla-
nos e programas que transcendam as gestões administrativas 
definindo, segundo critérios e ampla discussão com as comuni-
dades faveladas, áreas prioritárias para os planos anuais de 
obras de urbanização e regularização fundiária. (NR) Art. 190 - 
O poder público estimulará a participação popular na efetivação  
da política habitacional com o desenvolvimento de fóruns, con-
selhos e demais instâncias que permitam o acesso da popula-
ção a informações e ao processo de tomada de decisões. (NR) 
Parágrafo Único - O poder público deverá atuar em parceria 
com entidades da sociedade civil visando a construção de 
casas populares, devendo ofertar apoio técnico e financeiro, 
bem como disponibilizar terrenos públicos ou desapropriados 
para construção de novas moradias. (NR) Art. 191 - ................. 
II - atendimento prioritário às famílias com renda média até três 
salários mínimos e submetidos a situação de risco físico; (NR) 
................ V - reserva de percentual da oferta de moradia, nos 
programas habitacionais da Casa Própria, para pessoas com 
deficiência comprovadamente carentes, nos termos da lei; (AC) 

Art. 192 - O poder público só construirá conjuntos habitacionais 
para abrigar a população carente ocupante de assentamentos 
irregulares, quando por questões técnicas ou de estratégia de 
uso do solo não for possível à urbanização dos eventos. (NR) 
Parágrafo Único - Os conjuntos devem ser localizados em 
áreas contíguas ou próximas ao assentamento de modo a não 
desestruturar os vínculos da comunidade onde já residia. (AC) 
Art. 192-A - Nos programas de realização fundiária e loteamen-
tos, o título de domínio ou de concessão real de uso será con-
ferido prioritariamente à mulher, independentemente do estado 
civil. (AC) Art. 193 - OS conjuntos habitacionais, serviços e 
equipamentos serão implantados, preferencialmente, em áreas 
que disponham de infra-estrutura, bem como oferta de trans-
porte coletivo. (NR) Parágrafo Único - Caso os conjuntos habi-
tacionais, serviços e equipamentos sejam implantados em 
áreas em que não disponham de infraestrutura, o Poder Públi-
co Municipal garantirá as condições necessárias à oferta de 
serviços como transporte coletivo. (NR)” 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 dezembro de 2006. Agostinho Frederico C. Gomes 
- PRESIDENTE. Aluisio Sérgio Novais Eleutério - 1º VICE-
PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESI-
DENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio 
Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú Teixei-
ra - 3º SECRETÁRIO. 

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 025,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243 e 244 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. 1° - Ficam alterados 
os arts. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO IV - DA EDUCA-
ÇÃO, CULTURA E DESPORTO (NR) SEÇÃO I (AC) - DA  E-
DUCAÇÃO (AC). Art. 218 - A educação é direito de todos e 
dever do Estado e da família, sendo de responsabilidade do 
Poder Público Municipal a garantia da educação infantil e fun-
damental pública, gratuita e de qualidade, respeitados os prin-
cípios constitucionais, a todo e qualquer cidadão, independente 
de raça, gênero, classe social, credo ou qualquer forma de 
preconceito ou discriminação social. (NR) § 1° - Quando os 
recursos financeiros utilizados forem superiores dos percen-
tuais mínimos estabelecidos na Constituição Federal para ma-
nutenção e desenvolvimento da educação, o Município poderá 
atender a outros níveis da educação quando estiverem plena-
mente atendidas as necessidades de sua área de competência. 
(NR) § 2° - O descumprimento do objeto do caput deste artigo 
importará a responsabilidade da autoridade competente, na 
forma da lei. (NR) Art. 219 - A educação municipal desenvolver-
se-á mediante os seguintes princípios: (NR) I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; (NR) II - 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensa-
mento, a arte e o saber; (NR) III - pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas e coexistência de instituições públi-
cas e privadas de ensino; (NR) IV - crença na capacidade de 
todas as pessoas de aprender, se desenvolver e interferir nas 
formas de organização social; (NR) V - reconhecimento dos 
valores de igualdade, liberdade e solidariedade; (NR) VI - valo-
rização das práticas sociais historicamente construídas; (NR) 
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VII - reconhecimento de que a educação é integral e integrada, 
construída socialmente, e de que se dá nas diferentes dimen-
sões do desenvolvimento humano, sob diversas linguagens; 
(NR) VIII - compreensão de que a pesquisa é uma das condi-
ções para a aprendizagem e desenvolvimento educacional 
desde a 1ª infância; (AC) IX - gestão democrática da educação 
pública; (AC) X - gratuidade do ensino público em estabeleci-
mentos oficiais; (AC) XI - valorização dos profissionais da edu-
cação; (AC) XII - liberdade de organização dos alunos e dos 
trabalhadores da educação; (AC) XIII - garantia de padrão de 
qualidade; (AC). Art. 220 - O dever do Município com a educa-
ção será efetivado mediante as seguintes garantias; (NR) I - 
atendimento a educação infantil em creches, pré-escolas ou 
Centros de Educação Infantil, a crianças de zero a cinco anos 
de idade; (AC) II - atendimento a educação fundamental obriga-
tória, inclusive àqueles que não tiveram acesso na idade pró-
pria; (AC) III - atendimento a pessoas com deficiência pelo 
Sistema Municipal de Educação, na rede regular de ensino da 
1ª e 2ª etapas da Educação Básica, sempre que demandado 
por suas famílias ou responsáveis, respeitadas as suas peculia-
ridades, adaptada a proposta didático-pedagógica da instituição 
e observadas as condições apropriadas determinadas pela 
legislação em vigor; (AC) IV - atendimento especializado aos 
alunos com deficiência, matriculados na rede pública de ensi-
no, sempre que demandado por profissional legalmente habili-
tado, através da rede social de apoio; (AC) V - atendimento a 
pessoas com deficiência em instituições de educação especial 
mantidas pelo poder público, em caráter de exceção, exclusi-
vamente nos casos em que o processo de desenvolvimento do 
educando assim o exija; (AC) VI - implantação, progressiva, da 
oferta de escolas em tempo integral; (AC) VII - implementação 
e implantação de bibliotecas em escolas de ensino fundamen-
tal, creches, pré-escolas ou Centros de Educação Infantil, com 
acervo bibliográfico adequado às necessidades de seus usuá-
rios; (AC) VIII - Educação fundamental, na modalidade jovens e 
adultos, adequada às condições de vida do aluno; (AC) IX - 
realização regular de censo da educação infantil, fundamental e 
especial, com atualização anual e divulgação pública dos da-
dos da educação municipal; (AC) X - aplicação, no mínimo, dos 
recursos da educação conforme percentuais estabelecidos pela 
legislação; (AC) XI - regulamentação em Lei do regime de 
colaboração entre Estado e Município para garantia do desen-
volvimento da educação infantil e fundamental; (AC) XII - esco-
lha democrática da direção escolar dentre os profissionais do 
quadro do magistério público municipal, com a exigência de 
nível superior e qualificação técnica, na forma da lei, assegura-
da a participação direta de professores, funcionários, alunos e 
pais de alunos; (AC) XIII - criação de grupo gestor das escolas 
públicas municipais, integrando as funções administrativa, 
financeira, pedagógica e de secretariado, assegurado o critério 
técnico na seleção desses profissionais entre os servidores 
públicos municipais, na forma da lei; (AC) XIV - reforma e cons-
trução das instituições de educação infantil e de educação 
fundamental, conforme padrões de infra-estrutura estabeleci-
dos em legislação; (AC) XV - ambiente adequado às demandas 
da educação infantil e fundamental e em suas modalidades; 
(AC) XVI - valorização dos trabalhadores da educação e condi-
ções dignas de trabalho, assegurado, na forma da lei, plano de 
carreira e remuneração, piso salarial profissional, formação 
contínua e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, com regime jurídico único para todas as insti-
tuições mantidas pelo município; (AC) XVII - Realização de 
chamada pública anual obrigatória, com ampla divulgação nos 
meios de comunicação, a ser promovida no período de matrícu-
las escolares do Sistema Municipal de Educação; (AC) XVIII - 
Oferta de escola próxima à residência do aluno, assegurado o 
transporte escolar gratuito para todos que não encontraram 
vagas perto de casa, na forma da lei; (AC) XIX - Fornecimento 
obrigatório e gratuito de material didático adequado, alimenta-
ção escolar, fardamento e identidade estudantil a todos os 
alunos da rede pública municipal de educação; (AC) XX - Insti-
tuição e fortalecimento de mecanismos de participação das 
comunidades escolares e locais, através de conselhos escola-
res, grêmios estudantis, dentre outros, assegurada sua plena 

autonomia e a disponibilidade das instalações escolares para 
atividades das organizações de pais alunos e trabalhadores; 
(AC) XXI - Implantação e implementação da inclusão digital, a 
partir do programa municipal de informática educativa. (AC). 
Art. 221 - O Município organizará o Sistema Municipal de Edu-
cação (SME), que abrangerá a 1ª e a 2ª etapas da educação 
básica, educação infantil e fundamental, articulando os órgãos 
e instituições educacionais no âmbito de sua competência, com 
a finalidade de implementação e implantação das políticas 
educacionais, na forma lei. (NR) Parágrafo Único - Compete 
exclusivamente ao Sistema Municipal de Educação: (AC) I - 
estabelecer a organização curricular necessária à unidade da 
base nacional comum, incluídos os conhecimentos acumulados 
historicamente pela humanidade através de diferentes áreas e 
temas transversais, ressaltando o reconhecimento da cultura 
cearense em suas diferentes linguagens. (NR) II - a definição 
dos conteúdos curriculares a serem desenvolvidos nas institui-
ções de educação infantil e de educação fundamental. (NR) Art. 
222 - O Conselho Municipal de Educação, órgão integrante do 
Sistema Municipal de Educação, terá funções normativa, fisca-
lizadora, consultiva e deliberativa, com estrutura organizacional 
colegiada composta por representantes do Poder Público, de 
trabalhadores da educação, de alunos, de sindicatos, Conse-
lhos de Direitos e Tutelares, de famílias e da comunidade, 
segundo as atribuições definidas em lei; (NR) Art. 223 - Os 
recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento 
da educação municipal somente poderão ser utilizados em 
educação pública infantil, fundamental e suas modalidades, 
exceto em caráter temporário, em condições estabelecidas pelo 
Poder Executivo, mediante a celebração de convênios e/ou 
contratos que tenham como objeto a garantia do atendimento 
ao direito constitucional de crianças e adolescentes à educa-
ção, na forma da lei. (NR) § 1° - Compete ao Poder Público 
Municipal, na forma da lei, instituir o Fundo Municipal de Edu-
cação, que integrará o Sistema Municipal de Educação, com 
função gerenciadora de recursos destinados à execução de 
políticas públicas. (AC) § 2° - O Poder Público Municipal repas-
sará, pelo menos trimestralmente, às escolas públicas de sua 
rede, recursos destinados a gastos rotineiros de manutenção e 
custeio, garantindo o princípio de descentralização da gestão 
financeira. (AC) Art. 224 - Compete ao Poder Público Municipal 
a elaboração do Plano Municipal de Educação, de duração 
decenal, em conjunto com organismos colegiados da educa-
ção, do sistema de defesa e garantia de direitos, fóruns, comis-
sões de educação da Câmara Municipal de Fortaleza e da 
Assembléia Legislativa e demais organismos representativos 
da sociedade civil organizada, visando à articulação dos dife-
rentes níveis e modalidades da educação, no sentido da: (NR) I 
- erradicação do analfabetismo no âmbito de Fortaleza; (NR) II - 
universalização da educação obrigatória; (NR) III - atendimento 
na educação infantil sempre que for demandada; (NR) IV - 
garantia de qualidade da educação no âmbito da competência 
municipal; (AC) V - garantia da efetivação dos princípios esta-
belecidos nesta Lei Orgânica. (AC) § 1° - O Plano Municipal de 
Educação será amplamente discutido e referendado pelos 
diversos segmentos sociais direta ou indiretamente envolvidos 
com as questões relativas a políticas de educação municipal; 
(AC) § 2° - O Poder Público Municipal encaminhará o Plano 
Municipal de Educação para apreciação na Câmara Municipal 
de Fortaleza; (AC) § 3° - A Secretaria de Educação Municipal 
apresentará anualmente plano de metas físicas e qualitativas à 
Câmara Municipal, bem como os resultados alcançados no 
exercício anterior, para monitoramento e fiscalização da efeti-
vação das políticas públicas de educação; (AC) Art. 225 - O 
Município realizará periodicamente a Conferência Municipal de 
Educação, com ampla participação popular, objetivando a  
construção e acompanhamento coletivo das políticas públicas 
de educação. (NR) SEÇÃO II (AC) - DA CULTURA (AC). Art. 
226 - O Município protegerá as expressões e bens de valor 
histórico, artístico e cultural, bem como as paisagens naturais e 
construídas e seus sítios arqueológicos, nos quais se incluem: 
(NR) I - as diversas formas de expressão; (NR) II - os modelos 
de criar, fazer e viver; (NR) III - as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; (NR) IV - as obras, objetos, documentos, edifi-
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cações, lugares de memória e demais espaços públicos de 
significado para a história e memória da cidade; (NR) V - Os 
conjuntos urbanos e sítios de valor arqueológico, histórico, 
paisagístico, artístico, ecológico, científico, turístico e arquitetô-
nico; (NR) VI - os edifícios e conjuntos arquitetônicos, as áreas 
verdes e as naturais, os ajardinamentos, os monumentos e 
obras escultóricas, mobiliários urbanos e outros equipamentos 
detentores de referência histórico-cultural. (NR) Art. 227 - É de 
responsabilidade do poder público municipal garantir a todo e 
qualquer cidadão o pleno exercício dos direitos culturais, o 
acesso às fontes de cultura e o apoio e incentivo ao conjunto 
das diversas formas de expressão, modos de criar, fazer e 
viver, manifestações artísticas e culturais, usos e linguagens 
reconhecidas por nosso povo como representativos de suas 
identidades e formadores de seus sentimentos de pertença. 
(NR) § 1º - Ficam asseguradas à Federação das Representa-
ções Carnavalescas do Ceará, subvenções sociais que se 
destinarão à realização do carnaval de rua de Fortaleza. § 2º - 
Fica estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado 
da data do término do carnaval, para a Federação das Repre-
sentações Carnavalescas do Estado do Ceará realizar a pres-
tação de contas junto à Secretaria Municipal competente. § 3º - 
O não cumprimento do § 2º deste artigo acarretará na suspen-
são do repasse no ano seguinte, ficando a Secretaria Municipal 
competente responsável pela organização do evento. Art. 228 - 
As políticas públicas de Cultura do Município de Fortaleza 
serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura ou 
órgão equivalente. (NR) Art. 229 - O Poder Público Municipal 
garantirá a defesa, proteção, preservação, valorização e divul-
gação do patrimônio histórico material e imaterial, através de: 
(NR) I - delimitação, na forma da lei, de Zonas Especiais de 
Patrimônio Histórico; (NR) II - elaboração da legislação especí-
fica de proteção aos bens de valor histórico cultural, que consti-
tuam referenciais da história e da memória cearense; (NR) III - 
elaboração de legislação, programas e projetos que criem 
incentivos e compensações para estimular a proteção e preser-
vação do patrimônio e da memória pelos cidadãos; (NR) IV - 
desenvolvimento de ações para dotar o Município de Fortaleza 
com os equipamentos necessários à guarda, proteção, conser-
vação, preservação e divulgação do patrimônio e da memória 
produzida ao longo da nossa história; (NR) V - criação de estí-
mulos à pesquisa, organização e produção de registros e a 
constituição e guarda de acervos sobre a memória histórica e 
cultural da cidade; (NR) VI - elaboração de programas e ações 
de proteção, registro e preservação do patrimônio material e 
imaterial da cultura cearense em Fortaleza; (NR) VIII - elabora-
ção de programas e ações de educação patrimonial, com o 
engajamento da sociedade, de forma a sensibilizar e comparti-
lhar com os diferentes segmentos sociais a tarefa de proteger e 
preservar a memória, a história e a cultura locais. (NR) Art. 230 
- O Poder Público Municipal garantirá a defesa dos usos dos 
bens culturais públicos em função do interesse coletivo. (NR) 
Art. 231 - O Município garantirá o cumprimento da legislação 
acerca da acessibilidade para as pessoas com deficiência, 
mediante: (NR) I - supressão de barreiras e obstáculos arquite-
tônicos nos equipamentos culturais existentes; (AC) II - cons-
trução de equipamentos culturais em conformidade com a 
legislação em vigor; (AC) Art. 232 - As políticas públicas desen-
volvidas pelo Município de Fortaleza para o apoio e incentivo 
ao exercício das atividades de criação, produção e difusão 
artístico-cultural, intelectual, científica e de comunicação, de-
senvolver-se-ão mediante os seguintes princípios: (NR) I - 
equidade de condições de acesso aos meios de fomento para 
criação, produção e difusão promovidas pelo município; (AC) II 
- reconhecimento de que cultura é uma construção social e que 
se dá nas diferentes dimensões do desenvolvimento humano, 
sob diversas linguagens e que deve estar integrada aos pro-
cessos educativos; (AC) III - identificação e valorização das 
manifestações das culturas populares referentes aos diferentes 
grupos formadores de nossa sociedade; (AC) IV - liberdade de 
criar, produzir, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; (AC) V - pluralismo de idéias e concepções artístico-
culturais e coexistência de instituições públicas e privadas para 
o fomento à criação e fruição; (AC) VI - gestão democrática das 

instituições públicas e de seus recursos; (AC) VII - reconheci-
mento da importância do intercâmbio entre as culturas estran-
geiras e local como suporte para o desenvolvimento da cultura 
local; (AC). Art. 233 - As políticas públicas de Cultura do Muni-
cípio efetivar-se-ão mediante: (NR) I - elaboração e/ou aprimo-
ramento de leis de incentivo à criação, produção e difusão 
cultural, incluindo mecanismos específicos para pequenos e 
médios produtores culturais; (AC) II - inventário, mapeamento e 
valorização continuada dos sítios, lugares, edificações isoladas, 
conjunto arquitetônicos, grupos, artistas e manifestações cultu-
rais do patrimônio material e imaterial, e sua democrática dis-
ponibilização ao uso público. (AC). Art. 234 - O Município orga-
nizará o Sistema Municipal de Cultura (SMC), que abrangerá e 
articulará todos os órgãos e instituições culturais no âmbito de 
sua competência, com a finalidade de implementar e implantar 
as políticas públicas de cultura. (NR) § 1° - O Conselho Munici-
pal de Cultura, órgão de assessoramento integrante do Sistema 
Municipal de Cultura, terá funções normativa, deliberativa, 
fiscalizadora e consultiva, com estrutura organizacional colegi-
ada composta por representantes do Poder Público e da socie-
dade civil, segundo as atribuições definidas em lei. (AC) § 2° - 
Compete ao Poder Público Municipal constituir o Fundo Muni-
cipal de Cultural, que integrará o Sistema Municipal de Cultura 
(SMC) com função gerenciadora de recursos destinados à 
execução das políticas públicas. (AC) Art. 235 - Compete ao 
Poder Público Municipal a elaboração do Plano Municipal de 
Cultura, de duração plurianual, em conjunto com organismos 
colegiados da cultura e da sociedade civil organizada. (NR) Art. 
236 - O Município realizará periodicamente a Conferência Mu-
nicipal de Cultura, com ampla participação popular, objetivando 
a construção e acompanhamento coletivo das políticas públi-
cas. (NR) Art. 237 - Como instrumento de acesso e fomento à 
cultura, fica o Poder Público Municipal incumbido de garantir a 
Meia Cultural aos estudantes regularmente matriculados em 
estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos oficial-
mente pelo Poder Público. (NR) Parágrafo Único - Entende-se 
como Meia Cultural o abatimento de 50% (cinqüenta por cento) 
no preço cobrado pelas casas exibidoras de espetáculos tea-
trais, musicais, cinematográficos e circenses. (NR) SEÇÃO III 
(AC) DO DESPORTO (AC). Art. 238 - É dever do Município 
fomentar e incentivar as práticas esportivas formais e não for-
mais, com direito de cada um. (NR) Art. 239 - As políticas públi-
cas do Esporte no Município desenvolver-se-ão com base nos 
seguintes princípios: (NR) I - promoção do esporte enquanto 
uma das dimensões do desenvolvimento humano; (AC) II - 
solidariedade, cooperação e inclusão social; (AC) III - universa-
lização do acesso a oportunidades de prática de esporte; (AC) 
IV - compreensão da atividade física como forma de promoção 
da saúde; (AC) V - gestão democrática; (AC) VI - desenvolvi-
mento do esporte como atividade de lazer, de educação e de 
auto rendimento. (AC) Art. 240 - O dever do Município com o 
esporte será efetivado mediante a garantia de: (NR) I - estrutu-
ração de órgão competente para elaboração, desenvolvimento 
e divulgação das políticas públicas de esporte; (AC) II - promo-
ção de ações intersetoriais envolvendo as Secretarias afins; 
(AC) III - dotação de recursos orçamentários para a realização 
dos programas esportivos; (AC) IV - garantia de espaços públi-
cos e unidades esportivas para atividades de esporte, tendo em 
vista o atendimento a população de crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, pessoas com deficiências e com necessidades 
especiais; (AC) V - efetivação de parcerias com Instituições de 
Ensino Superior, devidamente credenciadas, escolas da edu-
cação básica, públicas e privadas, bem como com associações 
de bairros, ligas esportivas, clubes e outras instituições do 
gênero para o desenvolvimento de atividades e programas 
esportivos; (AC) VI - valorização dos profissionais do esporte; 
VII - desenvolvimento de programas de esporte como atividade 
de educação, em articulação com o Sistema Municipal de Edu-
cação; (AC) VIII - incentivo da prática esportiva destinada a 
pessoas com deficiência e necessidades especiais; (AC) IX - 
construção, reforma e manutenção de quadras, campos, insta-
lações e equipamentos esportivos; (AC) X - urbanização de 
espaços para a realização de atividades esportivas; (AC) XI - 
criação de ambientes apropriados para a prática de esportes 
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não convencionais; (AC) XII - elaboração de diagnóstico sobre 
o esporte no Município, objetivando identificar as demandas 
para definição das políticas públicas; (AC) XIII - incentivo à 
ciência e tecnologia do esporte. (AC) Art. 241 - O Município 
promoverá programas esportivos destinados às pessoas com 
deficiência e necessidades especiais, cedendo equipamentos 
fixos em horários que lhes permitam vencer as dificuldades do 
meio. (NR) Parágrafo Único - O Poder Público Municipal insta-
lará equipamentos adequados, conforme legislação vigente, à 
pratica de exercícios físicos por pessoas com deficiência e 
necessidades especiais em centros comunitários, escolas pú-
blicas municipais e nos diversos espaços públicos de práticas 
esportivas. (NR) Art. 242 - Fica garantida a destinação de áreas 
de atividades esportivas nos projetos de urbanização, de habi-
tação e de construção de unidades escolares no Município de 
Fortaleza. (NR) Art. 243 - O Município organizará o Sistema 
Municipal de Esporte, que compreenderá o esporte educacio-
nal, o esporte de lazer e o esporte de alto rendimento, com a 
finalidade de implantação e implementação das políticas públi-
cas de esporte. (NR) Art. 244 - O Município criará, na forma da 
lei, o Conselho Municipal do Esporte, com funções deliberativa, 
consultiva e fiscalizadora. (NR) Parágrafo Único - O Conselho 
Municipal de Esporte terá estrutura organizacional colegiada, 
composta por representação do poder público municipal e da 
sociedade civil. Art. 244-A - O Município realizará periodica-
mente a Conferência Municipal do Esporte, com ampla partici-
pação popular, objetivando a construção e acompanhamento 
coletivo das políticas públicas de esporte. (AC) Parágrafo Único 
- Compete ao Município a elaboração do Plano Municipal de 
Esporte, garantida a participação de organismos colegiados do 
Esporte, Comissões de Educação, Cultura e Desporto da Câ-
mara Municipal de Fortaleza e da Assembléia Legislativa e 
demais representações da sociedade civil. (AC)”. Art. 2° - Fi-
cam suprimidos os arts. 269, 270 e 271 da Lei Orgânica do 
Município. Art. 3° - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI-
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 15 de dezembro de 
2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Alui-
sio Sérgio Novais Eleutério - 1º VICE-PRESIDENTE. José 
do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão 
Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SE-
CRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO. 

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 026  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 245, 249, 250, 
251, 253, 254, 256 e 257 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. 245, 249, 250, 251, 253, 254, 256 e 257, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 245 - ....... § 1º - ........ IV - 
acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Municí-
pio às ações e serviços de promoção e recuperação da saúde 
conforme necessidade, sem qualquer discriminação: (NR) ........ 
§ 3º - ........... II - integração na prestação das ações de saúde 
preventivas e  curativas: (NR) ........... IV - participação paritária 
de entidades representativas dos usuários em relação aos 
demais segmentos nas instâncias de controle social, como 
conselhos locais, regionais e municipais e conferências regio-
nais e municipais. (NR). Art. 246 - O Secretário Municipal da 
Saúde, ou extraordinariamente o Conselho Municipal da Saú-
de, convocará, a cada quatro anos, uma  conferência municipal 
de saúde, formada por representações dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde no município e esta-

belecer as diretrizes da política municipal de saúde. (NR) 
........... Art. 249 - As ações de saúde são de natureza pública, 
devendo sua execução ser feita através de serviços oficiais e, 
complementarmente, por terceiros, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades sem fins 
lucrativos e as filantrópicas. (NR). Parágrafo Único - A instala-
ção de novos serviços públicos ou privados de saúde deve ser 
discutida e aprovada no âmbito do sistema único de saúde e do 
Conselho Municipal de Saúde. (NR). Art. 250 - As ações e 
serviços de saúde são  prestados, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), respeitadas as seguintes diretrizes: ......... III - 
universalização da assistência de igual qualidade com instala-
ção e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à popu-
lação, conforme necessidade; (NR) ......... VIII - disponibilizar, 
nos centros de saúde do município, os profissionais das áreas 
de acupuntura e fisioterapia. (AC). IX - implantar e implementar 
a política municipal de reabilitação, compreendendo ações nos 
níveis primários, secundário e terciário de assistência à saúde; 
(AC). Art. 251 - ......... I - gerenciar e coordenar o Sistema Único 
de Saúde (SUS) no âmbito do município, em articulação com a 
Secretaria da Saúde do Estado; (NR). II - elaborar e atualizar 
periodicamente o plano municipal de saúde, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde, em 
consonância com os Planos Estadual e Nacional de Saúde; 
(NR). III - elaborar a proposta orçamentária e complementar do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para o município; (NR) ........ 
VIII - planejar e executar ações de vigilância sanitária e epide-
miológica e de saúde do trabalhador no âmbito do município; 
(NR). IX - participar e executar as ações de preservação e 
controle do meio ambiente e de saneamento básico no âmbito 
do município, em articulação com os demais órgãos governa-
mentais. (NR) ........ Art. 253 - Será destinado orçamento para o 
setor da saúde, que possibilite um atendimento capaz de pre-
venir, promover, manter e recuperar a saúde da mulher. (NR). 
Art. 254 - Será assegurada assistência integral à saúde da 
mulher na rede municipal, ampliando o atendimento aos aspec-
tos mental e psicológico. (NR) .......... Art. 256 - Serão criados 
comitês de controle da mortalidade materna e infantil, na Se-
cretaria Municipal de Saúde, integrados por profissionais da 
área e representantes da comunidade. (NR). Art. 257 - Será 
garantida a prevenção do câncer cérvico-uterino e detecção 
precoce do câncer da mama, para assegurar a proteção da 
população feminina, com garantia de referenciamento para 
níveis mais complexos de tenção. (NR). Parágrafo Único - 
Sempre que possível será assegurado auxílio nos casos em 
que seja necessário a realização de cirurgias de reconstituição 
de mama às mulheres mastectomizadas. (AC) .........” Art. 2º - 
Fica suprimido o inciso VI do art. 250 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. Aluisio 
Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do 
Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sa-
les - 1º SECRETÁRIO. Elpídio Nogueira Moreira - 2º SE-
CRETÁRIO. José Iraguassu Teixeira - 3º SECRETÁRIO. 

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 027,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera ao arts. 261, 262, 264, 
265, 266, 267, 268, 273, 274 e 
275, na forma que indica e da 
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. 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 273, 274 e 275, que 
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 Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA em 31 de dezembro de 2002.  
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ANEXO I 

 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 

 
Simbologia Quantidade 

DAS. 1 29 
DAS.2 22 
DAS.3 30 

TOTAL GERAL 81 
 

ANEXO II 
 

Denominação Referência 
Inicial Qtde 

Auxiliar de Enfermagem (1) 3D 48 
Médico (1) 9F 24 
Motorista (Socorrista) (1) 4E 80 
Agente Municipal de Serviços Públicos e 
de Cidadania (2) 2B 150 
Agente Especial de Serviços Públicos (2) 2D 15 

TOTAL GERAL 317 
 
(1) Cargos transferidos para o Quadro Permanente - Poder 

Executivo (Secretaria Municipal de Saúde (SMS); 
(2) Cargos transferidos para o Quadro Permanente - Poder 

Executivo (Gabinete do Prefeito/Guarda Municipal de 
Fortaleza). 

������������
�
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Dispõe sobre a educação ambi-
ental, institui a política municipal 
de educação ambiental e dá ou-
tras providências. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 

CAPÍTULO I 
Da Educação Ambiental 

 
 Art. 1° - Entende-se por educação ambiental os 
processos através dos quais o indivíduo e a coletividade cons-
troem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
considerando-o bem social de uso comum, essencial à sadia 
qualidade e sustentabilidade da vida humana.  
 Art. 2° - A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente da educação municipal, devendo estar 
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalida-
des do processo educativo em caráter formal e não-formal. 
 Art. 3° - Todos os cidadãos têm direito à educação 
ambiental como parte do processo educativo mais amplo, in-
cumbindo: 
 I - ao Poder Público, definir políticas públicas que 
incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambi-
ental em todos os níveis de ensino e o engajamento da so-
ciedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Fe-
deral; 
 II - às instituições educativas, promover a educa-
ção ambiental de maneira integrada aos seus programas edu-
cacionais; 

 III - ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA), promover ações de educação ambien-
tal integradas aos programas de conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente; (VETADO)  
 IV - às empresas entidades de classe, instituições 
públicas e privadas, promover programas destinados à capaci-
tação dos trabalhadores visando a um controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do 
processo produtivo no meio ambiente; (VETADO) 
 V - à sociedade como um todo, manter atenção 
permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que 
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a pre-
venção, a identificação e a solução de problemas ambientais. 
 Art. 4° - São princípios básicos da educação am-
biental: 
 I - o enfoque humanista, democrático e participa-
tivo; 
 II - a concepção do meio ambiente em sua totali-
dade, considerando a interdependência e integração entre o 
meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 
sustentabilidade; 
 III - o pluralismo e diversidade de idéias e con-
cepções pedagógicas, na perspectiva da interdisciplinaridade; 
 IV - a vinculação entre ética, educação, trabalho e 
práticas sociais; 
 V - a garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo; 
 VI - a permanente avaliação crítica do processo 
educativo; 
 VII - a abordagem articulada das questões ambi-
entais locais, regionais, nacionais e globais; 
 VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade 
e à diversidade cultural; 
 IX - a adoção de princípios e diretrizes estabele-
cidos na agenda 21 da ONU (Organização das Nações Uni-
das). 
 Art. 5° - São objetivos fundamentais da educação 
ambiental: 
 I - o desenvolvimento de uma compreensão inte-
grada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas            
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, le-
gais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éti-
cos; 
 II - a garantia de democratização na elaboração 
dos conteúdos e da acessibilidade e transparência das infor-
mações ambientais; 
 III - o estímulo e o fortalecimento de uma consci-
ência crítica sobre a problemática ambiental e social; 
 IV - o incentivo à participação individual e cole-
tiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio           
do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade   
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidada-
nia; 
 V - o estímulo à cooperação entre as diversas 
regiões do município, em níveis micro e macrorregionais, com 
vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equili-
brada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solida-
riedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; 
 VI - o fomento e o fortalecimento da integração 
com a ciência e tecnologia. 
 

CAPÍTULO II 
Da Política Municipal de Educação Ambiental 

 
SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
 

 Art. 6° - Fica instituída a Política Municipal de 
Educação Ambiental. 
 Art. 7° - A Política Municipal de Educação Ambien-
tal envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entida-
des integrantes do SISNAMA, instituições educacionais públi-
cas e privadas do sistema de ensino, os órgãos públicos da 
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União, do Estado, do Município e do órgão municipal de educa-
ção, o COMDEMA, e organizações não-governamentais com 
atuação em educação ambiental. 
 Art. 8° - As atividades vinculadas à Política Muni-
cipal de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na 
educação formal e não-formal, através das seguintes linhas de 
atuação interrelacionadas: 
 I - capacitação de recursos humanos; 
 II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
experimentações; 
 III - produção de material educativo; 
 IV - acompanhamento e avaliação. 
 
 § 1° - Nas atividades vinculadas à Política Munici-
pal de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e 
objetivos fixados por esta Lei. 
 § 2° - A capacitação de recursos humanos voltar-
se-à para: 
 I - a incorporação da dimensão ambiental durante 
a formação e a especialização dos educadores de todos os 
níveis e modalidades de ensino; 
 II - a formação e atualização de todos os profis-
sionais em questões ambientais; 
 III - a preparação de profissionais orientados para 
as atividades de gestão ambiental; 
 IV - a formação e atualização de profissionais 
especializados na área de meio ambiente; 
 V - o atendimento da demanda dos diversos seg-
mentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambi-
ental. 
 § 3° - As ações de estudos, pesquisas e experi-
mentações voltar-se-ão para: 
 I - o desenvolvimento de instrumentos e meto-
dologias visando à incorporação da dimensão ambiental, de 
forma interdisciplinar nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino; 
 II - a difusão de conhecimentos e de informações 
sobre a questão ambiental; 
 III - o desenvolvimento de instrumentos e metodo-
logias visando à participação das populações interessadas na 
formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemá-
tica ambiental; 
 IV - a busca de alternativas curriculares e metodo-
lógicas da capacitação na área ambiental; 
 V - o apoio a iniciativas e experiências locais e 
regionais, incluindo a produção de material educativo. 
 
                           SEÇÃO II 
 Da Educação Ambiental no Ensino Formal 
 
 Art. 9° - Entende-se por educação ambiental no 
ensino formal a desenvolvida no âmbito dos currículos das 
instituições escolares públicas municipais, englobando: 
 I - educação básica: infantil e fundamental; 
 II - educação especial; 
 III - educação para população tradicionais. 
 Art. 10 - A educação ambiental será desenvolvida 
como uma prática educativa integrada, contínua e permanente 
em todos os níveis e modalidades de ensino formal. 
 § 1° - A educação ambiental não deve ser implan-
tada como disciplina específica no currículo escolar. 
 § 2° - Nos cursos de extensão e nas áreas volta-
das aos aspectos metodológicos da educação ambiental, 
quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina 
específica. 
 Art. 11 - Os professores municipais em atividade 
deverão receber formação complementar em suas áreas de 
atuação, com o propósito de atenderem adequadamente ao 
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Municipal de 
Educação Ambiental. 
 Art. 12 - A autorização e supervisão do funciona-
mento de instituição de ensino e de seus cursos, nas redes 
pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos 
arts. 10 e 11 desta Lei. 

SEÇÃO III 
Da Educação Ambiental Não-Formal 

 
 Art. 13 - Entende-se por educação ambiental não-
formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização 
da coletividade sobre a problemática ambiental, e à sua organi-
zação e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 
 Parágrafo Único - O Poder Público Municipal 
incentivará: 
 I - a difusão, através dos meios de comunicação 
de massa, de programas educativos e de informações acerca 
de temas relacionados ao meio ambiente; 
 II - a ampla participação das escolas públicas 
municipais e de organizações não-governamentais na formula-
ção e execução de programas e atividades vinculadas à edu-
cação ambiental não-formal; 
 III - a participação de empresas públicas e priva-
das no desenvolvimento de programas de educação ambiental, 
em parceria com as escolas e organizações não-gover-
namentais. 
 

CAPÍTULO III 
Da Execução da Política Municipal de Educação Ambiental 

 
 Art. 14 - A coordenação da Política Municipal de 
Educação Ambiental ficará a cargo da Fundação Municipal de 
Educação Ambiental de Fortaleza, que será seu órgão gestor. 
 Art. 15 - São atribuições do órgão gestor: 
 I - definição de diretrizes para implementação a 
nível municipal; 
 II - articulação, coordenação e supervisão de 
planos, programas e projetos na área de educação ambiental 
municipal; 
 III - participação na negociação de financiamentos 
e planos, programas e projetos na área de educação ambiental. 
 Art. 16 - O Município, na esfera de sua competên-
cia e na área de sua jurisdição, definirá diretrizes, normas e 
critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e 
objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental. 
 Art. 17 - A seleção de planos e programas, para 
fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política 
Municipal de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-
se em conta os seguintes critérios: 
 I - conformidade com os princípios, objetivos e 
diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental; 
 II - prioridade aos órgãos integrantes da rede 
municipal de educação e do COMDEMA; 
 III - economicidade, medida pela relação entre a 
magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado  
pelo plano ou programa proposto. 
 Parágrafo Único - Na seleção a  que se refere o 
caput deste artigo, devem ser contemplados de forma eqüitati-
va, os planos, programas e projetos das diferentes regiões ou 
distritos do município. 
 Art. 18 - Devem ser destinados a ações em edu-
cação ambiental, pelo menos 15% (quinze por cento) dos re-
cursos arrecadados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 Art. 19 - Os programas de assistência técnica e 
financeira relativas a meio ambiente e educação, em nível 
municipal, devem alocar recursos às ações de educação ambi-
ental. 

CAPÍTULO IV 
Disposições  Finais 

 
 Art. 20 - O Poder Executivo Municipal regulamen-
tará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado  a partir de 
sua publicação. 
 Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 31 de dezembro de 2002.  
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RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002

FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS

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

FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680




CAPÍTULOIII
DAAUTORIZAÇÃOPARAAEXPLORAÇÃODE
ESTACIONAMENTOSEMÁREASPÚBLICAS

 Art. 12° OPoderExecutivoMunicipal também
fica autorizado a outorgar a concessão para a exploração de
áreaspúblicasporparticulares,paraaconstruçãodeestacio
namentos subterrâneos, edifíciosgaragem ou outros instru
mentossemelhantes, comoobjetivodeaumentaraofertade
vagasdeestacionamentoemelhoraramobilidadeurbananas
viaspúblicasdoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoSerá
obrigação do concessionário a urbanização, revitalização ou
requalificaçãodasáreaspúblicasobjetodaconcessão,deven
dofomentarodesenvolvimentourbanodolocal.Art.13°Além
damodalidade prevista no art. 12, oPoderPúblicoMunicipal
poderá autorizar, ainda, a exploração de áreas públicas por
particulares, para a construção de estacionamentos subterrâ
neoseedifíciosgaragempormeiodeparceriapúblicoprivada
ouatravésdeoutraformaprevistaemlei.ParagrafoÚnicoOs
estacionamentos públicos de que trata o caput deste artigo
poderão ser construídos no subsolo de bens públicos de uso
comum do povo, em especial de logradouros públicos, como
praçaseviaspúblicas,osquaispermanecerãoafetadosaoseu
usoe formatooriginal,observadasasmedidasdecompatibili
zação necessárias à construção. Art. 14°  A exploração dos
equipamentos públicos por particular, prevista neste capítulo,
não poderá ter prazo superior a 30 (trinta) anos. Parágrafo
Único  Ao final do prazo previsto no caput deste artigo, os
equipamentosebenefíciosgeradosserãorevertidosaoPoder
Público,semqualquerônus,podendoserdadadestinaçãoque
melhorlheaproveite.

CAPÍTULOIV
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 15° Os recursos provenientes do Sistema
deEstacionamentoRotativoZonaAzul, de sua concessãoou
da exploração de locais públicos por particulares, nos casos
previstosnestaLei,serãoaplicados,exclusivamente,nasinali
zação,manutençãoeimplantaçãodeviaselogradourospúbli
cos.Art.16°AoPoderPúblicoMunicipalnãocaberáqualquer
responsabilidadeporacidentes,danos, furtosouprejuízos,de
qualquer natureza, que os veículos dos usuários venham a
sofrer naáreadoEstacionamentoRotativoZonaAzul ounos
estacionamentos construídos através da concessão prevista

nesta Lei. Art. 17°  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em22deoutubro
de 2015.      






Dispõesobreofomentoàpes
quisa,extensãoe inovação,no
âmbito do Município de Forta
leza,edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º OPoderExecutivodeverá fomentar asatividadesde
pesquisaeextensão relacionadasàsáreasdasaúde, educa
ção, esporte e lazer, cultura, assistência social e inovação
tecnológica.Art.2ºParaosfinsdestaLei,ficaoPoderExecu
tivo, por meio de seus órgãos e entidades, autorizado a: I 
Custear total ouparcialmente projetosde pesquisa oudeex
tensãodestinadosaodesenvolvimentodasáreaselencadosno
art.1ºdestaLei;IIPromoverointercâmbioentrepesquisado
res locais, deoutrosEstadosedoexterior,medianteconces
sãodebolsaseauxíliosespecíficos;IIIApoiaraformaçãoeo
aperfeiçoamento de recursos humanos para pesquisa e ativi
dades de extensão, nos níveis médio, superior e de pós
graduação, mediante a concessão de bolsas e auxílios; IV 
Contribuir para a formação continuada de recursos humanos
para a pesquisa, extensão e inovação. Parágrafo Único  As
bolsaseauxíliosdequetrataesteartigoterãoosseusvalores
e período de concessão definidos por Decreto do Chefe do
PoderExecutivo.Art.3ºFicaoPoderExecutivoautorizadoa
solicitaracessão,comousemônusparaoórgãocessionário,
de empregadosde entidades integrantes dos serviços sociais
autônomosedeorganizaçõessociaisqualificadaspeloMunicí
piodeFortalezaoupeloEstadodoCeará,paraoexercíciode
cargoemcomissãodaadministraçãodiretae indiretamunici
pal.ParágrafoÚnico Ficamconvalidadososatos relativosà
cessãodepessoasdeque trataocaputdesteartigo, realiza
dosapartirdeprimeirodejaneirode2013.Art.4ºASecreta
riaMunicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPOG)
ficaautorizadaaexpedirnormascomplementares,visandodar
fiel cumprimentoaodispostonestaLei.Art. 5º Asdespesas
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decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das
dotaçõesorçamentáriasprópriasdecadaórgãoe/ouentidade
doPoderExecutivoMunicipal.Art.6ºEstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em22deoutubrode2015.









InstituioFundode Investimen
to eDesenvolvimento de Ativi
dades da Administração Fa
zendária(FIDAF),noâmbitoda
Secretaria Municipal das Fi
nanças, e dá outras providên
cias.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFica instituídooFundodeInvestimentoeDesenvolvi
mento de Atividades da Administração Fazendária Municipal
(FIDAF), vinculado à Secretaria Municipal das Finanças
(SEFIN),comautonomiaadministrativaefinanceira,noslimites
dalegislaçãoemvigor,destaLeiedoseuregulamento.Art.2º
OFIDAFtemporobjetoasuplementaçãodosrecursosfinan
ceirosdestinadosaatenderàsdespesascomagestão,amo
dernização,apremiaçãodeservidoresfazendáriosbaseadano
incrementodaarrecadaçãoecomoaperfeiçoamentocontínuo
das atividades realizadas noâmbito daAdministraçãoFazen
dária Municipal, na forma que dispuser o regulamento desta
Lei.§1ºOmontantedosrecursosdestinadosàpremiação,a
títulodeincentivoaoincrementoanualdaarrecadaçãotributá
ria, será pago aos beneficiários, trimestralmente, até o último
diadomêssubsequenteaotrimestrebasedoexercício,atítulo
devantagempessoalnãoincorporávelenemcomputávelpara
o cálculo de qualquer vantagem remuneratória, adicional de
férias,décimoterceiro,ouparafinsdebenefíciodeaposenta
doria ou pensão. § 2º  Os valores pagos aos servidores, a
títulodeincentivoaoincrementodaarrecadaçãotributária,em
face da sua natureza e eventualidade, não são sujeitos ao
limiteprevistonoart.37, incisoXI,daConstituiçãoFederalde
1988.§3ºParaefeitosdestaLei,consideraseAdministração
FazendáriaasatividadesdesenvolvidasnoâmbitodaSecreta
riaMunicipaldasFinanças,nostermosdoart.136daLeiCom
plementarnº159,de23dedezembrode2013–CódigoTribu
tárioMunicipal.Art.3ºRessalvadoopagamentodapremiação
baseadano incrementoanualrealdaarrecadaçãoaosgrupos
deservidoresaqueserefereo§1ºdoart.4ºdestaLei,éve
dada a utilização de recursos do FIDAF para pagamento de
vencimentosouderemuneraçãodeservidordaadministração
direta ou indireta doMunicípio. Art. 4º O valor individual da
premiação,atítulodeincentivoaoincrementodaarrecadação
tributária, a ser pago aos servidores fazendários em efetivo
exercício na Secretaria Municipal das Finanças, será obtido
peladivisãodomontantedosrecursosdestinadosàpremiação
pelosomatóriodosíndicesdecadagrupodecargos,emultipli
cado pelo índicedogrupo, e, emseguida, omontanteobtido
serádivididopelonúmerodeservidoresdogrupo.§1ºPara
finsdodispostonesteartigo,ficamdefinidososseguintesgru
posdecargosoufunções:IGrupo1–AuditoresdoTesouro
Municipal; II Grupo2–AnalistasdoTesouroMunicipal; III 
Grupo 3 – Assistentes Técnicos do Tesouro Municipal; IV 
Grupo4–AuxiliaresdoTesouroMunicipal.§2ºOíndicedos
gruposreferidosno§1ºdesteartigoserádefinidopelamultipli
caçãodonúmerodeservidoreslotadosnosrespectivoscargos
ou funções integrantes do grupo, pelos seguintes pesos: I 
Grupo1–Peso3(três);IIGrupo2–Peso2,1(doisinteirose
umdécimo); III Grupo 3 –Peso 1,8 (um inteiro e oito déci
mos);IVGrupo4–Peso1,5(uminteiroecincodécimos).Art.
5ºConstituemrecursosdoFIDAF:I1%(umporcento)das
receitas provenientes da arrecadação: a) Dos impostos, das

taxasedacontribuiçãodemelhoriadecompetênciadoMunicí
pio; b) Das multas por infração à legislação tributária e dos
acréscimosmoratórios por atraso no pagamento dos créditos
tributários oriundos dos tributos previstos na alínea “a” deste
inciso; c) Das transferências constitucionais para o Município
previstasnosarts.158e159daConstituiçãoFederalde1988.
II Percentualdo incrementoanualrealdasreceitasaquese
referemasalíneas“a”e“b"doincisoIdocaputdesteartigo,e
das transferências constitucionais para o Município previstas
nosincisosIeIVdoart.158daConstituiçãoFederalde1988,
aserdefinidoanualmenteporatodoChefedoPoderExecuti
vo,observadososlimitesestabelecidosno§2ºdesteartigo;III
Doaçõeselegados;IVTransferênciasdeoutrosFundosou
destaques de dotações orçamentárias, na forma da lei; V 
Ressarcimento, a qualquer título, de despesas pagas pelo
FIDAF;VIAsdotaçõesconsignadasnoorçamentoeoscrédi
tosadicionaisque lhe sejamdestinados;VII Outras receitas
que lhe forem atribuídas pela legislação. § 1º  A receita do
incrementoaquealudeo inciso II do caput desteartigo será
destinada exclusivamente: I  80% (oitenta por cento) do seu
valorparaopagamentodapremiaçãoaosservidoresfazendá
riosemefetivoexercíciodesuas funçõesnaSEFIN; II 20%
(vinte por cento) do seu valor para a realização dedespesas
cominvestimentosrelevantesparaamodernizaçãoeoaperfei
çoamento da administração tributária. § 2º  O percentual de
incremento anual real a que alude o inciso II do caput deste
artigoatenderáàsseguintespremissas: I Será fixadoanual
menteporatodoPoderExecutivo,em índicenunca inferiora
10%(dezporcento)ousuperiora40%(quarentaporcento);II
 O decreto que estabelecer o referido percentual deverá ser
publicadonomêsdejaneirodecadaexercício;IIINahipótese
denãosereditadooatodoChefedoPoderExecutivonoprazo
legal,opercentualsobreoincrementoparaoexercícioseráde
30%(trintaporcento).§3ºOsrecursosdoFIDAFserãoobje
todeaplicação financeiraeseus rendimentos integrarãosuas
receitas. §4º ParaodispostonestaLei, considerase incre
mentoanualrealdareceitaoresultadomaiorquezeronadife
rençaentreo valorarrecadadonoexercíciobase, comparado
com o valor arrecadado no exercício imediatamente anterior,
atualizadopeloÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidorAm
ploEspecial(IPCAE)ououtroquevenhaasubstituílo.Art.6º
OsuperávitfinanceiroapuradonobalançodoFIDAF,quando
do encerramento de cada exercício financeiro, será automati
camente transferido para o exercício seguinte, a crédito do
mesmoFundo,ressalvadoquandonãohouverprojetoouativi
dade em processo de contratação, hipótese na qual serão
transferidos 80% (oitenta por cento) do saldo do FIDAF sem
comprometimentoparaacontadoTesouroMunicipal.Art.7º
OFIDAFteráescrituraçãocontábilprópria,ficandoaaplicação
deseusrecursossujeitaàprestaçãodecontasaoTribunalde
ContasdoMunicípio,nosprazosprevistosemlegislaçãoespe
cífica. Art. 8º  As despesas orçamentárias com a execução
desta Lei Complementar correrão à conta das dotações pró
prias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionaisnecessáriosà implementaçãodoFundo.Art.9ºO
ChefedoPoderExecutivo,noprazodeaté90 (noventa)dias
dapublicaçãodestaLeiComplementar,deveráexpedirosatos
necessários à sua regulamentação. Art. 10°  Esta Lei Com
plementarentraemvigornadatadesuapublicação,produzin
doefeitos financeirosapartir deprimeirode janeirode2015,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RAMUNICIPALDEFORTALEZA,em26deoutubrode2015.
      







Regulamenta a concessão,
aplicação e prestação de con
tasdeSuprimentosdeFundos
no âmbito da Administração
Pública Municipal de Fortaleza
edáoutrasprovidências.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 Nº 13.719

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI N° 9317 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007 

Institui o Sistema Municipal de 
Ensino de Fortaleza, renomeia 
e reformula o Conselho de                
Educação de Fortaleza (CEF) e 
dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído, nos termos do art. 211 da Constituição 
Federal de 1998, do art. 11 da Lei n. 9.394/96, e do art. 272 da 
Lei Orgânica do Município (LOM), o Sistema Municipal de En-
sino de Fortaleza, com a seguinte estrutura: I - instituições 
públicas municipais de educação infantil, de ensino fundamen-
tal e de ensino médio; II - instituições privadas de educação 
infantil; III - órgãos municipais de educação constituídos por: a) 
órgão normativo; b) órgãos executivos, central e regionais; c) 
Fundo Municipal de Educação. Parágrafo Único - Entende-se 
por órgão normativo o Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza ou qualquer outro que venha a sucedê-lo, por órgão 
executivo central a Secretaria Municipal de Educação ou o que 
venha a sucedê-la, e por órgãos executivos regionais os Distri-
tos Regionais de Educação ou, igualmente, seus sucessores. 
Art. 2º - O Conselho de Educação de Fortaleza (CEF), criado 
pela Lei n. 7.991, de 23 de dezembro de 1996, reestruturado 
pela Lei n. 8.123, de 04 de dezembro de 1998, e reformulado 
pela Lei n. 8.620, de 09 de janeiro de 2002, será renomeado e 
passará a chamar-se de Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza (CME), ficando reformulado segundo os termos desta 
Lei. Art. 3º - O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME), órgão normativo e representativo, de natureza técnico-
pedagógica e de participação social, terá autonomia administra-
tiva, sendo vinculado ao órgão executivo central. Parágrafo 
Único - O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME) 
cumprirá as funções normativa, consultiva, deliberativa, avalia-
tiva e fiscalizadora. Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação 
de Fortaleza (CME) será composto por 15 (quinze) membros 
titulares, e seus respectivos suplentes, a serem nomeados por 
ato do chefe do Executivo Municipal. Art. 5º - O Conselho Mu-
nicipal de Educação de Fortaleza (CME) terá a seguinte com-
posição: I - 1 (um) representante do órgão executivo central de 
educação de Fortaleza; II - 1 (um) representante dos órgãos 
executivos regionais de educação de Fortaleza, escolhido den-
tre seus pares; III - 1 (um) representante do órgão executivo 
central de educação do Estado do Ceará; IV - 1 (um) represen-
tante das universidades com sede no município de Fortaleza, 
devidamente credenciadas pelo MEC; V - 1 (um) representante 
dos professores da educação infantil, em efetivo exercício na 
rede pública municipal, escolhido em assembléia da respectiva 
entidade representativa da categoria; VI - 1 (um) representante 
dos professores do ensino fundamental, em efetivo exercício na 
rede pública municipal, escolhido em assembléia da respectiva 
entidade representativa da categoria; VII - 1 (um) representante 
da direção das escolas da rede municipal de ensino, escolhido 
dentre seus pares; VIII - 2 (dois) membros das entidades repre-

sentativas de instituições privadas de educação infantil do 
município de Fortaleza; IX - 1 (um) representante dos pais de 
estudantes das escolas da rede municipal, vinculado ao Conse-
lho Escolar, escolhido dentre seus pares; X - 1 (um) represen-
tante dos estudantes, com idade igual ou superior a 16 (dezes-
seis) anos, das escolas da rede municipal, vinculado ao Conse-
lho Escolar, escolhido dentre seus pares; XI - 1 (um) represen-
tante dos Conselhos Tutelares de Fortaleza, escolhido dentre 
seus pares; XII - 1 (um) representante do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA); XIII - 1 
(um) repre-sentante do órgão executivo de cultura do Município 
de Fortaleza; XIV - 1 (um) representante da Câmara Municipal 
de Fortaleza. § 1º - Os representantes enumerados nos incisos 
I, II, V, VI, XI, XII e XIII terão mandato de 4 (quatro) anos, tendo 
os demais representantes mandato de 3 (três) anos, permitida, 
em todos os casos, uma recondução por igual período. § 2º - 
Os conselheiros representantes de órgãos públicos e da socie-
dade civil devem possuir experiência comprovada na área 
educacional de, no mínimo, 2 (dois) anos, exceto os represen-
tantes indicados nos incisos IX a XIII. Art. 6º - Compete ao 
Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME): I - pro-
por políticas para a educação escolar pública e privada de 
Fortaleza no âmbito do Sistema Municipal de Ensino; II - acom-
panhar a elaboração e apreciar o anteprojeto do Plano Munici-
pal de Educação (PME) e suas alterações; III - acompanhar e 
avaliar o desenvolvimento da política pública municipal de 
educação, destacando-se, dentre outros instrumentos, a exe-
cução do Plano Municipal de Educação (PME); IV - deliberar 
sobre currículos elaborados para os estabelecimentos de ensi-
no, bem como autorizar alterações no currículo da educação 
regulada por este conselho, observada a legislação federal; V - 
dispor acerca das seguintes matérias: a) autorização, reconhe-
cimento, credenciamento, supervisão e avaliação dos estabele-
cimentos de ensino do Município de Fortaleza; b) parte diversi-
ficada do currículo escolar; c) recursos em face de critérios 
avaliativos escolares; d) autonomia e gestão democrática das 
escolas públicas municipais; e) regularização da vida escolar 
do aluno, dispondo, inclusive, sobre classificação e progressão; 
f) outras matérias, mediante solicitação do Poder Público ou 
entidades representativas da sociedade civil organizada. VI - 
publicar periodicamente dados estatísticos e informações sobre 
o Sistema Municipal de Ensino; VII - responder a consultas e 
emitir pareceres em matéria de educação no âmbito do Siste-
ma Municipal de Ensino; VIII - estabelecer critérios que orien-
tem a elaboração da proposta pedagógica das instituições 
escolares que compõem o Sistema Municipal de Ensino; IX - 
acompanhar, avaliar e emitir parecer trimestral sobre o plano de 
aplicação anual e plurianual dos recursos financeiros destina-
dos à educação municipal, provenientes da União, Estados e 
Município, assegurada a devida publicidade; X - acompanhar, 
avaliar e emitir parecer sobre a aplicação dos recursos públicos 
na área de educação, repassados a entidades conveniadas; XI 
- emitir parecer sobre incorporação, pelo Município, de estabe-
lecimentos e instituições educacionais; XII - autorizar a organi-
zação de escolas experimentais e cursos alternativos em esta-
belecimentos de ensino no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino; XIII - pronunciar-se sobre regimento e calendário dos 
estabelecimentos de ensino, sob sua jurisdição; XIV - organizar 
fóruns e debates públicos sobre as questões referentes à edu-
cação no Município de Fortaleza; XV - realizar estudos e pes-
quisas sobre a educação no Município de Fortaleza e divulgar 
seus resultados; XVI - manter intercâmbio com os Conselhos 
Nacional e Estadual de Educação e conselhos congêneres
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“Bem aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor” 

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
Prefeita de Fortaleza 

JOSÉ CARLOS VENERANDA 
Vice-Prefeito

SECRETARIADO 

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA
Procuradoria Geral do Município 

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY 
Controladoria Geral do  

Município 

JOSÉ MENELEU NETO 
Secretaria Municipal de  

Planejamento e Orçamento 

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA 
Secretaria de Administração do      

Município 

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI 
Secretaria de Finanças do 

Município 

JOSÉ DE FREITAS UCHOA 
Secretaria de Desenvolvimento  

Econômico 

LUIZ ODORICO M. DE ANDRADE 
Secretaria Municipal de Saúde 

ANA MARIA DE C. FONTENELE 
Secretaria Municipal de Educação 

MARIA ELAENE R. ALVES 
Secretaria Municipal de Assistência 

Social

LUCIANO LINHARES FEIJÃO 
Secretaria Municipal de Desenvolv. 

Urbano e Infra-Estrutura 

DANIELA VALENTE MARTINS 
Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente e Controle Urbano 

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU 
Secretaria de Turismo de Fortaleza  

PAULO DE TARSO MELO LIMA 
Secretaria Extraordinária do Centro  

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES 
Secretaria de Defesa do Consumidor - 

PROCON - FORTALEZA 

MARIANO ARAÚJO FREITAS 
Secretaria Executiva Regional  I 

FERNANDO ROSSAS FREIRE 
Secretaria Executiva Regional II  

(INTERINO) 

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional III 

DEODATO JOSÉ R. JÚNIOR 
Secretaria Executiva Regional IV 

RÉCIO ELLERY ARAÚJO 
Secretaria Executiva Regional V 

ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA 
Secretaria Executiva Regional VI 

  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

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

www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp

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

Art. 7º - Compete ao titular do órgão municipal executivo central 
de educação homologar, no prazo de 30 (trinta) dias, as deci-
sões do conselho referentes aos incisos IV, VIII, IX e XI do art. 
6º desta Lei. § 1º - O titular do órgão executivo central solicitará 
ao conselho, no prazo previsto no caput deste artigo, reexame 
do ato levado à homologação. § 2º - Quando negar a homolo-
gação de decisão do conselho, o titular devolverá a matéria ao 
CME, com as razões de sua recusa. § 3º - Na hipótese de o 
titular não se manifestar no prazo previsto no caput deste arti-
go, considerar-se-á homologado, tacitamente, o ato decisório 
do CME. Art. 8º - O Conselho Municipal de Educação de Forta-
leza (CME) será formado pelos seguintes órgãos: I - Plenário; II 
- Presidência; III - Câmaras e Comissões; IV - Serviços Admi-
nistrativos e Técnicos. Parágrafo Único - As atribuições e o 
funcionamento dos órgãos referidos neste artigo serão defini-
dos no Regimento do Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza. Art. 9º - O Conselho Municipal de Educação de For-
taleza (CME) se reunirá mensalmente em sessão plenária ou 
de suas câmaras, conforme dispuser seu regimento interno. 
Parágrafo Único - A atividade de conselheiro municipal de Edu-
cação de Fortaleza é considerada de relevante interesse social, 
tendo prioridade sobre qualquer das atividades de cargo públi-
co municipal. Art. 10 - O presidente e o vice-presidente do 
Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME) serão 
eleitos dentre os conselheiros, pelo voto da maioria absoluta, 
em votação secreta, e terão um mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida uma reeleição por igual período consecutivo. § 
1º - O tempo de duração do segundo mandato, em casos de 
reeleição, ficará limitado à duração de mandato do conselheiro 
reeleito. § 2º - Ocorrendo empate, será considerado eleito            
aquele que tiver maior tempo de exercício no mandato de con-
selheiro municipal de Educação ou, não sendo possível o de-
sempate por este critério, será escolhido o de maior idade. Art. 
11 - Nas ausências e impedimentos do presidente, assumirá a 
presidência do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME), sucessivamente, o vice-presidente, o conselheiro mais 
antigo, o conselheiro de maior idade. Art. 12 - Será considerado 
vago o cargo de conselheiro nos seguintes casos: I - 2 (duas) 
ausências consecutivas ou 3 (três) intercaladas, injustificadas, 
no período de 1 (um) semestre; II - renúncia ou morte; III - 
prática de conduta incompatível com a dignidade desta ativida-
de, mediante comprovação em sindicância ou verificado fla-
grante delito. Art. 13 - O órgão central de educação municipal 

garantirá a estrutura de apoio, recursos humanos e materiais 
necessários ao funcionamento do conselho. § 1º - A quantidade 
de servidores que atuarão no suporte técnico não poderá ultra-
passar a metade do número de membros do conselho. § 2º - 
Os servidores técnicos serão indicados pelo titular do órgão 
executivo central de educação, dentre os servidores municipais 
do ambiente de especialidade Educação, após processo seleti-
vo, com a participação do CME. Art. 14 - Haverá recesso, sem-
pre no mês de julho, para o Plenário, às Câmaras e Comissões 
do CME, permanecendo em funcionamento regular os serviços 
técnico-administrativos. Art. 15 - Os dirigentes de órgãos exe-
cutivos de educação, central e regionais, devem prestar ao 
Conselho de Educação de Fortaleza a assistência que lhes for 
solicitada por seu presidente. Art. 16 - O Conselho Municipal de 
Educação de Fortaleza (CME) deverá elaborar seu regimento 
interno, em até 30 (trinta) dias após a posse dos primeiros 
conselheiros, devendo o mesmo ser submetido à aprovação 
por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros. Art. 17 - 
Compete ao Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME) elaborar sua proposta orçamentária, de acordo com as 
normas gerais pertinentes à matéria. Art. 18 - As despesas 
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação 
(SME). Parágrafo Único - O orçamento do Município consigna-
rá dotação orçamentária específica, vinculada ao orçamento da 
Secretaria Municipal de Educação, para o atendimento das 
despesas do Conselho Municipal de Educação (CME). Art. 19 - 
Fica criado o Fundo Municipal de Educação (FME), instrumento 
financeiro da Secretaria Municipal de Educação (SME), para 
captação e aplicação de recursos destinados à execução da 
Política Municipal de Educação, em conformidade com o dis-
posto na Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007 (Lei do FUN-
DEB), e na Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001 (Lei do 
Plano Nacional de Educação). § 1º - O Fundo Municipal de 
Educação será implementado a partir do mês de janeiro de 
2008. § 2º - O FME, detentor de autonomia administrativo-
financeira, terá como ordenador de despesa o Secretário Muni-
cipal de Educação, sob a orientação da Comissão Técnica do 
Fundo Municipal de Educação, e integrará o Sistema Municipal 
de Educação. Art. 20 - Constituirão receitas do Fundo Municipal 
de Educação: I - os recursos consignados na Lei Orçamentária 
Anual do Município e os créditos adicionais que a referida lei 
estabelecer no transcorrer de cada exercício; II - recursos pro-
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venientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (FUNDEB), nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 
2007; III - os recursos de que trata o art. 212 da Constituição 
Federal de 1988; IV - doações, auxílios, contribuições, subven-
ções e transferências de entidades nacionais e internacionais, 
organizações governamentais e não governamentais, pessoas 
físicas e jurídicas; V - o resultado de aplicações financeiras dos 
recursos do FME, realizados na forma da lei; VI - outras recei-
tas que venham a ser legalmente instituídas. Art. 21 - Os recur-
sos do FME serão destinados à consecução dos programas e 
projetos relativos à educação, a serem estabelecidos no Plano 
Municipal de Educação. Art. 22 - Fica criada a Comissão Técni-
ca do Fundo Municipal de Educação, com a finalidade de efe-
tuar a contabilidade das receitas do FME, administrar suas 
aplicações financeiras, bem como orientar a SME quanto à 
viabilidade financeira e contábil dos projetos e programas de 
educação a serem implementados de acordo com o Plano 
Municipal de Educação. § 1º - Para efeito da composição da 
comissão a que se refere o caput deste artigo, ficam criados os 
cargos comissionados descritos no Anexo Único desta Lei. § 2º 
- Além dos cargos constantes no Anexo Único, a comissão 
técnica referida no caput será composta pelo titular da SME e 2 
(dois) assessores técnicos por ele indicados. Art. 23 - Para a 
instituição do Fundo Municipal de Educação, deverá ser aberta 
conta em instituição financeira oficial, sendo vedada a transfe-
rência para instituição privada. Art. 24 - O Fundo Municipal de 
Educação se sujeita às regras financeiras e contábeis da Lei 
Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 25 - Fica facul-
tado ao Município de Fortaleza a abertura, em banco oficial, de 
conta bancária para o acompanhamento e controle em separa-
do dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica (FUNDEB). Art. 26 - O Poder 
Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noven-
ta) dias a partir de sua vigência. Art. 27 - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA em 14 de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ANEXO ÚNICO 
FME

CARGOS NOVOS SIMBOLOGIA QTDE. 
Coordenador DNS.1 01 
Tesoureiro DAS.3 01 
Contador DNS.3 01 

*** *** *** 

DECRETO N° 12305 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-
estrutura e saneamento, urba-
nização e construção do Con-
junto Habitacional São Cristó-
vão, localizadas neste Municí-
pio.

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza; e, CONSIDERANDO o 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos precários desenvolvidos pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. 
CONSIDERANDO a realização do Projeto de Urbanização e de 
Construção de Conjunto Habitacional São Cristóvão, com a 
construção de unidades habitacionais de interesse social, des-
tinadas ao reassentamento das comunidades locais. DECRE-
TA: Art. 1° - Ficam declaradas de utilidade pública as obras 
essenciais de infra-estrutura, saneamento, urbanização e de 
construção do Conjunto Habitacional São Cristóvão, a serem 
implantadas em área delimitada em conformidade com o me-
morial descritivo transcrito em seguida e mapa em anexo: Par-

tindo do ponto 01 (P1) localizado no encontro da Rua Gutem-
berg Braun com Rua 206 (coordenadas UTM 552459N 
9576053E); segue no sentido nordeste a distância aproximada 
de 288m (duzentos e oitenta e oito metros) até o ponto 02 (P2) 
na Rua 206 (coordenadas UTM 552658 N 9576261E); daí, 
segue no sentido nordeste a distância aproximada de 66m 
(sessenta e seis metros) até o ponto 03 (P3) localizado na Rua 
206 (coordenadas UTM 552710N 9576302E); daí, segue no 
sentido nordeste a distância aproximada de 59m (cinqüenta e 
nove metros) até o ponto 04 (P4) no encontro da Rua 206 com 
a Rua 214 (coordenadas UTM 552762 N 9576329E); daí, se-
gue no sentido norte a distância aproximada de 156m (cento e 
cinqüenta e seis metros) até o ponto 05 (P5) no encontro da 
Rua 214 com a Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 
552704N 9576475E); daí, segue no sentido sudoeste a distân-
cia aproximada de 112m (cento e doze metros) até o ponto 06 
(P6) na Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 552602N 
9576422E); daí, segue no sentido sudoeste a distância aproxi-
mada de 141m (cento e quarenta e um metros) até o ponto 07 
(P7) na Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 552502N 
9576327E); daí, segue no sentido sudoeste a distância aproxi-
mada de 193m (cento e noventa e três metros) até o ponto 08 
(P8) na Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 552372N 
9576184E); daí, segue no sentido sul a distância aproximada 
de 38m (trinta e oito metros) até o ponto 09 (P-09) localizado 
no encontro da Avenida Contorno Norte com a Rua Gutemberg 
Braun (coordenadas UTM 552368N 9576145E); daí, segue no 
sentido sudeste a distância aproximada de 130m (cento e trinta 
metros) até o ponto 01 (P1). Art. 2° - Este Decreto fundamenta-
se nas disposições constantes do art. 1°, § 2°, inciso IV, b, do 
Código Florestal Brasileiro, Lei n° 4771/65, com as alterações 
introduzidas pela Medida Provisória n° 2166-67 de 24 de agos-
to de 2001. Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 06 dias do mês de dezem-
bro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. 

ANEXO I 
PROJETO SÃO CRISTÓVÃO 

HABITAFOR - Fundação para o Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza 

CPH - Coordenação de Programas Habitacionais 
CPO - Célula de Projetos e Obras 

ANEXO II 

 MEMORIAL DESCRITIVO - Projeto de Constru-
ção de Conjunto Habitacional São Cristóvão. Partindo do ponto 
01 (P1) localizado no encontro da Rua Gutemberg Braun com 
Rua 206 (coordenadas UTM 552459N 9576053E); segue no 
sentido nordeste a distância aproximada de 288m (duzentos e 
oitenta e oito metros) até o ponto 02 (P2) na Rua 206 (coorde-
nadas UTM  552658 N 9576261E); daí, segue no sentido nor-
deste a distância aproximada de 66m (sessenta e seis metros) 
até o ponto 03 (P3) localizado na Rua 206 (coordenadas UTM 
552710N 9576302E); daí, segue no sentido nordeste a distân-
cia aproximada de 59m (cinqüenta e nove metros) até o ponto 
04 (P4) no encontro da Rua 206 com a Rua 214 (coordenadas 



206

S
IS

TE
M

A DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 4

UTM 552762 N 9576329E); daí, segue no sentido norte a dis-
tância aproximada de 156m (cento e cinqüenta e seis metros) 
até o ponto 05 (P5) no encontro da Rua 214 com a Avenida 
Contorno Norte (coordenadas UTM 552704N 9576475E); daí, 
segue no sentido sudoeste a distância aproximada de 112m 
(cento e doze metros) até o ponto 06 (P6) na Avenida Contorno 
Norte (coordenadas UTM 552602N 9576422E); daí, segue no 
sentido sudoeste a distância aproximada de 141m (cento e 
quarenta e um metros) até o ponto 07 (P7) na Avenida Contor-
no Norte  (coordenadas UTM 552502N 9576327E); daí, segue 
no sentido sudoeste a distância aproximada de 193m (cento e 
noventa e três metros) até o ponto 08 (P8) na Avenida Contor-
no Norte (coordenadas UTM 552372N 9576184E); daí, segue, 
no sentido sul a distância aproximada de 38m (trinta e oito 
metros) até o ponto 09 (P-09) localizado no encontro da Aveni-
da Contorno Norte com a Rua Gutemberg Braun (coordenadas 
UTM 552368N 9576145E); daí, segue no sentido sudeste a 
distância aproximada de 130m (cento e trinta metros) até o 
ponto 01 (P1). 

*** *** *** 

DECRETO N° 12306 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-
estrutura e saneamento do Pro-
jeto de Urbanização da Lagoa 
do Urubu localizadas neste Mu-
nicípio. 

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza; e, CONSIDERANDO o 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos precários desenvolvidos pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. 
CONSIDERANDO a realização dos Projetos de Urbanização da 
Lagoa do Urubu, com a construção de unidades habitacionais 
de interesse social, destinadas ao reassentamento das comu-
nidades locais. DECRETA: Art. 1° - Ficam declaradas de utili-
dade pública as obras essenciais de infra-estrutura, saneamen-
to e urbanização concernentes ao Projeto Lagoa do Urubu, a 
serem implantadas em área delimitada em conformidade com o 
memorial descritivo transcrito em seguida e mapa em anexo: 
Partindo do ponto 01 (P1) localizado no cruzamento da Avenida 
Major Assis com Travessa Antenor Almeida (coordenadas UTM 
547006 N 9588316E); segue no sentido nordeste a distância 
aproximada de 100m (cem metros) até o ponto 02 (P2) (coor-
denadas UTM 547098 N 9588356 E); daí, segue no sentido 
noroeste a distância aproximada de 38m (trinta e oito metros) 
até o ponto 03 (P3) (coordenadas UTM 547083 N 9588391 E); 
daí, segue no sentido nordeste a distância aproximada de 
115m (cento e quinze metros) até o ponto 04 (P4) (coordena-
das UTM 547190 N 9588433 E); daí segue no sentido sudeste 
a distância aproximada de 55m (cinqüenta e cinco metros) até 
o ponto 05 (P5) (coordenadas UTM 547212 N 9588383 E); daí, 
segue no sentido nordeste a distância aproximada de 59m 
(cinqüenta e nove metros) até o ponto 06 (P6) (coordenadas 
UTM 547268 N 9588403 E); daí, segue no sentido sudeste a 
distância aproximada de 35m (trinta e cinco metros) até o ponto 
07 (P7) (coordenadas UTM 547284 N 9588373 E); daí, segue 
no sentido nordeste a distância aproximada de 28m (vinte e 
oito metros) até o ponto 08 (P8) (coordenadas UTM 547311 N 
9588383 E); daí, segue no sentido sudeste a distância aproxi-
mada de 35m (trinta e cinco metros) até o ponto 09 (P9) coor-
denadas UTM 547330 N 9588352 E); daí, segue no sentido 
nordeste a distância aproximada de 25m (vinte e cinco metros) 
até o ponto 10 (P10) (coordenadas UTM 547354 N 9588361 E); 
daí, segue no sentido sudeste a distância aproximada de 38m 
(trinta e oito metros) até o ponto 11 (P11) (coordenadas UTM 
547374 N 9588329 E); daí, segue no sentido nordeste a dis-
tância aproximada  de 67m (sessenta e sete metros) até o 
ponto 12 (P12) (coordenadas UTM 547439 N 9588351 E); daí, 
segue no sentido sudeste a distância aproximada de 71m (se-

tenta e um metros) até o ponto 13 (P13) na Rua Frei Odilon 
(coordenadas UTM 547468 N 9588387 E); daí, segue no senti-
do nordeste a distância aproximada de 216m (duzentos e de-
zesseis metros) até o ponto 14 (P14) na Rua Frei Odilon (coor-
denadas UTM 547582 N 9588471 E); daí, segue no sentido 
noroeste a distância aproximada de 119m (cento e dezenove 
metros) até o ponto 15 (P15) no encontro da Rua Luciano Fer-
reira com a Rua Sílvio Romero (coordenadas UTM 547531N 
9588578 E); daí, segue no sentido noroeste a distância apro-
ximada de 253m (duzentos e cinqüenta e três metros) até o 
ponto 16 (P16) no encontro da Rua Luciano Ferreira com Rua 
4 de Outubro (coordenadas UTM 547304 N 9588691 E); daí, 
segue no sentido noroeste a distância aproximada de 372m 
(trezentos e setenta e dois metros) até o ponto 17 (P17) no final 
da Rua Maria de Sousa (coordenadas UTM 547032 N 9588945 
E); daí, segue no sentido sudoeste a distância aproximada de 
38m (trinta oito metros) até o ponto 18  (P18) no encontro da 
Rua Maria de Sousa com Rua Graça Aranha (coordenadas 
UTM 547002 N 9588922 E); daí, segue no sentido leste a dis-
tância aproximada de 83m (oitenta e três metros) até o ponto 
19 (P19) no encontro da Rua Maria de Sousa com a Rua Prof. 
Valmir (coordenadas UTM 546920 N 9588927 E); daí, segue no 
sentido sul a distância aproximada de 348m (trezentos e qua-
renta e oito metros) até o ponto 20 (P20) no encontro da Rua 
Carnaubal com Travessa Antenor Almeida (coordenadas UTM 
546904 N 9588679 E); daí, segue no sentido sudeste a distân-
cia aproximada  de 226m (duzentos e vinte seis metros) até o 
ponto 21 (P21) na Travessa Antenor Almeida (coordenadas 
UTM 547010 N 9588399 E); daí, segue no sentido sudoeste a 
distância aproximada de 90m (noventa metros) até o ponto 01 
(P01). Art. 2° - Este Decreto fundamenta-se nas disposições 
constantes do art. 1°, § 2°, inciso IV, “b”, do Código Florestal 
brasileiro, Lei n° 4771/65, com as alterações introduzidas pela 
Medida Provisória n° 2166-67 de 24 de agosto de 2001. Art. 3° 
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO 
MUNICIPAL, aos 06 dias do mês de dezembro de 2007. Luizi-
anne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

ANEXO I 
PROJETO LAGOA DO URUBU 

HABITAFOR - Fundação para o Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza 

CPH - Coordenação de Programas Habitacionais 
CPO - Célula de Projetos e Obras 

ANEXO II 

 MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO DE UR-
BANIZAÇÃO DA LAGOA DO URUBU. Partindo do ponto 01 
(P1) localizado no cruzamento da Avenida Major Assis com 
Travessa Antenor Almeida (coordenadas UTM 547006 N 
9588316 E); segue no sentido nordeste a distância aproximada 
de 100m (cem metros) até o ponto 02 (P2) (coordenadas UTM 
547098 N 9588356 E); daí, segue no sentido noroeste a dis-
tância aproximada de 38m (trinta e oito metros) até o ponto 03 
(P3) (coordenadas UTM 547083 N 9588391 E); daí, segue no 
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sentido nordeste a distância aproximada de 115m (cento e 
quinze metros) até o ponto 04 (P4) (coordenadas UTM 547190 
N 9588433 E); daí, segue no sentido sudeste a distância apro-
ximada de 55m (cinqüenta e cinco metros) até o ponto 05 (P5) 
(coordenadas UTM 547212 N 9588383 E); daí, segue no senti-
do nordeste a distância aproximada de 59m (cinqüenta e nove 
metros) até o ponto 06 (P6) (coordenadas UTM 547268 N 
9588403 E); daí, segue no sentido sudeste a distância aproxi-
mada de 35m (trinta e cinco metros) até o ponto 07 (P7) (coor-
denadas UTM 547284 N 9588373 E); daí, segue no sentido 
nordeste a distância aproximada de 28m (vinte e oito metros) 
até o ponto 08 (P8) (coordenadas UTM 547311 N 9588383 E); 
daí, segue no sentido sudeste a distância aproximada de 35m 
(trinta e cinco metros) até o ponto 09 (P9) (coordenadas UTM 
547330 N 9588352 E); daí, segue no sentido nordeste a dis-
tância aproximada de 25m (vinte e cinco metros) até o ponto 10 
(P10) (coordenadas UTM 547354 N 9588361 E); daí, segue no 
sentido sudeste a distância aproximada de 38m (trinta e oito 
metros) até o ponto 11 (P11) (coordenadas UTM 547374 N 
9588329 E); daí, segue no sentido nordeste a distância apro-
ximada de 67m (sessenta e sete metros) até o ponto 12 (P12) 
(coordenadas UTM 547439 N 9588351 E); daí, segue no senti-
do sudeste a distância aproximada de 71m (setenta e um me-
tros) até o ponto 13 (P13) na Rua Frei Odilon (coordenadas 
UTM 547468 N 9588387 E); daí, segue no sentido nordeste a 
distância aproximada de 216m (duzentos e dezesseis metros) 
até o ponto 14 (P14) na Rua Frei Odilon (coordenadas UTM 
547582 N 9588471 E); daí, segue no sentido noroeste a dis-
tância aproximada de 119m (cento e dezenove metros) até o 
ponto 15 (P15) no encontro da Rua Luciano Ferreira com a 
Rua Sílvio Romero (coordenadas UTM 547531 N 9588578 E); 
daí, segue no sentido noroeste a distância aproximada de 
253m (duzentos e cinqüenta e três metros) até o ponto 16 
(P16) no encontro da Rua Luciano Ferreira com Rua 4 de Ou-
tubro (coordenadas UTM 547304 N 9588691 E); daí, segue no 
sentido noroeste a distância aproximada de 372m (trezentos e 
setenta e dos metros) até o ponto 17 (P17) no final da Rua 
Maria de Sousa (coordenadas UTM 547032 N 9588945 E); daí, 
segue no sentido sudoeste a distância aproximada de 38m 
(trinta oito metros) até o ponto 18 (P18) no encontro da Rua 
Maria de Sousa com Rua Graça Aranha (coordenadas UTM 
547002 N 9588922 E); daí, segue no sentido leste a distância 
aproximada de 83m (oitenta e três metros) até o ponto 19 (P19) 
no encontro da Rua Maria de Sousa com a Rua Prof. Valmir 
(coordenadas UTM 546920 N 9588927 E); daí, segue no senti-
do sua a distância aproximada de 348m (trezentos e quarenta e 
oito metros) até o ponto 20 (P20) no encontro da Rua Carnau-
bal com Travessa Antenor Almeida (coordenadas UTM 546904 
N 9588679 E); daí, segue no sentido sudeste a distância apro-
ximada de 226m (duzentos e vinte seis metros) até o ponto 21 
(P21) na Travessa Antenor Almeida (coordenadas UTM 547010 
N 9588399 E); daí, segue no sentido sudoeste a distância  
aproximada de 90m (noventa metros) até o ponto 01 (P01).  

*** *** *** 

DECRETO N° 12307 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-
estrutura e saneamento do Pro-
jeto de Urbanização da Lagoa 
do Papicu, localizadas neste 
Município. 

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza; e, CONSIDERANDO o 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos precários desenvolvidos pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. 
CONSIDERANDO a realização do Projeto de Urbanização da 
Lagoa do Papicu, com a construção de unidades habitacionais 
de interesse social, destinadas ao reassentamento das comu-
nidades locais. DECRETA: Art. 1° - Ficam declaradas de utili-

dade pública as obras essenciais de infra-estrutura, saneamen-
to e urbanização da Lagoa do Papicu neste Município, a serem 
implantadas em área delimitada em conformidade com o me-
morial descritivo transcrito em seguida e mapa em anexo: Par-
tindo do ponto 01 (P-01) localizado no cruzamento das Ruas 
Francisco Matos com Joaquim Lima (coordenadas UTM 
558953 N 9586105 E); segue no sentido sudeste a distância 
aproximada de 475m (quatrocentos e setenta e cinco metros) 
até o ponto 02 (P-02) na Rua Joaquina Lima (coordenadas 
UTM 559428 N 9585968 E); daí, segue no sentido sudeste a 
distância aproximada de 69m (sessenta e nove metros) até o 
ponto 03 (P-03) localizado no cruzamento da Rua Joaquim 
Lima com Avenida Dolor Barreira (coordenadas UTM 559498 N 
9585993 E); daí, segue no sentido noroeste a distância apro-
ximada de 95m (noventa e cinco metros) até o ponto 04 (P-04) 
na Rua Dolor Barreira (coordenadas UTM 559402 N 9586231 
E); daí, segue no sentido nordeste a distância aproximada de 
20m (vinte metros) até o ponto 05 (P-05) na Avenida Dolor 
Barreira (coordenadas UTM 559423 N 9586344 E); daí, segue 
no sentido noroeste a distância aproximada de 137m (cento e 
trinta e sete metros) até o ponto 06 (P-06) na Avenida Dolor 
Barreira (coordenadas UTM 559302 N 9586585 E); daí, segue 
no sentido noroeste a distância aproximada de 134m (cento e 
trinta e quatro metros) até o ponto 07 (P-07) na Avenida Dolor 
Barreira (coordenadas UTM 559197 N 9586670 E); daí, segue 
no sentido noroeste a distância aproximada de 171m (cento e 
setenta e um metros) até o ponto 08 (P-08) na Avenida Dolor 
Barreira (coordenadas UTM 559060 N 9586713 E); daí, segue 
no sentido noroeste a distância aproximada de 71m (setenta e 
um metros) até o ponto 09 (P-09) localizado no cruzamento da 
Avenida Dolor Barreira com Rua Emídio Lobo (coordenadas 
UTM 559026 N 9586777 E); daí, segue no sentido noroeste a 
distância aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) até o 
ponto 10 (P-10) localizado no cruzamento da Rua Emídio Lobo 
com a Rua Francisco Matos (coordenadas UTM 558883 N 
9586822 E); daí, segue no sentido sudeste a distância aproxi-
mada de 253m (duzentos e cinqüenta e três metros) até o 
ponto 11 (P-11) na Rua Francisco Matos (coordenadas UTM 
558981 N 9586589 E); daí, segue no sentido sudeste a distân-
cia aproximada de 248m (duzentos e quarenta e oito metros) 
até o ponto 012 (P-12) na Rua Francisco Matos (coordenadas 
UTM 559034 N 9586589 E); daí, segue no sentido sudoeste a 
distância aproximada de 254m (duzentos e cinqüenta e quatro 
metros) até o ponto 01 (P-01). Art. 2° - Este Decreto fundamen-
ta-se nas disposições constantes do art. 1°, § 2°, inciso IV, b, 
do Código Florestal Brasileiro, Lei n° 4771/65, com as altera-
ções introduzidas pela Medida Provisória n° 2166-67 de 24 de 
agosto de 2001. Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 06 dias do mês de 
dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA. 

ANEXO I 
PROJETO LAGOA DO PAPICU 

HABITAFOR - Fundação para o Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza 

CPH - Coordenação de Programas Habitacionais 
CPO - Célula de Projetos e Obras 
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ANEXO II 

 MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO DE UR-
BANIZAÇÃO DA LAGOA DO PAPICU - Partindo do ponto 01 
(P-01) localizado no cruzamento das Ruas Francisco Matos 
com Joaquim Lima (coordenadas UTM 558953 N 9586105 E); 
daí, segue no sentido sudeste a distância aproximada de 475m 
(quatrocentos e setenta e cinco metros) até o ponto 02 (P02) 
na Rua Joaquina Lima (coordenadas UTM 559428 N 9585968 
E); daí, segue no sentido sudeste a distância aproximada de 
69m (sessenta e nove metros) até o ponto 03 (P-03) localizado 
no cruzamento da Rua Joaquim Lima com Avenida Dolor Bar-
reira (coordenadas UTM 559498 N 9585993 E); daí, segue no 
sentido noroeste a distância aproximada de 95m (noventa e 
cinco metros) até o ponto 04 (P-04) na Rua Dolor Barreira 
(coordenadas UTM 559402 N 9586231 E); daí, segue no senti-
do nordeste a distância aproximada de 20m (vinte metros) até o 
ponto 05 (P-05) na Avenida Dolor Barreira (coordenadas UTM 
559423 N 9586344 E); daí, segue no sentido noroeste a dis-
tância aproximada de 137m (cento e trinta e sete metros) até o 
ponto 06 (P-06) na Avenida Dolor Barreira (coordenadas UTM 
559302 N 9586585 E); daí, segue no sentido noroeste a dis-
tância aproximada de 134m (cento e trinta e quatro metros) até 
o ponto 07 (P-07) na Avenida Dolor Barreira (coordenadas UTM 
559197 N 9586670 E); daí, segue no sentido noroeste à dis-
tância aproximada de 171m (cento e setenta e um metros) até 
o ponto 08 (P-08) na Avenida Dolor Barreira (coordenadas UTM 
559060 N 9586713 E); daí, segue no sentido noroeste a dis-
tância aproximada de 71m (setenta e um metros) até o ponto 
09 (P-09) localizado no cruzamento da Avenida Dolor Barreira 
com Rua Emídio Lobo (coordenadas UTM 559026 N 9586777 
E); daí, segue no sentido noroeste a distância aproximada de 
150m (cento e cinqüenta metros) até o ponto 10 (P-10) locali-
zado no cruzamento da Rua Emídio Lobo com a Rua Francisco 
Matos (coordenadas UTM 558883 N 9586822 E); daí, segueno 
sentido sudeste a distância aproximada de 253m (duzentos e 
cinqüenta e três metros) até o ponto 11 (P-11) na Rua Francis-
co Matos (coordenadas UTM 558981 N 9586589 E); daí, segue 
no sentido sudeste a distância aproximada de 248m (duzentos 
e quarenta e oito metros) até o ponto 012 (P-12) na Rua Fran-
cisco Matos (coordenadas UTM 559034 N 9586589 E); daí 
segue no sentido sudoeste a distância aproximada de 254m 
(duzentos e cinqüenta e quatro metros) até o ponto 01 (P-01). 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12308 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-
estrutura e saneamento do pro-
jeto de urbanização da Lagoa 
das Pedras - Campo Estrela - 
São Cristóvão, localizadas nes-
te Município. 

A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica o Município de Fortaleza; e, CONSIDERANDO o 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamento precário desenvolvido pela Fundação de Desen-
volvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. CONSI-
DERANDO a realização do Projeto de Urbanização da Lagoa 
das Pedras - Campo Estrela - São Cristovão, com a construção 
de unidades habitacionais de interesse social, destinadas ao 
reassentamento das comunidades locais. DECRETA: Art. 1º -
Ficam declaradas de utilidade pública as obras essenciais de 
infra-estrutura, saneamento e urbanização da Lagoa das Pe-
dras, a serem implantadas em área delimitada em conformida-
de com o memorial descrito transcrito em seguida e mapa em 
anexo: Partindo do ponto 01 (P1) localizado no cruzamento da 
Avenida Castelo de Castro com a Av. Presidente Costa e Silva 
(coordenadas UTM 553180 N 9576843 E); segue no sentido 
nordeste a distância aproximada de 460m (quatrocentos e 
sessenta metros) até o ponto 02 (P2) (coordenadas UTM 

553636 N 9576897 E) na Av. Presidente Costa e Silva; daí, 
segue no sentido sudeste a distância aproximada de 300m 
(trezentos metros) até o ponto 03 (P3) (coordenadas UTM 
553934 N 9576909 E) no cruzamento da Av. Pres. Costa e 
Silva com a Rua 513; daí, segue no sentido sudoeste a distân-
cia aproximada de 250m (duzentos e cinqüenta metros) até o 
ponto 04 (P4) (coordenadas UTM 553812 N 9576693 E) no 
cruzamento da Rua 513 com a Rua 511; daí, segue no sentido 
sudeste a distância aproximada de 210m (duzentos e dez me-
tros) até o ponto 05 (P5) (coordenadas UTM 553984 N 
9576591 E) no cruzamento da Rua 511 com a Rua Gilberto de 
Carvalho; daí, segue no sentido sudoeste a distância aproxi-
mada de 170m (cento e setenta metros) até o ponto 06 (P6) 
(coordenadas UTM 553900 N 9576447 E) no cruzamento da 
Rua Gilberto de Carvalho com a Rua Antônio Alves; daí, segue 
no sentido sudeste a distância aproximada de 130m (cento e 
trinta metros) até o ponto 07 (P7) (coordenadas UTM 554018 N 
9576393 E); daí, segue no sentido sudeste a distância aproxi-
mada de 125m (cento e vinte e cinco metros) até o ponto 08 
(P8) (coordenadas UTM 553977 N 9576257 E); daí, segue no 
sentido sudeste a distância aproximada de 85m (oitenta e cinco 
metros) até o ponto 09 (P9) (coordenadas UTM 554045 N 
9576207 E); daí, segue no sentido sudeste a distância aproxi-
mada de 111m (cento e onze metros) até o ponto 10 (P10) 
(coordenadas UTM 554059 N 9576096 E); daí, segue no senti-
do sudoeste a distância aproximada de 57m (cinqüenta e sete 
metros) até o ponto 11 (P11) (coordenadas UTM 554002 N 
9576090 E); daí, segue no sentido sudoeste a distância apro-
ximada de 85m (oitenta e cinco metros) até o ponto 12 (P12) 
(coordenadas UTM 553972 N 9576010 E); daí, segue no senti-
do noroeste a distância aproximada de 105m (cento e cinco 
metros) até o ponto 13 (P13) (coordenadas UTM 553911 N 
9576096 E); daí, segue no sentido noroeste a distância apro-
ximada de 28m (vinte e oito metros) até o ponto 14 (P14) (co-
ordenadas UTM 553919 N 9576123 E); daí, segue no sentido 
nordeste a distância aproximada de 90m (noventa metros) até 
o ponto 15 (P15) na Av. Contorno Leste (coordenadas UTM 
553920 N 9576210 E); daí, segue no sentido norte a distância 
aproximada de 22m (vinte e dois metros) até o ponto 16 (P16) 
na Av. Contorno Leste (coordenadas UTM 553915 N 9576232 
E); daí, segue no sentido noroeste a distância aproximada de 
43m (quarenta e três metros) até o ponto 17 (P17) na Av. Con-
torno Leste (coordenadas UTM 553880 N 9576257 E); daí, 
segue no sentido noroeste a distância aproximada de 110m 
(cento e dez metros) até o ponto 18 (P18) na Av. Contorno 
Leste (coordenadas UTM 553777 N 9576298 E); daí, segue no 
sentido noroeste a distância aproximada de 247m (duzentos e 
quarenta e sete metros) até o ponto 19 (P19) na Av. Contorno 
Leste (coordenadas UTM 553638 N 9576503 E); daí, segue no 
sentido noroeste a distância aproximada de 51m (cinqüenta e 
um metros) até o ponto 20 (P20) na Av. Contorno Leste (coor-
denadas UTM 553598 N 9576534 E); daí, segue no sentido 
noroeste a distância aproximada de 70m (setenta metros) até o 
ponto 21 (P21) na Av. Contorno Leste (coordenadas UTM 
553536 N 9576566 E); daí, segue no sentido noroeste a dis-
tância aproximada de 378m (trezentos e setenta e oito metros) 
até o ponto 22 (P22) no cruzamento da Av. Contorno Leste com 
Av. Castelo de Castro (coordenadas UTM 553180 N 9576691 
E); daí segue no sentido norte a distância aproximada de 150m 
(cento e cinqüenta metros) até o ponto 01 (P1). Art. 2º - Este 
decreto fundamenta-se nas disposições constantes do art. 1º. § 
2º, inciso IV, b, do Código Florestal brasileiro, Lei nº 4771/65, 
com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2166-
66 de 24 de agosto de 2001. Art. 3º - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 06 
dias do mês de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins 
- PREFEITA DE FORTALEZA. 

ANEXO  I 
PROJETO LAGOA DAS PEDRAS 

HABITAFOR - Fundação para o Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza 

CPH - Coordenação de Programas Habitacionais 
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CPO - Célula de Projetos e Obras

ANEXO II 

 MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO DE UR-
BANIZAÇÃO DA LAGOA DAS PEDRAS - CAMPO ESTRELA - 
SÃO CRISTÓVÃO - Partindo do ponto 01 (P1) localizado no 
cruzamento da Avenida Castelo de Castro com a Av. Presidente 
Costa e Silva (coordenadas UTM 553180 N 9576F:'43 E); se-
gue no sentido nordeste a distância aproximada de 460m (qua-
trocentos e sessenta metros) até o ponto 02 (P2) (coordenadas 
UTM 553636 N 9576897 E) na Av. Presidente Costa e Silva; 
daí, segue no sentido sudeste a distância aproximada de 300m 
(trezentos metros) até o ponto 03 (P3) (coordenadas UTM 
553934 N 9576909 E) no cruzamento da Av. Pres. Costa e 
Silva com a Rua 513; daí, segue no sentido sudoeste a distân-
cia aproximada de 250m (duzentos e cinqüenta metros) até o 
ponto 04 (P4) (coordenadas UTM 553812 N 9576693 E) no 
cruzamento da Rua 513 com a Rua 511; daí, segue no sentido 
sudeste a distância aproximada de 210m (duzentos e dez me-
tros) até o ponto 05 ('5) (coordenadas UTM 553984 N 9576591 
E) no cruzamento da Rua 511 com a Rua Gilberto de Carvalho; 
daí, segue no sentido sudoeste a distância aproximada de 
170m (cento e setenta metros) até o ponto 06 (P6) (coordena-
das UTM 553900 N 9576447 E) no cruzamento da Rua Gilberto 
de Carvalho com a Rua Antônio Alves; daí, segue no sentido 
sudeste a distância aproximada de 130m (cento e trinta metros) 
até o ponto 07 (P7) (coordenadas UTM 554018 N 9576393 E); 
daí, segue no sentido sudeste a distância aproximada de 125m 
(cento e vinte e cinco metros) até o ponto 08 (P8) (coordenadas 
U"ïM 553977 N 9576257 E); daí, segue no sentido sudeste a 
distância aproximada de 85m (oitenta e cinco metros) até o 
ponto 09 (P9) (coordenadas UTM 554045 N 9576207 E); daí, 
segue no sentido sudeste a distância aproximada de 111 m 
(cento e onze metros) até o ponto 10 (P10) (coordenadas UTM 
554059 N 9576096 E); daí, segue no sentido sudeste á distân-
cia aproximada de 57m (cinqüenta e sete metros) até o ponto 
11 (P11) (coordenadas UTM 554002 N 9576090 E); daí, segue 
no sentido sudoeste a distância aproximada de 85m (oitenta e 
'cinco metros) até o ponto 12 (P12) (coordenadas UTM `,53972 
N 9576010 E); daí, segue no sentido noroeste a distância apro-
ximada de 105m (cento e cinco metros) até o ponto 13 (P13) 
(coordenadas UTM 553911 N 9576096 E); daí, segue no senti-
do noroeste a distância aproximada de 28m (vinte e oito me-
tros) até o ponto 14 (P14) (coordenadas UTM 553919 N 
9576123 E); daí, segue no sentido nordeste a distância apro-
ximada de ,,90m (noventa metros) até o ponto 15 (P15) na Av. 
Contorno Leste (coordenadas UTM 553920 N 9576210 E); daí, 
segue no sentido norte a distância aproximada de 22m (vinte e 
dois metros) até o ponto 16 (P16) na Av. Contorno Leste (coor-
denadas UTM 553915 N 9576232 E); daí, segue no sentido 
noroeste a distância aproximada de 43m (quarenta e três me-
tros) até o ponto 17 (P17) na Av. Contorno Leste (coordenadas 
UTM 553880 N 9576257 E); daí, segue no sentido noroeste a 
distância aproximada de 110m (cento e dez metros) até o ponto 
18 (P18) na Av. Contorno Leste (coordenadas UTM 553777 N 
9576298'E); daí, segue no sentido noroeste a distância aproxi-
mada de 247m (duzentos e quarenta e sete metros) até o ponto 

19 (P19) na Av. Contorno Leste (coordenadas UTM 553638 N 
9576503 E); daí, segue no sentido noroeste a distância apro-
ximada de 51m (cinqüenta e um metros) até o ponto 20 (P20) 
na Av. Contorno Leste (coordenadas UTM 553598 N 9576534 
E); daí, segue no sentido noroeste a distância aproximada de 
70m (setenta metros) até o ponto 21 (P21) na Av. Contorno 
Leste (coordenadas UTM 553536 N 9576566 E); daí, segue no 
sentido noroeste a distância aproximada de 378m (trezentos e 
setenta e oito metros) até o ponto 22 (P22) no cruzamento da 
Av. Contorno Leste com Av. Castelo de Castro (coordenadas 
UTM 553180 N 9576691 E); daí segue no sentido norte a dis-
tância aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) até o 
ponto 01 (P1). 

*** *** *** 

DECRETO N° 12309 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública, pa-
ra fins de desapropriação, o           
imóvel que indica e dá outras 
providências.  

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 76 da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza, e com fundamento no Decreto-Lei 
n° 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n° 2.786 de 
21 de maio de 1956 e Lei n° 4.132 de 10 de setembro de 1962 
e no Decreto-Lei n° 1.075 de 21 de janeiro de 1970. DECRETA: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública para fins de desa-
propriação pelo Município de Fortaleza, o bem imóvel localiza-
do nesta capital, situado à Rua Adriano Martins, 324, Bairro 
Jacarecanga, com área total de 1.800,00m², possuindo as se-
guintes medidas e confrontações: ao leste (frente), em dois 
seguimentos, o primeiro medindo 24,00m com a Rua Adriano 
Martins e o segundo medindo 6,00m com o terreno de Francis-
co Alves de Oliveira, antes pertencente à Fortaleza Agro Indus-
trial S/A; ao oeste (fundo) medindo 30,00m com a Rua José 
Pinto do Carmo, antiga Rua Caririaçu; ao sul (lateral direita) 
medindo 65,00m com terreno pertencente a Francisco Alves de 
Oliveira, antes pertencente à Fortaleza Agro Industrial S/A; e ao 
norte (lateral esquerda) medindo 68,00m com a casa n° 316, 
antes nº 320 da Rua Adriano Martins, de propriedade de Maria 
de Fátima Galdino de Albuquerque, antes pertencente à viúva 
de José Teixeira Mota, conforme a matrícula nº 5637 do Cartó-
rio de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Fortale-
za(CE). Art. 2º - O bem imóvel descrito no artigo anterior, inclu-
indo todas as edificações, benfeitorias e servidões nele existen-
tes, será desapropriado para implantação e gerenciamento do 
Mercado das Marias, empreendimento que visa disponibilizar 
espaço público para comercialização de bens produzidos por 
unidades familiares produtoras de artesanato, confecção, agri-
cultura urbana, previamente cadastradas no Projeto do Merca-
do Público. Art. 3º - Fica a Procuradoria Geral do Município au-
torizada a promover amigável ou executar judicialmente a de-
sapropriação de que trata este decreto, devendo as despesas 
relativas a esta desapropriação correrem a conta de recursos 
orçamentários próprios da Secretaria Executiva Regional I - 
SER I, Elemento de Despesa 44.90.61, Projeto/Atividade 
10.301.0030.1023.0004, Fonte 102 do orçamento da SER I. 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 07 de dezembro de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALE-
ZA.

*** *** *** 

DECRETO Nº 12314 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007 

Delega atribuições ao Procura-
dor Geral do Município e ao 
Secretário de Administração, 
para os casos que indica, e dá 
outras providências.  
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A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos 
VI, IX, XII do art. 76, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
e com expresso fundamento no que dispõe o art. 233, da Lei nº 
6.794, de 27.12.90 e CONSIDERANDO a necessidade de 
desburocratizar e dinamizar os serviços públicos. CONSIDE-
RANDO a necessidade de divulgação dos atos administrativos 
concernentes à vida do servidor municipal, para efeito de um 
melhor acompanhamento e controle. DECRETA: Art. 1º - Ficam 
o Procurador Geral do Município e o Secretário de Administra-
ção do Município autorizados a assinar atos de Exoneração a 
Pedido e de Substituição dos Conselhos de Representantes do 
COMDICA - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te. Art. 2º - A Secretaria de Administração centralizará o rece-
bimento dos atos e os remeterá para a publicação no Diário 
Oficial do Município. Parágrafo Único - O Departamento de 
Imprensa Oficial devolverá aos órgãos e entidades de origem, 
sem a publicação solicitada, o expediente que não lhe for envi-
ado através da Secretaria de Administração do Município e que 
contrarie as normas estabelecidas neste decreto. Art. 3º - Re-
vogadas as disposições em contrário, este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, com vigência até 31.12.2008. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA em 13 
de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

DECRETO Nº 12315 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007 

Decreta ponto facultativo nas 
datas abaixo discriminadas, re-
ferentes aos dias que antece-
dem o natal e ano novo de 
2007, nos órgãos e entidades 
deste município.  

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, 
incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e 
CONSIDERANDO que o ano civil traz em seu calendário feria-
dos e dias santificados. CONSIDERANDO a necessidade de 
divulgar os dias de ponto facultativo, exceto os que recaem nos 
sábados e domingo, para conhecimento da população e para 
cumprimento pelos órgãos e entidades da administração públi-
ca municipal direta, indireta, autarquia e fundacional do Poder 
Executivo Municipal. CONSIDERANDO as datas que antece-
dem o nascimento de Jesus Cristo e o fim do corrente ano para 
um ano novo. DECRETA: Art. 1º - Fica decretado ponto faculta-
tivo no dias abaixo relacionados:  24 de dezembro de 2007 
(segunda feira);  31 de dezembro de 2007 (segunda feira). 
Art. 2º - O disposto no “caput” do artigo 1º não abrange os 
servidores municipais, detentores de cargos privados da área 
de saúde, que exerçam suas atribuições funcionais nos hospi-
tais integrantes da rede municipal/municipalizada. Parágrafo 
Único - Fica o corpo de diretores dos respectivos hospitais 
municipais, incluindo das áreas de competência, facultarem ou 
não, o ponto dos servidores que embora não titulares de car-
gos privativos da área de saúde, prestam serviços de natureza 
essencial. Art. 3º - A determinação de que trata os artigos 1º e 
2º não deverá afetar o funcionamento dos serviços essenciais, 
tais como socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e 
orientação de trânsito, vigilância e salva vidas. Art. 4º - Este 
decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA, em 13 
de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

ATO Nº 8839/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto nº 11011 de 03.08.2001. RESOL-
VE atribuir a OLINDA MARIA DOS SANTOS, Presidenta, a 
importância de R$ 1.488,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e 
oito reais), correspondente 05 (cinco) diárias da Região II, para 

participar da 3ª Conferência Nacional das Cidades, que reali-
zar-se-à em Brasília - DF, no período de 25.11.07 a 29.11.07, 
devendo as despesas correrem por conta da Rubrica Orçamen-
tária: 16.122.0002.2002.0026; Elemento de Despesa: 339014; 
Fonte: 0-100, consignadas à Fundação de Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. GABINETE DA PRE-
FEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de novembro de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALE-
ZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 8949/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta o Decreto nº 11459, de 11.08.03. RESOLVE 
atribuir a MARCÍLIO CÉSAR COELHO SOARES FILHO, Chefe 
da Equipe de Fiscalização de Trânsito, a importância de               
R$ 712,80 (setecentos e doze reais e oitenta centavos) referen-
te a 03 (três) diárias da Região II, (acrescido uma diária de 
deslocamento consoante o que estabelece o § 3º do 2º do 
Decreto nº 11.459, de 11.08.03), e conceder passagem aérea 
de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, onde irá 
participar da Reunião Ordinária da Câmara Temática de Esfor-
ço Legal, nos dias 29 e 30.11.07, devendo as despesas correr 
por conta da Dotação Orçamentária: 04.122.0002.2002.0008, 
Elementos de Despesa 33.90.33 (Passagens e Despesas com 
Locomoção) e 33.20.14 (Diárias Civil), Fonte 280, consignadas 
à Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cida-
dania de Fortaleza, pelo orçamento vigente. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de novembro 
de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 8950/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o art. 1º, § único, do Decreto nº 11425, de 
03.06.2003. RESOLVE atribuir a MARTÔNIO MONT’ALVERNE 
BARRETO LIMA, Procurador Geral do Município, a importância 
de R$ 475,20 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte 
centavos), referente a 2 (duas) diárias, Região I e passagens 
aéreas para o trecho Fortaleza/São Luiz/Fortaleza a fim de 
participar do XXX Fórum dos Procuradores Gerais das Capitais 
Brasileiras, no período de 30 de novembro e 1º de dezembro 
do corrente, devendo as despesas correrem à conta das Dota-
ções Orçamentárias 339014.100 - Diárias e 339033.100 - Pas-
sagens e Despesas de Locomoção, consignadas à Procurado-
ria Geral do Município pelo orçamento vigente. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de novembro 
de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTA-
LEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 8951/2007 - 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 DANIEL LOPES DA SILVA, Auxiliar Técnico de Tesou-
raria, a importância de R$ 595,20 (quinhentos e noventa e 
cinco reais e vinte centavos), valor estipulado nos termos do 
parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 11425, de 03.06.03 e 
conforme anexo único do retro mencionado decreto, corres-
pondente 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 passa-
gem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, para parti-
cipar da Assembléia Geral de Cotistas dos Fundos de Investi-
mentos do Banco Santos, no dia 30.11.2007, devendo as des-
pesas correr por conta da Dotação Orçamentária 
09.122.002.2119.0001, Elemento de Despesa 33.90.33 (Pas-
sagens), 33.90.14 (Diárias), Fonte 284, consignadas ao Institu-
to de Previdência do Município, pelo orçamento vigente. GABI-
NETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de 
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novembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oli-
veira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

 ATO Nº 8952/2007 - 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 VICENTE DE PAULO PINTO DA COSTA, Superinten-
dente, a importância de R$ 595,20 (quinhentos e noventa e 
cinco reais e vinte centavos), correspondente a 02 (duas) diá-
rias da Região II, (acrescido uma diária de deslocamento con-
soante o que estabelece o § 3º, do art. 2º do Decreto nº 11.459, 
de 11.08.03) e conceder passagem aérea no trecho Fortale-
za/São Paulo/Fortaleza, para participar da Assembléia Geral de 
Cotistas dos Fundos de Investimentos do Banco Santos, no dia 
30.11.2007, devendo as despesas correr por conta da Dotação 
Orçamentária 09.122.002.2119.0001, Elemento de Despesa 
33.90.33 (Passagens), 33.90.14 (Diárias), Fonte 284, consig-
nadas ao Instituto de Previdência do Município, pelo orçamento 
vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 27 de novembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Alfredo José Pes-
soa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** ***

ATO Nº 9079/2007 - 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 JOSÉ MENELEU NETO, Secretário, a importância de 
R$ 1.190,40 (um mil, cento e noventa reais e quarenta centa-
vos), correspondente a 04 (quatro) diárias, da Região II,               
(acrescido uma diária de deslocamento consoante o que esta-
belece o § 3º, do art. 2º, do Decreto nº 11.459, de 11.08.03) 
para viagem a Belo Horizonte, para participar Encontro Metró-
poles - América Latina & Caribe, bem como do II Encontro da 
Sub-Rede Brasileira do CIDEU, nos dias 03 a 05.12.2007, 
devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentá-
ria, constante da Programação 04.122.0002.2002.0003, Ele-
mento de Despesa 33.90.14 (Diárias Civil), Fonte 100, consig-
nadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - 
SEPLA, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de novembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

 ATO Nº 9145/2007 - 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 LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE, Secretá-
rio, a importância de R$ 595,20 (quinhentos e noventa e cinco 
reais e vinte centavos), 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 no trecho Fortale-
za/Brasília/Fortaleza, onde irá participar da Cerimônia de Lan-
çamento do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 
Saúde, a realizar-se no dia 05.12.07, devendo as despesas 
correr por conta da Dotação Orçamentária 10.122.0002. 
2002.0022, Elemento de Despesa 33.90.14 (Diárias Civil), 
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), Fonte 
0102/0212, consignadas a Secretaria Municipal de Saúde, pelo 
orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 03 de dezembro de 2007. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José 
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

ATO Nº 9146/2007 - 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 MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA, Presiden-

te, a importância de R$ 892,80 (oitocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos), referente a 03 (três) diárias da Região 
II (acrescida uma diária de deslocamento consoante o que 
estabelece o § 3º do 2º do Decreto nº 11.459 de 11.08.03) e 
conceder passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizon-
te/Fortaleza, para participar da Reunião do Fórum dos Secretá-
rios e Dirigentes de Cultura das Capitais, que se realizará nos 
dias 06 e 07.12.2007, devendo as despesas correr por conta 
das Dotações Orçamentárias 13.122.0002.2002.0026, Elemen-
to de Despesa 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomo-
ção) e 33.90.14 (Diárias), Fonte 100, consignadas à Fundação 
de Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET. GABINETE DA PRE-
FEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 de dezembro de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALE-
ZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

ATO Nº 9147/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o art. 1º, § único, do Decreto nº 11425, de 
03.06.2003. RESOLVE atribuir a MARTÔNIO MONT’ALVERNE 
BARRETO LIMA, Procurador Geral do Município, a importância 
de R$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta 
centavos) referente a 01 (uma) diária Região II e passagens 
aéreas para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza a fim de tratar 
de assuntos da municipalidade, no período de 05 e 06 de de-
zembro do corrente, devendo as despesas correrem à conta 
das Dotações Orçamentárias 339014.100 Diárias e 339033.100 
Passagens e Despesas de Locomoção, consignadas à Procu-
radoria Geral do Município pelo orçamento vigente. GABINETE 
DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 de dezem-
bro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

ATO Nº 9265/2007 - 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 ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA, de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0014.7124-2 4ª VEF 2004/023766 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001 

466494-9

  2004/023767 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002 

466495-7

  2004/023768 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002 

466496-5

  2004/023769 17/11/2004 1 - IPTU 2000, 2001, 
2002, 2003 

466497-3

  2004/023770 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2001, 
2002, 2003 

483072-5

  2004/023771 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002 

483074-1

  2004/023772 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002 

483075-0

  2004/023773 17/11/2004 1 - IPTU 2002 483076-8

  2004/023774 17/11/2004 1 - IPTU 2000, 2002 483077-6

  2004/023775 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000 483078-4

  2004/023776 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002, 
2003 

528176-8
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  2004/023777 17/11/2004 1 - IPTU 2003 599937-5

  2004/023778 17/11/2004 1 - IPTU 2003 599940-5

  2004/023779 17/11/2004 1 - IPTU 2003 599942-1

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9266/2007 - 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 ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA, de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0015.6283-3 1ª VEF 2004/023736 17/11/2004 1 - IPTU 2000, 2001, 

2002, 2003 

190225-3

  2004/023738 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

190968-1

  2004/023739 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

234749-0

  2004/023740 17/11/2004 1 - IPTU 1999 234750-4

  2004/023741 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2003 

234752-0

  2004/023742 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2002, 2003 

234754-7

  2004/023743 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002, 

2003 

234755-5

  2004/023744 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

234756-3

  2004/023745 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

234757-1

  2004/023746 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

234758-0

  2004/023747 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

343451-6

  2004/023748 17/11/2004 1 - IPTU 2002 405175-0

  2004/023749 17/11/2004 1 - IPTU 2003 405176-9

  2004/023751 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

405178-5

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-

nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9267/2007 - 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 ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA, de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0015.6285-0 2ª VEF 2004/023752 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

405179-3

  2004/023753 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2003 

405180-7

  2004/023754 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000 405181-5

  2004/023755 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

405182-3

  2004/023756 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2003 

441073-4

  2004/023757 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

441074-2

  2004/023758 17/11/2004 1 - IPTU 2002, 2003 441075-0

  2004/023759 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

466487-6

  2004/023760 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001 

466488-4

  2004/023761 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2002 

466489-2

  2004/023762 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

466490-6

  2004/023763 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

466491-4

  2004/023764 17/11/2004 1 - IPTU 2000, 2002 466492-2

  2004/023765 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 

2001, 2002 

466493-0

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinquenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9268/2007 - 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 
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manifestada por IMOBILIÁRIA JOSÉ CARNEIRO S/A de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0000.7893-8 3ª VEF 2004/009481 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368735-0

  2004/009482 15/10/2004 1 - IPTU 2001 368736-8

  2004/009483 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368737-6

  2004/009484 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368738-4

  2004/009485 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368739-2

  2004/009486 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368740-6

  2004/009487 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368741-4

  2004/009488 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368742-2

  2004/009489 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368743-0

  2004/009490 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368744-9

  2004/009491 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368745-7

  2004/009492 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368746-5

  2004/009493 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368747-3

  2004/009494 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368748-1

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9269/2007 - 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 IMOBILIÁRIA JOSÉ CARNEIRO S/A de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0000.7895-4 3ª VEF 2004/009495 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368749-0

  2004/009496 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368750-3

  2004/009498 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

368752-0

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9270/2007 - 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 IMOBILIÁRIA JOSÉ CARNEIRO S/A de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0000.2839-6 3ª VEF 2004/001654 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073689-9

  2004/001655 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073690-2

  2004/001656 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073691-0

  2004/001657 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073692-9

  2004/001658 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073693-7

  2004/001659 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073694-5

  2004/001660 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073695-3

  2004/001661 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073696-1

  2004/001662 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073697-0

  2004/001663 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073698-8

  2004/001665 15/10/2004 1 - IPTU 2002, 2003 073700-3

  2004/001667 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073702-0

  2004/001668 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073703-8

  2004/001669 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

073704-6

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
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rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9271/2007 - 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 IMOBILIÁRIA JOSÉ CARNEIRO S/A de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0004.7366-7 3ª VEF 2004/011905 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437258-1

  2004/011906 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437259-0

  2004/011907 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437260-3

  2004/011908 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437261-1

  2004/011909 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437263-8

  2004/011910 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437264-6

  2004/011911 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437265-4

  2004/011912 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437266-2

  2004/011913 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437267-0

  2004/011914 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437268-9

  2004/011915 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437269-7

  2004/011916 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437270-0

  2004/011917 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437271-9

  2004/011918 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 

2003 

437272-7

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

ATO Nº 9272/2007 - 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 ANÁLIA RUTH DE SOUZA LINHARES, 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, devi-
damente identificado em seguida e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO  VARA 
Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0004.2352-0 4ª VEF 2004/013510 15/10/2004 1 - IPTU 2001, 2002, 
2003 

474653-8

  2004/013512 15/10/2004 1 - IPTU 2001 474656-2

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
de 80% (oitenta por cento) sobre juros e multa. No caso de 
auto de infração, redução de 10% (dez por cento) sobre a multa 
infracional tributária. O executado pagará o remanescente em 
07 (sete) prestações mensais e sucessivas. 2ª - Considera-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamen-
to, quando ocorrer inadimplência acumulada de 03 (três) parce-
las consecutivas ou não do parcelamento realizado, bem como 
ocorrer inadimplência de 03 (três) parcelas de crédito tributá-
rios, cujos fatos geradores ocorrerem após a concessão do 
parcelamento concedido. 3ª - O executado pagará juntamente 
com a primeira parcela, os valores correspondentes aos hono-
rários da Fazenda Municipal e as custas processuais. PAÇO 
MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9273/2007 - 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 ALBERTO BRAGA DA ROCHA LIMA de reco-
nhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promo-
vida. 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0021.8740-8 4ª VEF 2004/040764 29/12/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002, 
2003 

351328-9

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 
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 ATO Nº 9274/2007 - 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 ALFREDO VIEIRA SAMPAIO de reconhecer a 
procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RE-
SOLVE 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2000.0131.7322-8 4ª VEF 2002/038231 18/12/2002 1 - IPTU 1997, 1998 239086-8

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9275/2007 - 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 ANA BELISA MARTINS DE MENEZES 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, devi-
damente identificado em seguida e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO  VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2005.0028.7027-6 4ª VEF 2003/012109 12/12/2003 2 - ISS 

Autônomo 

1999, 2000, 

2001, 2002

121993-6

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9276/2007 - 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 Fazen-             
da Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, me-
diante concessões mútuas, objetivando o término do litígio              
e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à  
intenção manifestada por CIPEME CONSTRUTORA E IMO-
BILIÁRIA PEDRO M. de reconhecer a procedência da execu-
ção fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Pro-
curador do Município a firmar acordo judicial nos autos do res-
pectivo processo, devidamente identificado em seguida e em 
conformidade com as cláusulas e condições adiante estipula-
das:

CDA PROCESSO  VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2001.02.04995-5 4ª VEF 2000/031275 29/11/2000 1 - IPTU 1998 471118-1

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9277/2007 - 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 fun-
damentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributá-
ria 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 tributá-            
ria, mediante concessões mútuas, objetivando o término do 
litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à 
intenção manifestada por CIPEME CONSTRUTORA E IMO-
BILIÁRIA PEDRO M. de reconhecer a procedência da execu-
ção fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Pro-
curador do Município a firmar acordo judicial nos autos do res-
pectivo processo, devidamente identificado em seguida e em 
conformidade com as cláusulas e condições adiante estipula-
das:

CDA PROCESSO  VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2003.02.19056-2 4ª VEF 2002/026348 17/12/2002 1 - IPTU 2000, 2001 429663-0

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9278/2007 - 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 
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manifestada por ZENILDA CATUNDA DE MELO 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 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2003.02.57693-0 4ª VEF 2002/037844 18/12/2002 1 - IPTU 1997, 1998, 

1999 

074000-4

  2002/037845 18/12/2002 1 - IPTU 2001 446143-6

  2002/037846 18/12/2002 1 - IPTU 2001 446144-4

  2002/037847 18/12/2002 1 - IPTU 2001 446145-2

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 06 de dezembro de 2007. Pp. Martô-
nio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

ATO Nº 9518/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo nº 3947/2007. RESOLVE prorrogar à dis-
posição da Câmara dos Deputados, com ônus para origem, de 
acordo com o artigo 82, item III, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada 
no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a servidora 
TEREZINHA DE JESUS BEZERRA AGUIAR, matrícula nº 
51055-01, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação - SME, no período de 02.01.2008 a 31.12.2008. GABI-
NETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de 
dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - ESPÉCIE: Con-
trato de Compra. CONTRATANTES: Município de Fortaleza, 
por intermédio do Gabinete da Prefeita e a COLDAR AR CON-
DICIONADO LTDA, por meio de seu representante legal Nestor 
Góes Silva. OBJETO: O contrato tem por objeto contratação de 
empresa para a aquisição e instalação de equipamentos de ar-
condicionado para a nova sede do Programa Nacional de In-
clusão de Jovens - PROJOVEM, tendo como obrigação aces-
sória a instalação dos mesmos, com o ponto de dreno e de 
energia, deixando os equipamentos em pleno funcionamento, 
conforme especificações contidas no Anexo I do edital de licita-
ção, modalidade Pregão Presencial nº 07/2007 - GP, que pas-
sar fazer parte integrante do contrato. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 24.290,00 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO OBJETO DO CONTRATO: 
14.366.0106.1.360.0001. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52. 
FONTE DOS RECURSOS: 0100 do orçamento do Gabinete da 
Prefeita. PERÍODO: O contrato terá prazo de vigência vincula-
do ao período da garantia dada pelo fabricante, contado a partir 
da sua assinatura, e seu termo final corresponderá ao término 
da referida garantia exclusivamente no que se relaciona às 
obrigações dessa garantia, que será contada a partir da lavra-
tura do Termo de Recebimento Definitivo pelo Contratante. 
SIGNATÁRIOS: Helena Rodrigues Barroso - CHEFE DE 
GABINETE DA PREFEITA e Nestor Góes Silva - COLDAR 
AR CONDICIONADO LTDA. DATA DA ASSINATURA: 10 de 
dezembro de 2007.

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 85/2007. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visan-

do à aquisição de equipamentos para a implementa-
ção da TV Educativa do Município de Fortaleza. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 

 A Pregoeira comunica aos interessados que do 
dia 14 de dezembro de 2007 a 28 de dezembro de 2007 até às 
09h30 (horário de Brasília), estará recebendo as propostas de 
preços referentes a este pregão, no endereço eletrônico 
www.bb.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 03 
de janeiro de 2008, às 09h30 (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09h30 do dia 
04 de janeiro de 2008. O edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado e na Av. Heráclito Graça, 600, 1º 
andar, Centro. Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira, durante o expediente normal, e poderão ser solicita-
das através dos telefones (85) 3452.3470 e 3452.3479, por fax 
(85) 3252.1630 e pelo e-mail licitacaofortaleza@yahoo.com.br. 
Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. Rosália Maria Barros 
Cavalcante - PREGOEIRA. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 86/2007. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visan-

do à aquisição de equipamentos para a implementa-
ção da TV Educativa do Município de Fortaleza. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 

 A Pregoeira comunica aos interessados que do 
dia 14 de dezembro de 2007 a 28 de dezembro de 2007 até às 
09h30 (horário de Brasília), estará recebendo as propostas de 
preços referentes a este pregão, no endereço eletrônico 
www.bb.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 28 
de dezembro de 2007, às 09h30 (horário de Brasília) e o início 
da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09h30 do 
dia 04 de janeiro de 2008. O Edital poderá ser obtido no ende-
reço eletrônico acima mencionado e na Av. Heráclito Graça, 
600, 1º andar, Centro. Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal, e poderão ser 
solicitadas através dos telefones (85) 3452.3470 e 3452.3479, 
por fax (85) 3252.1630 e pelo e-mail 
licitacoafortaleza@yahoo.com.br. Fortaleza, 12 de dezembro de 
2007. Alciléia Rios Brandão - PREGOEIRA.

*** *** *** 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO/ 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 07/2007. 
ÓRGÃO: Secretaria de Finanças do Município - SEFIN. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a execução dos 

serviços de levantamento e atualização cadastral do 
patrimônio imobiliário do Município de Fortaleza/Ce, 
compreendido os bens imóveis de todos os órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta, exis-
tentes à época da contratação ou adquiridos durante 
a execução dos serviços, pressupondo a existência 
do cadastro dos imóveis pertencentes ao município 
(por posse ou por propriedade. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
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primento ao § 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, comunica
aos licitantes e demais interessados no presente processo que: 
HABILITAM AS EMPRESAS: P/01 - Instituto de Planejamento e 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico/IPAD; P/02 
- UNISOL - Projetos e Sistemas Ltda e P/03 - CONTASP - Con-
sultoria Sistemas, Projetos e Pesquisas Ltda. CLASSIFICAM 
AS EMPRESAS: 1º lugar: P/01 - Instituto de Planejamento e 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico/IPAD, com 
o valor global de R$ 101.348,00; 2º lugar: P/02 - UNISOL - 
Projetos e Sistemas Ltda, com o valor global de R$ 109.000,00; 
3º lugar: P/03 - CONTASP - Consultoria Sistemas, Projetos e 
Pesquisas Ltda., com o valor global de R$ 109.500,00. Fortale-
za, 13 de dezembro de 2007. Victor Hugo Cabral de Morais - 
PRESIDENTE DA CPEL.  

*** *** ***  

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

PROCESSO: Convite nº 01/2007.  
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação - SME.  
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de servi-

ços para o levantamento dos problemas elétricos           
existentes nos laboratórios de informática das esco-
las da rede pública municipal de ensino.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES comunica aos licitantes e demais interessa-
dos que às 15:00h do dia 18 de dezembro de 2007 dará conti-
nuidade ao procedimento licitatório, referente ao processo em 
epígrafe. Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. Victor Hugo 
Cabral de Morais - PRESIDENTE DA CPEL.  

*** *** *** 

AVISO DE  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO: Concorrência nº 02/2007.  
ORIGEM: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Infra-Estrutura - SEINF.  
OBJETO: Contratação de empresa para recuperação asfáltica 

através de micro revestimento asfáltico do município 
de Fortaleza, conforme Anexo I deste edital.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica 
aos interessados que a empresa R. FURLANI ENGENHARIA 
LTDA., formulou pedido de esclarecimento aos termos do edital 
do processo em epígrafe e que o referido pedido encontra-se à 
disposição dos interessados em sua sede na Av. Heráclito 
Graça, 600. Contatos pelo fone: 3452.3470 ou 3452.3471. 
Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. Victor Hugo Cabral de 
Morais - PRESIDENTE DA CPEL.  

*** *** *** 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO/PROSSEGUIMENTO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 05/2007.  
ORIGEM: Secretaria de Turismo de Fortaleza - SETFOR.  
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto 

e execução do espetáculo pirotécnico (fornecimento 
de material, montagem e execução) para o Reveillon 
2007/2008 a ser realizado no aterro da Praia de Ira-
cema e nas Regionais I, V e VI.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA em cum-
primento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 
8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados que 
FOI DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso administrativo 
interposto pela empresa ÍNDIOS PIROTECNIA IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA., referente ao processo em epígrafe. 
Comunicamos, outrossim, que o prosseguimento do processo 
licitatório será realizado às 15h30 do dia 17 de dezembro de 
2007. A decisão encontra-se à disposição dos interessados em 

sua sede na Av. Heráclito Graça, 600. Maiores informações 
encontram-se à disposição dos interessados em sua sede na 
Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza-CE., fones: 3452.3479 e 
3452.3480. Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. Victor Hugo 
Cabral de Morais - PRESIDENTE DA CPEL.  

*** *** *** 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO 

PROCESSO: Concorrência nº 05/2007.  
ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional V - SER V.  
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de reforma e ampliação do Hospital Nossa Se-
nhora da Conceição - Conjunto Ceará, em área de 
abrangência da SER V, no município de Fortaleza, 
conforme especificado nos anexos deste edital.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, 
comunica aos licitantes e demais interessados no presente 
processo que: INABILITA A EMPRESA: P/10 - FIEZA - Projeto e 
Consultoria em Engenharia Ltda. HABILITA AS EMPRESAS: 
P/01 - ECB - Engenharia Comércio Bezerra Ltda; P/02 - POLI-
GONAL Engenharia Ltda.; P/03 - EDCON Comércio e Constru-
ções Ltda.; P/04 - AMP Engenharia Ltda; P/05 - ÉPOCA Enge-
nharia Imp. Com. Ltda.; P/06 - Construtora e Imobiliária JMV 
Ltda.; P/07 - DOIS PONTOS Empreendimentos Ltda.;   P/08 - 
LOTIL - Construções  e Incorporações Ltda; P/09 - Construtora 
CETRO Ltda.; P/11 - Construtora PORTO Ltda.; P/12 - PRO-
SERV Construções Ltda.; P/13 - TÉCNICA PARANAENSE 
Engenharia de Obras Ltda. Fortaleza, 13 de dezembro de 
2007. Victor Hugo Cabral de Morais - PRESIDENTE DA 
CPEL.

*** *** *** 

AVISO DE EDITAL 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 13/2007.  
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional V - SER V.  
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de 

empresa para a execução dos serviços de recupera-
ção de caixas de visita, bocas de lobo, lajes galerias 
e limpeza de redes de drenagem na área de jurisdi-
ção da Secretaria Executiva Regional V - SER V, em 
diversos trechos e bairros.  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica 
que os envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços serão recebidos no horário compreendido 
entre 13h30 e 14h00 do dia 02 de janeiro de 2008 e a sessão 
de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 02 de janeiro de 
2008, às 14h00, em sua sede situada na Av. Heráclito Graça, 
600, Fortaleza(CE). O edital em seu texto integral poderá ser 
lido e obtido no endereço acima mencionado e através do site: 
www.fortaleza.ce.gov.br e demais informações sobre o edital 
nos telefones (85) 3452.3470 e 3452.3471. Fortaleza, 13 de 
dezembro de 2007. Victor Hugo Cabral de Morais - PRESI-
DENTE DA CPEL.  

*** *** *** 

AVISO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 105/2007.  
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF.  
OBJETO: A seleção de empresa para registro de preços visan-

do à aquisição de filme para raios-X e papel para ví-
deo printer, por um período de 12 meses.  

 A Pregoeira comunica aos interessados que a 
empresa NDT COMERCIAL LTDA., apresentou impugnação 
aos termos do edital do pregão em epígrafe, estando o referido 
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documento à disposição na Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza-
Ce., fones: 3452.3470 e 3452.3471. Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. Sílvia Helena Silvestre da Mota - PREGOEIRA.  

*** *** *** 

AVISO DE  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 109/2007.  
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF.  

OBJETO: Contratação de empresa para compra de dietas 
enterais, módulos de nutrientes e suplementos.  

 O Pregoeiro comunica aos interessados que a 
empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA., formu-
lou pedido de esclarecimentos aos termos do edital do proces-
so em epígrafe e que o referido encontra-se à disposição dos 
interessados em sua sede na Av. Heráclito Graça, 600. Fortale-
za, 13 de dezembro de 2007. Carlos Alberto Coelho Leitão - 
PREGOEIRO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

PORTARIA N° 0023/2007 - de 14 de dezembro de 2007. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇA-
MENTO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 42, parágrafo único da Lei n° 9.106, de 16 de agosto de 2006, 
e CONSIDERANDO a necessidade de adequação da aplicação dos recursos orçamentários face a modificações inerentes ao proces-
so de execução orçamentária. RESOLVE: Promover, na forma do anexo desta Portaria, as alterações no quadro de detalhamento da 
despesa dos diversos órgãos da Administração Municipal publicado em conformidade com a Lei n° 9.135, de 18 de dezembro de 
2006. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. José Meneleu Neto - SECRETÁRIO. 

ANEXO 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO IU FTE ESF VALOR 
26000 Secretaria de Desenvolvimento Econômico     1.129.109
26201 Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza     1.129.109
13.392.0054.1065.0003 Carnaval de Rua - Município     1.129.109
 Contribuições 3.3.50.41 0 100 F 1.096.109
 Contribuições 3.3.50.41 0 281 F 29.000
 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 3.3.90.31 0 281 F 2.000
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36 0 281 F 2.000

    
40000 Secretaria Executiva Regional I     873.000
40101 Secretaria Executiva Regional I     873.000
12.361.0099.1094.0001 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - OP - SER I     873.000
 Obras e Instalações 4.4.90.51 0 101 F 494.900
 Obras e Instalações 4.4.90.51 0 105 F 340.000
 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 0 101 F 33.000
 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.92 0 101 F 5.100

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

ATO Nº 9260/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, “b”, parágra-
fo 2º, da Lei nº 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Pro-
cesso nº 583/2007. RESOLVE conceder a Gratificação de 
Permanência em Serviço, a razão de 47% (quarenta e sete por 
cento), sobre o vencimento ou salário da servidora EDNA MA-
RIA MARTINS COSTA, matrícula nº 65196-02, Supervisora 
Escolar, lotada Secretaria Executiva Regional I, a partir de 
01.05.2007. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

ATO Nº 9261/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, com base no Decreto nº 9077, de 13.05.93 e tendo o 
disposto no art. 98, item VII e art. 108, item I, da Lei nº 5895, de 
13.11.84, com nova redação dada pelo art. 33, da Lei nº 5980, 
de 04.07.85, conforme Processo nº 583/2007. RESOLVE con-
ceder a Gratificação pela Permanência em Serviço, na razão 
de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento ou salário da 
servidora EDNA MARIA MARTINS COSTA, matrícula nº 65196-
02, Supervisora Escolar, lotada na Secretaria Executiva Regio-
nal I, de 04.01.2007 a 30.04.2007. GABINETE DO SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezem-

bro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

ATO Nº 9262/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, com base no Decreto nº 11.009, de 03.08.2001 e de acor-
do com o Processo nº 2788/2007 - PGM e Processo nº 
31693/2007 - SER III. RESOLVE, nos termos do artigo 121 e 
seu parágrafo 2º da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto 
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM 
nº 9.526, de 02.01.1991, combinado com o parágrafo 10,            
acrescido ao artigo 80, da Lei nº 5895, de 13.11.1984 (Estatuto 
do Magistério), pela Lei nº 9203, de 19.04.2007, publicada no 
DOM nº 13555, de 19.04.2007, assegurar ao servidor FRAN-
CISCO LAÉCIO DIÓGENES PINHEIRO, matrícula nº 3450-01, 
Professor, lotado na Secretaria Executiva Regional III, quan-           
do de sua exoneração, o direito de continuar a perceber a  
Gratificação de Diretor da EMEIF Antônio Diogo de Siqueira, 
símbolo DAS.2, cargo integrante da estrutura administrativa 
supracitada. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 9263/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, “b”, parágra-
fo 2º, da Lei nº 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Pro-
cesso nº 395/2007. RESOLVE conceder a Gratificação de 
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Permanência em Serviço, a razão de 47% (quarenta e sete por 
cento), sobre o vencimento ou salário do servidor EDILSON 
DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 68209-01, Supervisor Esco-
lar, lotado Secretaria Executiva Regional IV, a partir de 
01.05.2007. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 9264/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, com base no Decreto nº 9077, de 13.05.93, e tendo o  
disposto  no art. 98, item VII e art. 108, item I, da Lei nº 5895, 
de 13.11.84, com nova redação dada pelo art. 33, da Lei nº 
5980, de 04.07.85, conforme Processo nº 395/2007. RESOLVE 
conceder a Gratificação pela Permanência em Serviço, na 
razão de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento ou 
salário do servidor EDILSON DOS SANTOS SILVA, matrícula 
nº 68209-01, Supervisor Escolar, lotado na Secretaria Executi-
va Regional IV, de 11.01.2007 à 30.04.2007. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 
de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9279/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, e de acordo com o Processo nº 1996/2007. RESOLVE 
cessar os efeitos do Ato nº 4898/1996, de 13.08.1996, que 
reduziu a carga horária da servidora MARIA LENILCE LIMA 
BEZERRA, matrícula nº 3805-01, Supervisora Escolar, lotada 
na Secretaria Executiva Regional III. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de de-
zembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 9280/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, e de 
acordo com o Processo nº 1645/2007. RESOLVE nomear em 
substituição, de acordo com o  artigo 43, parágrafo único, da 
Lei nº 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Muni-
cípio de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento 
de 02.01.1991, GERARDO CARVALHO FROTA, matrícula nº 
5557-01, Vice-Diretor da EMEIF Madre Teresa de Caucutá, 
para responder, cumulativamente, pelo cargo em comissão de 
Diretor da EMEIF Madre Teresa de Caucutá, símbolo DAS-2, 
integrante da estrutura administrativa da Secretaria Executiva 
Regional IV, no impedimento temporário da titular ALMERINDA 
MARIA LILI CIDRÃO UCHÔA, matrícula nº 15751-01, que se 
encontra de licença médica, no período de 25.05.2007 à 
30.09.2007. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 9281/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo nº 1726/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 124 (cento e vinte e quatro) 
horas, referente ao período de 01.10.2007 à 31.12.2007, ao 
servidor GERALDO FURTADO ARAÚJO, matrícula nº 2618-01, 
Motorista, lotado na Procuradoria Geral do Município. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-

PIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 9282/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo nº 2267/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 124 (cento e vinte e quatro) 
horas, referente ao período de 01.10.2007 à 31.12.2007, ao 
servidor RAIMUNDO NONATO PEREIRA, matrícula nº 13486-
01, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9283/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo como o 
Processo nº 2307/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 40 (quarenta) horas, referente 
ao período de 01.12.2007 à 31.12.2007, ao servidor MANOEL 
JOSÉ FILHO, matrícula nº 4196-01, Motorista de Viatura Leve, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, ora à disposição 
da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - 
HABITAFOR. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfre-
do José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 9284/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo nº 2138/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11.881, de 01.09.2005, artigo 1º, referente 
a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% (cinqüenta por 
cento), no período de 01.09.2007 a 30.09.2007, aos servidores 
relacionados em anexo, lotados na Guarda Municipal e Defesa 
Civil de Fortaleza. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO.  

SEQ. MAT NOME 
HORAS

TRABALHADAS 

1 412701 JOAO DOMINGUES REGADAS NETO 52 

2 430601 PEDRO GILSON F MEYRA 50 

3 470501 FRANCISCO ANTONIO R DE AQUINO 35 

4 593001 JOSIAS FELIPE PINHEIRO 50 

5 699701 FCO ALAIRTON LOPES DE VASCONCE-
LOS

15

6 712401 MANOEL CARDOSO DE ARAUJO 46 

7 721901 GENARIO ALVES ARAUJO 44 

8 735601 TARCISO VIEIRA FIGUEIREDO 35 

9 943101 TARCISIO XAVIER 52 
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10 1020701 LUIS VALDECY DA SILVA 52 
11 1038701 FRANCISCO TARCISIO LOPES 49 
12 1091201 JOSE FELIPE PINHEIRO 43 
13 1091901 MANOEL LUIZ DA SILVA 52 
14 1235601 CICERO A SILVA DE VASCONCELOS 30 
15 1260201 CARLOS JOSE MARQUES DA COSTA 50 
16 1280601 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 52 
17 1312201 FRANCISCO DE ASSIS INÁCIO DA SILVA 27 
18 1327101 ANTONIO JOSE DE S VIEIRA 52 
19 1329801 EDUARDO ALVES LOPES 30 
20 1337201 LUIZ ARMANDO G DA ROCHA 52 
21 1459501 FRANCISCO DE ASSIS M DA SILVA 44 
22 1477301 MOACIR OLIVEIRA GUIMARAES 35 
23 1480901 LUIZ ANTONIO F DE OLIVEIRA 52 
24 1495301 JOSE WILLIAMS P BARROS 52 
25 1525401 FRANCISCO ARRUDA E NETO 35 
26 1543901 JOSE RIBAMAR A DOS SANTOS 36 
27 1657701 FRANCISCO DE CASTRO BARROS 21 
28 1747801 RAIMUNDO PAIXAO DOS SANTOS 52 
29 1767901 JOSE LISBOA DA SILVA 15 
30 1792001 LUIZ EDUIR DOS SANTOS 33 
31 1795101 DEUSIMAR SARAIVA LIMA 20 
32 1801201 JOSE HUMBERTO F PINHEIRO 30 
33 1813801 GERALDO ADAILTON P DE OLIVEIRA 52 
34 1819901 FRANCISCO ALCI BARRETO 41 
35 1829301 JOSE FRANCISCO DA SILVA 52 
36 1838001 AURELIANO M DA SILVA NETO 42 
37 1870601 GILSON DE ANDRADE MARTINS 42 
38 2096001 JORGE MACHADO DE SOUSA 52 
39 2331801 CARLOS AUGUSTO ALVES SOARES 40 
40 4407802 CACILDA XAVIER MARTINS 42 
41 4541302 EDVALDO DE PAULA SILVA 15 
42 4543501 LUIS UCHOA PINHO 52 
43 4545401 ABRAAO LINCOLN CORDEIRO LOPES 28 
44 4545801 FRANCISCO EVALDO F FERNANDES 52 
45 4546001 JEFFERSON ANGELO CARVALHO 15 
46 4548901 GILMARA VENANCIO DE S PARANHOS 52 
47 4549501 CESAR ANGELO DE LIMA 52 
48 4549701 PAULO ROBERTO RODRIGUES DE SOU-

SA
15

49 4568402 RILDSON RODRIGUES CHAVES 30 
50 4573301 ROGERIO DE SOUSA CUNHA 36 
51 4573601 SANDRO MAXSON DA SILVA MARTINS 15 
52 5128902 GILBERTO BRITO BARBOSA 52 
53 5180401 GECILDA SAMPAIO DE SOUSA 52 
54 5247404 MANOEL EDMILSON MARTINS MOURA 52 
55 5523701 ALAILSON CORREIA DA SILVA 52 
56 5524801 LUCINEIDE ALVES DA SILVA 42 
57 5525801 CARLOS ALBERTO DO C SOUSA 37 
58 5526101 CHARLES DOS SANTOS BRAGA 52 
59 5526301 CLEDYSON KYLDARY DE S CELES 30 
60 5526801 DURVAL CORREIA LIMA FILHO 52 
61 5527401 ERISVANDO ANDRADE DE LIMA 52 
62 5528801 ALOISIO FRANCISCO ARAUJO 20 
63 5529101 ANA CRISTINA REBOUCAS TORRES 46 
64 5529601 ANTONIO FLEDSON SILVA VALENTIM 52 
65 5529801 ANTONIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA 52 
66 5530101 WAGNER JOSE ROGRIGUES LIMA 52 
67 5530201 IVONETE MACIEL DE LIMA 20 
68 5530501 JERONIMO VIEIRA GOMES 52 

69 5531101 JOSE IRAN CARNEIRO BIE 50 
70 5531501 JOSE RIBAMAR AMANCIO 23 
71 5531901 JOSE WELLINGTON DE F CAMPOS 

JÚNIOR
27

72 5532101 JOSIVANE QUEIROZ DA SILVA 39 
73 5532401 FRANCISCO ANTONIO DA S MENEZES 52 
74 5532801 FRANCISCO DANIEL SOARES DE SOUSA 15 
75 5533401 FRANCISCO JALES DO N XAVIER 43 
76 5534101 GIL MAYRON COSTA NASCIMENTO 52 
77 5534401 LUIS GADELHA ELIAS NETO 36 
78 5534501 LUIZ ALBERTO AGUIAR SANTOS 52 
79 5534601 LEONARDO ARAUJO E SILVA 52 

80 5534801 LILIAN PINHEIRO DA SILVA 42 
81 5535401 MARCOS ANTONIO DA S ARAGAO 28 
82 5535601 MARCOS FABRICIO DO NASCIMENTO 52 
83 5535701 MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA 52 
84 5536401 MICAEL PINHEIRO DA SILVA 51 
85 5536801 NEYLA BARBOSA DE AQUINO 35 
86 5537701 PATRICIA RODRIGUES XAVIER 34 
87 5537801 PAULO CESAR ALENCAR DE LIMA 52 
88 5537901 PAULO CESAR AVILA TEIXEIRA 52 
89 5538101 REGINALDO ABREU DE ALMEIDA 39 
90 5538301 ROB MAGNO SOUSA GOMES 37 
91 5538501 RODOLFO TEOPHILO 46 
92 5538701 RONNE LOIOLA ROCHA 52 
93 5539001 SIDNEY SOARES DA SILVA 35 
94 5539401 WAGNER DA SILVA PORTELA 23 
95 5539701 FRED JOCA BARROS 52 
96 5539801 VICENTE FERREIRA ALENCAR FILHO 52 
97 5600901 ALYSSON DOS SANTOS SOARES 52 
98 5601301 ADRIANO MARQUES DE AZEVEDO 45 
99 5601501 ANGELO SILVA LORCA 52 
100 5601601 ANTONIO JUCELINO SILVA FELIPE 31 
101 5601701 ANTONIO MARCIO A DA SILVA 52 
102 5602201 CARLOS ALBERTO ROLA FILHO 52 
103 5602401 CARLOS VIRGILIO G DOS SANTOS 52 
104 5602601 CLAUDEMIR DE SOUSA FREITAS 52 
105 5602701 CLEYTON JOSE VENANCIO BARBOSA 46 
106 5602901 DANIEL VIANA DE ABREU 24 
107 5603001 DANIELLE GOMES DE AZEVEDO 40 
108 5603101 ELIAS ESTANISLAU DA S FILHO 52 
109 5603401 ERANDI DE BARROS GOMES 27 
110 5603501 ERICKSON FERREIRA SILVA 52 
111 5603601 JOSE EDNARIO NUNES 23 
112 5604201 JUCIE NUNES OLIVEIRA 52 
113 5604601 LITARDO OLEGARIO DE S ALMEIDA 52 
114 5604701 LUIZ GLEYDSON ARAUJO NOGUEIRA 33 
115 5605001 MARCELO FELIX QUERINO 43 
116 5605701 MARIA AUXILIADORA C SANTIAGO 33 
117 5605901 MARIA DAS GRACAS A DA SILVA 52 
118 5606901 PAULO JOSE MOREIRA BEZERRA 27 
119 5607201 PAULO VICTOR TERTO DE FREITAS 35 
120 5607401 RAIMUNDO NONATO O FERNANDES 52 
121 5607901 RICARDO AUGUSTO FERREIRA GOMES 52 
122 5608001 RICARDO NAPOLEAO MOURA FRANCO 21 
123 5608101 ROBERIO CLAYTON LIMA 15 
124 5608201 ROBESPIERRE FERREIRA C JUNIOR 27 
125 5608501 SALOMAO PRATA MARTINS FILHO 52 
126 5608601 SANDRA LIMA ALENCAR 31 
127 5608901 TONY WILLIAMS T VASCONCELOS 25 
128 5609501 WASHINGTON TELES DE AGUIAR 21 
129 5610201 FERNANDA LUCIA DO N LIMA 23 
130 5610601 FRANCISCO ARMANDO VIDAL 52 
131 5611001 FRANCISCO DE ASSIS V SILVA 15 
132 5611101 FRANCISCO DE ASSIS V C FILHO 25 
133 5611301 FRANCISCO EDUARDO LUCAS JUNIOR 33 
134 5611401 FRANCISCO HELIO R JUNIOR 24 
135 5611701 FRANCISCO SILVANEY O BARREIRA 39 
136 5611801 FRANCISCO SOUSA DAS CHAGAS 32 
137 5612201 HALLEY SANTOS BARBOSA 52 
138 5612601 JESUS FERNANDES COELHO JUNIOR 46 
139 5612701 JOAO CAMILO MORAES MATOS 39 
140 5612801 JOAO EVANGELISTA DE S JUNIOR 52 
141 5613001 ADSON OLIVEIRA DE ARAUJO 35 
142 5613101 ALYSON DE OLIVEIRA MOURAO 52 
143 5613201 ANA LUCIA MENDES SILVA 52 
144 5613501 DEBORAH CRISTINA REIS BRAGA  52 
145 5613701 ELAINE CHRISTINA B PASSOS 52 
146 5614001 HENRIQUE MACIEL MARTINS 52 
147 5614501 JONAS GONCALVES RODRIGUES 52 
148 5614701 JOSE MORELLE ABREU DA SILVA 20 
149 5614901 MARCILIO LINHARES TAVORA 42 
150 5615801 JOAO PAULO COSTA DE ALMEIDA 52 
151 5616301 JOSE AURIMAR GOMES DE SOUSA 35 
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152 5616401 JOSE DIOGO JUNIOR 33 
153 5627901 ANTONIO MARCIO DO N MACIEL 52 
154 5689101 JOSE BISMARCH CAVALCANTE LEITE 40 
155 6008201 ANDRE CITO DO CARMO 52 
156 6008301 FABIO JAMES AQUINO DA SILVA 52 
157 6008401 FLAVIA MARIA CASSUNDE DE OLIVEIRA 52 
158 6009101 MARCELO DAVID ALMEIDA 33 
159 6009401 MARCOS PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 52 
160 6010201 ALESSANDRO DO NASCIMENTO ROMANO 29 
161 6010301 ALEXSSANDRO CIPRIANO DE SOUSA 52 
162 6010801 ANA RUBIA DA SILVA ALBUQUERQUE 19 
163 6011601 CICERO DE SOUSA MARINHO 11 
164 6011801 CLAUDIO MARCIO DE ASSIS ALVES 36 
165 6011901 CLAUDIO ROBERTO HOLANDA DE LIMA 39 
166 6012101 ALBERTO PEREIRA DE SOUSA 33 
167 6012901 EMMANOEL LIMA MARTINS 36 
168 6013801 FRANCISCO FRANKLIN DE CARVALHO 

BEZERRA 
52

169 6014301 HEDCLEI DA SILVA LIMA 40 
170 6014401 HELOILSON ANDRE ALMEIDA LOPES 52 
171 6014701 JANDER PEREIRA BRITO 52 
172 6015301 JOSE SERGIO DE SOUSA 26 
173 6016001 MARCIO ARAUJO MONTEIRO 15 
174 6016501 MARIA HELENA AGUIAR XIMENES 52 
175 6016901 NAASSOM WEBESTER ARAUJO GOMES 52 
176 6017201 PATRICIA FERREIRA MOREIRA 52 
177 6017401 RAIMUNDO NONATO BANDEIRA DE 

SOUSA
15

178 6019201 DEMOCRITO GORDIANO BATISTA VIEIRA 30 
179 6019401 JAMAL FORTE CARVALHO 37 
180 6020601 ANTONIO SOUZA DIAS FILHO 52 
181 6020901 CARLOS JEFFERSON THE COSTA 52 
182 6021301 DEMETRIO SILVA DE AQUINO 47 
183 6021501 DIEGO JEFFERSON S DO NASCIMENTO 27 
184 6021601 DOUGLAS MARTINS DE SOUZA 52 
185 6021801 ELISANGELA MONTE RAMOS AMARAL 52 
186 6022101 FRANCISCO DOURADO BEZERRA NETO 12 
187 6022401 FRANCISCO ROMULO C FELIX 32 
188 6022501 FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS 28 
189 6023301 JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR 49 
190 6023401 JOSE DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA 25 
191 6023601 JOSE REGILBERTO GASPAR GOMES 32 
192 6023801 MARCIA MARIA VIEIRA EVANGELISTA 22 
193 6024001 MARCOS ARAUJO SANTANA 34 
194 6024401 PAULO ROBERTO ALENCAR FRANCA 52 
195 6024801 RAFAEL DA SILVA DIAS 40 
196 6024901 RAFAEL SAVIO COSTA BRASIL 52 
197 6025101 RENATO JORGE FREIRE VIEIRA 52 
198 6026001 WALKLEY AUGUSTO COSMO DOS REIS 34 
199 6040001 RAYMUNDO PINTO NUNES JUNIOR 24 
200 6108301 ANTONIO SERGIO MARTINS TIMBO 11 

*** *** *** 

 ATO Nº 9285/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo como o 
Processo nº 1204/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, referente a 
02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% (cinqüenta por 
cento), no período de 01.07.2007 à 31.07.2007, aos servidores 
relacionados em anexo, lotados na Guarda Municipal e Defesa 
Civil de Fortaleza. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007.  
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO.

SEQ. MAT NOME TRABALHADAS 
1 31901 GILMARIO NOGUEIRA DE QUEIROZ 4 
2 59901 ATALIBA FRANCO BRANDAO 4 

3 267801 MARIO NOGUEIRA BARBOSA 18 

4 276001 JOAO CIRIO DE MORAIS 23 

5 285501 FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO 4 

6 302701 DANIEL NUNES FERNANDES 26 

7 315201 BARNABE PEREIRA DA SILVA 52 

8 347501 RAIMUNDO ALMEIDA PINHO 4 

9 360401 RAIMUNDO ALVES DA ROCHA 16 

10 369601 MARIO FIRMINO DOS SANTOS 4 

11 430601 PEDRO GILSON F MEYRA 18 

12 431101 JOSE LIMA MONTENEGRO 20 

13 468101 ALUISIO DE ALBUQUERQUE 4 

14 471801 ANTONIO ALMEIDA DE FREITAS 20 

15 525001 EZEQUIAS A DOS SANTOS 4 

16 545101 TEODOZIO FREIRE NETO 4 

17 593001 JOSIAS FELIPE PINHEIRO 35 

18 660401 JOSE ODECIO TELES 4 

19 673801 JOSE ASSIS VIANA 4 

20 691001 JOSE DO CARMO COSTA 4 

21 699701 FCO ALAIRTON L DE VASCONCELOS 52 

22 703401 JOSE OTACILIO DA SILVA 28 

23 711601 FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO 12 

24 712401 MANOEL CARDOSO DE ARAUJO 26 

25 712701 IVAN CESAR FERREIRA LOPES 4 

26 718601 JOSE LAUREANO DA SILVA 4 

27 721901 GENARIO ALVES ARAUJO 26 

28 735601 TARCISO VIEIRA FIGUEIREDO 22 

29 741701 FRANCISCO EDNARDO R CORDEIRO 12 

30 780501 JOSE ALENCAR DE CARVALHO 4 

31 797801 VICENTE MOURA MATOS 4 

32 809201 LUIZ GONZAGA BERNARDINO PINTO 18 

33 818101 FRANCISCO ALVES RIBEIRO 35 

34 832901 JOSE MESSIAS VIDAL 12 

35 872101 ANTONIO CARLOS P DOS SANTOS 8 

36 892301 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 4 

37 896701 JOSE DE ALENCAR FELIPE RAMOS 5 

38 897501 ANTONIO JANUARIO DE O NETO 4 

39 901601 BERNARDO QUEIROZ DE AGUIAR 4 

40 921101 EDVARDO AUGUSTO DA SILVA 4 

41 929801 LUIZ LOURENCO DOS SANTOS 26 

42 943101 TARCISIO XAVIER 52 

43 943801 FRANCISCO RICARDO DE S LOPES 5 

44 960601 RAIMUNDO RUBENIL BEZERRA 4 

45 967301 JOSE RAIMUNDO C DA COSTA 4 

46 996901 FRANCISCO CARLOS AMARO 4 

47 1020701 LUIS VALDECY DA SILVA 52 

48 1022001 JOSE LEOMAR SILVA NASCIMENTO 12 

49 1026601 FRANCISCO EDNARDO SALES GOES 4 

50 1038701 FRANCISCO TARCISIO LOPES 52 

51 1050001 VALDIR SOARES DE FREITAS 8 

52 1050801 ELIZEU CONRADO DA SILVA 4 

53 1059601 JOSE MARIANO DA S FILHO 28 

54 1079601 GONCALO INACIO DA COSTA 4 

55 1088501 RENATO BARBOSA DA SILVA 4 

56 1091201 JOSE FELIPE PINHEIRO 22 

57 1091901 MANOEL LUIZ DA SILVA 50 

58 1092701 JUSCELINO COSTA DA CRUZ 4 

59 1099701 EUZEBIO FERREIRA DA SILVA 4 

60 1107501 CARLOS ALBERTO S THOMENY 4 

61 1114101 DIONIZIO FERREIRA DA SILVA 4 

62 1121801 LIOTERIO CARLOS DA SILVA 4 

63 1124001 JOSE PEREIRA DE MATOS 4 

64 1127501 JOSE WELLINGTON GONCALVES 4 

65 1135401 JOSIAS MARQUES DA COSTA 11 

66 1161001 CESAR ROMERO DE SOUZA 7 

67 1166801 LUIS ALVES ALMEIDA 4 

68 1181501 CLODOMIR DE ARAUJO DUARTE 4 

69 1182201 HAROLDO SANTOS DA SILVA 4 

70 1185401 JOSE EVERARDO DOS SANTOS 4 

71 1209701 EDÍSIO ALVES DOS SANTOS 4 

72 1212601 JOAO BATISTA M DOS SANTOS 4 



222

S
IS

TE
M

A DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 20

73 1235601 CICERO A SILVA DE VASCONCELOS 52 

74 1242701 FRANCISCO ANTONIO M SOARES 42 

75 1260201 CARLOS JOSE MARQUES DA COSTA 25 

76 1272701 JOSE JOAQUIM DA SILVA 36 

77 1280601 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 34 

78 1286601 GERALDO PEREIRA DE MATOS 4 

79 1290601 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 4 

80 1299101 ANTONIO DE LIRA PESSOA NETO 4 

81 1312201 FRANCISCO DE ASSIS INÁCIO DA SILVA 40 

82 1327101 ANTONIO JOSE DE S VIEIRA 52 

83 1329801 EDUARDO ALVES LOPES 30 

84 1330101 ANTONIO DE ASSIS ISIDORIO 4 

85 1336701 ANTONIO FRANCISCO M DE ANCHIETA 40 

86 1337201 LUIZ ARMANDO G DA ROCHA 34 

87 1337301 ANTONIO MARTES DA ROCHA 52 

88 1338401 EDNA LÚCIA FIGUEIREDO DA SILVA 16 

89 1379301 HENRIQUE PAULINO SOUSA 4 

90 1401001 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 22 

91 1441101 JOAO DUARTE DE LIMA 4 

92 1459501 FRANCISCO DE ASSIS M DA SILVA 16 

93 1465301 SEBASTIAO SALDANHA DA SILVA 4 

94 1468501 MANOEL COSTA GOMES 52 

95 1477301 MOACIR OLIVEIRA GUIMARAES 20 

96 1487301 ERINEUDO SILVA DE OLIVEIRA 4 

97 1502301 DIONIZIO CASTELO DE ABREU 52 

98 1525401 FRANCISCO ARRUDA E NETO 16 

99 1525501 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 4 

100 1540501 MARIO MOTA MELO 4 

101 1542201 JOAO EUDES DA SILVA 5 

102 1543901 JOSE RIBAMAR A DOS SANTOS 47 

103 1555101 RAIMUNDO HUMBERTO DE A DA SILVA 4 

104 1558901 GERARDO ALVES ALMEIDA 12 

105 1563301 EXPEDITO PEREIRA DE MORAIS 14 

106 1590001 ANGELO AUGUSTO M DE ALENCAR 7 

107 1609601 FRANCIMAR WAN LUME PEREIRA 4 

108 1638901 CLAUDIO FEITOSA DOS SANTOS 4 

109 1641101 FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA 4 

110 1657701 FRANCISCO DE CASTRO BARROS 48 

111 1672001 CARLOS ALBERTO P DA SILVA 4 

112 1682901 VILOMAR DA SILVA 8 

113 1705601 RAIMUNDO LUCIO DA SILVA 4 

114 1718201 JOAO MARIA DE OLIVEIRA 4 

115 1728601 GEORGE LUIZ ALMEIDA 14 

116 1741201 JOSE NILTON DA SILVA DOMINGOS 27 

117 1742401 JOSE FERREIRA LIMA 34 

118 1746001 VALMIR PEREIRA DA COSTA 4 

119 1747801 RAIMUNDO PAIXAO DOS SANTOS 52 

120 1749201 EVALDO PAULO DA SILVA 12 

121 1756401 JOSE ANISIO FELIPE RAMOS 40 

122 1757501 FRANCISCA ALDENIR N MOREIRA 12 

123 1767901 JOSE LISBOA DA SILVA 32 

124 1771601 FRANCISCO ERIVALDO R CORDEIRO 12 

125 1777201 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 15 

126 1781501 JOSE CLAUDEMIRO S DOS REIS 4 

127 1788901 JOSE VALDIR DA SILVA 32 

128 1792001 LUIZ EDUIR DOS SANTOS 34 

129 1795101 DEUSIMAR SARAIVA LIMA 20 

130 1801201 JOSE HUMBERTO F PINHEIRO 30 

131 1810001 JOAO ROMAO DA COSTA JUNIOR 4 

132 1811401 LUZINALDO PINTO FERNANDES 7 

133 1813801 GERALDO ADAILTON P DE OLIVEIRA 52 

134 1814101 MANUEL FLADSON ASSUNCAO 4 

135 1819901 FRANCISCO ALCI BARRETO 33 

136 1820001 ANTONIO SILVEIRA FERREIRA 5 

137 1829301 JOSE FRANCISCO DA SILVA 52 

138 1838001 AURELIANO M DA SILVA NETO 30 

139 1843801 JOSE MARCULINO CALIXTO 4 

140 1844101 FRANCISCO JOSE DE SOUSA 4 

141 1848101 LUCIO FLAVIO PINTO 20 

142 1862501 FRANCISCO DE ALMEIDA BARROS 11 

143 1863101 EDNARDO MARTINS MACIEL 4 

144 1866601 DANTAS RIOS VASCONCELOS 4 

145 1866901 AUGUSTO DE PAULA BARRETO 4 

146 1870601 GILSON DE ANDRADE MARTINS 4 

147 1871301 PAULO SERGIO V DA PENHA 4 

148 1874301 PAULO MARCELO SILVEIRA 43 

149 1879101 ANDRE DE SOUSA SOBRINHO 4 

150 1894501 FRANCISCO PAULO SILVA 4 

151 1894701 JOSE EDMAR DA SILVA 4 

152 1903601 FRANCISCO DE ASSIS F DE SOUSA 4 

153 1905401 FRANCISCO JOSE S MARIANO 4 

154 1907901 FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA 4 

155 1908801 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA GOMES 11 

156 1911601 JORGE LUIZ O DO NASCIMENTO 4 

157 1916401 PAULO GRACINDO A CORDEIRO 14 

158 1916601 FRANCISCO A KARDEC DE O SILVA 4 

159 1918601 MARCOS AURELIO P DA SILVA 51 

160 1923901 CICERO DOMINGOS DE LIMA 20 

161 1927501 ANTONIO RICARDO N DA SILVA 32 

162 1950101 JOSE VICENTE DA SILVA FILHO 22 

163 2096001 JORGE MACHADO DE SOUSA 41 

164 2139001 FRANCISCO ORLANDO G BARACHO 4 

165 2331801 CARLOS AUGUSTO ALVES SOARES 40 

166 2484503 NAZARETH ALMEIDA BRANDAO 13 

167 2574102 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA 17 

168 2963002 ELISANGELA RIBEIRO PARENTE 5 

169 4394502 ANTONIO FERNANDO FACANHA FILHO 52 

170 4509604 ERISLANE GARCIA DE SOUSA 14 

171 4543501 LUIS UCHOA PINHO 52 

172 4544201 IGOR TORRES MOURAO 20 

173 4544901 FRANCISCA CLAUDIA A DE LACERDA 6 

174 4545201 FRANCISCO ALEXANDRE BESSA LUZ 29 

175 4545401 ABRAAO LINCOLN CORDEIRO LOPES 52 

176 4545801 FRANCISCO EVALDO F FERNANDES 52 

177 4545901 GERMANA DO N VASCONCELOS 7 

178 4546001 JEFFERSON ANGELO CARVALHO 21 

179 4546501 MARCUS VINICIUS MADRUGA DE SA 19 

180 4546701 AIRTON SATIRO MEDEIROS JUNIOR 3 

181 4548201 ANA PAULA BARBOSA COELHO 4 

182 4548401 MAURINEIDE ELAYNE R ROSA 3 

183 4548701 JANEINA DE OLIVEIRA SAUNDERS 18 

184 4548901 GILMARA VENANCIO DE S PARANHOS 52 

185 4549201 LIEDEL LIMA FONSECA 5 

186 4549501 CESAR ANGELO DE LIMA 52 

187 4549601 DANIELLE FREITAS DOS SANTOS 19 

188 4549701 PAULO ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA 37 

189 4550001 ANA ROSA RODRIGUES DA SILVA 35 

190 4550201 FRANCISCO DAS C M QUEIROZ 17 

191 4550401 FRANCISCO SILVIO CARNEIRO 5 

192 4551501 MARCELA FRANCO SOARES 18 

193 4571001 JESSICA MARIA DE O PINHEIRO 2 

194 4571301 JOSE AMAURI MELO DE OLIVEIRA 13 

195 4572001 CARLOS RANIERE DOS S ALBANO 15 

196 4572101 DEBORA DE OLIVEIRA SOUSA 1 

197 4572701 RICARDO SERGIO BRANCO PARENTE 5 

198 4572801 RICARDO AUGUSTO DE O LIMA 21 

199 4573001 RICARDO GOMES DE CARVALHO 12 

200 4573201 ROGER BARRETO MAGALHAES 52 

201 4573501 SANDRA VIANA ROCHA 19 

202 4573601 SANDRO MAXSON DA SILVA MARTINS 35 

203 4574501 VANDA MARIA AGUIAR 12 

204 4574601 VLADIMIR MONTEIRO MARINHO 1 

205 4578501 ANTONIO ODON TELES ALBUQUERQUE 5 

206 5128902 GILBERTO BRITO BARBOSA 52 

207 5180001 MONALIZA NOGUEIRA DE ARAUJO 4 

208 5180201 LUISE ALINE DE O TENORIO 12 

209 5180301 LUCIANO HERMANN S DE ALMEIDA 8 

210 5180401 GECILDA SAMPAIO DE SOUSA 52 

211 5180501 FRANCISCA NELSENIR B FELIX 18 

212 5180801 ANTONIO ADAUTO CARNEIRO 13 
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213 5247404 MANOEL EDMILSON MARTINS MOURA 50 

214 5444902 VANESCA SIQUEIRA DE SOUSA 4 

215 5455001 TARCINEIDE BARBOSA DE LAVOR 2 

216 5455101 ADNAMAR FERREIRA GIRAO 17 

217 5455501 ULISSIS GOMES DE SOUZA 7 

218 5524601 GARDENIA DE LIMA SILVA 4 

219 5524701 GLAYDSON DE OLIVEIRA LIMA 46 

220 5524801 LUCINEIDE ALVES DA SILVA 52 

221 5525001 MARCELA MARIA T DE ALMEIDA 11 

222 5525501 MAYCHAEL OHARA M DA SILVA 30 

223 5525801 CARLOS ALBERTO DO C SOUSA 20 

224 5525901 CARLOS ALBERTO G SOMBRA 32 

225 5526501 CRISTIANO PEREIRA DE SOUSA 17 

226 5526801 DURVAL CORREIA LIMA FILHO 45 

227 5527401 ERISVANDO ANDRADE DE LIMA 52 

228 5527501 FERNANDA MOREIRA ALBUQUERQUE 52 

229 5528501 ALBECY ABREU GONCALVES 15 

230 5528801 ALOISIO FRANCISCO ARAUJO 52 

231 5529101 ANA CRISTINA REBOUCAS TORRES 52 

232 5529301 ANTONIA CLEIDIANE L DA SILVA 7 

233 5529401 ANTONIO CESAR PASCHOAL 43 

234 5529801 ANTONIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA 52 

235 5530001 VALERIA MARTINS DE SOUSA 52 

236 5530101 WAGNER JOSE ROGRIGUES LIMA 52 

237 5530201 IVONETE MACIEL DE LIMA 52 

238 5530501 JERONIMO VIEIRA GOMES 52 

239 5530601 JOSE ANTONIO CRUZ NETO 52 

240 5530901 ISAIAS SALES PINHEIRO 15 

241 5531101 JOSE IRAN CARNEIRO BIE 47 

242 5531301 JOSE MARIA ROCHA DE S JUNIOR 35 

243 5531501 JOSE RIBAMAR AMANCIO 20 

244 5531801 JOSE WAGNER R DA SILVA 29 

245 5531901 JOSE WELLINGTON DE F CAMPOS 20 

246 5532101 JOSIVANE QUEIROZ DA SILVA 36 

247 5532201 ODRACIENE SILVA N FERREIRA 7 

248 5532301 FRANCISCA MICHELLE U C BEZERRA 49 

249 5532401 FRANCISCO ANTONIO DA S MENEZES 52 

250 5532501 ANACLETO MOREIRA DE SOUSA 8 

251 5532801 FRANCISCO DANIEL SOARES DE SOUSA 32 

252 5532901 FRANCISCO DAS CHAGAS D FEIJO 14 

253 5533401 FRANCISCO JALES DO N XAVIER 52 

254 5533501 FRANCISCO SEVERO MARQUES 52 

255 5534101 GIL MAYRON COSTA NASCIMENTO 52 

256 5534201 GISELLE BEZERRA GOMES 4 

257 5534301 GRACILIANA MICHELA S BATISTA 6 

258 5534401 LUIS GADELHA ELIAS NETO 52 

259 5534501 LUIZ ALBERTO AGUIAR SANTOS 52 

260 5534601 LEONARDO ARAUJO E SILVA 52 

261 5534701 LEONY PONTES XIMENES 4 

262 5534801 LILIAN PINHEIRO DA SILVA 39 

263 5535201 MARCELO PIMENTEL DE ANDRADE 16 

264 5535601 MARCOS FABRICIO DO NASCIMENTO 52 

265 5535701 MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA 52 

266 5536401 MICAEL PINHEIRO DA SILVA 20 

267 5536701 NAZARENO SEVERO MARQUES 52 

268 5536801 NEYLA BARBOSA DE AQUINO 52 

269 5537701 PATRICIA RODRIGUES XAVIER 52 

270 5537901 PAULO CESAR AVILA TEIXEIRA 39 

271 5538101 REGINALDO ABREU DE ALMEIDA 52 

272 5538301 ROB MAGNO SOUSA GOMES 52 

273 5538401 ROBERTO CEZAR AMORIM DE CASTRO 4 

274 5538501 RODOLFO TEOPHILO 34 

275 5538701 RONNE LOIOLA ROCHA 52 

276 5538801 RUTEMBERG CHAGAS DOS SANTOS 52 

277 5539001 SIDNEY SOARES DA SILVA 20 

278 5539201 TOMAZ RICARDO DE S ARAUJO 4 

279 5539401 WAGNER DA SILVA PORTELA 52 

280 5539701 FRED JOCA BARROS 52 

281 5539801 VICENTE FERREIRA ALENCAR FILHO 40 

282 5539901 WELLINGTON ASSUNCAO DA SILVA 4 

283 5540101 YANDERSON CASTELO ALVES 48 

284 5600601 AIRTON FLAVIO DOS SANTOS 16 

285 5600901 ALYSSON DOS SANTOS SOARES 52 

286 5601001 ANA CELIA DA SILVA 7 

287 5601501 ANGELO SILVA LORCA 40 

288 5601601 ANTONIO JUCELINO SILVA FELIPE 50 

289 5601701 ANTONIO MARCIO A DA SILVA 52 

290 5602001 CARLOS ALBERTO ARAUJO AMARAL 50 

291 5602201 CARLOS ALBERTO ROLA FILHO 52 

292 5602401 CARLOS VIRGILIO G DOS SANTOS 52 

293 5602501 CICERO CARNEIRO DA CRUZ 36 

294 5602601 CLAUDEMIR DE SOUSA FREITAS 52 

295 5602701 CLEYTON JOSE VENANCIO BARBOSA 33 

296 5602801 DAIANE VIEIRA OLIVEIRA 15 

297 5602901 DANIEL VIANA DE ABREU 12 

298 5603101 ELIAS ESTANISLAU DA S FILHO 52 

299 5603401 ERANDI DE BARROS GOMES 29 

300 5603501 ERICKSON FERREIRA SILVA 52 

301 5603601 JOSE EDNARIO NUNES 24 

302 5603701 JOSE ELIAS ALVES JUNIOR 18 

303 5603801 JOSE GEORGE DA SILVA PEREIRA 30 

304 5603901 JOSE GILVAN DE LIMA PINTO 4 

305 5604101 JOSE WENDEL FIRMINO VIEIRA 10 

306 5604201 JUCIE NUNES OLIVEIRA 52 

307 5604401 KELLY CHRISTINE MAFRA DUARTE 3 

308 5604601 LITARDO OLEGARIO DE S ALMEIDA 52 

309 5604701 LUIZ GLEYDSON ARAUJO NOGUEIRA 39 

310 5604801 MANOEL RAIMUNDO DE FREITAS 12 

311 5604901 MARCELO CRISTIANO A VELOSO 39 

312 5605001 MARCELO FELIX QUERINO 38 

313 5605401 MARCOS JANDER MOREIRA DE SOUZA 52 

314 5605801 MARTA CANDEA SILVA 15 

315 5605901 MARIA DAS GRAÇAS AIRES DA SILVA 52 

316 5606001 MARIA ISLANDIA TEIXEIRA 3 

317 5606101 MARIA VALDIRENE LIMA DA SILVA 8 

318 5606201 MARILIA BEZERRA DE SOUSA 20 

319 5606401 MESSIAS DE OLIVEIRA DA SILVA 12 

320 5606501 MIGUEL BEZERRA DE SOUZA 40 

321 5606701 PAULO DANILO DOS SANTOS 4 

322 5606901 PAULO JOSE MOREIRA BEZERRA 25 

323 5607001 PAULO ROBERTO DE SOUSA LIMA 8 

324 5607201 PAULO VICTOR TERTO DE FREITAS 36 

325 5607301 RAIMUNDO COELHO SAMPAIO JUNIOR 22 

326 5607401 RAIMUNDO NONATO O FERNANDES 52 

327 5607801 RENATA DE OLIVEIRA CARVALHO 8 

328 5608001 RICARDO NAPOLEAO MOURA FRANCO 4 

329 5608101 ROBERIO CLAYTON LIMA 20 

330 5608201 ROBESPIERRE FERREIRA C JUNIOR 18 

331 5608501 SALOMAO PRATA MARTINS FILHO 50 

332 5608601 SANDRA LIMA ALENCAR 27 

333 5608901 TONY WILLIAMS T VASCONCELOS 52 

334 5609501 WASHINGTON TELES DE AGUIAR 48 

335 5609901 EVELINE BEZERRA DA CUNHA 4 

336 5610201 FERNANDA LUCIA DO N LIMA 30 

337 5610701 FRANCISCO DA SILVA FARIAS 22 

338 5610801 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO 7 

339 5611001 FRANCISCO DE ASSIS V SILVA 20 

340 5611101 FRANCISCO DE ASSIS V C FILHO 16 

341 5611301 FRANCISCO EDUARDO LUCAS JUNIOR 36 

342 5611401 FRANCISCO HELIO R JUNIOR 30 

343 5611801 FRANCISCO SOUSA DAS CHAGAS 32 

344 5612001 GILSON ISAAC SILVA RODRIGUES 4 

345 5612101 GUILHERME COLARES DE MELO 52 

346 5612201 HALLEY SANTOS BARBOSA 25 

347 5612301 HANDSON NOGUEIRA DE SOUSA 20 

348 5612501 JACKSON PICANCO DE O JUNIOR 39 

349 5612701 JOAO CAMILO MORAES MATOS 51 

350 5612801 JOAO EVANGELISTA DE S JUNIOR 52 

351 5613001 ADSON OLIVEIRA DE ARAUJO 32 

352 5613201 ANA LUCIA MENDES SILVA 52 
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353 5613701 ELAINE CHRISTINA B PASSOS 52 

354 5614001 HENRIQUE MACIEL MARTINS 52 

355 5614301 JEFFERSON NOGUEIRA CANDIDO 52 

356 5614401 JOAO BATISTA DE A SOUSA 4 

357 5614601 JOSE IRISMAR DA SILVA 43 

358 5614701 JOSE MORELLE ABREU DA SILVA 52 

359 5614901 MARCILIO LINHARES TAVORA 52 

360 5615101 MARILENA AIRES RIBEIRO 4 

361 5615801 JOAO PAULO COSTA DE ALMEIDA 52 

362 5615901 JOAO PAULO RODRIGUES CAMPOS 20 

363 5616301 JOSE AURIMAR GOMES DE SOUSA 52 

364 5616401 JOSE DIOGO JUNIOR 32 

365 5627901 ANTONIO MARCIO DO N MACIEL 52 

366 5689101 JOSE BISMARCH CAVALCANTE LEITE 4 

367 6008201 ANDRE CITO DO CARMO 46 

368 6008301 FABIO JAMES AQUINO DA SILVA 52 

369 6008401 FLAVIA MARIA CASSUNDE DE OLIVE 24 

370 6008801 IVINNA DARCIANE PINHEIRO CUNHA 52 

371 6009401 MARCOS PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 52 

372 6009601 PAULA ROBERTA AZEVEDO ALVES 15 

373 6010101 ALAIR OLIVEIRA MAIA 4 

374 6010201 ALESSANDRO DO NASCIMENTO ROMANO 27 

375 6010301 ALEXSSANDRO CIPRIANO DE SOUSA 52 

376 6010401 ALEXSANDRO DE CASTRO BANDEIRA 21 

377 6010501 ALICE DE SOUSA LIMA 4 

378 6010701 ANA JULIA DE SOUSA 23 

379 6010801 ANA RUBIA DA SILVA ALBUQUERQUE 16 

380 6011201 ANTONIO JOSE SOARES DE LIMA 15 

381 6011301 ANTONIO PEREIRA FARIAS 10 

382 6011401 AURELIO MORAES DA SILVA 28 

383 6011701 CLAUDEMIR DE BRITO FREITAS 13 

384 6011801 CLAUDIO MARCIO DE ASSIS ALVES 49 

385 6011901 CLAUDIO ROBERTO HOLANDA DE LIMA 34 

386 6012001 CRISTIANO BRAGA FERREIRA 21 

387 6012101 ALBERTO PEREIRA DE SOUSA 45 

388 6012301 ANTONIO RICARDO JUNIOR 38 

389 6012401 ALISSON REGIS SILVA DE FREITAS 4 

390 6013201 EUCLIDES FERREIRA MAIA 10 

391 6013301 EZEQUIEL REINALDO DA SILVA BRITO 52 

392 6013401 FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 9 

393 6013501 FRANCISCO SOUSA DA COSTA 40 

394 6013701 FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO 52 

395 6013801 FRANCISCO FRANKLIN DE CARVALHO 52 

396 6014201 FRANCISCO IDERLANDIO COSTA CAMPOS 43 

397 6014701 JANDER PEREIRA BRITO 35 

398 6014801 JOANA GONCALVES OLIVEIRA DA SILVA 22 

399 6015101 JOSE FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA 9 

400 6015301 JOSE SERGIO DE SOUSA 18 

401 6015701 LUIS HENRIQUE DA SILVA MOURA 12 

402 6015801 MAGNOS DE MENEZES SOUSA 18 

403 6015901 MARCELO ALVES BATISTA 4 

404 6016001 MARCIO ARAUJO MONTEIRO 20 

405 6016201 MARCOS LIMA OLIVEIRA 10 

406 6016401 MARIA FATIMA DA CRUZ BEZERRA 30 

407 6016501 MARIA HELENA AGUIAR XIMENES 52 

408 6016601 MARIANA CUSTODIO DE OLIVEIRA 11 

409 6016801 MICHELINE MIRIAN CARNEIRO 4 

410 6016901 NAASSOM WEBESTER ARAUJO GOMES 52 

411 6017001 NAHUM GOMES DA SILVA 25 

412 6017201 PATRICIA FERREIRA MOREIRA 52 

413 6017301 PATRICIA VIANA BELEM 7 

414 6017501 REGIS MAIA DO NASCIMENTO 4 

415 6017601 RITA DE CASSIA LEITAO BEZERRA 11 

416 6018201 SHIRLEY LIRA CAVALCANTE 8 

417 6018501 VALDIRENE DE SENA MONTEIRO LIRA 48 

418 6018701 WANDERLY DO NASCIMENTO SILVA 18 

419 6018801 ZENNILTON RODRIGUES DE SOUSA 17 

420 6018901 ANTONIO FABRICIO M DE OLIVEIRA 4 

421 6019201 DEMOCRITO GORDIANO BATISTA VIEIRA 52 

422 6019501 JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA 40 

423 6020601 ANTONIO SOUZA DIAS FILHO 42 

424 6020701 ANTONIO JOSE MONTEIRO SOARES 6 

425 6020901 CARLOS JEFFERSON THE COSTA 52 

426 6021201 DANIEL FERNANDES DO NASCIMENTO 18 

427 6021301 DEMETRIO SILVA DE AQUINO 52 

428 6021501 DIEGO JEFFERSON S DO NASCIMENTO 24 

429 6021601 DOUGLAS MARTINS DE SOUZA 52 

430 6021801 ELISANGELA MONTE RAMOS AMARAL 52 

431 6022001 FRANCISCO CLAUDIO LOPES LEMOS 12 

432 6022101 FRANCISCO DOURADO BEZERRA NETO 12 

433 6022301 FRANCISCO JOCELIO ARAUJO 14 

434 6022401 FRANCISCO ROMULO C FELIX 52 

435 6022501 FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS 50 

436 6022601 FRANCISCO WELLINGTON BALBINO DA 
SILVA

32

437 6022701 GEOVANE VICTOR FERREIRA DE SOUSA 19 

438 6023201 JOSE ALENCAR ARAUJO 4 

439 6023301 JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR 52 

440 6023401 JOSE DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA 28 

441 6023601 JOSE REGILBERTO GASPAR GOMES 22 

442 6023701 JOSE RONALDO DO N DOS SANTOS 16 

443 6023801 MARCIA MARIA VIEIRA EVANGELISTA 10 

444 6024001 MARCOS ARAUJO SANTANA 38 

445 6024301 PAULO CESAR FAUSTINO DA SILVA 19 

446 6024401 PAULO ROBERTO ALENCAR FRANCA 52 

447 6024801 RAFAEL DA SILVA DIAS 52 

448 6024901 RAFAEL SAVIO COSTA BRASIL 52 

449 6025001 REMULO PEREIRA VIANA 8 

450 6025101 RENATO JORGE FREIRE VIEIRA 52 

451 6025301 ROGERIO DE ANDRADE MACHADO 50 

452 6025701 VANIA MARIA MOREIRA 12 

453 6026001 WALKLEY AUGUSTO COSMO DOS REIS 22 

454 6026101 WESLENYA MARIA CARDOSO GODINHO 52 

455 6027701 CARLOS MAGNO SOUSA TAVARES 22 

456 6032701 LUIZ CASSIANO MENESES CARNEIRO 30 

457 6033601 MARIA AUXILIADORA V NEGREIROS 4 

458 6040001 RAYMUNDO PINTO NUNES JUNIOR 50 

459 6108301 ANTONIO SERGIO MARTINS TIMBO 11 
*** *** *** 

 ATO Nº 9286/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo nº 1727/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 124 (cento e vinte e quatro) 
horas, referente ao período de 01.10.2007 à 31.12.2007, ao 
servidor ANTONIO ASSIS MORAES, matrícula nº 17087-01, 
Motorista, lotado na Empresa Municipal de Limpeza e Urbani-
zação - EMLURB, ora à disposição da Procuradoria Geral do 
Município. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 9287/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 1996/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 124 (cento e vinte quatro) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.10.2007 à 
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31.12.2007, aos servidores relacionados abaixo, Motoristas, 
lotados na Secretaria Executiva Regional I. 

NOME MAT. 
José Elenildo Feitosa 0058-01 
José Everardo Cavalcante Calíope 2425-01 
Manoel Rocha Baltazar 15982-01 
Francisco das Chagas Barroso de Araújo 21425-01 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

ATO Nº 9288/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 2510/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, artigo 1º no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 124 (cento e vinte quatro) 
horas, referente ao período de 01.10.2007 à 31.12.2007, ao 
servidor MAURÍCIO PEREIRA DE MATOS, matrícula nº 17052-
01, Motorista, lotado na Secretaria Executiva Regional III. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

 ATO Nº 9289/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo nº 2068/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 128 (cento e vinte e oito) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.08.2007 à 
31.10.2007, aos servidores relacionados abaixo, Fiscal de 
Obras, lotados na Secretaria Executiva Regional V.  

NOME MATRÍCULA 
José Milton Brandão 09977-01 
José Cornélio Vasconcelos 12124-01 
Antonio Peixe Sales 02135-01 
Francisco Morais da Penha 07914-01 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

 ATO Nº 9290/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o disposto  no Decreto Municipal nº 9.077, 
de 13.05.1993 e o constante do Processo nº 3037/2007. RE-
SOLVE nos termos do artigo 1º, da Lei nº 6.921, de 12.07.1991, 
com nova redação dada pela Lei nº 7.335, de 17.05.1993, 
conceder a Gratificação de Plantão no percentual de 60% (ses-
senta por cento), a incidir sobre o vencimento base da servido-
ra ROSY CRISTINA DE SALES BRASIL VIEIRA, matrícula nº 
46122-02, lotada na Secretaria Executiva Regional VI, acres-
cendo à Gratificação ora concedida 5% (cinco por cento), con-
dicionado o pagamento ao efetivo cumprimento da escala de 
horária estabelecida no Hospital Nossa Senhora da Conceição, 
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 36 da Lei nº 7.759, 
de 24.07.1995, no período de 01.01.2007 à 31.12.2007. GABI-

NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

 ATO Nº 9291/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, e de acordo com o Processo nº 2695/2007. RESOLVE 
cessar os efeitos do Ato nº 3064/2005, de 08.06.2005, que 
colocou à disposição da Secretaria Executiva Regional II, a 
servidora MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO PEQUIAR, matrícula 
nº 9411-01, Agente Administrativo, lotada na Guarda Municipal 
e Defesa Civil de Fortaleza. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 
2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.  

*** *** *** 

ATO Nº 9292/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 9077, 
de 13 de maio de 1993. RESOLVE, nos termos dos arts. 75 e 
seguintes, da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatu-
to dos Servidores do Município de Fortaleza, conceder Licença 
Prêmio, a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação:  

PROC. Nº MAT./NOME QUINQ PERÍODO DIAS 
04765/07 13204.01 

Maria do Carmo 
de Brito Ramos 
Pinho 

3º 18.06.1995 à 
16.06.2000 90

04765/07 13204.1 
Maria do Carmo 
de Brito Ramos 
Pinho 

4º 17.06.2000 à 
15.06.2005 90

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

ATO Nº 9293/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 
9077, de 13.05.93 e conforme Processo nº 31828/2007. RE-
SOLVE, de acordo com o artigo 47, item I e art. 118, da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, com nova redação dada pela Lei nº 6.901/1991, de 
25.06.1991, averbar o tempo de serviço prestado Prefeitura 
Municipal de Penaforte serviço público para efeito de aposen-
tadoria, disponibilidade e promoção por antiguidade da servido-
ra CAMILA MARIA LACERDA VITAL DE CARVALHO, matrícula 
nº 47266-01, Professora, lotada na Secretaria Executiva Regi-
onal II, no período de 16.06.1969 a 30.06.1982, no total de 
4.760 dias, ou seja, 13 anos e 14 dias de serviço público muni-
cipal. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pes-
soa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9294/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 
9077, de 13.05.93 e conforme Processo nº 9581/2007. RE-
SOLVE, de acordo com o artigo 47, item I e art. 118, da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, com nova redação dada pela Lei nº 6.901/1991, de 
25.06.1991, averbar o tempo de serviço prestado a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, serviço público para efeito de aposen-
tadoria, disponibilidade e promoção por antiguidade da servido-
ra LUCIA MARIA SALES FARIA VIANA, matrícula nº 40731-02, 
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Professora, lotada na Secretaria Executiva Regional II, no perí-
odo de 02.08.1999 a 28.12.2000, no total de 515 dias, ou seja, 
01 ano e 05 meses de serviço público municipal. GABINETE 
DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 
06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9295/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo 2481/2007. RESOLVE conceder a Gratificação pela 
Prestação de Serviço Extraordinário, nos termos do artigo 114 
e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição Federal e 
Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor correspon-
dente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% (cinqüenta 
por cento), no total de 40 (quarenta) horas, referente ao perío-
do de 01.12.2007 a 31.12.2007, ao servidor RIVALDO DA SIL-
VA MOURÃO, matrícula nº 3073-01, Auxiliar de Topógrafo, 
lotado na Secretaria Executiva Regional IV. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 
de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 9296/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997 e de acordo com o 
Processo 3245/2007. RESOLVE conceder a Gratificação pela 
Prestação de Serviço Extraordinário, nos termos do artigo 114 
e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição Federal e 
Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, referente a 02 (duas) 
horas diárias, acrescidas de 50% (cinqüenta por cento), no 
período de 01.08.2007 a 31.08.2007, aos servidores em anexo, 
lotados na Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO, em 06 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

SEQ. MAT. NOME TRABALHADAS 
1 241001 Trajano Augusto F. Barbosa 33 

2 267801 Mario Nogueira Barbosa  52 
3 302701 Daniel Nunes Fernandes  30 
4 315201 Barnabé Pereira da Silva 29 
5 412701 João Domingues Regadas Neto 30 

6 431101 José Lima Montenegro  31 
7 699701 Fco. Alairton Lopes de Vasconcelos  15 
8 758301 Aldenir Viana  36 
9 818101 Francisco Alves Ribeiro 52 
10 896701 José de Alencar Felipe Ramos 52 
11 929801 Luiz Lourenço dos Santos 52 
12 943101 Tarcisio Xavier  52 
13 1020701 Luis Valdecy da Silva 48 
14 1038701 Francisco Tarcisio Lopes 49 
15 1059601 José Mariano da S. Filho 51 
16 1091901 Manoel Luiz da Silva 43 
17 1242701 Francisco Antônio M. Soares 52 
18 1312201 Francisco de Assis Inácio da Silva 27 
19 1327101 Antônio José de S. Vieira 52 
20 1329801 Eduardo Alves Lopes 30 
21 1401001 Francisco Pereira da Silva 44 
22 1468501 Manoel Costa Gomes 52 
23 1502301 Dionizio Castelo de Abreu 29 
24 1543901 José Ribamar A. dos Santos 52 
25 1657701 Francisco de Castro Barros 15 
26 1741201 José Nilton da Silva Domingos 52 
27 1747801 Raimundo Paixão dos Santos 52 
28 1756401 José Anísio Felipe Ramos 52 

29 1767901 José Lisboa da Silva 15 
30 1771601 Francisco Erivaldo R. Cordeiro 10 
31 1788901 José Valdir da Silva 52 
32 1792001 Luiz Eduir dos Santos 52 
33 1795101 Deusimar Saraiva Lima 18 
34 1813801 Geraldo Adailton P. de Oliveira 52 
35 1829301 José Francisco da Silva 52 
36 1838001 Aureliano M. da Silva Neto 36 
37 1870601 Gilson de Andrade Martins 42 
38 1923901 Cícero Domingos de Lima 51 
39 2096001 Jorge Machado de Sousa 30 
40 2331801 Carlos Augusto Alves Soares 30 
41 4394502 Antônio Fernando Façanha Filho 52 
42 4541302 Edvaldo de Paula Silva 15 
43 4543501 Luis Uchoa Pinho  52 
44 4545401 Abraão Lincoln Cordeiro Lopes 16 
45 4545801 Francisco Evaldo F. Fernandes 52 
46 4546001 Jefferson Ângelo Carvalho  15 
47 4548901 Gilmara Venâncio de S. Paranhos 52 
48 4549501 César Ângelo de Lima 52 
49 4549701 Paulo Roberto Rodrigues de Sousa 15 
50 4568402 Rildson Rodrigues Chaves 30 
51 4573201 Roger Barreto Magalhães  52 
52 4573301 Rogério de Sousa Cunha 15 
53 4573601 Sandro Maxson da Silva Martins 15 
54 5128902 Gilberto Brito Barbosa 52 
55 5180401 Gecilda Sampaio de Sousa  52 
56 5523701 Alailson Correia da Silva 52 
57 5524701 Glaydson de Oliveira Lima 51 
58 5524801 Lucineide Alves da Silva 32 
59 5525801 Carlos Alberto do C. Sousa 15 
60 5525901 Carlos Alberto G. Sombra 36 
61 5526101 Charles dos Santos Braga 52 
62 5526501 Cristiano Pereira de Sousa 36 
63 5526801 Durval Correia Lima Filho 35 
64 5527401 Erisvando Andrade de Lima 50 
65 5528801 Aloísio Francisco Araújo  24 
66 5529101 Ana Cristina Rebouças Torres 50 
67 5529401 Antônio César Paschoal 23 
68 5529601 Antônio Fledson Silva Valentim 52 
69 5529801 Antônio José Nogueira da Silva 52 
70 5530001 Valeria Martins de Sousa 41 
71 5530101 Wagner José Rodrigues Lima 52 
72 5530201 Ivonete Maciel de Lima 20 
73 5530501 Jerônimo Vieira Gomes 52 
74 5530601 José Antônio Cruz Neto  43 
75 5531001 José Herculles E. Lourenço  52 
76 5531101 José Iran Carneiro Bie 40 
77 5531301 José Maria Rocha de S. Junior 17 
78 5531501 José Ribamar Amâncio 15 
79 5531901 José Wellington de F. Campos Júnior 27 
80 5532101 Josivane Queiroz da Silva 52 
81 5532401 Francisco Antônio da S. Menezes 52 
82 5532801 Francisco Daniel Soares de Sousa 15 
83 5533401 Francisco Jales do N. Xavier 19 
84 5533501 Francisco Severo Marques 28 
85 5534101 Gilmayron Costa Nascimento 52 
86 5534401 Luis Gadelha Elias Neto 38 
87 5534501 Luiz Alberto Aguiar Santos 52 
88 5534601 Leonardo Araújo e Silva 52 
89 5534801 Lílian Pinheiro da Silva 12 
90 5535601 Marcos Fabrício do Nascimento 52 
91 5535701 Marcos Venicios de Oliveira 52 
92 5536701 Nazareno Severo Marques 52 
93 5536801 Neyla Barbosa de Aquino 41 
94 5537701 Patrícia Rodrigues Xavier 28 
95 5537801 Paulo César Alencar de Lima 52 
96 5538101 Reginaldo Abreu de Almeida 52 
97 5538301 Rob Magno Sousa Gomes 38 
98 5538701 Ronne Loiola Rocha 52 
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99 5538801 Rutemberg Chagas dos Santos 37 
100 5539001 Sidney Soares da Silva 27 
101 5539401 Wagner da Silva Portela  48 
102 5539701 Fred Joca Barros 45 
103 5539801 Vicente Ferreira Alencar Filho 50 
104 5600901 Alysson dos Santos Soares 52 
105 5601301 Adriano Marques de Azevedo 52 
106 5601501 Ângelo Silva Lorca 52 
107 5601601 Antônio Jucelino Silva Felipe 39 
108 5601701 Antônio Marcio A. da Silva 52 
109 5602201 Carlos Alberto Rola Filho 52 
110 5602601 Claudenir de Sousa Freitas 52 
111 5602701 Cleyton José Venâncio Barbosa 49 
112 5603001 Danielle Gomes de Azevedo 12 
113 5603101 Elias Estanislau da S. Filho 44 
114 5603501 Erickson Ferreira Silva 52 
115 5603801 José George da Silva Pereira 52 
116 5604201 Juciê Nunes Oliveira  52 
117 5604601 Litardo Olegário de S. Almeida 52 
118 5605001 Marcelo Felix Querino 52 
119 5605401 Marcos Jander Moreira de Souza 52 
120 5605901 Maria das Graças A. da Silva 52 
121 5606001 Maria Islândia Teixeira 11 
122 5606501 Miguel Bezerra de Souza 42 
123 5606901 Paulo José Moreira Bezerra 29 
124 5607201 Paulo Victor Terto de Freitas 25 
125 5607401 Raimundo Nonato O. Fernandes 33 
126 5607901 Ricardo Augusto Ferreira Gomes 52 
127 5608001 Ricardo Napoleão Moura Franco 15 
128 5608101 Robério Clayton Lima 15 
129 5608201 Robespierre Ferreira C. Junior 22 
130 5608501 Salomão Prata Martins Filho 25 
131 5608601 Sandra Lima Alencar 13 
132 5608901 Tony Williams T. Vasconcelos 52 
133 5609501 Washington Teles de Aguiar 36 
134 5610601 Francisco Armando Vidal 14 
135 5611001 Francisco de Assis V. Silva 15 
136 5611801 Francisco Sousa das Chagas 48 
137 5612101 Guilherme Colares de Melo 52 
138 5612201 Halley Santos Barbosa 52 
139 5612301 Handson Nogueira de Sousa 15 
140 5612601 Jesus Fernandes Coelho Junior 27 
141 5612701 João Camilo Moraes Matos 25 
142 5612801 João Evangelista de S. Junior 52 
143 5613001 Adson Oliveira de Araújo  20 
144 5613101 Alyson de Oliveira Mourão 52 
145 5613201 Ana Lucia Mendes Silva 52 
146 5613501 Deborah Cristina Reis Braga 52 
147 5613701 Elaine Christina B. Passos 52 
148 5614001 Henrique Maciel Martins 52 
149 5614401 João Batista de A. Sousa 30 
150 5614501 Jonas Gonçalves Rodrigues 52 
151 5614701 José Morelle Abreu da Silva 20 
152 5614901 Marcílio Linhares Távora  32 
153 5615801 João Paulo Costa de Almeida 52 
154 5615901 João Paulo Rodrigues Campos 15 
155 5616301 José Aurimar Gomes de Sousa 47 
156 5616401 José Diogo Junior 31 
157 5627901 Antonio Marcio do N. Maciel 52 
158 6008301 Fábio James Aquino da Silva 52 
159 6008401 Flavia Maria Cassundé de Oliveira 52 
160 6009101 Marcelo David Almeida 15 
161 6009401 Marcos Paulo Martins de Oliveira 52 
162 6010201 Alessandro do nascimento Romano 25 
163 6010301 Alexssandro Cipriano de Sousa 52 
164 6011401 Aurélio Moraes da Silva 52 
165 6011601 Cícero de Sousa Marinho  12 
166 6011801 Cláudio Marcio de Assis Alves 34 
167 6011901 Cláudio Roberto Holanda de Lima 21 
168 6012101 Alberto Pereira de Sousa 36 

169 6013701 Francisco Leandro do Nascimento Sousa 48 
170 6013801 Francisco Franklin de Carvalho Bezerra 52 
171 6014201 Francisco Iderlandio Costa Campos 34 
172 6014301 Hedclei da Silva Lima 52 
173 6014401 Heloilson André Almeida Lopes 52 
174 6014701 Jander Pereira Brito  48 
175 6015801 Magnos de Menezes Sousa 30 
176 6016501 Maria Helena Aguiar Ximenes  52 
177 6016601 Mariana Custodio de Oliveira 10 
178 6016901 Naassom Webester Araújo Gomes 52 
179 6017401 Raimundo Nonato Bandeira de Sousa 15 
180 6019201 Demócrito Gordiano Batista Vieira 30 
181 6019401 Jamal Forte Carvalho 31 
182 602601 Antonio Souza Dias Filho  52 
183 6020901 Carlos Jefferson The Costa 52 
184 6021301 Demetrio Silva de Aquino 52 
185 6021501 Diego Jefferson S. do Nascimento 15 
186 6021601 Douglas Martins de Souza 52 
187 6021801 Elisângela Monte Ramos Amaral 52 
188 6022401 Francisco Rômulo C. Felix 32 
189 6022501 Francisco Sergio dos Santos 52 
190 6023201 José Alencar Araújo  36 
191 6023301 José Alves Pereira Junior 52 
192 6023401 José Douglas Monteiro da Silva 14 
193 6023501 José Djanir Costa e Silva Junior 15 
194 6024301 Paulo César Faustino da Silva 36 
195 6024401 Paulo Roberto Alencar França 52 
196 6024801 Rafael da Silva Dias 52 
197 6024901 Rafael Sávio Costa Brasil 36 
198 6025101 Renato Jorge Freire Vieira 52 
199 6027701 Carlos Magno Sousa Tavares 52 
200 6032701 Luiz Cassiano Meneses Carneiro 17 

*** *** *** 

 ATO Nº 9297/2007 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo e vista o que consta do Processo nº 38774/2007. 
RESOLVE retornar ao exercício funcional o servidor GERSO 
MENDES COELHO DE MORAIS, matrícula nº 47644-01, ocu-
pante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Executiva 
Regional I, a partir de 01.06.2007. GABINETE DO SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 de dezem-
bro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CON-
TRATO DE SERVIÇOS Nº 01/2005 - CONTRATANTE: Agência 
Reguladora de Fortaleza, CNPJ nº 05.754.244/0001-83, neste 
ato representada pelo seu presidente Adrimar Câmara Júnior, 
inscrito no CPF sob o nº 140.986.523-15, residente e domicilia-
do nesta capital, INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: Secretaria 
de Administração do Município, neste ato representada pelo 
Economista Alfredo José Pessoa de Oliveira, brasileiro, casado, 
CPF nº 470.227.877-0, residente e domiciliado nesta capital, 
CONTRATADA: SOLUÇÃO Serviços Comércio e Construção 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.531.239/0001-01, com sede na 
cidade do Eusébio - Ceará, na Rua Santa Adélia, 170 - Centro, 
representada pela Senhora Mariléia Braga de Almeida, Sócia 
Gerente, brasileira, solteira, Comerciante, inscrita no CPF nº 
291.057.492-04 e RG nº 8.379.669, residente a Rua Cel. Jucá, 
1470 - apto. 304 - Aldeota, Fortaleza - Ce. Tem como objeto a 
repactuação do contrato administrativo suso epigrafado, em 
decorrência do dissídio coletivo da categoria de Zelador, con-
soante informações e documentos, inclusive planilha de com-
posição de custos, os quais integram o Processo Administrativo 
013/2006-ARFOR. O presente aditivo tem como fundamento as 
disposições contidas na Lei 8.666/93, aliada ao Decreto Fede-
ral 2.271/97, Instrução Normativa 18/97 - MARE, consoante 
orientações contidas no Parecer - ASSEJUR/SAM. Em razão 
da referida repactuação o preço mensal passa de R$ 1.758,22 
(um mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e dois cen-
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tavos), para R$ 1.878,99 (um mil, oitocentos e setenta e oito 
reais e noventa e nove centavos), a partir do mês de janeiro de 
2007 conforme detalhamento abaixo, cujo pagamento será 
efetivado na conformidade das disposições contidas no § 1º da 
Cláusula Quarta do contrato original. As despesas decorrentes 
do presente termo aditivo serão cobertas pela dotação orça-
mentária consignada na Cláusula Quarta - Da Cobertura Orça-
mentária, do Quarto termo de Aditivo do Contrato 01/2005, 
distribuídas na conformidade da identificação de cada um dos 
órgãos/entidades, recepcionadas no orçamento do exercício 
em vigor. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato de Serviço nº 01/2005, não alcançadas pelo 
presente termo. Fica eleita a Comarca da Capital do Estado do 
Ceará como foro do presente aditivo, em renúncia de qualquer 
outro, para dirimir quaisquer dúvidas em razão deste instru-
mento. Fortaleza, 10 de dezembro de 2007. ASSINAM: Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO e Adrimar Câmara Júnior - AGÊNCIA 
REGULADORA DE FORTALEZA e a empresa SOLUÇÃO 
SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA representada 
por Mariléia Braga de Almeida. 

*** *** *** 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Presencial nº 24/2007, referente à seleção de em-
presas para registro de preços visando a aquisição de material 
permanente - mobiliário escolar, destinados a suprir as neces-
sidades das escolas e creches municipais ligadas as Secretaria 
Executivas Regionais I, II, III, IV, V e VI, da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, para um período de 12 (doze) meses. Após apre-
ciar o Processo Licitatório do Pregão Presencial nº 24/2007, 
originário do Ofício GS nº 545/2007, com abertura no dia 
21.11.2007, HOMOLOGO no uso das atribuições que me con-
fere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 
10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pelo 
Pregoeiro Carlos Alberto Coelho Leitão, da Comissão Perma-
nente de Execução das Licitações do Município de Fortaleza 
nas páginas nº 1283 à 1297 do processo em referência, onde 
foram classificadas as empresas: BRINK - BEM Brinquedos e 
Móveis do Nordeste Ltda - ME, CNPJ nº 35.237.304/0001-51, 
para o lote 01: O valor de R$ 169.416,60 (cento e sessenta e 
nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos). 
Lote 03: O valor de 800.698,50 (oitocentos mil, seiscentos e 
noventa e oito reais e cinqüenta centavos). Lote 04: O valor de 
R$ 319.279,80 (trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta e 
nove reais e oitenta centavos). Perfazendo o valor total para a 
empresa de R$ 1.289.394,90 (um milhão, duzentos e oitenta e 
nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa centa-
vos) CND Comércio e Distribuidora de Móveis Ltda, CNPJ nº 
07.770.056/0001-74, para o lote 02: O valor de R$ 202.020,00 
(duzentos e dois mil e vinte reais), para o Lote 05: O valor de 
R$ 155.700,00 (cento e cinqüenta mil e setecentos reais), para 
o Lote 07: O valor de R$ 514.641,00 (quinhentos e quatorze 
mil, seiscentos e quarenta e um reais). Perfazendo o valor total 
para a empresa de R$ 872.361,00 (oitocentos e setenta e dois 
mil, trezentos e sessenta e um reais). Rodolfo Bruno Vieira 
Bezerra - ME (RBV Comercial) CNPJ nº 09.016.381/0001-71, 
para o Lote 06: O valor de R$ 84.948,23 (oitenta e quatro mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). 
Perfazendo o valor total para a empresa de R$ 84.948,23 (oi-
tenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e 
três centavos). Elisângela de Souza Lopes EPP, CNPJ nº 
08.346.383/0001-66, para o Lote 08: o valor de R$ 161.729,00 
(cento e sessenta e um mil, setecentos e vinte nove reais). Lote 
09: O valor de R$ 227.835,00 (duzentos e vinte sete mil, oito-
centos e trinta e cinco reais). Perfazendo o valor total para a 
empresa de R$ 389.564,00 (trezentos e oitenta e nove mil, 
quinhentos e sessenta e quatro reais). KV Bezerra, CNPJ nº 
05.587.629/0001-01, para o Lote 10: O valor de R$ 92.000,00 
(noventa e dois mil reais). Perfazendo o valor total para empre-
sa de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). NOVELTY Livros 
Papéis e Brinquedos Pedagógicos Ltda, CNPJ nº 
12.351.466/0001-10, para o Lote 11: O valor de R$ 159.998,64 
(cento e cinqüenta e nove mil, novecentos e noventa e oito 

reais e sessenta e quatro centavos). Perfazendo o valor total 
para a empresa de R$ 159.998,64 (cento e cinqüenta e nove 
mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro 
centavos). CARNEIRRIL Comercial Ltda, CNPJ 04.210.378/ 
0001-70, para o Lote 12: O valor de R$ 129.675,42 (cento e 
vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta 
e dois centavos). Perfazendo o valor total para a empresa de 
R$ 129.675,42 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais e quarenta e dois centavos). VALOR GLOBAL DA 
LICITAÇÃO: R$ 3.017.942,19 (três milhões, dezessete mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), para 
o período de 12 (doze) meses. Fortaleza, 10 de dezembro de 
2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SERETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

*** *** *** 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Presencial nº 35/2007, referente à contratação de 
empresa para fornecimento de material gráfico destinado ao 
Diário Oficial do Município de Fortaleza. Após apreciar o Pro-
cesso Licitatório do Pregão Presencial nº 35/2007, originário do 
Ofício GS nº 584/2007, de 21.09.2007, com abertura no dia 
03.12.2007, HOMOLOGO no uso das atribuições que me con-
fere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 
10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pela 
pregoeira Osmarina Angelim de Sousa, da Comissão Perma-
nente de Execução das Licitações do Município de Fortaleza, 
nas páginas nºs 261 e 262 do processo em referência, onde foi 
classificada em primeiro lugar a empresa SPI - SERVIÇOS E 
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA para o Lote 01 (itens 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6), perfazendo um valor total para a 
empresa de R$ 131.930,00 (cento e trinta e um mil, novecentos 
e trinta reais). O valor Global da licitação é de R$ 131.930,00 
(cento e trinta e um mil, novecentos e trinta reais). Fortaleza, 14 
de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

*** *** *** 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Eletrônico nº 69/2007, referente à contratação de 
empresa para o registro de preços visando a aquisição de 
instrumental odontológico e médico hospitalar destinados ao 
Programa de Saúde Bucal, necessários para o funcionamento 
dos consultórios odontológicos por um período de 12 meses. 
Após apreciar o Processo Licitatório do Pregão Eletrônico nº 
69/2007, originário do Ofício GS nº 489/2007, com abertura no 
dia 09.10.2007, HOMOLOGO nos termos indicados pelo relató-
rio da Comissão Permanente de Execução das Licitações do 
Município de Fortaleza nas páginas nº 313 e 318, onde foram 
classificadas em primeiro lugar as seguintes empresas: NUVEX 
Comércio de Produtos Médicos Ltda - EPP, lotes: 01 e 02, valor 
total da empresa R$ 11.167,98 (onze mil, cento e sessenta e 
sete reais e noventa e oito centavos); PRODONTO Comércio 
Ltda - EPP, lotes: 03 e 10, valor total da empresa R$ 33.499,80 
(trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos); M. A. ZANELATO & Cia Ltda, Lote: 04, valor total da 
empresa R$ 1.488,50 (um mil, quatrocentos e noventa e oito 
reais e cinqüenta centavos); DENTAL SP Ltda - EPP: lote: 09, 
valor total da empresa R$ 7.918,97 (sete mil, novecentos e 
dezoito reais e noventa e sete centavos). VALOR GLOBAL DA 
LICITAÇÃO: R$ 54.075,25 (cinqüenta e quatro mil, setenta e 
cinco reais e vinte e cinco centavos). Fortaleza, 07 de dezem-
bro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO.

*** *** *** 

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO - Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 
68/2007, referente à seleção de empresa para o registro de 
preços visando à aquisição de instrumental odontológico e 
médico-hospitalar destinados ao Programa de Saúde Bucal, 
necessários para o funcionamento dos consultórios odontológi-
cos. Após apreciar o Processo Licitatório do Pregão Eletrônico 
nº 68/2007, originário do Ofício GS nº 494/2007, de 
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23.08.2007, com abertura no dia 09.10.2007, ADJUDICO os 
lotes 09 e 10 e HOMOLOGO os termos indicados pelo relatório 
da Comissão Permanente de Execução das Licitações do Mu-
nicípio de Fortaleza nas páginas nº 417 a 424, onde foram 
classificadas em primeiro lugar as seguintes empresas: M. A. 
ZANELATO & Cia Ltda, Lotes: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 
10, valor total da empresa R$ 75.619,50 (setenta e cinco mil, 
seiscentos e dezenove reais e cinqüenta centavos); NUVEX 
Comércio de Produtos Médicos Ltda - EPP, lote: 03, valor total 
da empresa R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta 
reais). VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO é R$ 77.059,50 (setenta 
e sete mil, cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos). Forta-
leza, 07 de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oli-
veira - SECRETÁRIO. 

*** *** *** 

 ERRATA - No ato nº 1556/2006, de 16.03.2006, 
que demitiu a servidora NÁDIA LUIZA DE ABREU LEITÃO, do 
cargo de Professora, matrícula discriminada a seguir, lotada na 
Secretaria Executiva Regional III, ONDE SE LÊ: matrícula nº 
49932-02, LEIA-SE: matrícula nº 49932-01. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 06 
de dezembro de 2007. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ERRATA - No ato nº 2022/2007, de 27.03.2007, 
que concedeu Ascensão Funcional ao Profissionais do Magis-
tério da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no que se refere a 
JOSÉ ERNANE PEREIRA FERREIRA, matrícula nº 15653-01, 
lotado na Secretaria Executiva Regional V, ONDE SE LÊ: Mo-
vimento: de D 05E para E, LEIA-SE: Movimento: de D 05E para 
E 07E. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, em 10 de dezembro de 2007. Alfredo José 
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE          
FORTALEZA 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - ESPÉCIE: Con-
trato de Serviço para Execução de Impressos. CONTRATAN-
TES: Município de Fortaleza, por intermédio da Guarda Munici-
pal de Fortaleza e a empresa MARTINS E CORDEIRO LTDA. 
(TECNOGRAF), por meio de seu sócio-proprietário. OBJETO: 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
execução dos serviços impressos para a Guarda Municipal de 
Fortaleza, cujas especificações estão descriminadas na página 
02 do contrato e na proposta de preço da contratante. VALOR: 
R$ 45.260,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO OBJETO DO CONTRATO: 
04.122.0009.2018.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
FONTE DOS RECURSOS: 0100 e 3181 do orçamento da 
Guarda Municipal de Fortaleza. PERÍODO: Este contrato terá 
prazo de vigência de acordo com a Ata de Registro de Preço 
48/2006. SIGNATÁRIOS: Helena Rodrigues Barroso - CHE-
FE DE GABINETE DA PREFEITA. José Arimá Rocha Brito - 
DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE 
FORTALEZA e Marcos Silva Martins - SÓCIO-PROPRIETÁ-
RIO MARTINS E CORDEIRO LTDA (TECNOGRAF). DATA DA 
ASSINATURA DO CONTRATO: 13.12.2007. 

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO 

EXTRATO - CONTRATANTE: Município de For-
taleza, com interveniência da Secretaria de Finanças, através 
do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e 
Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM. CONTRATADO: 
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - F.C.P.C. OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto realizar a execução dos 
serviços técnicos especializados em desenvolvimento e implan-
tação de Escritório de Gestão de Projetos. VIGÊNCIA: O prazo 
de vigência do Contrato será 06 (meses), a contar da data do 
recebimento da ordem de serviço. VALOR: Dá-se a este contra-
to o preço global de R$ 367.500.00 (trezentos e sessenta e 
sete mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas com a execução do contrato correrão à conta da 
dotação orçamentária consignadas ao: Projeto/Atividade 
04.129.0013.1155.0002, Elemento de Despesa 44.90-35 Fonte 
de Recurso 100 e 146, do orçamento da SEFIN/BID. FUNDA-
MENTO LEGAL: Procedimentos de Gestão Financeira de Pro-
jetos - PNAFM e Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações pos-
teriores e demais normas aplicáveis à espécie. DATA/ASSI-
NATURAS. Fortaleza, 28 de novembro de 2007. Pelo MUNICÍ-
PIO DE FORTALEZA através do PROGRAMA NACIONAL DE 
APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNI-
CÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM - ORDENADORA DE DES-
PESA - Sra. Silvana Cristina Fujita e pela FUNDAÇÃO CEA-
RENSE DE PESQUISA E CULTURA - Sr. Presidente Fran-
cisco Antônio Guimarães. 

*** *** *** 

 TERMO DE RATIFICAÇÃO - A COORDENA-
DORA GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS - PNAFM, vinculada a Secretaria de Finanças 
do Município de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, 
por força do Decreto nº 12.232/07 e com fundamento na Lei nº 
8.666/93, Decreto nº 9.321/94, Procedimentos de Gestão Fi-
nanceira de Projetos - PNAFM e Processo de Dispensa de 
Licitação nº 2007.11-3978 - P.G.M., cujo objeto é a contratação 
da FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E  CULTURA para 
realizar a execução dos serviços técnicos especializados em 
desenvolvimento e implantação de Escritório de Gestão de 
Projetos, pelo valor de R$ 367.500,00 (trezentos e sessenta e 
sete mil e quinhentos reais) e em conformidade com o despa-
cho emitido pelo Procurador Geral do Município de Fortaleza, 
às folhas 51 à 55, concluindo pela possibilidade da contratação 
por dispensa de licitação e considerando ainda a conveniência, 
oportunidade da contratação e a existência de verba orçamen-
tária para tal, vem ratificar o procedimento de dispensa de 
licitação, para contratar a Fundação Cearense de Pesquisa e 
Cultura - F.C.P.C. Publique-se. Fortaleza, 14 de dezembro de 
2007. Silvana Cristina Fujita - COORDENADORA GERAL - 
UEM - PNAFM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2007. NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 09/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com interveniência da Secretaria Muni-
cipal de Educação - SME e CULTURART COMÉRCIO DE 
LIVROS - LTDA, vencedora do lote 02 (Processo nº 
4265/2007). DO OBJETO: Aquisição de livro “Fortaleza - Cida-
de da Gente” destinado às bibliotecas da rede municipal de 
ensino. DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presen-
te contrato no termo de homologação constante no Processo 
Administrativo nº 44265/2007, e que se regerá  pela Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações 
posteriores, nas normas e condições estabelecidas no Decreto 
Municipal nº 11.976/06, pelos termos da proposta de preços da 
contratada. DOS PREÇOS: Dá-se a este contrato o preço glo-
bal de R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil          
reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pelos pagamentos 
devidos em razão do serviço responderão as dotações consig-
nadas ao: Projeto/Atividade 24.101.12.361.0057.1009.0001, 
Elemento de Despesa 33.90.32, Fonte de Recurso 101, do 
orçamento da SME. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá 
vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua publica-
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ção, sendo considerado concluído com a entrega definitiva do 
seu objeto. DATA: Fortaleza, 11 de dezembro de 2007. ASSI-
NAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME e Michelly Medeiros de 
Assis - CULTURART COMÉRCIO DE LIVROS - LTDA. 

*** *** *** 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2007. NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com interveniência da Secretaria Muni-
cipal de Educação - SME e a OAP - SHARMY INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, vencedora do lote 01. 
DO OBJETO: Aquisição de material pedagógico para alunos de 
1 a 5 anos do ensino infantil da Secretaria Municipal de Educa-
ção - SME. DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o 
presente contrato no termo de homologação de fls. 159 do 
processo administrativo, doravante denominado processo, e 
que se regerá  pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, com as modificações posteriores, nas normas e condi-
ções estabelecidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no 
Decreto Municipal nº 11.251 de 10 de setembro de 2002 - no 
caso de licitação na modalidade de pregão - pelo estabelecido 
no instrumento convocatório e seus anexos, partes integrantes 
deste contrato, pelos termos da proposta de preços da contra-
tada. DOS PREÇOS: Dá-se a este contrato o preço global de 
R$ 289.997,45 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e 
noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos). DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pelos pagamentos devidos em razão 
do serviço responderão as dotações consignadas ao: Proje-
to/Atividade 24.101.12.365.0014.2027.0001, Elemento de Des-
pesa 33.90.30, Fonte de Recurso 105, do orçamento da SME. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 06 
(seis) meses contados a partir da sua assinatura e publicação, 
sendo considerado concluído com a entrega definitiva do seu 
objeto. DATA: Fortaleza, 11 de dezembro de 2007. ASSINAM: 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO/SME e Olegário Pereira - OAP - 
SHARMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS     
LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2007. NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 10/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SME e LITTERE EDITORA LTDA, 
vencedora do lote 02. DO OBJETO: O presente contrato ter por 
objeto a aquisição de livros para a educação de jovens e adul-
tos - EJA destinados aos alunos da rede municipal de ensino. 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente contra-
to no termo de homologação de fls. 290 do Processo Adminis-
trativo do Pregão Presencial nº 10/2007, e que se regerá  pela 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modi-
ficações posteriores, nas normas e condições estabelecidas na 
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal nº 
11.251,de 10 de setembro de 2002, no caso de licitação na 
modalidade de pregão - pelo estabelecido no instrumento con-
vocatório e seus anexos, partes integrantes deste contrato, 
pelos termos da proposta de preços da contratada. DOS PRE-
ÇOS: Dá-se a este contrato o preço global de R$ 132.795,40 
(cento e trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e 
quarenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pelos 
pagamentos devidos em razão do serviço responderão as 
dotações consignadas ao: Projeto/Atividade 24.101.12.366. 
0061.2078.0001, Elemento de Despesa 33.90.32, Fonte 109 do 
orçamento da SME. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá 
vigência de 12 (doze) meses contada partir da sua assinatura, 
sendo considerado concluído com a entrega definitiva do seu 
objeto. DATA: Fortaleza, 12 de dezembro de 2007. ASSINAM: 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO/SME e Érika Kharyne de Almeida Frei-
re - LITTERE EDITORA LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 10/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SME e CULTURART COMÉRCIO DE 
LIVROS - LTDA, vencedora do lote 03. DO OBJETO: O presen-
te contrato tem por objeto a aquisição de livros para a educa-
ção de jovens e adultos - EJA destinados aos alunos da rede 
municipal de ensino. DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-
se o presente contrato no termo de homologação de fls. 290 do 
Processo Administrativo do Pregão Presencial nº 10/2007, e 
que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, com as modificações posteriores, nas normas e condi-
ções estabelecidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no 
Decreto Municipal nº 11.251,de 10 de setembro de 2002, no 
caso de licitação na modalidade de pregão - pelo estabelecido 
no instrumento convocatório e seus anexos, partes integrantes 
deste contrato, pelos termos da proposta de preços da contra-
tada. DOS PREÇOS: Dá-se a este contrato o preço global de 
R$ 184.691,52 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e no-
venta e um reais e cinqüenta e dois centavos). DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Pelos pagamentos devidos em razão do 
serviço responderão as dotações consignadas ao: Proje-
to/Atividade 24.101.12.366.0061.2078.0001, Elemento de Des-
pesa 33.90.32, Fonte 109 do orçamento da SME. DO PRAZO 
DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses 
contada a partir da sua assinatura, sendo considerado concluí-
do com a entrega definitiva do seu objeto. DATA: Fortaleza, 12 
de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho 
Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME 
e Michelly Medeiros de Assis - CULTURART COMÉRCIO DE 
LIVROS LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 44/2005 - NATUREZA DO ATO: Segundo Ter-
mo Aditivo ao Contrato nº 44/2005 de Prestação de Serviços, 
que fazem entre si o Município de Fortaleza, com a interveni-
ência da Secretaria Municipal de Educação e a empresa TRO-
PICAL MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. DO OBJETO: O 
presente termo aditivo ao Contrato nº 44/2005 tem por objeto 
prorrogar o prazo de vigência do presente contrato por um 
período de 12 (doze) meses, a contar a partir do dia 16 de 
dezembro de 2007. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais 
cláusulas permanecem inalteradas. DATA: Fortaleza, 12 de 
dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fonte-
nele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Raimun-
do Pereira de Menezes - TROPICAL MUDANÇAS E TRANS-
PORTES LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 49/2007 - NATUREZA DO ATO: Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato nº 49/2007 de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial n° 03/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação e o INSTITUTO PERSONA DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL. DO OBJETO: O presen-
te termo aditivo tem por objeto a supressão de 10,65% (dez 
vírgula sessenta e cinco por cento), equivalente a R$ 22.582,44 
(vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e 
quatro centavos) sobre o valor global (R$ 212.000,00) e um 
acréscimo de 4,11% (quatro vírgula onze por cento), equivalen-
te a R$ 8.723,20 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e vinte 
centavos) sobre o valor global (R$ 212.000,00) em virtude da 
redução do número de turmas de 21 (vinte e uma) para 15 
(quinze) de acordo como especificado na tabela abaixo.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO CARGA HORÁRIO 

POR TURMA 

Nº DE 

TURMAS

Nº PARTICIPANTES 

POR TURMA 

01 FORMAÇÃO CONTI-

NUADA PARA PRO-

FESSORES DE EJA 

80 HORAS 15 36



231

S
IS

TE
M

ADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 29

ITEM SERVIÇOS QTE 

VALOR
UNIT. 

MÁXIMO 
R$

VALOR
TOTAL 

MÁXIMO 
R$

04

 MATERIAL DE CONSUMO 
PEDAGÓGICO (de qualidade):  
Material pedagógico de quali-
dade  tudo de acordo com o 
disposto no item 12.  

- - 9.893,66 

05

REPRODUÇÃO DO MATERI-
AL DIDÁTICO PARA OS 
CURSISTAS:  
Reprodução de apostilas 
encadernadas em espiral, no 
total de 756 unidades x 144 
páginas, correspondente aos 
módulos de GUIA DIDÁTICO;  
LEITURA E ESCRITA E 
GESTÃO NA SALA DE AULA.  

536 7,50 4.020,00 

07

TRANSPORTE PARA OS 
CURSISTAS: serão fornecidos 
a título de transporte, para todo 
o período da capacitação, os 
valores de R$ 22,40 por 
participante (536 x R$3,20 x 13 
dias).

536 41,60 22.297,60 

09

PAGAMENTO HORAS/AULA 
PARA INSTRUTORES: Paga-
mento de 21 instrutores no total 
de 1680 h/a, no valor fixo de 
R$ 40,00 por hora (valor bruto), 
ou seja, 21 instrutores x 80 h/a 
x  R$ 40,00. 

1200 40,00 48.000,00 

11
CERTIFICADO: A empresa 
deverá emitir certificado a 
todos os cursistas. 

536 0,60 321,60 

12

CERTIFICADO: A empresa 
deverá emitir certificado a 
todos os instrutores e coorde-
nadores. 

15 1,15 17,25 

13

ESTRUTURA FÍSICA: Disponi-
bilização de 21 salas de aula 
arejadas com capacidade no 
mínimo 36 participantes com 
cadeiras confortáveis, tipo 
carteira, boa iluminação e em 
perfeita condição de conserva-
ção e limpeza. (15 salas x 13 
dias x R$ 70,00) 

15 70,00 13.650,00 

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas do contrato 
permanecem inalteradas. DATA: Fortaleza, 14 de dezembro de 
2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Maria do Rosário 
de Fátima L. de Albuquerque - INSTITUTO PERSONA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 123/2007 - NATUREZA DO ATO: Segundo 
Termo Aditivo ao Convênio nº 123/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza, com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação e a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMEN-
TO CULTURAL, EDUCOMUNICAÇÃO, INFOINCLUSÃO E 
AUDIOVISUAL - ALDEIA. DO OBJETO: O presente termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação de sua vigência até a 
data de 28 de fevereiro de 2008, de modo que possam ser 
desempenhadas todas as atividades previstas no Projeto “Es-
cola de Mídia”. DATA: Fortaleza, 14 de dezembro de 2007. 
ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME e José Elcio Batista - 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, EDUCO-
MUNICAÇÃO, INFOINCLUSÃO E AUDIOVISUAL - ALDEIA. 

*** *** *** 

 APOSTILAMENTO - INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO - CONTRATO Nº 56/2007. VIGÊNCIA: 23.11.2007 a 
23.11.2008. OBJETO: Aquisição de 319 (trezentos e dezenove) 
coleções de literatura infantil, discriminados abaixo, para com-
por o acervo das creches pré-escolas da rede municipal de 
ensino. • Divertido Mundo Mágico - Chapeuzinho Vermelho - 
autor: Gaby Goldsack; • Divertido Mundo Mágico - O Patinho 
Feio - autor: Gaby Goldsack; • Divertido Mundo Mágico - O 
Pequeno Espantalho - autor: Moira Butterfield; • Divertido Mun-
do Mágico - O Ratinho Faminto - autor: Moira Butterfield; • Pop 
- Up - A Abelha Ocupada - autor: Jack Tickle; • Pop - Up - Faces 
Animais da Fazenda - autor: Chris Embleton; • Pop - Up - Mis-
tura de Monstros - autor: Margaret Wang; • Pop - Up - O Cro-
codilo Muito Inteligente - autor: Jack Tickle; • Pop - Up - O Di-
nossauro Desatento - autor: Jack Tickle; • Pop - Up - O Grande 
Urso Polar - autor: Jack Tickle; • Pop - Up - O Tubarão Engra-
çado - autor: Jack Tickle; • Pop - Up - O Vaga-Lume Amigo - 
autor: Jack Tickle. A Secretaria Municipal de Educação - SME, 
pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Com-
plementar nº 0039 de 10 de julho de 2007, órgão representante 
do Município de Fortaleza, contratantes, considerando que por 
deliberação unilateral da administração a execução do Contrato 
nº 56/2007, resolvem, com base no art. 65, parágrafo 8º, da Lei 
nº 9.888/93. Fica apostilado no Contrato nº 56/2007 e no des-
pacho de inexigibilidade o seguinte: Fica alterado o recurso 
orçamentário para: Projeto/Atividade 24.101.12.122.0002. 
2002.0023, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recursos 
101 do orçamento SME. Fortaleza, 11 de dezembro de 2007. 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Presencial nº 09/2007, contratação de empresa 
especializada em fornecimento de livros destinados às bibliote-
cas da rede municipal de ensino e acervo da assessoria jurídi-
ca da Secretaria Municipal de Ensino - SME. Após apreciar o 
processo licitatório do Pregão Presencial nº 09/2007, originário 
do Ofício nº 1943, de 05 de outubro de 2007 com abertura no 
dia 20.11.2007, HOMOLOGO nos termos indicados pelo relató-
rio da Comissão Permanente de Execução das Licitações do 
Município de Fortaleza nas páginas nº 166 a 168 do processo 
em referência em favor da licitante classificada a empresa: 
CULTURART COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, vencedora do 
lote 02, no valor total de R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta 
e cinco mil reais). TOTAL GLOBAL: R$ 945.000,00 (novecentos 
e quarenta e cinco mil reais). Fortaleza, 03 de dezembro de 
2007. Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado do 
Edital de Pregão Presencial nº 08/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e RTA - REDE DE 
TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, vencedora da Licitação (Pro-
cesso nº 0158/2007). DO OBJETO: Aquisição de nobreak tris-
fásico de 60 KVA, para as necessidades dos CRAS (Centro de 
Referencia da Assistência Social), das unidades de Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial e Cadastro Único. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem como 
fundamento legal o termo de homologação de fls. 181 do Pro-
cesso Administrativo nº 0161/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0114.2147.0001, 
Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 210 do 
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orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 95.800,00 
(noventa e cinco mil e oitocentos reais). DA VIGÊNCIA: A partir 
da assinatura, estando o seu termo final vinculado ao término 
da garantia dada pelo fabricante, permanecendo a contratada 
obrigada à dar assistência para o perfeito funcionamento do 
produto. DATA: Fortaleza, 26 de novembro de 2007. ASSINAM: 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Sergio 
Gomes Sardinha - RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇA-
DA LTDA. 

*** *** *** 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 04/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e SUPORTE CO-
MERCIAL DE EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA., vence-
dora do Lote 01 e 03, do Pregão Presencial nº 04/2007. DO 
OBJETO: Aquisição de alimentos para as necessidades do 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), das unida-
des de proteção social básica, das unidades da proteção social 
especial. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento 
tem como fundamento legal o termo de homologação de fls. 
624 do Processo Administrativo nº 0162/2007, que se regerá 
pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as 
modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, 
c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A 
despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações 
consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0116. 
2237.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 
210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL:                       
R$ 62.109,43 (sessenta e dois mil, cento e nove reais e qua-
renta e três centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a 
partir da assinatura, considerado concluído com a entrega 
definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. 
ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves 
- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Felipe Aguiar de Menezes - SUPORTE COMERCIAL DE 
EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 04/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e DISTRIFORT - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTOS & EQUIPA-
MENTOS LTDA., vencedora do Lote 02, do Pregão Presencial 
nº 04/2007. DO OBJETO: Aquisição de alimentos para as ne-
cessidades do CRAS (Centro de Referência da Assistência 
Social), das unidades da proteção social básica, das unidades 
da proteção social especial. DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente instrumento tem como fundamento legal o termo de 
homologação de fls. 624 do Processo Administrativo nº 
0162/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, com as modificações posteriores, inciso III, 
parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RE-
CURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente desta licitação 
correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 
24.901.08.244.0116.2237.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO 
VALOR GLOBAL: R$ 25.291,20 (vinte e cinco mil, duzentos e 
noventa e um reais e vinte centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência 
de 12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído 
com a entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de de-
zembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontene-
le - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene 
Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL. Carlos Gomes de Souza - DISTRIFORT - 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & EQUIPAMENTOS LTDA.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 07/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e POLIMAX - CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, vencedora da licitação 
(Processo nº 0160/2007). DO OBJETO: Contratação de empre-
sa para compra de utensílios de cozinha, para as necessidades 
dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), das 
unidades de proteção social básica e proteção social especial. 
Lotes 01 e 10. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instru-
mento tem como fundamento legal o termo de homologação de 
fls. 375 do Processo Administrativo nº 0160/2007, que se rege-
rá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com 
as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 
25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A 
despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações 
consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245. 
0001, 24.901.08.244.0016.2237.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO 
VALOR GLOBAL: R$ 6.114,63 (seis mil, cento e quatorze reais 
e sessenta e três centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 
meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Francisco Antônio Sousa do Nascimento - POLI-
MAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Antônio Nobre 
de Holanda.   

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 07/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e RODOLFO BRUNO 
VIEIRA BEZERRA - ME., vencedora da licitação (Processo nº 
0160/2007). DO OBJETO: Contratação de empresa para com-
pra de utensílios de cozinha, para as necessidades dos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social), das unidades de 
proteção social básica e proteção social especial. Lotes 03, 05 
e 08. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem 
como fundamento legal o termo de homologação de fls. 375 do 
Processo Administrativo nº 0160/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245.0001, 
24.901.08.244.0016.2237.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO 
VALOR GLOBAL: R$ 17.138,72 (dezessete mil, cento e trinta e 
oito reais e setenta e dois centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência 
de 12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído 
com a entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de 
dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fonte-
nele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria 
Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rodolfo Bruno Vieira Bezerra - 
RODOLFO BRUNO VIEIRA BEZERRA - ME.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 04/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e ÔMEGA DISTRIBU-
IDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., vencedora do 
Lote 04, do Pregão Presencial nº 04/2007. DO OBJETO: Aqui-
sição de alimentos para as necessidades do CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social), das unidades de proteção 
social básica, das unidades da proteção social especial. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem como 
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fundamento legal o termo de homologação de fls. 624 do Pro-
cesso Administrativo nº 0162/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0116.2237.0001, 
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 210 do or-
çamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 17.820,00 (de-
zessete mil, oitocentos e vinte reais). DA VIGÊNCIA: Vigência 
de 12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído 
com a entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de 
dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fonte-
nele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria 
Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Francisco Ari Soares Pinto - ÔME-
GA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 07/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e GOMES DA SILVA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, vencedo-
ra da licitação (Processo nº 0160/2007). DO OBJETO: Contra-
tação de empresa para compra de utensílios de cozinha, para 
as necessidades dos CRAS (Centro de Referência da Assis-
tência Social), das unidades de proteção social básica e prote-
ção social especial. Lote 04. DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente instrumento tem como fundamento legal o termo de 
homologação de fls. 375 do Processo Administrativo nº 
0160/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, com as modificações posteriores, inciso III, 
parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RE-
CURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente desta licitação 
correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 
24.901.08.244.0117.2245.0001, 24.901.08.244.0016.2237. 
0001, Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 210 
do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 20.909,99 
(vinte mil, novecentos e nove reais e noventa e nove centavos). 
DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da assinatura, 
considerado concluído com a entrega definitiva do objeto. DA-
TA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria 
de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E-
DUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Raphael Soares 
Queiroz - GOMES DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRÔNICOS LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 04/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e EUMAC COMER-
CIO DE BRINDES E PRESENTES LTDA, vencedora do Lote 
05, do Pregão Presencial nº 04/2007. DO OBJETO: Aquisição 
de alimentos para as necessidades dos CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social), das unidades de proteção social 
básica, das unidades da proteção social especial. DO FUNDA-
MENTO LEGAL: O presente instrumento tem como fundamento 
legal o termo de homologação de fls. 624 do Processo Adminis-
trativo nº 0162/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações poste-
riores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso 
III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente 
desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao 
Projeto/Atividade 24.901.08.244.0116.2237.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 210 do orçamento da 
SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 5.029,20 (cinco mil, vinte e 
nove reais e vinte centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 
meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 

de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Alessandra Feitosa Bezerra de Macedo - EUMAC 
COMÉRCIO DE BRINDES E PRESENTES LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 04/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e COMPANHIA BRA-
SILEIRA DE LATICÍNIOS - CBL, vencedora do Lote 06, do 
Pregão Presencial nº 04/2007. DO OBJETO: Aquisição de 
alimentos para as necessidades dos CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social), das unidades de proteção social 
básica, das unidades da proteção social especial. DO FUNDA-
MENTO LEGAL: O presente instrumento tem como fundamento 
legal o termo de homologação de fls. 624 do Processo Adminis-
trativo nº 0162/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações poste-
riores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso 
III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente 
desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao 
Projeto/Atividade 24.901.08.244.0116.2237.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 210 do orçamento da 
SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 35.640,00 (trinta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta reais). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 
meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Oscar de Paiva Melo Carvalho - COMPANHIA 
BRASILEIRA DE LATICÍNIOS - CBL. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 07/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e JOÃO LUCIVALDO 
DA MOTA - ME., vencedora da licitação (Processo nº 
0160/2007). DO OBJETO: Contratação de empresa para com-
pra de utensílios de cozinha, para as necessidades dos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social), das unidades de 
proteção social básica e proteção social especial. Lote 06. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem como 
fundamento legal o termo de homologação de fls. 375 do Pro-
cesso Administrativo nº 0160/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245.0001, 
24.901.08.244.0016.2237.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO 
VALOR GLOBAL: R$ 17.056,25 (dezessete mil, cinqüenta e 
seis reais e vinte e cinco centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 
12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. João Lucivaldo da Mota - JOÃO LUCIVALDO DA 
MOTA - ME. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 07/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e RAIMUNDO RE-
NATO GIRÃO JÚNIOR - ME., vencedora da licitação (Processo 
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nº 0160/2007). DO OBJETO: Contratação de empresa para 
compra de utensílios de cozinha, para as necessidades dos 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), das unida-
des de proteção social básica e proteção social especial. Lote 
09. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem 
como fundamento legal o termo de homologação de fls. 375 do 
Processo Administrativo nº 0160/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245.0001, 
24.901.08.244.0016.2237.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO 
VALOR GLOBAL: R$ 9.221,68 (nove mil, duzentos e vinte e um 
reais e sessenta e oito centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 
12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Raimundo Renato Girão Júnior - RAIMUNDO RE-
NATO GIRÃO JÚNIOR - ME. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 06/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e RAIMUNDO RE-
NATO GIRÃO JÚNIOR - ME., vencedora dos Lotes 01 e 06, do 
Pregão Presencial nº 06/2007. DO OBJETO: Aquisição de 
eletrônicos para as necessidades dos CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social), das unidades de proteção social 
básica, das unidades da proteção social especial e o cadastro 
único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem 
como fundamento legal o termo de homologação de fls. 577 do 
Processo Administrativo nº 0157/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0114.2147.0001, 
24.901.08.244.0116.2238.0001, 24.901.08.244.0117.2245. 
0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 210 
do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 43.669,76 
(quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e se-
tenta e seis centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a 
partir da assinatura, considerado concluído com a entrega 
definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. 
ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves 
- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Raimundo Renato Girão Júnior - RAIMUNDO RENATO GI-
RÃO JÚNIOR - ME. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 11/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e CND COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA., vencedora da licitação 
(Processo nº 0172/2007). DO OBJETO: Contratação de empre-
sa para compra de móveis, para as necessidades dos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social), das unidades de 
proteção social básica e proteção social especial. Lote 01. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem como 
fundamento legal o termo de homologação de fls. 736 do Pro-
cesso Administrativo nº 0172/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-

nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245.0001, 
24.901.08.244.0016.2238.0001, 24.901.08.244.0014.2147. 
0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 210 
do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 67.800,00 
(sessenta e sete mil e oitocentos reais). DA VIGÊNCIA: Vigên-
cia de 12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído 
com a entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de 
dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fonte-
nele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria 
Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Armando Bernardino Sampaio - 
CND COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 06/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e SUPORTE CO-
MERCIAL DE EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA, vence-
dora do lote 02, do Pregão Presencial nº 06/2007. DO OBJE-
TO: Aquisição de eletrônicos para as necessidades dos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social), das unidades de 
Proteção Social Básica, da unidade da Proteção Social Espe-
cial e o Cadastro Único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presen-
te instrumento tem como fundamento legal o termo de homolo-
gação de fls. 577 do Processo Administrativo nº 0157/2007, 
que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, com as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º 
do artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta 
de dotações consignadas ao projeto/Atividade 24.901.08.244. 
0114.2147.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08. 
244.0117.2245.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de 
Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: 
R$ 25.894,74 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro 
reais e setenta e quatro centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 
12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Felipe de Aguiar Meneses - SUPORTE COMERCI-
AL DE EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 11/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e BRINK BEM BRIN-
QUEDOS E MÓVEIS DO NORDESTE LTDA, vencedora dos 
lotes 2 e 4, do Pregão Presencial nº 11/2007. DO OBJETO: 
Aquisição de móveis para as necessidades dos CRAS (Centro 
de Referência da Assistência Social), das unidades de Prote-
ção Social Básica, da unidade da Proteção Social Especial e o 
Cadastro Único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente ins-
trumento tem como fundamento legal o termo de homologação 
de fls. 739 do Processo Administrativo nº 0172/2007, que se 
regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
com as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º do 
artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta 
de dotações consignadas ao projeto/Atividade 24.901.08.244. 
0117.2245.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08. 
244.0114.2147.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de 
Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: 
R$ 150.650,00 (cento e cinqüenta mil, seiscentos e cinqüenta 
reais). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da assi-
natura, considerado concluído com a entrega definitiva do obje-
to. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana 
Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRE-
TÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Francisco 
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Chagas Filho e Morgana de Paiva Amaral - BRINK BEM 
BRINQUEDOS E MÓVEIS DO NORDESTE LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 06/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e ORGANIZAÇÃO 
CEARENSE DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, vencedora do lote 03, 
do Pregão Presencial nº 06/2007. DO OBJETO: Aquisição de 
eletrônicos para as necessidades dos CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social), das unidades de Proteção Social 
Básica, da unidade da Proteção Social Especial e o Cadastro 
Único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento 
tem como fundamento legal o termo de homologação de fls. 
577 do Processo Administrativo nº 0157/2007, que se regerá 
pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as 
modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, 
c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A 
despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações 
consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0114.2147 
.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08.244.0117. 
2245.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 
210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL:                       
R$ 26.349,84 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e quatro centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 
12 meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. José Francisco Fernandes Filho - ORGANIZAÇÃO 
CEARENSE DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 06/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e MULTITUDO CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, vencedora 
do lote 04, do Pregão Presencial nº 06/2007. DO OBJETO: 
Aquisição de eletrônicos para as necessidades dos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social), das unidades de 
Proteção Social Básica, da unidade da Proteção Social Espe-
cial e o Cadastro Único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presen-
te instrumento tem como fundamento legal o termo de homolo-
gação de fls. 577 do Processo Administrativo nº 0157/2007, 
que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, com as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º 
do artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta 
de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244. 
0114.2147.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08. 
244.0117.2245.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de 
Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: 
R$ 21.499,98 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 
meses, a partir da assinatura, considerado concluído com a 
entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro 
de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Rogério Pinheiro - MULTITUDO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 06/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e ATACADÃO DOS 
ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA, vencedora do 

lote 05, do Pregão Presencial nº 06/2007. DO OBJETO: Aquisi-
ção de eletrônicos para as necessidades dos CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social), das unidades de Proteção 
Social Básica, da unidade da Proteção Social Especial e o 
Cadastro Único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente ins-
trumento tem como fundamento legal o termo de homologação 
de fls. 577 do Processo Administrativo nº 0157/2007, que se 
regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
com as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º do 
artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta 
de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244. 
0114.2147.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08. 
244.0117.2245.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de 
Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: 
R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais). DA 
VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da assinatura, con-
siderado concluído com a entrega definitiva do objeto. DATA: 
Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Carlos Magalhães 
de Santana - ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO 
NORDESTE LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Presencial nº 11/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e SUPORTE CO-
MERCIAL DE EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA, vence-
dora do lote 03, do Pregão Presencial nº 11/2007. DO OBJE-
TO: Aquisição de móveis para as necessidades dos CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social), das unidades de 
Proteção Social Básica, da unidade da Proteção Social Especi-
al e o Cadastro Único. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
instrumento tem como fundamento legal o termo de homologa-
ção de fls. 739 do Processo Administrativo nº 0172/2007, que 
se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, com as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º 
do artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta 
de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244. 
0117.2245.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08. 
244.0114.2147.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de 
Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: 
R$ 15.649,90 (quinze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
noventa centavos). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a 
partir da assinatura, considerado concluído com a entrega 
definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. 
ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves 
- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Felipe de Aguiar Meneses - SUPORTE COMERCIAL DE 
EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
edital de Pregão Presencial nº 11/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e CARNEIRRIL CO-
MERCIAL LTDA, vencedora do lote 05, do Pregão Presencial 
nº 11/2007. DO OBJETO: Aquisição de móveis para as neces-
sidades dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Soci-
al), das unidades de Proteção Social Básica, da unidade da 
Proteção Social Especial e o Cadastro Único. DO FUNDA-
MENTO LEGAL: O presente instrumento tem como fundamento 
legal o termo de homologação de fls. 739 do Processo Adminis-
trativo nº 0172/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações poste-
riores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso 
III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente 
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desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao 
Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245.0001; 24.901.08. 
244.0116.2238.0001; 24.901.08.244.0114.2147.0001, Elemento 
de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 210 do orçamento da 
SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 66.670,20 (sessenta e seis 
mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos). DA VIGÊN-
CIA: Vigência de 12 meses, a partir da assinatura, considerado 
concluído com a entrega definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 
13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de Carvalho 
Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Wagner Freitas de Souza - CAR-
NEIRRIL COMERCIAL LTDA.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
edital de Pregão Presencial nº 11/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e RAIMUNDO RE-
NATO GIRÃO JÚNIOR - ME, vencedora da licitação (Processo 
nº 0172/2007). DO OBJETO: Aquisição de móveis para as 
necessidades dos CRAS (Centro de Referência da Assistência 
Social), das unidades de Proteção Social Básica, da unidade 
da Proteção Social Especial e o Cadastro Único. Lote 6. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem como 
fundamento legal o termo de homologação de fls. 739 do Pro-
cesso Administrativo nº 0172/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117.2245.0001; 
24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08.244.0114.2147. 
0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 210 
do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 6.176,81 
(seis mil, cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos). 
DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da assinatura, 
considerado concluído com a entrega definitiva do objeto. DA-
TA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria 
de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E-
DUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Raimundo Renato 
Girão Júnior - RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - ME. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
edital de Pregão Presencial nº 11/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e FRANMA COMÉR-
CIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, vencedora 
da licitação (Processo nº 0172/2007). DO OBJETO: Aquisição 
de móveis para as necessidades dos CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social), das unidades de Proteção Social 
Básica, da unidade da Proteção Social Especial e o Cadastro 
Único. Lote 7. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instru-
mento tem como fundamento legal o termo de homologação de 
fls. 739 do Processo Administrativo nº 0172/2007, que se rege-
rá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com 
as modificações posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 
25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A 
despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações 
consignadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0117. 
2245.0001; 24.901.08.244.0116.2238.0001; 24.901.08.244. 
0114.2147.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de 
Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: 
R$ 7.595,00 (sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais). DA 
VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da assinatura, con-
siderado concluído com a entrega definitiva do objeto. DATA: 
Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Ronaldo Alves Mo-

reira da Rocha - FRANMA COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO LTDA - ME. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
edital de Pregão Presencial nº 12/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e JOÃO LUCIVALDO 
DA MOTA - ME, vencedora da licitação (Processo nº 
0230/2007). DO OBJETO: Aquisição de móveis para as neces-
sidades dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Soci-
al), das unidades de Proteção Social Básica, da unidade da 
Proteção Social Especial e o Cadastro Único. Lote 1. DO FUN-
DAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem como funda-
mento legal o termo de homologação de fls. 323 do Processo 
Administrativo nº 0230/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações poste-
riores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso 
III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente 
desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao 
Projeto/Atividade 24.901.08.244.0116.2237.0001, Elemento de 
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da 
SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 20.690,00 (vinte mil, seis-
centos e noventa reais). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, 
a partir da assinatura, considerado concluído com a entrega 
definitiva do objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. 
ASSINAM: Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves 
- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. José 
Wilson da Silva - JOÃO LUCIVALDO DA MOTA - ME.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
edital de Pregão Presencial nº 12/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e MULTITUDO CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, vence-
dora da licitação (Processo nº 0230/2007). DO OBJETO: Aqui-
sição de móveis para as necessidades dos CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social), das unidades de Proteção 
Social Básica, da unidade da Proteção Social Especial e o 
Cadastro Único. Lotes 2 e 5. DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente instrumento tem como fundamento legal o termo de 
homologação de fls. 323 do Processo Administrativo nº 
0230/2007, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, com as modificações posteriores, inciso III, 
parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 13, inciso III. DOS RE-
CURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente desta licitação 
correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 
24.901.08.244.0116.2237.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 210 do orçamento da SEDAS. DO 
VALOR GLOBAL: R$ 39.280,00 (trinta e nove mil, duzentos e 
oitenta reais). DA VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da 
assinatura, considerado concluído com a entrega definitiva do 
objeto. DATA: Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rogério 
Pinheiro - MULTITUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN-
FORMÁTICA LTDA - ME.

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
edital de Pregão Presencial nº 12/2007, que fazem entre si o 
Município de Fortaleza com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e MARIA GENI 
MARQUES RODRIGUES - ME, vencedora da licitação (Pro-
cesso nº 0230/2007). DO OBJETO: Aquisição de móveis para 
as necessidades dos CRAS (Centro de Referência da Assis-
tência Social), das unidades de Proteção Social Básica, da 
unidade da Proteção Social Especial e o Cadastro Único. Lotes 
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3 e 4. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem 
como fundamento legal o termo de homologação de fls. 323 do 
Processo Administrativo nº 0230/2007, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modifica-
ções posteriores, inciso III, parágrafo 1º do artigo 25, c/c artigo 
13, inciso III. DOS RECURSOS FINANCEIROS: A despesa 
decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consig-
nadas ao Projeto/Atividade 24.901.08.244.0116.2237.0001, 
Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 210 do 
orçamento da SEDAS. DO VALOR GLOBAL: R$ 8.209,95 (oito 
mil, duzentos e nove reais e noventa e cinco centavos). DA 
VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses, a partir da assinatura, con-
siderado concluído com a entrega definitiva do objeto. DATA: 
Fortaleza, 13 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Raimundo Valbran 
Aragão - MARIA GENI MARQUES RODRIGUES - ME. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 034/2007/SEMAS 
- NATUREZA DO ATO: Convênio que entre si celebram o Muni-
cípio de Fortaleza com a interveniência, para fins de ordenação 
de despesas, da Secretaria Municipal de Educação - SME e 
visto da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, e 
a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALDACI BARBOSA. 
DO OBJETO: Constitui objeto do presente convênio o atendi-
mento a 60 (sessenta) crianças e adolescentes e 40 (quarenta) 
famílias através de oficinas sócio-educativas, palestras, ativi-
dades esportivas, lazer e cursos profissionalizantes para as 
famílias, possibilitando a geração de trabalho e renda. DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente convênio tem sua funda-
mentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgâ-
nica de Assistência Social, Instrução Normativa STN nº 
01/1997, Portaria nº 58/2006/SEDAS, bem como na Lei Com-
plementar Municipal nº 39/2007 e seu Decreto nº 12.284/2007, 
Resolução nº 986/2007/CMAS - Fortaleza e Parecer nº 
092/2007/FMAS/SEMAS, constantes do Processo Administrati-
vo nº 3020/2007/SEDAS. DO DESMEMBRAMENTO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - SEDAS E SUAS REPERCUSSÕES NOS CONVÊ-
NIOS ASSISTENCIAIS: Em razão do desmembramento da 
Secretaria de Educação e Assistência Social - SEDAS, previs-
tos pela Lei Complementar Municipal nº 39/2007 e regulamen-
tado pelo Decreto Municipal nº 12.284/2007, todos os convê-
nios e seus respectivos aditivos, relativos à Assistência Social 
do Município de Fortaleza, terão, durante o interregno compre-
endido entre 13 de julho e 31 de dezembro de 2007, ordenação 
de despesas da Secretaria Municipal de Educação - SME, 
através de sua titular Ana Maria de Carvalho Fontenele, e visto 
da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, através 
de sua titular Maria Elaene Rodrigues Alves, não havendo 
mudança na unidade orçamentária da Secretaria cuja cisão 
originou a SME e a SEMAS. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), recursos do Tesouro 
Municipal, tendo como contrapartida da conveniada                         
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos e reais). DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste convênio 
correrão à conta de dotações consignadas ao Projeto/Ativi-
dade 08.244.0114.1.407.0173, Elemento de Despesa 335043, 
Fonte de Recursos 100, do orçamento do Fundo Municipal de 
Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Assis-
tência Social de Fortaleza/Ce. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:                  
O presente convênio terá vigência da data da sua assinatura 
até 30 de abril de 2008, podendo ser renovado nos termos da 
legislação em vigor, justificado o interesse público. DATA: For-
taleza, 04 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. José Vieira dos 
Santos - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALDACI 
BARBOSA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 035/2007/SEMAS 
- NATUREZA DO ATO: Convênio que entre si celebram o Muni-
cípio de Fortaleza com a interveniência, para fins de ordenação 
de despesas, da Secretaria Municipal de Educação - SME e 
visto da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, e 
a ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA. DO OBJETO: Consti-
tui objeto do presente convênio a execução do “Projeto Peixe-
Vivo”, conforme delineado no programa de execução constante 
do plano de trabalho, a fim de oferecer a 224 (duzentos e vinte 
e quatro) crianças e adolescentes, jovens e adultos chefes de 
família cursos de iniciação profissional, atividades culturais, 
sociais, esportivas, recreativas e de inclusão digital, de modo a 
fortalecer a consciência de cidadania e dignidade, bem como 
os vínculos familiares, gerando, assim, uma experiência de 
resistência frente aos problemas sociais enfrentados pelos 
assistidos. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente convênio 
tem sua fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - 
Lei Orgânica de Assistência Social, Instrução Normativa STN nº 
01/1997, Portaria nº 58/2006/SEDAS, bem como na Lei Com-
plementar Municipal nº 39/2007 e seu Decreto nº 12.284/2007, 
Resolução nº 988/2007/CMAS - Fortaleza e Parecer nº 
99/2007/FMAS/SEMAS, constantes do Processo Administrativo 
nº 2333/2007/SEDAS. DO DESMEMBRAMENTO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
SEDAS E SUAS REPERCUSSÕES NOS CONVÊNIOS AS-
SISTENCIAIS: Em razão do desmembramento da Secretaria 
Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, previsto 
pela Lei Complementar Municipal nº 39/2007 e regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº 12.284/2007, todos os convênios e 
seus respectivos aditivos, relativos à Assistência Social do 
Município de Fortaleza, terão, durante o interregno compreen-
dido entre 13 de julho e 31 de dezembro de 2007, ordenação 
de despesas da Secretaria Municipal de Educação - SME, 
através de sua titular Ana Maria de Carvalho Fontenele, e visto 
da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, através 
de sua titular Maria Elaene Rodrigues Alves, não havendo 
mudança na unidade orçamentária da Secretaria cuja cisão 
originou a SME e a SEMAS. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), recursos do Tesouro Municipal, 
tendo como contrapartida da conveniada R$ 10.030,40 (dez 
mil, trinta reais e quarenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: As despesas decorrentes deste convênio correrão 
à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 
08.244.0114.1.407.0097, Elemento de Despesa 335043, Fonte 
de Recursos 100, do orçamento do Fundo Municipal de Assis-
tência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Fortaleza/Ce.  DO PRAZO DA VIGÊNCIA: O presente 
convênio terá vigência de 05 (cinco) meses a partir da data da 
sua assinatura e publicação, podendo ser renovado nos termos 
da legislação em vigor, justificado o interesse público. DATA: 
Fortaleza 10 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Davi Almeida da 
Silva - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 036/2007/SEMAS 
- NATUREZA DO ATO: Convênio que entre si celebram o Muni-
cípio de Fortaleza com a interveniência, para fins de ordenação 
de despesas, da Secretaria Municipal de Educação - SME e 
visto da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, e 
o INSTITUTO DE JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA. DO OB-
JETO: Constitui objeto do presente convênio a execução do 
Projeto “Diálogos Abertos”, conforme delineado no programa de 
execução constante do plano de trabalho, para jovens com 
idade entre 15 (quinze) e 26 (vinte e seis) anos, operacionali-
zado através de ações e atividades educativas de formação e 
informação sobre direitos sexuais e reprodutivos da juventude, 
utilizando como recursos a valorização e a potencialização da 
arte, da criatividade e das formas  de expressão, linguagem e 
simbologias dos jovens das comunidades periféricas e de risco, 
de modo a promover o desenvolvimento da cidadania dos as-
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sistidos. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente convênio tem 
sua fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - 
Lei Orgânica de Assistência Social, Instrução Normativa STN nº 
01/1997 e Portaria nº 58/2006/SEDAS, bem como na Resolu-
ção nº 990/2007/CMAS - Fortaleza e Parecer nº 
101/2007/FMAS/SEMAS, constantes do Processo Administrati-
vo nº 4831/2007/SEDAS. DO DESMEMBRAMENTO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - SEDAS E SUAS REPERCUSSÕES NOS CONVÊ-
NIOS ASSISTENCIAIS: Em razão do desmembramento da 
Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social -                
SEDAS, previsto pela Lei Complementar Municipal nº 39/2007 
e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 12.284/2007, todos 
os convênios e seus respectivos aditivos, relativos à Assistên-
cia Social do Município de Fortaleza, terão, durante o interreg-
no compreendido entre 13 de julho e 31 de dezembro de 2007, 
ordenação de despesas da Secretaria Municipal de Educação - 
SME, através de sua titular Ana Maria de Carvalho Fontenele, e 
visto da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, 
através de sua titular Maria Elaene Rodrigues Alves, não ha-
vendo mudança na unidade orçamentária da Secretaria cuja 
cisão originou a SME e a SEMAS. DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), recursos do 
Tesouro Municipal, tendo como contrapartida do conveniado  
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: As despesas decorrentes deste convênio correrão à 
conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 
08.244.0114.1.407. 0021, Elemento de Despesa 335043, Fonte 
de Recursos 100, do orçamento do Fundo Municipal de Assis-
tência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Fortaleza/Ce.  DO PRAZO DA VIGÊNCIA: O presente 
convênio terá vigência de 06 (seis) meses a partir da data da 
sua assinatura e publicação, podendo ser renovado nos termos 
da legislação em vigor, justificado o interesse público. DATA: 
Fortaleza 10 de dezembro de 2007. ASSINAM: Ana Maria de 
Carvalho Fontenele - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO. Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Manuel Fábio Men-
des Pereira - INSTITUTO DE JUVENTUDE CONTEMPORÂ-
NEA. 

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA 

PORTARIA N° 41/2007 - O SECRETÁRIO DE 
TURISMO DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 16 do Decreto n° 12.000 de 14 
de março de 2006. RESOLVE de acordo com a Cláusula Nona 
do Contrato n° 12/2007 firmado entre o Município de Fortaleza, 
com a interveniência da Secretaria de Turismo de Fortaleza - 
SETFOR e a empresa PANZINI Som, Luz & Festas Ltda desig-
nar os técnicos abaixo relacionados para fiscalizar e acompa-
nhar a execução do referido contrato. JACIARA FRANÇA DE 
DEUS SILVA - Gerente de Estudos e Projetos; RAFAEL COR-
DEIRO FELISMINO - Coordenador de Planejamento e Informa-
ções; TATHIANA BRAGA TAVARES - Gerente de Desenvolvi-
mento Institucional. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
Fortaleza, 14 de dezembro de 2007. Henrique Sérgio Abreu - 
SECRETÁRIO DE TURISMO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO N° 12/2007 - CON-
TRATANTE: O Município de Fortaleza, através da Secretaria de 
Turismo de Fortaleza - SETFOR. CONTRATADA: Empresa 
PAZINI Som, Luz & Festas Ltda. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de: locação, 
montagem, instalação e desmontagem de palco e equipamen-
tos de iluminação, locação, instalação e desinstalação de sono-
rização; buffet; decoração de ambientes; recursos humanos 
para eventos a fim de fornecer toda a estrutura necessária à 
execução da festa do reveillon 2007-2008 no Aterro da Praia de 

Iracema e nos Pólos do Conjunto Ceará, Lagoa de Messejana 
e Barra do Ceará, tudo de acordo com o Anexo I do edital e 
cópia da Proposta de Preços da Empresa Contratada anexa ao 
Contrato. VALOR: R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cin-
qüenta mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de sua assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.695;0060.1067.0002 - Elemento de Despesa: 339039 - 
Fonte de Recurso: 100 do orçamento da Secretaria de Turismo 
de Fortaleza - SETFOR. BASE LEGAL: Pregão Presencial n° 
03/2007 contido nos autos do Processo n° 348/2007, Lei n° 
8.666/93 com as suas modificações posteriores, Lei n° 10.520, 
de 17.07.2002 e no Decreto Municipal n° 11.251, de 
10.09.2002. DATA DA ASSINATURA: 10.12.2007. Fortaleza, 12 
de dezembro de 2007. Henrique Sérgio Abreu - SECRETÁ-
RIO DE TURISMO DE FORTALEZA. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0018/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 08339/2006 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada, bem como a 
anulação do Título de Aposentadoria nº 004012004. Matrícula: 
01735.1. Servidora: NELSA MARIA FURTADO LEITÃO. Refe-
rência: 10H-ANS. Cargo/Função: 108 - Medico. Lotação: 61 - 
Secretaria Executiva Regional VI. Tipo: Por Tmp. Contr. com 
Prov. Proporc. Fundamentação Legal: Art. 3º da Emenda Cons-
titucional nº 20, de 16.12.99 c/c o art. 132, III, art. 133, V, pará-
grafo único, art. 138, III, art. 118, § 3º (parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 6.901, de 25.06.91) art. 80, art. 47, I, art. 113 (com 
nova redação dada pela Lei nº 6.901, de 25.06.91) da Lei 
6.794, de 27.12.90; art. 38 da Lei nº 7.759 de 24.07.95; art. 2º, 
alínea “a”, §§ 1º e 2º da Lei nº 7.555, de 29.06.94. 

DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
00 BASE DE CÁLCULO   R$ 2.779,39 7.0 S/M + URP 26,05% 

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$
02 Venc. Proporcional - 

Art. 1º da Lei 7307 90 // // // 2.779,39
03 Gratificação Anuênio  25 // // // 772,05
14 Gratificação Insalu-

bridade 20 // // // 555,88
19 Gratificação Titula-

ção Acadêmica 60 // // // 1.667,63
29 Gratificação de 

Plantão 100 // // // 2.779,39
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 8.554,34

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 17 de janeiro de 2007.
Vicente de Paulo Pinto da Costa - SUPERINTENDENTE. 
VISTO: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0030/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 08590/2006 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada. Matrícula: 
14921.1. Servidora: MARIA DALVA CARNEIRO DE ALMEIDA. 
Referência: 01H-AOP. Cargo/Função: 043 - Aux. Serv. Gerais. 
Lotação: 60 - Secretaria Executiva Regional VI. Tipo: Por Inva-
lidez. Fundamentação Legal: Art. 40, § 1º, inciso I, e § 3º da 
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Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 31.12.2003, c/c o art. 1º e seus pará-
grafos da Lei nº 10.887, de 21.06.2004, e art. 11, inciso I, art. 
12, inciso I da Lei nº 8388, de 14.12.99, art. 15, inciso I, art. 16, 
inciso II, letra “B”, do regulamento da PREVIFOR, aprovado 
pelo Decreto nº 10826, de 18.07.2000, e art. 118, § (3º parágra-
fo acrescentado, pela Lei nº 6.901, de 25.06.91) da Lei nº 
6.794, de 27.12.90, art. 121, inciso I da Lei nº 4058, de 
02.10.72.  

DISCRIMINAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES: 
00 MÉDIA ARITMÉTICA (BASE NA MA)  

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$
01 Vencimento Integral  // // // // 350,00
03 Gratificação Anuênio  21 // // // 73,50

TOTAL DOS VENCIMENTOS: 423,50

Total dos proventos com base na média aritmética dos 80% maiores 
salários: R$ 389,25

PROVENTOS QUE FAZ JUS A SERVIDORA R$ 389,25

Os proventos serão calculados equivalente a média aritmética 
simples dos 80% maiores salários do período contributivo, 
conforme art. 1º da Lei nº 10.887/2004. GABINETE DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU-
NICÍPIO, em 02 de janeiro de 2007. Vicente de Paulo Pinto 
da Costa - SUPERINTENDENTE. VISTO: Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

**** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0062/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 05179/2005 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada, bem como a 
anulação do Título de Aposentadoria nº 03482006. Matrícula: 
10258.1. Servidora: SILVIA RIBEIRO BORGES. Referência: 
02C-AAD. Cargo/Função: 019 - Ag. Administrat. Lotação: 64 - 
Autarquia Municipal de Trânsito. Tipo: Por Invalidez. Funda-
mentação Legal: Art. 11, inciso I, art. 12, inciso II, art. 16 e art. 
18, todos da Lei nº 8.388, de 14.12.1999, combinado com o art. 
15, inciso I, art. 16, art. 20 e art. 22, todos do Decreto nº 
10.826, de 18.07.2000; art. 118 e seu parágrafo 3º da Lei nº 
6794, de 27.12.90, sendo o parágrafo 3º acrescido pela Lei nº 
6901, de 25.06.1991. 

DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
00 BASE DE CÁLCULO   R$ 350,00 

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$

02 Venc. Proporcional - 
Art. 1º da Lei 7307 70 // // // 350,00

03 Gratificação Anuênio  17 // // // 59,50
14 Gratificação Insalu-

bridade 20 // // // 70,00
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 479,50

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 16 de fevereiro de 2007.
Vicente de Paulo Pinto da Costa - SUPERINTENDENTE. 
VISTO: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0127/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 06039/2003 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada. Matrícula: 
03839.1. Servidora: MARIA RIMAR FREITAS DE SOUSA. 

Referência: 04D-AOP. Cargo/Função: 247 - Atend. Serv. Saú-
de. Lotação: 57 - Secretaria Executiva Regional IV. Tipo: Por. 
Tmp. Contr. com Prov. Integr. Fundamentação Legal: Art. 11, 
inciso III, art. 14, inciso I, art. 18 da Lei nº 8388, de 14.12.1999, 
art. 47, III, art. 80 da Lei nº 6794, de 27.12.90, art. 113 e art. 
118 do mesmo estatuto, alterado e acrescido em seu § 3º res-
pectivamente pela Lei nº 6901, de 25.06.91. 

DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
00 BASE DE CÁLCULO   R$ 350,00 

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$
01 Vencimento Integral  // // // // 380,00
03 Gratificação Anuênio  26 // // // 98,80
14 Gratificação Insalu-

bridade 20 // // // 76,00
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 554,80

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 24 de abril de 2007. Vi-
cente de Paulo Pinto da Costa - SUPERINTENDENTE. VIS-
TO: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0182/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 01431/2006 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada. Matrícula: 
11748.1. Servidora: MARGARIDA MARIA GOMES CAVAL-
CANTE. Referência: 02C-AOP. Cargo/Função: 043 - Aux. Serv. 
Gerais. Lotação: 59 - Secretaria Executiva Regional V. Tipo: 
Vol. Por. Idade Prop. Tempo Con. Fundamentação Legal: Art. 
40, § 1º e § 3º da Constituição Federal, com a nova redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 31.12.2003, c/c o 
art. 1º e seus parágrafos da Lei nº 10.887, de 21.06.2004, e art. 
11, inciso III, art. 14, inciso II, art. 17, art. 18 da Lei nº 8388, de 
16.12.1999 e art. 118, § 3º da Lei nº 6794, de 27.12.90, com 
parágrafo acrescido pela Lei nº 6901, de 25.06.91. 

DISCRIMINAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES: 
00 MÉDIA ARITMÉTICA (BASE NA MA)  

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$
02 Venc. Proporcional - 

Art. 1º da Lei 7307 70 // // // 380,00
03 Gratificação Anuênio  25 // // // 95,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS: 475,00
Total dos proventos com base na média aritmética dos 80% maiores 
salários: R$ 409,30
PROVENTOS QUE FAZ JUS A SERVIDORA R$ 409,30

Os proventos serão calculados equivalente a média aritmética 
simples dos 80% maiores salários do período contributivo, 
conforme art. 1º da Lei nº 10.887/2004. GABINETE DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU-
NICÍPIO, em 31 de maio de 2007. Vicente de Paulo Pinto da 
Costa - SUPERINTENDENTE. VISTO: Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

**** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0192/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 05310/2007 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada. Matrícula: 
01517.1. Servidora: MARIA RISALVA DE ALMEIDA FERREIRA. 
Referência: 10G-ANS. Cargo/Função: 108 - Medico. Lotação: 
36 - Instituto Dr. José Frota. Tipo: Por. Tmp. Contr. com Prov. 
Integr. Fundamentação Legal: Art. 3º da E.C. nº 20, de 
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15.12.1998 c/c o art. 132, III, art. 138, I, art. 118, § 3º (parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 6901, de 25.06.91), art. 113 (com 
nova redação dada pela Lei nº 6901, de 25.06.1991), art. 113 
(com nova redação dada pela Lei nº 6.901 de 25.06.1991), art. 
47, I, parágrafo único do art. 51 da Lei nº 6794, de 27.12.1990, 
art. 1º da Lei Complementar nº 008 de 15.09.1993 c/c o art. 80, 
da Lei nº 6794, de 27.12.90, art. 38 da Lei nº 7759, de 
24.07.1995. 

DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
00 BASE DE CÁLCULO   R$ 868,80 

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$

01 Vencimento Integral  // // // // 868,80
03 Gratificação Anuênio  28 // // // 243,26
14 Gratificação Insalu-

bridade 20 // // // 173,76
29 Gratificação de 

Plantão 55 // // // 477,84
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 1.763,66

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2007. Vi-
cente de Paulo Pinto da Costa - SUPERINTENDENTE. VIS-
TO: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0218/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 02704/2005 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 
identificada, com base na legislação indicada, bem como a 
anulação do Título de Aposentadoria nº 03592004. Matrícula: 
00627.1. Servidora: MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA. 
Referência: 07B-D. Cargo/Função: 136 - Professor. Lotação: 59 
- Secretaria Executiva Regional V. Tipo: Vol. Por. Tmp. Serv. c 
Prov. Integrais. Fundamentação Legal: Art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 20, de 16.12.98, c/c o art. 132, inciso III, art. 
138, inciso II da Lei 6794, de 27.12.90 (Estatuto dos Servidores 
do Município de Fortaleza), art. 118 do mesmo estatuto acres-
cido em seu § 3º pela Lei nº 6901, de 25.06.91, art. 98, incisos 
III e IV, combinados com os arts. 102 e 103 todos dispostos na 
Lei nº 5895, de 13.11.84 (Estatuto do Magistério de Fortaleza), 
art. 101 da mesma lei, alterado pelo art. 33 da Lei nº 5980, de 
04.07.85, e art. 80 Lei nº 5805, de 13.11.84, alterado pelo art. 
1º da Lei nº 7654, de 30.12.94, e art. 41 da Lei nº 7141, de 
29.05.92. 

DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
00 BASE DE CÁLCULO   R$ 1.150,17 

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$
01 Vencimento Integral  // // // 240 1.150,17
03 Gratificação Anuênio  28 // // // 322,05
04 Gratificação Nível 

Universitário 20 // // // 230,03
05 Gratificação Regên-

cia de Classe 40 // // // 460,07
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 2.162,32

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 17 de julho de 2007. Vi-
cente de Paulo Pinto da Costa - SUPERINTENDENTE. VIS-
TO: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA N° 0236/2007 -
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto no 
art. 2º da Lei n° 8.388, de 14.12.99, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo n° 01473/2004 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria à servidora abaixo 

identificada, com base na legislação indicada. Matrícula: 
08971.1. Servidora: ANA PIRES MARTINS. Referência: 04G-B. 
Cargo/Função: 136 - Professor. Lotação: 60 - Secretaria Execu-
tiva Regional VI. Tipo: Vol. Por. Tmp. Serv. c Prov. Integrais. 
Fundamentação Legal: Art. 11, inciso III, art. 14, inciso III, e seu 
parágrafo 1º, art. 15, inciso II, art. 18, todos da Lei nº 8388, de 
14.12.1999, combinado com o art. 15, inciso III, art. 18, inciso 
III e seu parágrafo 1º e art. 22, todos do Decreto nº 10826, de 
18.07.2000; art. 80 e art. 118 e seu parágrafo 3º, ambos os 
artigos do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
Lei nº 6794, de 27.12.1990, sendo o parágrafo 3º acrescido 
pela Lei nº 6901, de 25.06.1991; art. 98, inciso III e art. 103 do 
Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza, Lei nº 5895, 
de 13.11.1984; art. 33 da Lei nº 5980, de 04.07.1985, que deu 
nova redação ao art. 101 da Lei nº 5895, de 13.11.1984; art. 26 
da Lei nº 6026, de 26.11.1985. 

DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
00 BASE DE CÁLCULO   R$ 805,96 

COD PROVENTO ÍNDICE % PONTOS SMB H/A VALOR R$
01 Vencimento Integral  // // // 240 805,96
03 Gratificação Anuênio  23 // // // 185,37
05 Gratificação Regên-

cia de Classe 40 // // // 322,38
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 1.313,71

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 25 de julho de 2007. Vi-
cente de Paulo Pinto da Costa - SUPERINTENDENTE. VIS-
TO: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA 

 PORTARIA Nº 802/2007 - O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, IJF, no exercício das 
atribuições que lhe confere o inciso X, do art. 57, do Decreto nº 
9.592, de 15 de fevereiro de 1995, com fundamento no art. 14, 
do Decreto nº 11.251, de 10 de fevereiro de 2002, e subsidia-
dos pelas disposições da Lei nº 8.666/93. CONSIDERANDO 
que foi licitada, através do Pregão Presencial nº 55/2006, a 
compra de material cirúrgico, consistindo este objeto do Contra-
to de Fornecimento nº 135/2006 e na entrega de pacotes de 
compressas tipo campo operatório 45cm x 50cm. CONSIDE-
RANDO que todo esse material deveria ser fornecido pela 
empresa PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDEI-
COS E FARMACÊUTICOS LTDA. CONSIDERANDO que, após 
a celebração do referido contrato, foi emitida a Nota de Empe-
nho nº 36-001906/00 concernente à despesa que deveria ser 
realizada com aquisição das parcelas de materiais cirúrgicos, 
na forma como avençada. CONSIDERANDO, ainda, que devi-
damente notificada para cumprir as parcelas discriminadas na 
Nota de Empenho nº 36-0019606/00, a Chefe do Serviço de 
Almoxarifado do hospital comunicou que a empresa contratada 
não realizou a prestação contratual devida e exigida quanto a 
entrega material cirúrgico empenhado. CONSIDERANDO que 
devido ao regime peculiar dos contratos administrativos, a 
Administração Pública goza de prerrogativas legais que a dife-
renciam do particular e que os contratos administrativos são 
celebrados para atendimento de interesso público que tem 
primazia sobre o particular, mormente em se tratando em servi-
ços de saúde por lei declarados essenciais e, com efeito, não 
podem sofrer solução de continuidade. CONSIDERANDO que 
a inadimplência da contratada obrigou ao Contratante buscar 
outro fornecedor para garantir a autonomia de estoque com-
prometida pela falta de material cirúrgico. CONSIDERANDO 
que é direito constitucional a garantia da ampla defesa e do 
contraditório. RESOLVE: Art. 1º - Com fundamento no artigo 14 
do Decreto nº 11.251/2002 e subsidiariamente nas disposições 
da Lei nº 8.666/93, bem como no que mais consta nos autos 
dos Processos Administrativos nº 00314/2007, 11751/2006 e 
03617/07, instaurar procedimento administrativo contra a em-



241

S
IS

TE
M

ADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 39

presa contratada PANORAMA Comércio de Produtos Médicos 
e Farmacêuticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.722.296/ 
0001-17, com sede e foro jurídico nesta capital, estabelecida na 
Santa Quitéria, 176, representada por seu representante legal, 
pelo descumprimento parcial do Contrato de Fornecimento nº 
135/2006. Art. 2º - Constituir uma Comissão composta do Ad-
vogado CIRO NOGUEIRA DE ANDRADE, OAB/CE nº 2.8383, 
para sob a presidência deste, apurar a falta contratual da for-
necedora, acima mencionada, ficando designada como Secre-
tária, ÂNGELA MARIA COSTA OLIVEIRA, matrícula nº 
10544.1.4. Art. 3º - A Comissão designada deve apresentar 
relatório conclusivo, ficando seus membros dispensados de 
suas atividades funcionais durante o período de instrução pro-
cessual e de defesa. Cientifique-se, publique-se, e cumpra-se. 
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. 
JOSÉ FROTA - IJF, 05 de dezembro de 2007. Dr. Francisco 
Wandemberg Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE 
DO IJF. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 805/2007 - O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, no exercício de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o inciso 
X, do artigo 57, do Regulamento Interno do Instituto Dr. José 
Frota, aprovado pelo Decreto nº 9.592 de 15.02.95, combinado 
com o art. 186 e seguintes da Lei nº 6.794/90. RESOLVE: Ins-
taurar, sindicância administrativa, nos termos do art. 191 da Lei 
nº 6.794 (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
designando a servidora MARIA DE NAZARÉ RAMOS CAVAL-
CANTE, Advogada, matrícula nº 12072.1-0, como Presidente, 
para dirigir os trabalhos, para apurar a denúncia apresentada 
no Processo Administrativo nº 13929/2007, contra irregularida-
de ocorrida neste Instituto, baseando-se no art. 186, da lei 
supra, para fins de apuração, devendo a sindicante apresentar 
relatório conclusivo e circunstanciado no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua publicação. Publique-se, regis-
tre-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, em 06 de dezembro de 
2007. Francisco Wandemberg R. dos Santos - SUPERIN-
TENDENTE DO IJF. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO TERMO PARA AQUISIÇÃO, 
ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTE DE LICITAÇÃO (CARONA) - FUNDAMENTO 
LEGAL: Decreto Municipal nº 12.255/07 e Decreto Estadual nº 
28087/06. Pregão Eletrônico nº 001/2007, realizado pela Secre-
taria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, Processo Adminis-
trativo nº 13363 - IJF. ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE DO 
REGISTRO DE PREÇOS (CARONA): Instituto Dr. José Frota - 
IJF. DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: CASABLAN-
CA Turismo e Viagens Ltda. OBJETO: Fornecimento de 02 
(duas) passagens aéreas, nos trechos Fortaleza/Salvador-
Salvador/Fortaleza e Fortaleza/Porto Alegre - Porto Alegre/For-
taleza, resultante do Pregão Eletrônico nº 001/2007, realizado 
pela Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. VALOR 
REGISTRADO DA TAXA DE TRANSAÇÃO: 50,00 (cinqüenta 
reais). FORO: Fortaleza/Ceará. SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco 
Wandemberg Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE 
DO IJF. Regis Teixeira de Abreu - REPRESENTANTE DA 
DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS. VISTO: Marta 
Batista Landim - COORDENADORA DA PROJUR - IJF. 

*** *** *** 

 EXTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO - CONTRATO Nº 02/2007. FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 
e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão 
Presencial nº 100/2007. Processo de Licitação nº 10.437/2007 - 
IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRA-
TADA: Empresa Formulários Piloto Ltda. OBJETO: Execução 
dos serviços de confecção de formulários. VALOR GLOBAL: 
R$ 50.996,55 (cinqüenta mil, novecentos e noventa e seis reais 
e cinqüenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 meses. CRÉDI-

TO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto/Atividade nº 
10.122.0002.2002.0010, Elemento de Despesa nº 3.3.90.39, 
Fonte de Recurso 0212, Seqüencial de Despesa nº 9, NAD nº 
238/00 do orçamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Forta-
leza/Ceará. DATA DA ASSINATURA: 26.11.2007. SIGNATÁ-
RIOS: Dr. Francisco Wandemberg Rodrigues dos Santos - 
SUPERINTENDENTE DO IJF. Raimundo Enéas Cavalcante 
Neto - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta 
Batista Landim - COORDENADORA DA PROJUR - IJF. 

*** *** *** 

 EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMEN-
TO - CONTRATO Nº 019/2007. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão 
Eletrônico nº 030/2007. Processo de Licitação nº 05672/2007 - 
IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRA-
TADA: ORTOSÍNTESE Indústria e Comércio Ltda. OBJETO: 
Aquisição de mesas cirúrgicas para o hospital do IJF. VALOR 
GLOBAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). VIGÊNCIA: 
Vinculada ao término da garantia dada pelo fabricante. CRÉDI-
TO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto/Atividade nº 
10.302.0031.1025.0001, Elemento de Despesa nº 4.4.90.52, 
Fonte de Recurso 0281, Seqüencial de Despesa nº 34 do or-
çamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. 
DATA DA ASSINATURA: 28.11.2007. SIGNATÁRIOS: Dr. Fran-
cisco Wandemberg Rodrigues dos Santos - SUPERINTEN-
DENTE DO IJF. Myrka Cunha - REPRESENTANTE DA CON-
TRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - COORDENADO-
RA DA PROJUR - IJF.

*** *** *** 

 EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMEN-
TO - CONTRATO Nº 020/2007. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão 
Eletrônico nº 032/2007. Processo de Licitação nº 05081/2007 - 
IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRA-
TADA: RC Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Forne-
cimento de equipamento de vídeocirurgia. VALOR GLOBAL:  
R$ 328.480,00 (trezentos e vinte e oito mil e quatrocentos e 
oitenta reais). VIGÊNCIA: Vinculada ao término da garantia 
dada pelo fabricante. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no 
Projeto/Atividade nº 10.302.0031.1025.0001, Elemento de 
Despesa nº 4.4.90.52, Fonte de Recurso 0281, Seqüencial de 
Despesa nº 34, NAD nº 223/00  do orçamento do Instituto Dr. 
José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. DATA DA ASSINATURA: 
29.11.2007. SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco Wandemberg 
Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. Rai-
mundo Francisco Medeiros de Melo - REPRESENTANTE DA 
CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - COORDE-
NADORA DA             PROJUR - IJF.

*** *** *** 

 EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMEN-
TO - CONTRATO Nº 198/2007. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão 
Presencial nº 091/2007. Processo de Licitação nº 07853/2007 - 
IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRA-
TADA: QUEBEC Comercial Ltda - ME. OBJETO: Fornecimento 
de material médico hospitalar (kits de monitorização de pressão 
invasiva).  VALOR GLOBAL: R$ 15.234,00 (quinze mil, duzen-
tos e trinta e quatro reais). VIGÊNCIA: 12 meses. CRÉDITO 
ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto/Atividade nº 10.302. 
0031.2058.0001, Elemento de Despesa nº 3.3.90.30, Fonte de 
Recurso 0212, Seqüencial de Despesa nº 48, NAD n° 242/00 
do orçamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Fortale-
za/Ceará. DATA DA ASSINATURA: 27.11.2007. SIGNATÁRIOS: 
Dr. Francisco Wandemberg Rodrigues dos Santos - SUPE-
RINTENDENTE DO IJF. Valdeci Pires Maia Júnior - REPRE-
SENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim 
- COORDENADORA DA PROJUR - IJF.

*** *** *** 
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 EXTRATO AO TERMO DE RESCISÃO CON-
TRATUAL - TERMO DE RESCISÃO: N° 005/2007. CONTRA-
TANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa 
F.P. Façanha. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso I, combi-
nado com o art. 78, inciso XII da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. OBJETO: Rescisão do Contrato de 
Fornecimento de Gêneros Alimentícios de n° 034/2007, cele-
brado em 12.09.2007, somente com relação ao item 04, ou 
seja, o fornecimento de 1.200 latas de leite em pó desnatado, 
de origem animal, em lata de 300 gramas - Mr. Itambé. FORO: 
Fortaleza-Ceará. DATA DA ASSINATURA; 19.11.2007. SIGNA-
TÁRIOS: Dr. Francisco Wandemberg Rodrigues dos Santos 
- SUPERINTENDENTE DO IJF. José Walter Araújo de Freitas 
- REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batis-
ta Landim - COORDENADORA DA PROJUR - IJF. 

*** *** *** 

 TERMO DE RESCISÃO - O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, com amparo legal 
nas disposições contidas no item 09.02 do Pregão Presencial, 
Edital de Licitação n° 83/07, e CONSIDERANDO, que em virtu-
de da situação irregular apresentada pela empresa vencedora 
dos itens 02, 04 e 12 do PP 83/2007, no ato da assinatura do 
contrato, conforme consta nos autos do Processo n° 10839/06. 
RESOLVE: Rescindir, a homologação outorgada para os itens 
02, 04 e 12 (sub itens 12.1 e 12.2), do Pregão Presencial n° 
83/07, cujo objeto é o fornecimento de material médico hospita-
lar, à empresa MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA-ME, 
extinguindo os efeitos da adjudicação e homologação, somente 
para os citados itens, pelas razões já expostas. Determino o 
imediato retorno dos autos à Pregoeira para cumprimento do 
disposto no item 09.03 do Edital do PP 83/07. Conferindo aos 
interessados amplo conhecimento e observadas as prescrições 
legais pertinentes. Publique-se. Cumpra-se. Fortaleza-Ce, 29 
de novembro de 2007. Francisco Wandemberg R. dos San-
tos - SUPERINTENDENTE DO IJF. 

*** *** *** 

 TERMO DE RESCISÃO - O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, com amparo legal 
nas disposições contidas no item 09.02 do Pregão Presencial, 
Edital de Licitação n° 90/07, e CONSIDERANDO, que em virtu-
de da situação irregular apresentada pela empresa vencedora 
do item 03 do PP 90/2007, no ato da assinatura do contrato, 
conforme consta nos autos do Processo n° 10839/06. RESOL-
VE: Rescindir, a homologação outorgada para o item 03, do 
Pregão Presencial n° 90/07, cujo objeto é a aquisição de ba-
lança digital à empresa MARIA DO SOCORRO SILVA BEZER-
RA-ME, extinguindo os efeitos da adjudicação e homologação, 
somente para o citado item, pelas razões já expostas. Determi-
no o imediato retorno dos autos à Pregoeira para cumprimento 
do disposto no item 09.03 do Edital do PP 90/07. Conferindo 
aos interessados amplo conhecimento e observadas as pres-
crições legais pertinentes. Publique-se. Cumpra-se. Fortaleza-
Ce, 29 de novembro de 2007. Francisco Wandemberg R. dos 
Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. 

FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

 PORTARIA N° 135/2007 - A PRESIDENTA DA 
FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FOR-
TALEZA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no art. 7°, inciso III do Decreto n° 12.156 de 22 de 
janeiro de 2007. RESOLVE, reconhecer a dívida no valor de  
R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinqüenta reais) em favor 
da ASSOCIAÇÃO DOS CANTADORES DO NORDESTE, refe-
rente ao Convênio n° 13/2006, cujo objeto foi a realização do 
Projeto Noite das Violas, devendo o dispêndio em causa correr 
por conta da Dotação Orçamentária n° 13.392.0054.1065.0001, 
Elemento de Despesa: 339092, Fonte 0100 - Despesas de 
Exercícios Anteriores, consignadas à Fundação de Cultura, 
Esporte e Turismo de Fortaleza, pelo vigente orçamento. Esta 

portaria revoga a portaria de n° 128/2007, publicada no DOM 
de 26 de novembro de 2007. Registre-se, publique-se e cum-
pra-se. GABINETE DA PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO DE 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FORTALEZA, em 30 de 
novembro de 2007. Maria de Fátima Mesquita da Silva - 
PRESIDENTA. 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO              
HABITACIONAL DE FORTALEZA 

 EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA - PARTES 
CONTRATANTES: CONTRATANTE: Fundação de Desenvolvi-
mento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, inscrita no 
CNPJ sob o n° 06.089.146/0001-31, Entidade Pública da Admi-
nistração Indireta do Município, representada por sua Presiden-
te, Drª. Olinda Maria dos Santos. CONTRATADA: GOIANA 
Construções e Prestações de Serviços Ltda., inscrita no CNPJ 
sob o n° 07.192.755/0001-84, representada pelo seu responsá-
vel, Miguel Ângelo Pinto Martins, portador do RG n° 
2000010434390 SSP-CE e CPF de n° 478.715.123-15. OBJE-
TO: Contratação de pessoa jurídica para a realização de obra 
de reforma de unidade habitacional unifamiliar TP 04, localiza-
da a Rua Nilo Rocha, n° 208, tudo conforme memorial descriti-
vo e planta anexa no referido processo - fundamentação/art. 
24, inciso I da Lei n° 8.666/93, tudo de acordo com o Processo 
Administrativo n° 1266/2007-HABITAFOR e nos termos da 
proposta de técnica e de preços da Contratada. DO REGIME 
DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado em 
regime de empreitada por preço unitário. DO PREÇO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato o preço 
global de R$ 12.457,69 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta e 
sete reais e sessenta e nove centavos). O pagamento será 
efetuado após a emissão de empenho e será no prazo máximo 
de 30 dias da data da efetiva realização dos serviços de cada 
etapa concluída, conforme cronograma físico-financeiro e de 
acordo com os serviços que efetivamente forem realizados. DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução do objeto 
deste contrato é de 30 (trinta) dias corridos com inicio após 03 
dias úteis contados do recebimento da ordem de serviço. DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 90 (noven-
ta) dias a serem contados a partir da data de sua assinatura e 
publicação - podendo ser prorrogado por iguais períodos, a 
critério da Administração, nos limites da Lei n° 8.666/93. DOS 
RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes deste 
objeto correrão a conta da Dotação Orçamentária n° 
16.482.0080.1115.0005, Elemento de Despesa 449051, Fonte 
100. DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2007. FORO: 
Fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceará, para dirimir as questões que porventura surgirem duran-
te a execução do presente Contrato. SIGNATÁRIOS: Olinda 
Maria dos Santos - PRESIDENTE DA HABITAFOR - CON-
TRATANTE e Miguel Ângelo Pinto Martins - RESPONSÁVEL 
DA GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVI-
ÇOS LTDA. - CONTRATADA.

*** *** *** 

 EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA - PARTES 
CONTRATANTES: CONTRATANTE: Fundação de Desenvolvi-
mento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, inscrita no 
CNPJ sob o n° 06.089.146/0001-31, Entidade Pública da Admi-
nistração Indireta do Município, representada por sua Presiden-
te, Drª. Olinda Maria dos Santos. CONTRATADA: CATETO 
Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 07.850.294/0001-
90, representada pelo seu responsável, João Paulo Pinto Ursu-
lino, portador do RG n° 3302957-98 - SSP-CE e CPF de n° 
001.149.753-02. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para 
a realização de obra de reforma de unidade habitacional unifa-
miliar TP 04, localizada a Rua Magnólia Melo s/n, tudo confor-
me memorial descritivo e planta anexa no referido processo - 
fundamentação/art. 24, inciso I da Lei n° 8.666/93, tudo de 
acordo com o Processo Administrativo n° 1265/2007 -               
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HABITAFOR e nos termos da proposta de técnica e de preços 
da Contratada. DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste 
contrato será executado em regime de empreitada por preço 
unitário. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Dá-se a este contrato o preço global de R$ 12.452,42 (doze 
mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos). O pagamento será efetuado após a emissão de 
empenho e será no prazo máximo de 30 dias da data da efetiva 
realização dos serviços de cada etapa concluída, conforme 
cronograma físico-financeiro e de acordo com os serviços que 
efetivamente forem realizados. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O 
prazo para execução do objeto deste contrato é de 30 (trinta) 
dias corridos com início após 03 dias úteis contados do recebi-
mento da ordem de serviço. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O 
Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a serem contados a 
partir da data de sua assinatura e publicação - podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, a critério da administração, nos 
limites da Lei n° 8.666/93. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes deste objeto correrão a conta da 
Dotação Orçamentária n° 16.482.0080.1115.0005, Elemento de 
Despesa 449051, Fonte 100. DATA DA ASSINATURA: 13 de 
novembro de 2007. FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de 
Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para dirimir as questões 
que porventura surgirem durante a execução do presente Con-
trato. SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - PRESIDEN-
TE DA HABITAFOR - CONTRATANTE e João Paulo Pinto 
Ursulino - RESPONSÁVEL DA CATETO CONSTRUÇÕES 
LTDA. - CONTRATADA.

*** *** *** 

 EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA - PARTES 
CONTRATANTES: CONTRATANTE: Fundação de Desenvolvi-
mento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, inscrita no 
CNPJ sob o n° 06.089.146/0001-31, Entidade Pública da Admi-
nistração Indireta do Município, representada por sua Presiden-
te, Drª. Olinda Maria dos Santos. CONTRATADA: CATETO 
Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 07.850.294/0001-
90, representada pelo seu responsável, João Paulo Pinto Ursu-
lino portador do RG n° 3302957-98 SSP-CE e CPF de n° 
001.149.753-02. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para 
a realização de obra de reforma de unidade habitacional unifa-
miliar TP 05, localizada a Rua Maria Cecília Cavalcante, n° 22 
tudo conforme memorial descritivo e planta anexa no referido 
processo - fundamentação/art. 24, inciso I da Lei n° 8.666/93, 
tudo de acordo com o Processo Administrativo n° 1267/2007 - 
HABITAFOR e nos termos da proposta de técnica e de preços 
da Contratada. DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste 
contrato será executado em regime de empreitada por preço 
unitário. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Dá-se a este contrato o preço global de R$ 12.668,09 (doze 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e nove centavos). O 
pagamento será efetuado após a emissão de empenho e será 
no prazo máximo de 30 dias da data da efetiva realização dos 
serviços de cada etapa concluída, conforme cronograma físico-
financeiro e de acordo com os serviços que efetivamente forem 
realizados. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execu-
ção do objeto deste contrato é de 30 (trinta) dias corridos com 
início após 03 dias úteis contados do recebimento da ordem de 
serviço. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência 
de 90 (noventa) dias a serem contados a partir da data de sua 
assinatura e publicação - podendo ser prorrogado por iguais 
períodos, a critério da Administração, nos limites da Lei n° 
8.666/93. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas 
decorrentes deste objeto correrão a conta da Dotação Orça-
mentária n° 16.482.0080.1115.0005, Elemento de Despesa 
449051, Fonte 100. DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro 
de 2007. FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza, 
Capital do Estado do Ceará, para dirimir as questões que por-
ventura surgirem durante a execução do presente Contrato. 
SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - PRESIDENTE DA 
HABITAFOR - CONTRATANTE e João Paulo Pinto Ursulino - 
RESPONSÁVEL DA CATETO CONSTRUÇÕES LTDA. - CON-
TRATADA.

*** *** *** 

 ORDEM DE SERVIÇO N° 20/2007 - Fortaleza, 
19 de novembro de 2007. CONTRATADA: GOIANA Constru-
ções e Prestações de Serviços Ltda. Pela presente Ordem de 
Serviço autorizamos a empresa acima a executar os seguintes 
serviços: NATUREZA DOS SERVIÇOS: Contratação de pessoa 
jurídica para a realização de obra de reforma de Unidade Habi-
tacional Unifamiliar TP 04, localizada na Rua Nilo Rocha, n° 
208, tudo conforme memorial descritivo e planta anexa no 
referido processo, devendo ser tudo executado de acordo com 
o discriminado no Contrato de Dispensa de Licitação n° 
25/2007, oriundo do Processo Administrativo n° 1266/2007 - 
HABITAFOR. Vale ressaltar que a contratada examinou deta-
lhadamente o projeto, as especificações e toda a documenta-
ção referente à Dispensa de Licitação n° 25/2007 e que se 
declara em condições de executar os serviços em estrita ob-
servância com o indicado no projeto, nas especificações e na 
documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação, 
através dos projetos e orçamentos e do chamado para a parti-
cipação da mesma, devidamente homologado pela Contratan-
te, bem como ao Contrato celebrado em 28 de setembro de 
2007 entre a HABITAFOR e a GOIANA Construções e Presta-
ções de Serviços Ltda. LOCAL: Deverá ser executado na cida-
de de Fortaleza, na Rua Nilo Rocha, n° 208. VALOR:               
R$ 12.457,69 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais 
e sessenta e nove centavos). PRAZO DE CONCLUSÃO: 30 
(trinta) dias corridos a partir do terceiro dia após a emissão 
desta “Ordem de Serviço”. FORMA DE PAGAMENTO: O pa-
gamento será efetuado após a emissão de empenho, e será no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de execução de cada 
etapa concluída e aprovada pela HABITAFOR com o devido 
Termo de Recebimento Definitivo, obedecendo todas as cláusu-
las contratuais da Dispensa de Licitação n° 25/2007 -               
HABIFOR. SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - PRE-
SIDENTA DA HABITAFOR - CONTRATANTE e Miguel Ângelo 
Pinto Martins - RESPONSÁVEL PELA EMPRESA GOIANA 
CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - 
CONTRATADA. 

*** *** *** 

 ORDEM DE SERVIÇO N° 22/2007 - Fortaleza, 
19 de novembro de 2007. CONTRATADA: CATETO Constru-
ções Ltda. Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a em-
presa acima a executar os seguintes serviços: NATUREZA 
DOS SERVIÇOS: Contratação de pessoa jurídica para a reali-
zação de obra de reforma de Unidade Habitacional Unifamiliar 
TP 04, localizada na Rua Magnólia Melo s/s, tudo conforme 
memorial descritivo e planta anexa no referido processo, de-
vendo ser tudo executado de acordo com o discriminado no 
Contrato de Dispensa de Licitação n° 24/2007, oriundo do Pro-
cesso Administrativo n° 1265/2007 - HABITAFOR. Vale ressal-
tar que a contratada examinou detalhadamente o projeto, as 
especificações e toda a documentação referente à Dispensa de 
Licitação n° 24/2007 e que se declara em condições de execu-
tar os serviços em estrita observância com o indicado no proje-
to, nas especificações e na documentação levada a efeito pela 
Dispensa de Licitação, através dos projetos e orçamentos e do 
chamado para a participação da mesma, devidamente homolo-
gado pela Contratante, bem como ao Contrato celebrado em 28 
de setembro de 2007 entre a HABITAFOR e a CATETO Cons-
truções Ltda. LOCAL: Deverá ser executado na cidade de For-
taleza, na Rua Magnólia Melo, s/n. VALOR: R$ 12.452,42 (doze 
mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos). PRAZO DE CONCLUSÃO: 30 (trinta) dias corridos a 
partir do terceiro dia após a emissão desta “Ordem de Serviço”. 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a 
emissão de empenho, e será no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias da data de execução de cada etapa concluída e aprovada 
pela HABITAFOR com o devido Termo de Recebimento Definiti-
vo, obedecendo todas as cláusulas contratuais da Dispensa de 
Licitação n° 24/2007 - HABIFOR. SIGNATÁRIOS: Olinda Maria 
dos Santos - PRESIDENTA DA HABITAFOR - CONTRATAN-
TE e João Paulo Pinto Ursulino - RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA CATETO CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA. 

*** *** *** 
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 ORDEM DE SERVIÇO N° 24/2007 - Fortaleza, 
19 de novembro de 2007. CONTRATADA: CATETO Constru-
ções Ltda. Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
empresa acima a executar os seguintes serviços: NATUREZA 
DOS SERVIÇOS: Dispensa de Licitação - contratação de pes-
soa jurídica para a realização de obra de reforma de Unidade 
Habitacional Unifamiliar TP 03, localizada na Rua Pedro Álva-
res Cabral, 141, Casa 11 - Parque Santa Rosa, tudo conforme 
memorial descritivo e planta anexa no referido processo, de-
vendo ser tudo executado de acordo com o discriminado no 
Contrato de Dispensa de Licitação n° 10/2007, oriundo do Pro-
cesso Administrativo n° 1029/2007 - HABITAFOR. Vale ressal-
tar que a contratada examinou detalhadamente o projeto, as 
especificações e toda a documentação referente à Dispensa de 
Licitação n° 10/2007 e que se declara em condições de execu-
tar o serviço em estrita observância com o indicado no projeto, 
nas especificações e na documentação levada a efeito pela 
Dispensa de Licitação, através dos projetos e orçamentos e do 
chamado para a participação da mesma, devidamente homolo-
gado pela Contratante, bem como ao Contrato celebrado em 06 
de agosto de 2007 entre a HABITAFOR e a empresa CATETO 
Construções Ltda. LOCAL: Deverá ser executado na cidade de 
Fortaleza, na Rua Pedro Álvares Cabral, 141, Casa 11 - Parque 
Santa Rosa. VALOR: R$ 12.500,62 (doze mil, quinhentos reais 
e sessenta e dois centavos). PRAZO DE CONCLUSÃO: 30 
(trinta) dias corridos a partir do terceiro dia após a emissão 
desta “Ordem de Serviço”. FORMA DE PAGAMENTO: O pa-
gamento será efetuado após a emissão de empenho, e será no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de execução de cada 
etapa concluída e aprovada pela HABITAFOR com o devido 
Termo de Recebimento Definitivo, obedecendo todas as cláusu-
las contratuais da Dispensa de Licitação n° 10/2007 -                
HABITAFOR. SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - 
PRESIDENTA DA HABITAFOR - CONTRATANTE e João 
Paulo Pinto Ursulino - RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
CATETO CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA.

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E              
URBANIZAÇÃO 

 EXTRATO DE CONTRATO - FUNDAMENTO 
LEGAL: Processo Administrativo PGM - Dossiê 4324.11-2007, 
Processo de Origem nº 12582007 - Dispensa de Licitação e Lei 
Federal nº 8.666/1993. CONTRATANTE: Empresa Municipal de 
Limpeza e Urbanização - EMLURB. CONTRATADA: Indústria 
Comércio & Serviços Metalúrgicos Ltda. OBJETO: Execução 
dos serviços de reforma da Central de Serviços de Parangaba. 
DO PRAZO CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias. DOS 
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza - PMF, a serem transferidos à contratante, de 
dotações consignadas ao Projeto/Atividade Código 18.122. 
0002.1109.0013 Elemento de Despesa 44.90.51 Fonte de Re-
curso 100. VALOR GLOBAL: R$ 209.163,99 (duzentos e nove 
mil, cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). 
DO FORO: Fortaleza, capital do Estado do Ceará. DATA DA 
ASSINATURA: 30 de novembro de 2007. SIGNATÁRIOS: An-
tônio Ronivaldo da Silva Maia - PRESIDENTE DA               
EMLURB e Niedson Bezerra dos Santos - REPRESENTAN-
TE LEGAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS META-
LÚRGICOS LTDA. Fortaleza, 30 de novembro de 2007. VISTO:
Dr. Vital Brito Cavalcante - COORDENADOR DA PROJUR/ 
EMLURB.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 RESOLUÇÃO N° 986/2007 - O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no 
uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei Municipal 
n° 8.404 de 24 de dezembro de 1999. CONSIDERANDO o 

disposto no artigo 1°, do Decreto n° 1.605, de 25 de agosto de 
1995 que regulamenta o FNAS, instituído pela Lei n° 8.742, de 
07 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO a importância do 
atendimento à Proteção Social Básica à Família no Município 
de Fortaleza. CONSIDERANDO que a entidade Associação 
dos Moradores do Conjunto Habitacional Aldaci Barbosa apóia 
e desenvolve ações para a defesa, elevação e manutenção da 
qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente para a 
consecução de suas finalidades. CONSIDERANDO o Ofício n° 
016/2007 da entidade supracitada. CONSIDERANDO o Pro-
cesso n° 3020/2007 e CONSIDERANDO o Parecer n° 
897/2007 da Comissão Temática Permanente de Gerenciamen-
to do Fundo Municipal de Assistência Social. RESOLVE: Art. 1° 
- Aprovar o Plano de Trabalho da entidade ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALDACI BAR-
BOSA, convênio com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais), a ser repassado em três parcelas de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) Classificação Orçamentária: 08. 244.0114.1407.0173, 
Elemento de Despesa 335043, Fonte 100, recurso do Tesouro 
Municipal, com o objetivo de contribuir no processo físico e 
pessoal das crianças e adolescentes através do esporte - mo-
dalidade futebol, estimulando a prática do esporte e o exercício 
da cidadania, bem como fortalecer os vínculos familiares e 
incentivar o acompanhamento de suas crianças no projeto 
através da qualificação profissional (corte e costura), possibili-
tando a geração de trabalho e renda. Art. 2° - Esta Resolução 
entra em vigor na data da publicação, com sua eficácia homo-
logada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 07 de novembro de 
2007. Maria Aurileide de Souza Soriano - PRESIDENTE DO 
CMAS - FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: Maria Elaene Ro-
drigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE FORTALEZA. DATA: 05.12.07. 

*** *** *** 

 RESOLUÇÃO N° 987/2007 - O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no 
uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei Municipal 
n° 8.404 de 24 de dezembro de 1999. CONSIDERANDO o 
disposto no artigo 1°, do Decreto n° 1.605, de 25 de agosto de 
1995 que regulamenta o FNAS, instituído pela Lei n° 8.742, de 
07 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO a importância do 
atendimento à Proteção Social Básica à Criança e ao Adoles-
cente no Município de Fortaleza. CONSIDERANDO que a 
entidade Projeto Renascer é uma organização social que visa 
prestar assistência e desenvolver integralmente as crianças e 
adolescentes carentes da Comunidade da Maraponga. CON-
SIDERANDO o Ofício n° 057/2007 da entidade supracitada. 
CONSIDERANDO o Processo n° 4505/2007 da mesma entida-
de e CONSIDERANDO o Parecer n° 898/2007 da Comissão 
Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal 
de Assistência Social. RESOLVE: Art. 1° - Aprovar o Plano de 
Trabalho da entidade Projeto Renascer, convênio com a Secre-
taria Municipal de Assistência Social - SEMAS, no valor de              
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser repassado em duas parce-
las de R$ 10.000,00 (dez mil reais) Classificação Orçamentária: 
08.244.0114.1407.0135, Elemento de Despesa 335043, Fonte 
100, recurso do Tesouro Municipal, para desenvolver ações 
sócio-educativas com 530 (quinhentos e trinta) crianças e ado-
lescentes através do esporte, lazer e alimentação adequada, 
trabalhando a formação ética incluindo novos conhecimentos, 
novas formas de convivência, cidadania (direitos e deveres), 
cultura de pais e protagonismo juvenil, com visa à formação 
integral do individuo. Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na 
data da publicação, com sua eficácia homologada pelo gestor 
do FMAS. Fortaleza, 07 de novembro de 2007. Maria Aurileide 
de Souza Soriano - PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. 
HOMOLOGAÇÃO: Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRE-
TÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTA-
LEZA. DATA: 05.12.07. 

*** *** *** 

 RESOLUÇÃO N° 988/2007 - O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FORTALEZA, no 
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uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei Municipal 
n° 8.404 de 24 de dezembro de 1999. CONSIDERANDO o 
disposto no artigo 1°, do Decreto n° 1.605, de 25 de agosto de 
1995 que regulamenta o FNAS, instituído pela Lei n° 8.742, de 
07 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO a importância do 
atendimento à Proteção Social Básica à Criança e ao Adoles-
cente no Município de Fortaleza. CONSIDERANDO que a 
entidade Associação Cultural Artevida tem como objetivo con-
tribuir no processo de formação de crianças, adolescentes e 
jovens do Pirambu. CONSIDERANDO o Ofício n° 06/2007 da 
entidade supracitada e CONSIDERANDO o Processo n° 
2333/2007 da mesma entidade e CONSIDERANDO o Parecer 
n° 899/2007 da Comissão Temática Permanente de Gerencia-
mento do Fundo Municipal de Assistência Social. RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar o Plano de Trabalho da entidade ASSOCIA-
ÇÃO CULTURAL ARTEVIDA, convênio com a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS, no valor de                                  
R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser repassado em quatro 
parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) Classificação 
Orçamentária: 08.244.0114.1407.0097, Elemento de Despesa 
335043, Fonte 100, recurso do Tesouro Municipal, para atender 
224 (duzentos e vinte e quatro) crianças, adolescentes e jovens 
através do Projeto “Peixe-Vivo” com o desenvolvimento de 
cursos de iniciação profissional, de atividades culturais, sociais, 
esportivas, recreativa e de inclusão digital, fortalecendo a cons-
ciência de cidadania e os vínculos familiares gerando assim 
uma experiência de resistência frente aos problemas sociais. 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, 
com sua eficácia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 
07 de novembro de 2007. Maria Aurileide de Souza Soriano - 
PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: 
Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICI-              
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA. DATA: 
05.12.07. 

*** *** *** 

RESOLUÇÃO Nº 990/2007 - 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. 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 Proteção Social Básica à Juventude no Municí-
pio de Fortaleza. CONSIDERANDO que a entidade Instituto de 
Juventude Contemporânea - IJC tem como objetivo desenvol-
ver uma prática política-social visando o protagonismo da ju-
ventude na sociedade. CONSIDERANDO o Ofício nº 052/07 da 
mesma entidade. CONSIDERANDO o Processo nº 4831/2007 
da secretaria supracitada e CONSIDERANDO o Parecer nº 
901/2007 da Comissão Temática Permanente de Gerenciamen-
to do Fundo Municipal de Assistência Social. RESOLVE: Art. 1º 
- Aprovar o Plano de Trabalho da entidade INSTITUTO DE 
JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA - IJC, convênio com a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, no valor de 
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser repassado em 
cinco parcelas de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) Classifi-
cação Orçamentária 08.244.0114.1407.0021, Elemento de 
Despesa 335043, Fonte 100, recurso do Tesouro Municipal, 
para atender jovens com idade entre 15 e 26 anos, através do 
Projeto “Diálogo Abertos”, com o objetivo de incentivar e pro-
porcionar aos mesmos a realização de ações e atividades 
educativas de formação e informação sobre direitos sexuais e 
reprodutivos da juventude como forma de desenvolver melhor 
sua cidadania, tendo como recurso a valorização e potenciali-
zação de arte, da criatividade, expressões, linguagens e simbo-
logias dos jovens das comunidades periféricas e de risco. Art. 
2º - Esta resolução entra em vigor na data da publicação, com 
sua eficácia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 07 
de novembro de 2007. Maria Aurileide de Souza Soriano - 
PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: 
Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICI-           
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA. DATA: 
05.12.07. 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO Nº 148/2007 

Dispõe sobre a aprovação do 
certificado de captação de re-
cursos para o Projeto Meninas 
do Rap do Conselho Nova Vida 
- CONVIDA, bem como sobre a 
liberação de tais recursos. 

 O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, no uso de suas atribuições legais e fundamentado 
nos dispositivos da Lei 8069 - Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, art. 227, seus parágrafos e incisos, da Constituição 
Federal de 1988, art. 116, seus parágrafos e incisos, da Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.742/93 - Lei 
Orgânica da Assistência Social e Resoluções 31/04 e 174/05 
deste conselho. CONSIDERANDO a necessidade de promover 
as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. 
CONSIDERANDO a importância do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente como mecanismo de financi-
amento da política de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. CONSIDERANDO o parecer favorável da comis-
são de análises de projetos. CONSIDERANDO as deliberações 
do colegiado em reunião ordinária do dia 12 de novembro de 
2007. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar o Projeto Meninas do Rap 
para a entidade CONSELHO NOVA VIDA - CONVIDA, cujo 
valor será de R$ 72.202,00 (setenta e dois mil, duzentos e dois 
reais), que será financiado com recursos do Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente, observada a disponibilidade 
orçamentária, através da Função Programática 08.243.0042. 
2.067.0001-335043/280. Art. 2º - O aludido projeto tem por 
objetivo geral contribuir para diminuição da exploração sexual 
da Comunidade do Conjunto Nova Perimetral, no Bairro do 
Jangurussu, fortalecendo a auto-estima e favorecendo o prota-
gonismo juvenil de 15 adolescentes e jovens em vulnerabilida-
de, por um período de 12 meses. Art. 3º - O volume de recur-
sos aprovados pelo colegiado para financiar a execução do 
Projeto Meninas do Rap correspondente à importância de               
R$ 72.202,00 (setenta e dois mil, duzentos e dois reais), dividi-
dos em doze parcelas mensais, sendo de R$ 7.483,50 (sete 
mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinqüenta centavos) 
no mês I; R$ 5.213,50 (cinco mil, duzentos e treze reais e cin-
qüenta centavos) nos meses II, III, IV, V, VIII, IX, X e XI;               
R$ 13.213,50 (treze mil, duzentos e treze reais e cinqüenta 
centavos) no mês VI; R$ 4.898,50 (quatro mil, oitocentos e 
noventa e oito reais e cinqüenta centavos) nos meses VII e XII. 
Art. 4º - O Conselho Nova Vida - CONVIDA terá um prazo de 
20 dias, após o recebimento de cada parcela do recurso para 
entregar a prestação de contas, conforme instruções do Fundo 
DCA. Art. 5º - O total do projeto prevê um volume de recursos 
da ordem de R$ 94.405,20 (noventa e quatro mil, quatrocentos 
e cinco reais e vinte centavos), assim distribuídos:               
R$ 22.203,00 (vinte e dois mil, duzentos e três reais) como 
contrapartida da instituição e R$ 72.202,00 (setenta e dois mil, 
duzentos e dois reais), com recursos provenientes do Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente, conforme disposto nos 
art. 1º e 3º da presente resolução. Art. 6º - O COMDICA no 
âmbito de sua competência adotará as providências cabíveis 
ao regular o acompanhamento e fiscalização de sua execução. 
Art. 7º - Caberá ao Conselho Nova Vida - CONVIDA, conforme 
deliberação do colegiado, disponibilizar vagas no referido proje-
to para atender as demandas oriundas dos Conselhos Tutela-
res dentro do perfil da instituição, num percentual de 10% (dez 
por cento). Art. 8º - O COMDICA no âmbito de sua competência 
adotará as providências cabíveis ao regular o acompanhamen-
to e fiscalização de sua execução. Art. 9º - A presente resolu-
ção entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. SALA DE SESSÕES DO CONSE-
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LHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - COMDICA, em 13 de novembro de 
2007. Thiago de Holanda Altamirano - PRESIDENTE DO 
COMDICA. 

*** *** *** 

RESOLUÇÃO Nº 149/2007 

Dispõe sobre a aprovação do 
certificado de captação de re-
cursos para o Projeto Arte e 
Construção da Cidadania do 
Grupo Bailarinos de Cristo             
Amor e Doações - BCAD, bem 
como sobre a liberação de tais 
recursos.

 O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, no uso de suas atribuições legais e fundamentado 
nos dispositivos da Lei 8069 - Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, art. 227, seus parágrafos e incisos, da Constituição 
Federal de 1988, art. 116, seus parágrafos e incisos, da Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.742/93 - Lei 
Orgânica da Assistência Social e Resoluções 31/04 e 174/05 
deste conselho. CONSIDERANDO a necessidade de promover 
as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. 
CONSIDERANDO a importância do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente como mecanismo de financi-
amento da política de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. CONSIDERANDO o parecer favorável da comis-
são de análises de projetos. CONSIDERANDO as deliberações 
do colegiado em reunião ordinária do dia 12 de novembro de 
2007. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar o Projeto Arte e Construção 
da Cidadania para a entidade GRUPO BAILARINOS DE CRIS-
TO AMOR E DOAÇÕES - BCAD, cujo valor será de                        
R$ 105.734,56 (cento e cinco mil, setecentos e trinta e quatro 
reais e cinqüenta e seis centavos), que será financiado com 
recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
observada a disponibilidade orçamentária, através da Função 
Programática 08.243.0042.2.067.0001-335043/280. Art. 2º - O 
aludido projeto tem por objetivo desenvolver ações de assis-
tência social no âmbito da arte, cultura e educação, voltadas ao 
crescimento da auto-estima, ao resgate dos valores éticos e ao 
exercício da cidadania de 320 crianças e adolescentes em 
situação de risco social e/ou vulnerabilidade sócio-econômica a 
serem atendidas em 23 comunidades pobres de Fortaleza, 
tendo como referencial o Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA, numa perspectiva de intervenção social integral. Art. 3º - 
O volume de recursos aprovados pelo colegiado para financiar 
a execução do Projeto Arte e Construção da Cidadania corres-
pondente à importância de R$ 105.734,56 (cento e cinco mil, 
setecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), 
divididos em doze parcelas mensais, sendo de R$ 8.824,56 
(oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e seis 
centavos) no mês XII e R$ 8.810,00 (oito mil, oitocentos e dez 
reais) dos demais meses. Art. 4º - O Grupo Bailarinos de Cristo 
Amor e Doações - BCAD terá um prazo de 20 dias, após o 
recebimento de cada parcela do recurso para entregar a pres-
tação de contas, conforme instruções do Fundo DCA. Art. 5º - 
O total do projeto prevê um volume de recursos da ordem de 
R$ 140.734,56 (cento e quarenta mil, setecentos e trinta e 
quatro reais e cinqüenta e seis centavos), assim distribuídos: 
R$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais) como contra-
partida da instituição e R$ 105.734,56 (cento e cinco mil, sete-
centos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), com 
recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente, conforme disposto nos art. 1º e 3º da presente 
resolução. Art. 6º - O COMDICA no âmbito de sua competência 
adotará as providências cabíveis ao regular o acompanhamen-
to e fiscalização de sua execução. Art. 7º - Caberá ao Grupo 
Bailarino de Cristo Amor e Doações - BCAD, conforme delibe-
ração do colegiado, disponibilizar vagas no referido projeto 
para atender as demandas oriundas dos Conselhos Tutelares 

dentro do perfil da instituição, num percentual de 10% (dez por 
cento). Art. 8º - O COMDICA no âmbito de sua competência 
adotará as providências cabíveis ao regular o acompanhamen-
to e fiscalização de sua execução. Art. 9º - A presente resolu-
ção entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. SALA DE SESSÕES DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - COMDICA, em 13 de novembro de 
2007. Thiago de Holanda Altamirano - PRESIDENTE DO 
COMDICA. 

*** *** *** 

RESOLUÇÃO Nº 150/2007 

Dispõe sobre a aprovação do 
certificado de captação de re-
cursos para o Projeto na Medi-
da Certa da Associação Benefi-
cente da Criança e do Adoles-
cente em Situação de Risco - 
Pastoral do Menor, bem como 
sobre a liberação de tais recur-
sos.

 O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, no uso de suas atribuições legais e fundamentado 
nos dispositivos da Lei 8069 - Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, art. 227, seus parágrafos e incisos, da Constituição 
Federal de 1988, art. 116, seus parágrafos e incisos, da Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.742/93 - Lei 
Orgânica da Assistência Social e Resoluções 31/04 e 174/05 
deste conselho. CONSIDERANDO a necessidade de promover 
as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. 
CONSIDERANDO a importância do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente como mecanismo de financi-
amento da política de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. CONSIDERANDO o parecer favorável da comis-
são de análises de projetos. CONSIDERANDO as deliberações 
do colegiado em reunião ordinária do dia 12 de novembro de 
2007. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar o Projeto na Medida Certa 
para a entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO - PASTORAL 
DO MENOR, cujo valor será de R$ 67.352,00 (sessenta e sete 
mil, trezentos e cinqüenta e dois reais), que será financiado 
com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
observada a disponibilidade orçamentária, através da Função 
Programática 08.243.0042.2.067.0001-335043/280. Art. 2º - O 
aludido projeto tem por objetivo acompanhar 40 (quarenta) 
adolescentes autores e ato infracional ao qual foi aplicada a 
medida sócio-educativa de liberdade assistida, no período de 
12 meses, na Comunidade do Bom Jardim. Art. 3º - O volume 
de recursos aprovados pelo colegiado para financiar a execu-
ção do Projeto na Medida Certa correspondente à importância 
de R$ 67.352,00 (sessenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e 
dois reais), divididos em doze parcelas mensais, sendo de               
R$ 9.096,00 (nove mil, noventa e seis reais) no mês II e               
R$ 5.296,00 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais) dos 
demais meses. Art. 4º - A Associação Beneficente da Criança e 
do Adolescente em Situação de Risco - Pastoral do Menor terá 
um prazo de 20 dias, após o recebimento de cada parcela do 
recurso para entregar a prestação de contas, conforme instru-
ções do Fundo DCA. Art. 5º - O total do projeto prevê um volu-
me de recursos da ordem de R$ 157.094,00 (cento e cinqüenta 
e sete mil e noventa e quatro reais), assim distribuídos:               
R$ 89.742,00 (oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois 
reais) como contrapartida da instituição e R$ 67.352,00 (ses-
senta e sete mil, trezentos e cinqüenta e dois reais), com recur-
sos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adoles-
cente, conforme disposto nos art. 1º e 3º da presente resolu-
ção. Art. 6º - O COMDICA no âmbito de sua competência ado-
tará as providências cabíveis ao regular o acompanhamento e 
fiscalização de sua execução. Art. 7º - Caberá à Associação 
Beneficente da Criança e do Adolescente em Situação de Ris-
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co - Pastoral do Menor, conforme deliberação do colegiado, 
disponibilizar vagas no referido projeto para atender as deman-
das oriundas dos Conselhos Tutelares dentro do perfil da insti-
tuição, num percentual de 10% (dez por cento). Art. 8º - O 
COMDICA no âmbito de sua competência adotará as providên-
cias cabíveis ao regular o acompanhamento e fiscalização de 
sua execução. Art. 9º - A presente resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-
se. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, em 13 de novembro de 2007. Thiago de Holanda 
Altamirano - PRESIDENTE DO COMDICA. 

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

LEI Nº 9315 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 

Dá nova redação ao § 4º do art. 
10 da Lei nº 8.775/03, que dis-
põe sobre a organização e fun-
cionamento dos Conselhos Tu-
telares da Criança e do Adoles-
cente e altera os arts. 1º, e 3º, 
4º e 5º da Lei nº 7.526/94, 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 - O § 4º do art. 10 da Lei nº 8.775, de 
09 de outubro de 2003, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 10 - Fica acrescido, no art. 1º da Lei nº 7.526, de 12 
de maio de 1994, o § 4º, com a seguinte redação: § 4º - Em 
cada processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
como de seus respectivos suplentes, cada eleitor poderá votar 
uma única vez em apenas 1 (um) candidato.” Art. 2º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 06 de dezembro de 2007. Agostinho Frederi-
co Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

 EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - 
ESPÉCIE: Convite nº 005/2007. CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Fortaleza - CMF e a empresa CONSTRUTORA 
TERRA LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente contrato 
consiste na contratação de empresa para reforma das guaritas 
dos estacionamentos, construção do alojamento dos Guardas 
Municipais e reforma dos banheiros situados nas dependências 
da Câmara Municipal de Fortaleza. DOS RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS: Projeto/Atividade 01.031.0001.1225.0001, Ele-
mento de Despesa 449051, Fonte de Recurso 103 do orça-
mento da Câmara Municipal de Fortaleza. DA VIGÊNCIA: O 
prazo de duração do presente contrato é de 120 (cento e vinte) 
dias a contar da data da assinatura do contrato administrativo. 
SIGNATÁRIOS: Rômulo Guilherme Leitão - DIRETOR GE-
RAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA e Francisco 
Gleidson Avelino Saraiva - CONSTRUTORA TERRA LTDA. 

*** *** *** 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATI-
VO DO ANO DE 2007 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA.

Presidência do Sr. José do Car-
mo, Secretariada pelo Sr. Luci-
ram Girão. 

 Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e sete às 9 horas e 35 minutos, reuniu-se em sua sede própria 

à Rua Thompson Bulcão, 830, em Sessão Ordinária a Câmara 
Municipal de Fortaleza. PRESENTES OS SENHORES VEREA-
DORES: Adelmo Martins, Ageu Costa, Alípio Rodrigues, Carlos 
Mesquita, Carlos Santana, Carlos Sidou, Casimiro Neto, Chico 
Rodrigues, Eliana Gomes, Eliezer Moreira, Elson Damasceno, 
Francisco Mangueira, Fátima Leite, Gelson Ferraz, Glauber Lacer-
da, Helder Couto, Idalmir Feitosa, Iraguassu Teixeira, Jorge Vieira, 
João da Cruz, Magaly Marques, Marcus Teixeira, Martins Nogueira, 
Márcio Lopes, Mário Hélio, Nelba Fortaleza, Paulo Mindêllo, Salmi-
to Filho, Sérgio Novais, Terezinha de Jesus, Tin Gomes e Willame 
Correia, ao todo trinta e quatro. Ausentes os Senhores: Alri Noguei-
ra, José Maria Pontes, João Batista, Machadinho Neto, Tomaz 
Holanda e Walter Cavalcante; Justificada a ausência do Sr. Gui-
lherme Sampaio, ao todo sete. Havendo número legal e invocando 
a proteção de Deus, o Sr. Presidente declara aberta a Sessão. 
ATA: É lida pelo Sr. Secretário e aprovada sem Emendas. EXPE-
DIENTE - O Sr. Secretário lê: Projetos de Lei N°s: 0231/07 - Men-
sagem Prefeitoral N° 0023/07, que: "Dispõe sobre a compensação 
de Créditos Tributários com Precatórios e com créditos líquidos e 
certos contra a Fazenda Pública e dá outras providências;" 
0235/07, Mensagem Prefeitoral N° 0027/07, que: "Institui o Cadas-
tro de Inadimplentes da Fazenda Pública Municipal (CADIM), e dá 
outras providências;" 0261/07, da Sra. Eliana Gomes, que: "Autori-
za o Município de Fortaleza a Implantar o Programa de Locação 
Social, destinado a Prover Moradias para Famílias de Baixa Renda 
e dá outras providências;" Veto ao Projeto de Lei N° 0223/04, que: 
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de exemplares da 
Bíblia Sagrada nos Acervos das Bibliotecas e das Unidades Esco-
lares Municipais;" Projetos de Lei Complementares N°s: 0014/07, 
Mensagem Prefeitoral N° 0026/07, que: "Institui a obrigatoriedade 
da Prestação de Informações sobre o uso de cartões de crédito em 
Fortaleza, modifica a Legislação Tributária e dá outras providên-
cias" e 0015/07, do Sr. José Maria Pontes, que: "Dá nova Redação 
ao Art. 112 da Lei N° 6.794, de 27 de dezembro de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município." "À 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, 
RESPECTIVAMENTE, PARA OFERECER PARECER." Projetos 
de Lei Nºs: 0073/07, da Sra. Fátima Leite; 0186/07 - Mensagem 
Prefeitoral N° 0018/07; 0396/06, do Sr. Machadinho Neto e de 
Decreto Legislativo N° 0032/07, do Sr. Alípio Rodrigues, acompa-
nhados dos respectivos Pareceres. "À ORDEM DO DIA." Ofícios 
Diversos do Ministério da Saúde, conforme Protocolos N°s: 1415 e 
1441/07, comunicando a liberação de Recursos Financeiros para 
os fins indicados. "CIENTE E ARQUIVE-SE." REQUERIMENTOS 
N°s: 1586, 1587, 1588, 1589, 1591 E 1593/07. "À ORDEM DO 
DIA." O Sr. Idalmir Feitosa, Pela Ordem, solicita seja retificada na 
Ata Resumida, folha 01, substituindo a palavra DESASTRE por 
ATENTADO, justificando os motivos sua solicitação. O Sr. Luciram 
Girão passa a Secretaria ao Sr. Helder Couto. O Sr. Marcus Teixei-
ra faz a leitura do teor da Mensagem Prefeitoral N° 0024/07 enca-
minhada a esta Casa, registrando que o artigo 76 da Lei Orgânica 
do Município, citado na mesma, não corresponde ao texto real do 
citado artigo, chamando a atenção dos Senhores Vereadores em 
relação a questão exposta, ressaltando ainda, esperar do Relator 
da Comissão Competente que atente para tão grave problemática. 
Ato continuo, o orador reporta-se sobre o demonstrativo das des-
pesas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, de Janeiro à Junho de 
2006 e Janeiro à Junho de 2007 para as áreas de: Educação, 
Transporte e Habitação, dizendo das suas razões para fazê-lo. O 
Sr. Helder Couto passa a Secretaria ao Sr. Adelmo Martins. O Sr. 
Márcio Lopes tece críticas ao teor da matéria publicada em Jornal 
O POVO, na Coluna do Jornalista Fábio Campos, intitulada: "PDT 
É OBSTÁCULO, HEITOR FÉRRER TAMBÉM," formulando apelo a 
referido Jornalista no sentido de corrigir as distorções contidas na 
citada Nota. O orador afirma que o PDT lançará candidatura pró-
pria à sucessão na Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2008 e 
que o Partido tem propostas claras para a Cidade de Fortaleza. 
Concluindo, o orador esclarece não haver divergências internas 
nos Partidos e que seus membros continuarão unidos, contraditan-
do mais uma vez o que está sendo veiculado na Imprensa local, 
sendo aparteado pelos Senhores: Adelmo Martins, Iraguassu Tei-
xeira e Idalmir Feitosa. A Sra. Nelba Fortaleza expressa sua satis-
fação em retornar a esta Casa após quatro meses, salientando que 
no referido período, realizou visitas e ouviu vários segmentos da 
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sociedade constatando a real situação do povo de Fortaleza. À 
seguir, a oradora ressalta a quantidade de crianças abandonadas 
pelas ruas de nossa Cidade, lamentando que Prefeitura de Forta-
leza não vem adotando medidas cabíveis para solucionar grave 
problemática. Após várias colocações sobre o assunto, a oradora 
tece críticas a Administração Municipal, no tocante a não concreti-
zação de Projetos voltados às áreas da Saúde, Educação e Habi-
tação. Ao final, a Sra. Nelba Fortaleza lamenta também, o abando-
no dos Conselhos Tutelares, justificando suas colocações, sendo 
aparteada pelos Senhores: Marcus Teixeira, Adelmo Martins e 
Salmito Filho. O Sr. José do Carmo passa a Presidência ao Sr. 
Sérgio Novais. O Sr. Salmito Filho, Pela Ordem, solicita seja justifi-
cado o atraso do Sr. José Maria Pontes e as razões da ausência 
do Sr. Guilherme Sampaio. "ATENDA-SE." O Sr. Sérgio Novais 
justifica os motivos pelos quais não poderá comparecer a Sessão 
Ordinária de amanhã. O Sr. Marcus Teixeira apresenta uma análi-
se do Demonstrativo de Despesas da Prefeitura referente aos 
meses de Janeiro a Junho de 2006; Janeiro a Junho de 2007. Em 
seguida, o orador faz a leitura de trecho do discurso da Exma. Sra. 
Prefeita Luizianne Lins por ocasião da III Conferência da Cidade de 
Fortaleza, tecendo várias considerações referente a mesma. O 
orador apresenta um parâmetro das reais condições dos diversos 
Setores da Prefeitura Municipal de Fortaleza, as ações da atual 
Gestão e da Gestão anterior. Após várias considerações sobre o 
assunto, o orador registra que apresentará Projeto de Lei para criar 
o Orçamento Impositivo, justificando a relevância do mesmo. Con-
cluindo, o orador reporta-se ao acordo entre Prefeitura Municipal 
de Fortaleza e o Supermercado Extra, sugerindo que os recursos 
oriundos do mesmo sejam destinados à conclusão da Avenida 
Sargento Hermínio, justificando as razões do seu posicionamento. 
O Sr. Francisco Mangueira esclarece sobre algumas iniciativas da 
Administração Juraci Magalhães e justifica as razões pelas quais 
discorda de algumas colocações da Vereadora Nelba Fortaleza, 
por ocasião do seu pronunciamento, principalmente no tocante as 
obras sociais realizadas pela Administração Luizianne Lins, sendo 
aparteado pelos Senhores: Salmito Filho, Helder Couto, Paulo 
Mindêllo e Adelmo Martins. Continuando, o Sr. Francisco Manguei-
ra registra que a Administração Municipal tem se empenhado em 
fazer o melhor por Fortaleza, não havendo portanto razão nenhu-
ma para comparações, explicitando os motivos da sua afirmativa. A 
Sra. Nelba Fortaleza, Pela Ordem, solicita permissão à Mesa para 
pronunciar-se, em razão da citação do seu nome pelo orador que 
se encontra na Tribuna. "ATENDA-SE." A Sra. Nelba Fortaleza 
apresenta vários esclarecimentos aos Senhores Vereadores con-
cernente ao seu pronunciamento, no Grande Expediente de hoje, 
reafirmando que o Poder Executivo apenas tem dado continuidade 
as obras iniciadas na Gestão anterior, indagando ao Sr. Francisco 
Mangueira qual o Conjunto Habitacional, Viaduto, ou Avenidas que 
foram iniciadas na atual Gestão, justificando as razões de sua 
indagação. À seguir, a oradora mais uma vez tece criticas a atual 
Administração Municipal, afirmando ser sua postura crítica respon-
sável e baseada na realidade vivenciada pela Cidade de Fortaleza. 
O Sr. Idalmir Feitosa, Pela Ordem, solicita seja justificada a ausên-
cia do Sr. Alri Nogueira. "ATENDA-SE". CHAMADA PARA ORDEM 
DO DIA - PRESENTES OS SENHORES VEREADORES: Adelmo 
Martins, Ageu Costa, Alípio Rodrigues, Carlos Mesquita, Carlos 
Santana, Carlos Sidou, Casimiro Neto, Chico Rodrigues, Eliana 
Gomes, Eliezer Moreira, Elson Damasceno, Francisco Mangueira, 
Fátima Leite, Gelson Ferraz, Glauber Lacerda, Helder Couto, Idal-
mir Feitosa, Iraguassu Teixeira, Jorge Vieira, José do Carmo, João 
da Cruz, Luciram Girão, Magaly Marques, Marcus Teixeira, Martins 
Nogueira, Márcio Lopes, Mário Hélio, Nelba Fortaleza, Paulo Min-
dêllo, Salmito Filho, Sérgio Novais, Terezinha de Jesus, Tin Gomes 
e Wiliame Correia, ao todo trinta e quatro. Ausentes os Senhores: 
José Maria Pontes, João Batista, Machadinho Neto, Tomaz Holan-
da e Walter Cavalcante; Justificadas as ausências dos Senhores: 
Alri Nogueira e Guilherme Sampaio, ao todo sete. ORDEM DO DIA 
- A MESA ANUNCIA: 1ª Discussão do Projeto de Lei N° 0073/07, 
da Sra. Fátima Leite. O Sr. Adelmo Martins passa a Secretaria ao 
Sr. Jorge Vieira. O Sr. Helder Couto, Pela Ordem, solicita seja 
justificada a ausência do Sr. Walter Cavalcante. "ATENDA-SE." O 
Sr. Adelmo Martins manifesta seu posicionamento favorável ao 
Projeto em apreço, apresentando uma análise sobre o mesmo. 
Continuando, o orador registra sua preocupação de não ser o 

citado Projeto da Competência desta Casa, em razão do mesmo 
criar despesas para o Erário Público, sendo aparteado pela Sra. 
Fátima Leite. Concluindo, o Sr. Adelmo Martins parabeniza à Sra. 
Fátima Leite por sua brilhante iniciativa. O Sr. Jorge Vieira passa a 
Secretaria ao Sr. Adelmo Martins. A Sra. Fátima Leite justifica as 
razões pelas quais apresentou o Projeto em epígrafe, destacando 
a importância do mesmo para os Servidores Públicos Municipais, 
sendo aparteado pelo Sr. Márcio Lopes. Finalizando, a Sra. Fátima 
Leite assegura aos Guardas deste Poder, que providenciará prote-
tores solares para a Classe, até que a distribuição seja efetuada 
pelo Poder Executivo Municipal. O Sr. Idalmir Feitosa apresenta 
uma explanação sobre a matéria em discussão, destacando as 
razões pelas quais concorda com a aprovação da mesma, sendo 
aparteado pelos Senhores: Salmito Filho e Glauber Lacerda. Em 
Votação o Projeto de Lei N° 0073/07, da Sra. Fátima Leite.            
"APROVADO". 1ª Discussão do Projeto de Lei N° 0186/07 - Men-
sagem Prefeitoral N° 0018/07. O Sr. Idalmir Feitosa, Pela Ordem, 
presta informações à Mesa sobre o teor da Matéria em apreço. O 
Sr. Presidente tece explicações ao Sr. Idalmir Feitosa sobre a 
questão, sendo aparteado pelo Sr. Helder Couto. Em Votação o 
Projeto de Lei N° 0186/07 - Mensagem Prefeitoral N° 0018/07. 
"APROVADO." REQUERIMENTOS CONSENSUAIS N°s: 1586, 
1587, 1588, 1589, 1591 e 1573/07. O Sr. Helder Couto, Pela Or-
dem, indaga ao Sr. Presidente se o Requerimento N° 1573/07, do 
Sr. Mário Hélio será discutido, justificando sua indagação. O Sr. 
Presidente tece esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Gelson 
Ferraz, Pela Ordem, solicita que a referida matéria seja retirada de 
Pauta, em virtude da ausência do autor. "ATENDA-SE". "RETIRA-
DO DE PAUTA O REQUERIMENTO N° 1573/07, DO SENHOR 
MARIO HÉLIO." A Sra. Fátima Leite, Pela Ordem, indaga ao Sr. 
Presidente se o Requerimento N° 1593/07 não foi lido no Consen-
so. O Sr. Presidente informa à Sra. Fátima Leite que foi solicitado 
destaque para o Requerimento N° 1593/07. Em Votação os Reque-
rimentos Consensuais N°s: 1586, 1587, 1588, 1589, 1591 e 
1573/07. "APROVADOS." REQUERIMENTO N° 1593/07, da Sra. 
Fátima Leite. O Sr. Márcio Lopes justifica os motivos pelos quais 
solicitou destaque para o Requerimento acima citado, fazendo a 
leitura da Reportagem: "ABORTO É FERIDA SOCIAL," dizendo 
das suas razões para fazê-lo. Ato contínuo, o orador apresenta sua 
posição concernente ao Veto Prefeitoral concedido ao Projeto de 
Lei N° 0223/04, do Sr. Gelson Ferraz, justificando suas colocações. 
O Sr. Paulo Mindêllo apresenta uma análise sobre o Requerimento 
N° 1593/07, da Sra. Fátima Leite, justificando as razões pelas 
quais posiciona-se favorável a matéria em apreço. O Sr. Sérgio 
Novais passa a Presidência ao Sr. José do Carmo. O Sr. Salmito 
Filho tece algumas colocações sobre a prática do aborto, dizendo 
de suas razões para fazê-lo. Em seguida, o orador registra ser 
favorável ao Requerimento de autoria da Sra. Fátima Leite. A Sra. 
Fátima Leite tece inúmeras colocações sobre sua propositura, 
expressando sua indignação para com os que apoiam a prática do 
Aborto. À seguir, a oradora destaca que as palavras do Papa Ben-
to XVI são bastante sábias e representam os inocentes que são 
retirados dos ventres de suas mães através da prática criminosa do 
aborto, justificando suas afirmativas, sendo aparteada pelo Sr. 
Salmito Filho. O Sr. Adelmo Martins passa a Secretaria ao Sr. João 
da Cruz. O Sr. Adelmo Martins registra seu posicionamento contrá-
rio a questão do Aborto, ressaltando que a problemática necessita 
ser discutida até a exaustão com a sociedade, sendo aparteado 
pelos Senhores: Salmito Filho, Márcio Lopes, Fátima Leite e Paulo 
Mindêllo. Concluindo, o Sr. Adelmo Martins justifica os motivos 
pelos quais posiciona-se favorável a propositura da Sra. Fátima 
Leite. O Sr. Gelson Ferraz, Pela Ordem, solicita Votação Nominal 
para o Requerimento N° 1593/07, da Sra. Fátima Leite. "ATENDA-
SE". O Sr. Salmito Filho, Pela Ordem, manifesta sua postura em 
defesa do Voto Aberto em todo o Parlamento, justificando seu 
posicionamento contrário a Votação Secreta que está ocorrendo 
hoje, no Senado Federal. O Sr. Marcus Teixeira, Pela Ordem, 
informa que será incluído na Pauta de amanhã, Requerimento de 
sua autoria, o qual requer que seja registrado nos Anais da Casa, 
artigo publicado no Jornal O POVO intitulado: "O JORNAL, O MA-
TEUS E EU", dizendo das suas razões para fazê-lo. Votação No-
minal do Requerimento N° 1593/07, da Sra. Fátima Leite. Feita a 
Chamada na forma Regimental, constata-se que Votaram quinze 
Vereadores, dando como resultado: quinze votos SIM. O Sr. Secre-



249

S
IS

TE
M

ADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 47

tário informa não haver Quorum legal. Em virtude da falta de Quo-
rum legal para deliberação da matéria, o Sr. Presidente levanta a 
Sessão, comunicando antes, que a próxima Ordem do Dia será: 
Continuação da apreciação das matérias constantes da Pauta de 
hoje e o que ocorrer. A Sessão é levantada às 12 horas e 35 minu-
tos. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 12 de Setembro do Ano de 2007.  

José do Carmo 
PRESIDENTE 

Luciram Girão 
SECRETÁRIO 

*** *** *** 

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA - DO 2° PERÍODO LEGISLA-
TIVO DO ANO DE 2007 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

Presidência do Sr. José do Car-
mo, Secretariada pelo Sr. Jorge 
Vieira. 

 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e sete, às 10 horas, reuniu-se em sua sede própria à Rua 
Thompson Bulcão, 830, em Sessão Ordinária, a Câmara Municipal 
de Fortaleza. Presentes os Senhores Vereadores: Ageu Costa, Alri 
Nogueira, Alípio Rodrigues, Carlos Mesquita, Carlos Santana, 
Carlos Sidou, Chico Rodrigues, Eliana Gomes, Eliezer Moreira, 
Elson Damasceno, Francisco Mangueira, Fátima Leite, Gelson 
Ferraz, Glauber Lacerda, Helder Couto, Idalmir Feitosa, Iraguassu 
Teixeira, Jorge Vieira, José Maria Pontes, João Batista, João da 
Cruz, Luciram Girão, Magaly Marques, Marcus Teixeira, Martins 
Nogueira, Márcio Lopes, Mário Hélio, Nelba Fortaleza, Paulo Min-
dêllo, Salmito Filho, Terezinha de Jesus, Tin Gomes, Tomaz Ho-
landa, Walter Cavalcante e Willame Correia, ao todo trinta e seis. 
Ausentes os Senhores: Adelmo Martins, Casimiro Neto, Guilherme 
Sampaio, Machadinho Neto e Sérgio Novais, ao todo cinco. Ha-
vendo número legal e invocando a proteção de Deus, o Sr. Presi-
dente declara aberta a Sessão. ATA: É lida pelo Sr. Secretário e 
aprovada sem emendas. EXPEDIENTE: O Sr. Secretário lê: Proje-
tos de Lei N°s: 0337/07, do Sr. Helder Couto, que: "Dispõe sobre o 
prazo para perda das Concessões de Locatários e Permissioná-
rios, por não cumprir os prazos de recadastramentos estipulados 
pelos seus respectivos órgãos"; 0338/07, do Sr. Guilherme Sam-
paio, que: "Considera de Utilidade Pública o Centro de Apoio ao 
Cidadão - CEACI"; 0340/07, do Sr. Gelson Ferraz, que: "Institui no 
âmbito do Funcionalismo Público Municipal de Fortaleza a distin-
ção honorífica denominada Servidor Público Padrão"; 0342/07, do 
Sr. Alípio Rodrigues, que: "Institui o Dia do Ciclista no Calendário 
de Eventos Oficiais de Fortaleza e dá outras providências"; 
0343/07, do Sr. Alípio Rodrigues, que: "Autoriza o Poder Executivo 
a construir Ciclovias nos locais que menciona, e dá outras provi-
dências"; 0344/07, do Sr. Alípio Rodrigues, que: "Autoriza o Poder 
Executivo a criar Albergues Noturnos para moradores de rua no 
Município de Fortaleza e dá outras providências"; 0345/07, do Sr. 
Alípio Rodrigues, que: "Institui a obrigatoriedade de Exame Derma-
toneurológico para alunos matriculados na Rede Pública de Ensino 
do Município de Fortaleza e dá outras providências"; 0346/07, do 
Sr. Alípio Rodrigues, que: "Institui a obrigatoriedade de atendimen-
to psicológico ao Portador de Hanseníase e sua família, nas Uni-
dades Básicas de Saúde e dá outras providências". "À COMISSÃO 
DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, RESPECTIVA-
MENTE, PARA OFERECIMENTO DE PARECER". "RETIRADOS 
DE PAUTA POR TRATAREM-SE DE MATÉRIAS VENCIDAS OS 
PROJETOS DE LEI Nºs 0339/07 e 0341/07. Projeto de Decreto 
Legislativo N° 0052/07, da Sra. Fátima Leite, que: "Institui a Co-
menda Maria da Penha, destinada a Personalidades Físicas e 
Jurídicas que se destacarem no combate a violência a mulher, na 
forma que indica e dá outras providências". "À COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, PARA OFERECI-
MENTO DE PARECER". Redações Finais dos Projetos de Lei 
Complementares N°s: 0016/07; 0018/07 - Mensagem Prefeitoral N° 
0034/07 e 0019/07 - Mensagem Prefeitoral N° 0035/07. "À ORDEM 
DO DIA". Redação Final do Projeto de Lei N° 0238/07. "À ORDEM 

DO DIA". REQUERIMENTOS Nºs: 1964, 1968, 1973 e 1975/07. "À 
ORDEM DO DIA'. A Sra. Eliana Gomes justifica os motivos pelos 
quais apresentou Projeto de Lei N° 0261/07, que visa assegurar a 
implantação do Programa Aluguel Social, o qual beneficiará famí-
lias de baixa renda e que sobrevivem em áreas de risco, necessi-
tando da intervenção do Poder Público. À seguir, a oradora para-
beniza os Funcionários Públicos pela passagem do seu dia, que 
será comemorado amanhã, parabenizando também, os Comerciá-
rios pelas comemorações do seu dia, no próximo dia vinte e oito de 
Outubro, dizendo das razões de suas colocações. A Sra. Fátima 
Leite expressa sua satisfação por ter participado de reunião, on-
tem, com o Secretário de Cultura do Estado, Sr. Alto Filho, enalte-
cendo o trabalho do mesmo e sua preocupação em relação a ne-
cessidade das crianças e jovens terem acesso as Bibliotecas Co-
munitárias, justificando suas colocações. À seguir, a oradora apre-
senta uma análise sobre os principais objetivos do Projeto "Eu 
Gosto de Ler", agradecendo o apoio dos que já doaram livros e a 
parceria agora realizada com a Secretaria de Cultura do Estado. 
Ao final, a oradora apela a todos que se engajem na referida Cam-
panha, a fim de que a população de Fortaleza alcance um resulta-
do positivo para suas crianças e jovens. O Sr. João da Cruz, Pela 
Ordem, registra a transcorrência do Aniversário Natalício da Vere-
adora Terezinha de Jesus, no dia de amanhã, congratulando-se 
com a mesma. O Sr. Presidente associa-se as palavras do Sr. 
João da Cruz. O Sr. Presidente registra a presença dos represen-
tantes dos Comerciários nesta Plenária. O Sr. Presidente informa 
que o tempo destinado para as Lideranças, será designado para 
atender o Requerimento N° 1970/07, do Sr. José Maria Pontes, 
que: "Requer o espaço dos requerimentos verbais e explicações 
pessoais para explanação do II Fórum Espiritual Mundial." O Sr. 
José Maria Pontes ressalta a relevância do II Fórum Internacional 
Espiritual, que acontece em Fortaleza no período de 24 a 28 do 
mês em curso, que tem como objetivo a busca de uma Cultura de 
Paz, agradecendo a presença do Sr. Ulisses Riedel a esta Casa 
para apresentação do Evento. O Sr. Ulisses Riedel apresenta 
explanação sobre o II Fórum Espiritual Mundial, destacando os 
principais objetivos do mesmo, afirmando que os debates partirão 
do princípio de que não há ideologia superior a da solidariedade, 
justificando sua afirmativa. Após inúmeras colocações sobre o 
assunto, o orador apresenta uma análise sobre as barbaridades 
ocorridos nos séculos XX e XXI, através da falta de consciência 
coletiva da responsabilidade do indivíduo para com o seu meio e a 
supervalorização do materialismo pelo ser humano. O orador afir-
ma que existe a necessidade do homem acordar para realidade, 
que é muito cruel, e respeitar, inicialmente, os valores da Cidada-
nia, da Solidariedade e Caridade com o próximo. Ao final, o orador 
agradece a oportunidade de que lhe foi concedida, convidando a 
todos para participarem do II Fórum Espiritual Mundial. Os Senho-
res: Paulo Mindêllo, Fátima Leite e Alri Nogueira, apresentam 
considerações I, sobre o tema em debate. O Sr. Presidente agra-
dece a presença do Sr. Ulisses Riedel. CHAMADA PARA ORDEM 
DO DIA - Presentes os Senhores Vereadores: Ageu Costa, Alri 
Nogueira, Alípio Rodrigues, Carlos Mesquita, Carlos Santana, 
Carlos Sidou, Chico Rodrigues, Eliana Gomes, Eliezer Moreira, 
Elson Damasceno, Francisco Mangueira, Fátima Leite, Gelson 
Ferraz, Glauber Lacerda, Helder Couto, Idalmir Feitosa, Iraguassu 
Teixeira, Jorge Vieira, José do Carmo, José Maria Pontes, João 
Batista, João da Cruz, Luciram Girão, Magaly Marques, Marcus 
Teixeira, Martins Nogueira, Márcio Lopes, Mário Hélio, Nelba Forta-
leza, Paulo Mindêllo, Salmito Filho, Terezinha de Jesus, Tin Go-
mes, Tomaz Holanda, Walter Cavalcante e Willame Correia, ao 
todo trinta e seis. Ausentes os Senhores: Adelmo Martins, Casimiro 
Neto, Guilherme Sampaio, Machadinho Neto e Sérgio Novais, ao 
todo cinco. ORDEM DO DIA - A MESA ANUNCIA: Redações Finais 
dos Projetos de Lei Complementar N°s: 0016/07; 0018/07 - Men-
sagem Prefeitoral N° 0034/07 e N°0019/07 - Mensagem Prefeitoral 
N° 0035/07. "APROVADA". Redação Final do Projeto de Lei N° 
0238/07. "APROVADA". O Sr. Márcio Lopes, Pela Ordem, solicita 
seja registrado seu Voto Contrário ao Projeto acima citado.         
"ATENDA-SE". 2ª Discussão do Projeto de Lei N° 0241/07, do Sr. 
Jorge Vieira. "APROVADO - À COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL" 
2ª Discussão do Projeto de Lei N° 0379/06, do Sr. Marcus Teixeira. 
"APROVADO - À COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL". 2ª Discussão 
do Projeto de Lei N° 0379/06, do Sr. Marcus Teixeira. "APROVA-
DO - À COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL". 2ª Discussão do Proje-
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to de Lei N° 0270/07, do Sr. Marcus Teixeira. "APROVADO - À 
COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL". 2ª Discussão do Projeto de Lei 
N°0254/07, do Sr. Alípio Rodrigues. "APROVADO - À COMISSÃO 
DE REDAÇÃO FINAL". 1ª Discussão do Projeto de Decreto Legis-
lativo N° 0045/07, do Sr. Sérgio Novais. "APROVADO". Discussão 
única do Projeto de Indicação N° 0064/06, do Sr. Carlos Mesquita. 
"APROVADO". VOTAÇÃO CONSENSUAL DOS REQUERIMEN-
TOS NOS: 1968 E 1973/07. "APROVADOS". Requerimento N° 
1900/07, do Sr. Márcio Lopes. O Sr. Francisco Mangueira, Pela 
Ordem, solicita seja justificada a ausência do Sr. Guilherme Sam-
paio. "ATENDA-SE". O Sr. José do Carmo passa a Presidência ao 
Sr. Sérgio Novais. O Sr. Márcio Lopes apresenta análise sobre a 
problemática de desapropriação do Centro de Comércio Ambulante 
do Beco da Poeira, ressaltando que a Prefeitura Municipal de For-
taleza deve dar uma resposta no sentido de deslocar as pessoas 
para um lugar seguro, justificando as razões de suas propositura. 
O orador apela a seus pares que aprovem o Requerimento em 
discussão afirmando ser a questão séria e urgente. O Sr. Sérgio 
Novais passa a Presidência ao Sr. João da Cruz. O Sr. Helder 
Couto manifesta seu posicionamento favorável ao Requerimento 
do Sr. Márcio Lopes. O orador registra a necessidade da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza articular o novo Projeto para o Beco da 
Poeira que deve ser tratado com urgência, seriedade e desarticu-
lado dos interesses políticos, sendo aparteado pelo Sr. José do 
Carmo. Concluindo, o Sr. Helder Couto apela ao Sr. Francisco 
Mangueira que solicite ao Secretário Waldemir Catanho providên-
cias urgentes no trato da questão. A Sra. Fátima Leite, Pela Or-
dem, convida os Senhores Vereadores para solenidade de entrega 
do Título de Cidadão Fortalezense ao Dr. Sulivam Mota, na segun-
da-feira próxima, às 20 horas. Em Votação o Requerimento N° 
1900/07, do Sr. Márcio Lopes. "APROVADO". O Sr. João da Cruz 
passa a Presidência ao Sr. Sérgio Novais. O Sr. Carlos Mesquita, 
Pela Ordem, solicita que seja registrado seu Voto Contrário ao 
Requerimento N° 1900/07, do Sr. Márcio Lopes, justificando sua 
solicitação, afirmando ainda que pretendia encaminhar a Votação 
da Matéria e não lhe foi concedido tempo para fazê-lo. "A MESA 
TOMA CIÊNCIA". "RETIRADO DEFINITIVAMENTE DE PAUTA O 
REQUERIMENTO N° 1964/07, DO SENHOR MÁRCIO LOPES". 
"RETIRADOS OS REQUERIMENTOS NOS: 1887/07, DO SE-
NHOR SALMITO FILHO E 1857/07, DO SENHOR IDALMIR FEI-
TOSA". Requerimento N° 1975/07, do Sr. Helder Couto, que: "Re-
quer que o Parecer ao Projeto de Lei Complementar N° 0004/07, 
07 de Maio de 2007, seja apreciado em Plenário". O Sr. Presidente 
informa aos senhores vereadores que colocará em votação o Pa-
recer ao Projeto de Lei Complementar N° 0004/07. O Sr. Helder 
Couto, encaminhando a votação, solicita aos Senhores Vereadores 
que votem pela derrubada do Parecer concedido ao Projeto de Lei 
Complementar N° 0004/07, justificando sua solicitação. O Sr. Gui-
lherme Sampaio propõe a seus Pares que votem pela manutenção 
do parecer, dizendo das razões para fazê-lo. O Sr. Carlos Mesquita 
considera que a preocupação do Sr. Helder Couto visa dar um 
ordenamento destas despesas, afirmando que o Projeto está den-
tro das propostas da Exma. Sra. Prefeita Luizianne Lins de trans-
parência, justificando porém ser necessário alguns ajustes de 
ordem Administrativo, sugerindo que seja reapresentado um novo 
Projeto ou apresentadas Emendas ao Projeto em discussão, rea-
firmando ser favorável ao mérito da matéria em discussão. O Sr. 
Presidente Sérgio Novais, comunica aos Senhores Vereadores que 
assumirá a Presidência da Companhia Docas do Ceará, dizendo 
de suas razões para fazê-lo. O Sr. Helder Couto informa que man-
terá o Projeto por ter a clareza de o mesmo não ser Inconstitucio-
nal, justificando sua afirmativa. O Sr. Guilherme Sampaio apresen-
ta esclarecimentos sobre seu posicionamento em relação a maté-
ria, registrando acolher as ponderações apresentadas pelo Sr. 
Carlos Mesquita, caso contrário votará favorável ao Parecer ao 
Projeto de Lei Complementar N° 0004/07. O Sr. José Maria Pon-
tes, Pela Ordem, propõe ao Sr. Helder Couto que analise a propos-
ta do Líder da Prefeita, apelando ao mesmo que retire citada maté-
ria, a fim de aprimorá-la. O Sr. Helder Couto registra aos Senhores 
Vereadores que sua intenção é derrubar o Parecer, a fim de discu-
tir referido Projeto posteriormente. O Sr. Idalmir Feitosa, Pela Or-
dem, apresenta análise da Constitucional idade do Projeto do Sr. 
Helder Couto, citando Artigo 100, da Constituição Federal, e apli-
cabilidade do Artigo 50, Inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
O Sr. Márcio Lopes, Pela Ordem, acosta-se aos esclarecimentos 

do Vereador Idalmir Feitosa, apresentando seu posicionamento 
favorável a decisão do Vereador Helder Couto, registrando ainda 
que votará Sim a Matéria. O Sr. Carlos Mesquita encaminhando a 
Votação pelo PMDB, orienta a seus Pares que Votem Não ao 
Parecer ao Projeto de Lei Complementar N° 0004/07, fazendo a 
leitura do Artigo 46 da Lei Orgânica do Município, justificando seu 
posicionamento em relação a matéria. O Sr. ldalmir Feitosa enca-
minhando a Votação pelo PSDB, propõe a seus Pares que votem 
pela derrubada do Parecer. O Sr. Guilherme Sampaio encami-
nhando a Votação pela Bancada do PT, orienta a seus Pares que 
votem Sim ao Parecer ao Projeto de Lei Complementar N° 
0004/07, lembrando que não está em votação o mérito do Projeto 
do Sr. Helder Couto. O Sr. Sérgio Novais passa a Presidência ao 
Sr. Tin Gomes. O Sr. Márcio Lopes encaminhando a Votação pelo 
PDT, orienta a seus Pares que votem Não ao Parecer. Sr. Salmito 
Filho, Pela Ordem, indaga ao Sr. Presidente a possibilidade de 
retornar ao Plenário a apreciação do Requerimento N° 1887/07, de 
sua autoria. O Sr. Presidente informa aos Senhores Vereadores 
que colocará em Votação o Parecer. Votação Nominal do Parecer 
Contrário, ao Projeto de Lei Complementar N° 0004/07, do Sr. 
Helder Couto, em resposta ao Requerimento N° 1975/07. Feita a 
chamada na Forma Regimental constata-se que votaram vinte e 
dois Vereadores, dando como resultado: doze votos SIM; nove 
votos Não e uma ABSTENÇÃO. O Sr. Idalmir Feitosa, Pela Ordem, 
solicita seja registrado seu voto contrário. "ATENDA-SE". O Sr. 
Presidente registra que o resultado da Votação foi de: onze votos 
SIM; dez votos NÃO e uma ABSTENÇÃO, totalizando vinte e dois 
votos. "APROVADO O PARECER E ARQUIVADO O PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR N° 0004/07, DO SR. HELDER COU-
TO". VOTARAM SIM OS SENHORES: Alípio Rodrigues, Eliana 
Gomes, Elson Damasceno, Francisco Mangueira, Guilherme Sam-
paio, João da Cruz, Magaly Marques, Martins Nogueira, Salmito 
Filho, Sérgio Novais e Tomaz Holanda. VOTARAM NÃO OS SE-
NHORES: Alri Nogueira, Carlos Mesquita, Chico Rodrigues, Helder 
Couto, Idalmir Feitosa, Iraguassu Teixeira, José do Carmo, Marcus 
Teixeira, Márcio Lopes e Nelba Fortaleza. ABSTEVE-SE DE VO-
TAR A SRA. FÁTIMA LEITE. Requerimento N° 1887/07, do Sr. 
Salmito Filho. O Sr. Salmito Filho defende sua propositura, justifi-
cando as razões pelas quais considera relevante a inserção nos 
Anais da Casa da Matéria: "Bolsa Família - Cresce Devolução 
Voluntária", publicada no Jornal Diário do Nordeste apresentando 
análise da referida matéria. O Sr. Idalmir Feitosa apresenta seu 
posicionamento concernente ao Requerimento ora em discussão, 
sendo aparteado pelo Sr. Salmito Filho. Em Votação o Requeri-
mento N° 1887/07, do Sr. Salmito Filho. "APROVADO". O Sr. João 
da Cruz passa a Secretaria ao Sr. Martins Nogueira. O Sr. Gui-
lherme Sampaio, em Explicação Pessoal, tece informações sobre a 
doença Psoríase, registrando que próximo dia 29 será realizado o 
Dia da Prevenção da referida doença. Em seguida, o orador enal-
tece o trabalho dos profissionais da ACEPP que realizam atendi-
mentos junto aos portadores da Psoríase. Ao final, o orador regis-
tra que ocorrerão nesse final de semana duas atividades realiza-
das pela ACEPP, uma, sábado às 19 horas na Praça dos Stressa-
dos, e, domingo na Praia do Futuro, para distribuição de Panfletos, 
contendo explicações sobre citada doença. O Sr. Alípio Rodrigues, 
Pela Ordem, acosta-se ao pronunciamento do Vereador Guilherme 
Sampaio, dizendo das razões de suas colocações. O Sr. Carlos 
Mesquita, Pela Ordem, solicita seja justificada a ausência do Sr. 
Machadinho Neto. "A MESA TOMA CIÊNCIA". O Sr. Márcio Lopes, 
Pela Ordem, convida a todos para festa, que realizar-se-á na sede 
da ASCAMFOR, em homenagem aos Funcionários Públicos desta 
casa, no dia 26 do mês em curso, justificando seu convite. O Sr. 
Presidente reforça o convite aos Senhores Vereadores para referi-
da festa. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente levanta a 
presente Sessão comunicando antes, que a próxima Ordem do Dia 
será: o que ocorrer. A Sessão é levantada às 12 horas e 45 minu-
tos. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 25 de Outubro do Ano de 2007.  

José do Carmo 
PRESIDENTE 

Jorge Vieira 
SECRETÁRIO 

*** *** ***
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��������������������	��������
�����	����
�
Prorroga a vigência do Decreto 
n° 11.198/2002, que criou a 
Comissão para Implantação do 
Conselho de Educação de For-
taleza e do Sistema de Ensino 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS e dá outras 
providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI e XII 
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, assim como as 
disposições contidas no art. 34 da Lei n° 8608, de 26 de de-
zembro de 2001; CONSIDERANDO a necessidade de dotar a 
SEDAS dos instrumentos necessários à implementação das 
ações voltadas ao cumprimento de suas finalidades, em espe-
cial na implementação das Políticas Públicas de Educação e 
Assistência Social. DECRETA: Art. 1° - Fica prorrogada a vi-
gência do Decreto n° 11.198, de 14 de junho de 2002, que 
instituiu a Comissão para Implantação do Conselho de Educa-
ção de Fortaleza e do Sistema de Ensino vinculada à Secreta-
ria Municipal de Educação e Assistência Social. Art. 2° - O 
presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
exceto quanto aos efeitos financeiros que retroagirão a 02 de 
janeiro de 2003, vigindo até o dia 31 de dezembro de 2003. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
24 de março de 2003. �� ������� ���������������������
�����������������

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1614/2003. RESOLVE excluir do Ato n° 
1886/2000, de 18.04.2000, que designou diversos servidores 
para compor a Central de Referência e Regulamentação de 
Internações de Fortaleza - CRIFOR, o nome da servidora ZU-
LEIKA STAEL PESSOA CATUNDA, a partir de 01.02.2003. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
24 de março de 2003. �� ������� ���������������������
�������������� � ������� ����� ���  ���  ���� ���� �� ���
����������������������
����

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1613/2003. RESOLVE designar REGINA 
MOURÃO MELO, para compor a Central de Referência e Re-
gulamentação de Internações de Fortaleza - CRIFOR, a partir 
de 02.01.2003. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 24 de março de 2003. �� ������� ������
������� �� ��������� ����������� � ������� ����� ���  ��
�  ����������������������������������
����

������������

� ������� ���	�	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1613/2003. RESOLVE excluir do Ato n° 
3932/2000, de 12.07.2000, que designou diversos servidores 
para compor a Central de Referência e Regulamentação de 
Internações de Fortaleza - CRIFOR, o nome da servidora MA-
RIA ELBA DE OLIVEIRA SILVA, a partir de 02.01.2003. GABI-
NETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de 
março de 2003. �� ��� ���� � ��� �������� �� ���������
������������ ���������������  ���  ����������������
�������������������
����

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1614/2003. RESOLVE designar SILVA-
NA HELENA LIMA MOURÃO, para compor a Central de Refe-
rência e Regulamentação de Internações de Fortaleza -           
CRIFOR, a partir de 01.02.2003. GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de março de 2003. �� ���
���� � ��� �������� �� ��������� ����������� � �������
��������  ���  �����������������������������������

����

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar os servidores relacionados em anexo da Comissão 
de Suporte Técnico, vinculada a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Controle Urbano, a partir de 15.03.2003. GABINE-
TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de 
março de 2003. �� ��� ���� � ��� �������� �� ���������
������������ ���������������  ���  ����������������
�������������������
����
 

NOME CARGO SIMB.                    
EQUIVALENTE 

Marcelle Feitosa Alves 
Barbosa 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Regina Lúcia Nepomu-
ceno Costa e Silva 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Amílcar Santos de Oli-
veira 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Ilka Maria de Aguiar 
Braid 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Mônica de Sousa Pon-
tes 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Eliane Maria Santana 
de Oliveira 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Flávio Costa e Silva Assessor Técnico DAS-1 
George Luiz Saraiva 
Pontes 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Taciano Pita Seabra Assessor Técnico DAS-1 
Messias Antônio Maga-
lhães Batalha 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Lucíola Maria de Aqui-
no Cabral 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Márcia Pessoa de An-
drade Pessoa 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Norma Zélia Pinheiro 
Moreira de Andrade 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 
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�������������
��
 

���������������������

�

����������������������������
����������	����
�
Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão de Implanta-           
ção do Conselho de Educação 
de Fortaleza e do Sistema de 
Ensino e dá outras providên-
cias. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que  lhe são atribuídas pelo art. 76, 
VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO as disposições contidas no Decreto nº 11.198, de 14 
de junho de 2002, que instituiu a Comissão de Implantação do 
Conselho de Educação de Fortaleza e do Sistema de Ensi-             
no, vinculada à  Secretaria Municipal de Educação e Assistên-
cia Social - SEDAS. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o 
prazo de conclusão das atividades da Comissão de que trata           
o presente Decreto, criada pelo Decreto nº 1.198 de 14 de 
junho de 2002, desde 01 de janeiro até 31 de junho de 2005, 
com mesma estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 
2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA 
PREFEITA DE FORTALEZA, em 01 de fevereiro de 2005. ����
�� ������������ �����������������������������������
������

������������
�

����������������������������
����������	����
�
Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica do Fundo 
Municipal de Assistência Social 
- FMAS, vinculada à Secretaria 
Municipal de Educação e Assis-
tência Social - SEDAS. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que  lhe são atribuídas pelo art. 76, 
VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO as disposições contidas no Decreto nº 10.745 de 24 de 
abril de 2000, que instituiu a Comissão Técnica do Fundo  
Municipal de Educação e Assistência Social, vinculada à  Se-
cretaria Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, 
alterado pelos Decretos nºs 10.960 de 10 de abril de 2001 e 
11.155 de 12 de março de 2002. DECRETA: Art. 1º - Fica pror-
rogado o prazo de conclusão das atividades da Comissão de 
que trata o presente Decreto, criada pelo Decreto nº 10.745 de 
24 de abril de 2000, desde 01 de janeiro até 31 de junho de 
2005, com mesma estrutura, cargos, atribuições e competên-
cias. Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. GABINE-
TE DA PREFEITA DE FORTALEZA, em 01 de fevereiro de 
2005. ����� ������������ �����������������������������
�����������

������������

����������������������������
����������	����
�
Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica de Matrí-
cula e Controle Acadêmico, 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS e dá outras 
providências. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que  lhe são atribuídas pelo art. 76, 
VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO as disposições contidas no Decreto nº 11.158, de 15 
de março de 2002, que instituiu a Comissão Técnica de Matrí-
cula e Controle Acadêmico, vinculada à  Secretaria Municipal 
de Educação e Assistência Social - SEDAS, alterado pelos 
Decretos nºs 11.236 de 02 de agosto de 2002 e 11.331 de 07 
de fevereiro de 2003. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o 
prazo de conclusão das atividades da Comissão de que trata o 
presente Decreto, criada pelo Decreto nº 11.158 de 15 de mar-
ço de 2002, desde 01 de janeiro até 31 de junho de 2005, com 
mesma estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 2º - 
Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PREFEITA 
DE FORTALEZA, em 01 de fevereiro de 2005. ����� �����
������� ����������������������������������������

������������
�

� ���� ��� �����	���� � A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
excluir do Ato nº 0087/2005 datado de 10.01.2005, EDMILSON 
CÉSAR ALMEIDA VIEIRA, que nomeou para o cargo em co-
missão de Encarregado de Atividades Técnicas, simbologia 
DNI.1, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Finanças do Município. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 04 de fevereiro de 2005. ����� �����
������� � ���� �� ��������� ����������� ����� ��� ����� ������������
���� � �� ����������� ��� �������������� ����������
��������

������������
�

� ���� ��� �����	���� � 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, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, LISE 
DE MAGALHÃES BARROSO, ocupante do cargo em comissão 
de Auxiliar Técnico (ISSQN), simbologia DAS.3, integrante da 
estrutura administrativa da Secretaria de Finanças do Município 
- SEFIN, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos 
em Comissão, a partir de 01.02.2005. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de fevereiro de 2005. 
����� ������������ �����������������������������������
����� ������ �������������������������������������
������������

������������
�

� ���� ��� ���	�	���� � A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE, 
exonerar a pedido, nos termos do art. 41, item II da Lei                   
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de
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ANO LIII FORTALEZA, 27 DE JUNHO DE 2005 Nº 13.108

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11843 DE 16 DE JUNHO DE 2005 

Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão de Implantação 
do Conselho de Educação            
de Fortaleza e do Sistema de 
Ensino e dá outras providên-
cias.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são dadas pelo art. 76, VI e 
XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO as disposições contidas no Decreto nº 11.198, de 14 de 
junho de 2002, que instituiu a Comissão de Implantação do 
Conselho de Educação de Fortaleza e do Sistema de Ensino, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o prazo 
de conclusão das atividades da Comissão de que trata o De-
creto nº 11.198, de 14 de junho de 2002, desde 1º de julho de 
2005 até 31 de junho de 2007, com a mesma estrutura, cargos, 
atribuições e competências. Art. 2º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. GABINETE DA PREFEITA DE FORTALEZA, em 16 
de junho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11844 DE 16 DE JUNHO DE 2005 

Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica de Matrí-
cula e Controle Acadêmico, 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são dadas pelo art. 76, VI e 
XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO as disposições contidas no Decreto nº 11.158, de 15 de 
março de 2002, que instituiu a Comissão Técnica de Matrícula 
e Controle Acadêmico, vinculada à Secretaria Municipal de 
Educação e Assistência Social - SEDAS, alterado pelos Decre-
tos nºs 11.236, de 02 de agosto de 2002 e 11.331, de 07 de 
fevereiro de 2003. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o prazo 
de conclusão das atividades da Comissão de que trata o De-
creto nº 11.158, de 15 de março de 2002, alterado pelos Decre-
tos nºs 11.236, de 02 de agosto de 2002 e 11.331, de 07 de 
fevereiro de 2003, desde 1º de julho de 2005 até 31 de junho 
de 2007, com a mesma estrutura, cargos, atribuições e compe-
tências. Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE 
DA PREFEITA DE FORTALEZA, em 16 de junho de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11845 DE 16 DE JUNHO DE 2005 

Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica do Fundo 
Municipal de Assistência Social 
- FMAS, vinculada à Secretaria 
Municipal de Educação e Assis-
tência Social - SEDAS. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são dadas pelo art. 76, VI e 
XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO as disposições contidas no Decreto nº 10.745, de 24 de 
abril de 2000, que instituiu a Comissão Técnica do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal 
de Educação e Assistência Social - SEDAS, alterado pelos 
Decretos nºs 10.960, de 10 de abril de 2001 e 11.155, de 12 de 
março de 2002. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de 
conclusão das atividades da Comissão de que trata o Decreto 
nº 10.745, de 24 de abril de 2000, alterado pelos Decretos nºs 
10.960, de 10 de abril de 2001 e 11.155, de 12 de março de 
2002, desde 1º de julho de 2005 até 31 de junho de 2007, com 
a mesma estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 2º 
- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. GABINETE DA PRE-
FEITA DE FORTALEZA, em 16 de junho de 2005. Luizian-           
ne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11846 DE 23 DE JUNHO DE 2005 

Altera o Decreto nº 10001, de 
11 de dezembro de 1996, que 
disciplina a concessão de auxí-
lio-refeição aos servidores do 
Município de Fortaleza. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
exercício de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso VI 
do art. 76 da Lei Orgânica do Município e; CONSIDERANDO a 
necessidade de reajustar o valor do auxílio-refeição devido aos 
servidores municipais. DECRETA: Art. 1º - O § 2º do art. 1º do 
Decreto nº 10001, de 11 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 1º ... § 2º - O valor do auxílio-
refeição será calculado multiplicando-se o valor unitário de              
R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos) pelo número de 
dias úteis de cada mês.” Art. 2º - Este decreto entra em vigor 
na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 
01.05.2005. GABINETE DA PREFEITA, em 23 de junho de 
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11847 DE 24 DE JUNHO DE 2005 

Abre aos orçamentos do Muni-
cípio, em favor de diversos ór-
gãos, crédito suplementar no 
valor de R$ 30.349.120,00 para 
reforço de dotações orçamentá-
rias consignadas no vigente or-
çamento.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 05 DE NOVEMBRO DE 2007 Nº 13.691

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9292 DE 29 DE OUTUBRO DE 2007 

Dispõe sobre a criação do Con-
selho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - 
Conselho do FUNDEB. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, no âmbito 
do Município de Fortaleza. Art. 2º - O Conselho do FUNDEB 
será constituído por 13 (treze) membros titulares, acompanha-
dos de seus respectivos suplentes, conforme representação e 
indicação a seguir discriminados: I - 1 (um) representante da 
Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Execu-
tivo Municipal; II - 2 (dois) representantes dos professores das 
escolas públicas municipais, indicados por seus pares em pro-
cesso conjunto das entidades sindicais; III - 1 (um) represen-
tante dos diretores das escolas públicas municipais, indicado 
pela Secretaria Municipal de Educação; IV - 1 (um) represen-
tante dos servidores técnico-administrativos das escolas públi-
cas municipais, indicado por seus pares em processo conjunto 
das entidades sindicais; V - 2 (dois) representantes dos pais de 
alunos das escolas públicas municipais, indicados pelo Fórum 
Municipal dos Conselhos Escolares; VI - 2 (dois) representan-
tes dos estudantes da rede municipal de ensino, indicado pelo 
Fórum Municipal dos Conselhos Escolares; VII - 1 (um) repre-
sentante do Conselho Municipal de Educação, indicado por seu 
colegiado; VIII - 1 (um) representante dos Conselhos Tutelares, 
indicado em processo de escolha conjunta de todos os conse-
lhos; IX - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Muni-
cípio (PGM), indicado por seu colegiado; X - 1 (um) represen-
tante da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câma-
ra Municipal de Fortaleza. § 1º - As indicações referidas nos 
incisos acima deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do 
término do mandato anterior. § 2º - Salvo o representante da 
Secretaria Municipal de Educação, os demais conselheiros de 
que trata este artigo deverão guardar vínculo formal com os 
segmentos que representam, devendo esta condição constituir-
se como pré-requisito à sua indicação, posse e exercício do 
mandato. § 3º - São impedidos de integrar o Conselho do            
FUNDEB: I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 
terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais; II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa 
de assessoria ou consultoria que prestem serviços relaciona-

dos à administração ou ao controle interno dos recursos do 
fundo, bem como cônjuge, parentes consangüíneos ou afins, 
até terceiro grau, desses profissionais; III - estudantes menores 
ou que não sejam emancipados; IV - pais de alunos que exer-
çam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exonera-
ção, no âmbito do Poder Executivo Municipal, ou prestem ser-
viços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Art. 3º - O 
suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos 
casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e as-
sumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decor-
rente de desligamento por motivos particulares ou rompimento 
do vínculo de que trata o § 2º, do art. 2º, desta lei. § 1º - Na 
hipótese de o suplente assumir a vaga em razão do afastamen-
to definitivo do titular, o estabelecimento ou segmento respon-
sável pela sua indicação deverá constituir novo suplente. § 2º - 
Na hipótese em que o titular e o suplente incorram, simultane-
amente, em qualquer das situações de afastamento definitivo 
descritas no caput deste artigo, a instituição ou o segmento 
responsável pela indicação deverão indicar novo titular e novo 
suplente para o Conselho do FUNDEB. Art. 4º - O mandato dos 
membros do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução para o mandato subseqüente.  

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DO FUNDEB 

 Art. 5º - Compete ao Conselho do FUNDEB: I - 
acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 
dos recursos do fundo; II - supervisionar a realização do censo 
escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do 
Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o 
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do 
FUNDEB; III - examinar os registros contábeis e demonstrati-
vos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos 
repassados ou retidos à conta do fundo; IV - emitir parecer 
sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que 
deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executi-
vo Municipal; V - outras atribuições que a legislação específica 
eventualmente estabeleça. Parágrafo Único - O parecer de que 
trata o inciso IV, deste artigo, deverá ser apresentado ao Poder 
Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento 
do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios.  

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 6º - O Conselho do FUNDEB terá um presi-
dente em um vice-presidente que serão eleitos pelos conselhei-
ros. Art. 7º - Na hipótese em que o membro ocupante da função 
de presidente do Conselho do FUNDEB incorrer nas situações 
de afastamento definitivo previstas no art. 3º desta lei, a presi-
dência será ocupada pelo vice-presidente. Art. 8º - No prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, após a instalação do Conselho do 
FUNDEB, deverá ser aprovado o regimento interno que viabili-
ze seu funcionamento. Art. 9º - As reuniões ordinárias do Con-
selho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a pre-
sença da maioria de seus membros e, extraordinariamente, 
quando convocados pelo presidente; ou mediante solicitação, 
por escrito, de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos membros efeti-
vos. Parágrafo Único - As deliberações serão tomadas pela 
maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos 
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membros do conselho, cabendo ao presidente o voto de quali-
dade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. 
Art. 10 - O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em 
suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional 
ao Poder Executivo Municipal. Art. 11 - A atuação dos membros 
do Conselho do FUNDEB: I - não será remunerada; II - é con-
siderada atividade de relevante interesse social; III - assegura 
isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestações em razão do exercício de suas ativi-
dades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem 
ou deles receberem informações; IV - quando os conselheiros 
forem representantes de professores e de diretores ou de ser-
vidores das escolas públicas, no curso do mandato, é vedada: 
a) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das 
atividades do conselho; b) afastamento voluntário e injustificado 
da condição de conselheiro antes do término do mandato para 
o qual tenha sido designado. Art. 12 - O Conselho do FUNDEB 
não contará com estrutura administrativa própria, devendo o 
município garantir infra-estrutura e condições materiais ade-
quadas à execução plena das competências do conselho e 
oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relati-
vo à sua criação e composição. Parágrafo Único - A Prefeitura 
Municipal deverá ceder ao Conselho do FUNDEB um servidor 
do quadro efetivo municipal para atuar como secretário execu-
tivo do conselho. Art. 13 - O Conselho do FUNDEB poderá, 
sempre que julgar conveniente: I - apresentar, ao Poder Legis-
lativo local e aos órgãos de controle interno e externo, manifes-
tação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrati-
vos gerenciais do fundo. II - convocar o Secretário Municipal de 
Educação ou servidor equivalente, por decisão da maioria de 
seus membros, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo 
de recursos e a execução das despesas do fundo, devendo a 
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 
30 (trinta) dias. Art. 14 - Durante o prazo previsto no § 1º do art. 
2º, os novos membros deverão se reunir com os membros do 
Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para 
transferência de documentos e informações inerentes às atri-
buições do conselho. Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 
de outubro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9293 DE 29 DE OUTUBRO DE 2007 

Institui o Projeto de Estímulo 
Fiscal ao Programa de Habita-
ção de Interesse Social, no 
Município de Fortaleza, e dá 
outras providências. 

 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, o 
Projeto de Estímulo Fiscal (PEF) ao Programa de Habitação de 
Interesse Social (PHIS/PAR), do Ministério das Cidades, insti-
tuído pela Lei Federal nº 10.188 de 12 de fevereiro de 2001. § 
1º - O projeto a que se refere o caput tem por objetivo conceder 
incentivos fiscais aos empreendimentos financiados pelo Pro-
grama de Habitação de Interesse Social (PHIS/PAR), para 
reduzir o déficit habitacional no Município de Fortaleza, viabili-
zando imóveis residenciais para famílias de baixa renda. § 2º - 
São considerados Programa de Habitação de Interesse Social 
(PHIS/PAR) os programas sociais geridos pela Caixa Econômi-
ca Federal (CEF) ou outro agente gestor público que tenham 
como objeto a construção de habilitação para famílias de baixa 
renda, assim considerados aquelas com renda mensal de até 5 
(cinco) salários mínimos. Art. 2º - O estímulo fiscal a que se 
refere esta lei constituir-se-á, isolados ou cumulativamente, de: 
I - isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) para as empresas contratadas através do agente 
gestor, incidente sobre os estudos de viabilidade, projetos e 
obras para a edificação dos imóveis alcançados por este pro-
grama; II - isenção das Taxas de Licença para Construção de 
Obras Particulares, Arruamentos, Loteamentos, Compensação 
Ambiental e Habite-se, a contar da aquisição das áreas desti-
nadas aos imóveis, objeto do PHIS/PAR, até a liberação do 
habite-se. Parágrafo Único - Os benefícios fiscais a que se 
refere este artigo terão validade até 31 de dezembro de 2009. 
Art. 3º - Os benefícios previstos no art. 2º desta lei somente 
serão concedidos às empresas que atendam aos seguintes 
requisitos: I - estejam adimplentes com as Fazendas Públicas 
Federal, Estadual e Municipal; II - adquiram os insumos neces-
sários à construção das edificações, objeto do PHIS/PAR, na 
praça de Fortaleza, em valor mínimo de 90% (noventa por 
cento) do custo total de aquisições, devendo ser comprovado, 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVII FORTALEZA, 21 DE OUTUBRO DE 2010 Nº 14.411

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9716 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010 

Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - 
Conselho do FUNDEB. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, no âmbito 
do Município de Fortaleza. Art. 2º - O Conselho do FUNDEB é 
constituído por 14 (quatorze) membros titulares, acompanha-
dos de seus respectivos suplentes, conforme representação e 
indicação a seguir: I - 2 (dois) representantes do Poder Execu-
tivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria 
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; II - 2 
(dois) representantes dos professores das escolas públicas 
municipais, indicados por seus pares em processo conjunto das 
entidades sindicais; III - 1 (um) representante dos diretores das 
escolas públicas municipais, indicado pela Secretaria Municipal 
de Educação; IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-
administrativos das escolas públicas municipais, indicado por 
seus pares em processo conjunto das entidades sindicais; V - 2 
(dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas 
municipais, indicados pelo Fórum Municipal dos Conselhos 
Escolares; VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da rede 
municipal de ensino, indicados pelo Fórum Municipal dos Con-
selhos Escolares; VII - 1 (um) representante do Conselho Mu-
nicipal de Educação, indicado por seu colegiado; VIII - 1 (um) 
representante dos Conselhos Tutelares, indicado em processo 
de escolha conjunta de todos os conselhos; IX - 1 (um) repre-
sentante da Procuradoria Geral do Município (PGM), indicado 
por seu colegiado; X - 1 (um) representante da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Lazer da Câmara Municipal de 
Fortaleza. § 1º - As indicações referidas nos incisos acima 
deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do 
mandato anterior. § 2º - Salvo o representante da Secretaria 
Municipal de Educação, os demais conselheiros de que trata 
este artigo deverão guardar vinculo formal com os segmentos 
que representam, devendo esta condição constituir-se como 
pré-requisito à sua indicação, posse e exercício do mandato. § 
3º - São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: I - 
Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, 
do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais; II - 
Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria 
ou consultoria que prestem serviços relacionados à administra-

ção ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como 
cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, 
desses funcionários; III - Estudantes menores ou que não se-
jam emancipados; IV - Pais de alunos que exerçam cargos ou 
funções públicas de livre nomeação e exoneração, no âmbito 
do Poder Executivo Municipal, ou prestem serviços terceiriza-
dos ao Poder Executivo Municipal. § 4º - Os conselheiros do 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do 
FUNDEB, titulares e suplentes, serão nomeados por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a partir da indicação de 
cada órgão ou entidade. § 5º - A representação dos estudantes 
será composta por alunos regularmente matriculados, maiores 
de 18 (dezoito) anos de idade ou os menores de 18 (dezoito) 
anos de idade, desde que sejam emancipados na forma da lei. 
Art. 3º - O suplente substituirá o titular do Conselho do              
FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais 
deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento 
definitivo decorrente de desligamento por motivos particulares 
ou rompimento do vínculo de que trata o § 2º, do art. 2º, desta 
lei. § 1º - Na hipótese de o suplente assumir a vaga em razão 
do afastamento definitivo do titular, o estabelecimento ou seg-
mento responsável pela sua indicação deverá constituir novo 
suplente. § 2º - Na hipótese em que o titular e o suplente incor-
ram, simultaneamente, em qualquer das situações de afasta-
mento definitivo descritas no caput deste artigo, a instituição ou 
segmento responsável pela indicação deverá indicar novo 
titular e novo suplente para o Conselho do FUNDEB. Art. 4º - O 
mandato dos membros do referido conselho será de 2 (dois) 
anos, permitida uma única recondução para mandato subse-
qüente. 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DO FUNDEB 

 Art. 5º - Compete ao Conselho do FUNDEB: I - 
Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 
dos recursos do fundo; II - Supervisionar a realização do censo 
escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do 
Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o 
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do 
FUNDEB; III - Examinar os registros contábeis e demonstrati-
vos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos 
repassados ou retidos à conta do fundo; IV - Emitir parecer 
sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que 
deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executi-
vo Municipal; V - Outras atribuições que a legislação específica 
eventualmente estabeleça. § 1º - O parecer de que trata o 
inciso IV deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal 
em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a 
apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de 
Contas dos Municípios. § 2º - Os registros contábeis e os de-
monstrativos gerenciais mensais de que trata o inciso III deste 
artigo, assim como os referentes às despesas realizadas pelo 
fundo ficarão permanentemente à disposição dos conselheiros 
e da sociedade civil, inclusive por meio eletrônico.  

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 6º - O Conselho do FUNDEB terá um presi-
dente e um vice-presidente que serão eleitos por seus pares
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em reunião do colegiado, ficando impedidos de ocupar a fun-
ção de presidente o representante do governo municipal gestor 
dos recursos do fundo ou seus parentes consanguíneos e afins 
até o terceiro grau. Parágrafo Único - Fica impedido de ocupar 
a presidência do Conselho do FUNDEB o conselheiro designa-
do nos termos do art. 2º, inciso I, desta lei. Art. 7º - Na hipótese 
em que o membro da função de presidente do Conselho do 
FUNDEB incorrer nas situações de afastamento definitivo pre-
vistas no art. 3º desta lei, a presidência será ocupada pelo vice-
presidente. Art. 8º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a 
instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o 
regimento interno que viabilize seu funcionamento. Art. 9º - As 
reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas 
mensalmente, com a presença da maioria de seus membros e, 
extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou 
mediante solicitação por escrito de, pelo menos, 1/3 (um terço) 
dos membros efetivos. Parágrafo Único - As deliberações serão 
tomadas pela maioria simples de votos, presente a maioria 
absoluta dos membros, cabendo ao presidente desempatá-las, 
quando necessário, através do voto de qualidade. Art. 10 - O 
Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas deci-
sões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder 
Executivo Municipal. Art. 11 - A atuação dos membros do Con-
selho do FUNDEB não será remunerada, considerada atividade 
de relevante interesse social, assegurando isenção da obriga-
toriedade de testemunhar sobre informações recebidas; ou 
prestadas em razão do exercício de suas atividades de conse-
lheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles as 
receberem. Art. 12 - Quando os conselheiros forem represen-
tantes dos professores, diretores ou de servidores das escolas 
públicas, no curso do mandato, é vedado (VETO): a) Exonera-
ção ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que 
atuam (VETO); b) Atribuição de falta injustificada ao serviço, 
em função das atividades do conselho; c) Exoneração de ofício 
ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transfe-
rência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam 
(VETO); d) atribuição de falta injustificada ao serviço, em fun-
ção das atividades do conselho (VETO); e) Afastamento invo-
luntário e injustificado da condição de conselheiro antes do 
término do mandato para o qual tenha sido designado. Pará-
grafo Único - Considerar-se-á justificado o afastamento do 
conselheiro por interesse particular. Art. 13 - O Conselho do 
FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, 

devendo o Município garantir infraestrutura e condições materi-
ais adequadas à execução plena das competências do conse-
lho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais 
relativos à sua criação e composição. Parágrafo Único - A Pre-
feitura Municipal deverá ceder ao Conselho do FUNDEB 1 (um) 
servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretá-
rio Executivo do Conselho. Art. 14 - O Conselho do FUNDEB 
poderá, sempre que julgar conveniente: I - Apresentar ao Poder 
Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos de-
monstrativos gerenciais do fundo; II - Convocar o Secretário 
Municipal de Educação ou servidor equivalente, por decisão da 
maioria de seus membros, para prestar esclarecimentos acerca 
do fluxo de recursos e a execução das despesas do fundo, 
devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. Art. 15 - Durante o prazo previsto no 
§ 1º do art. 2º, os novos membros deverão se reunir com os 
membros do Conselho do FUNDEB, cujo mandato estiver se 
encerrando, para transferência de documentos e informações 
inerentes às atribuições do conselho. Art. 16 - Fica o Poder 
Executivo autorizado a custear eventuais despesas dos conse-
lheiros com transportes, alimentação e hospedagem quando no 
exercício das atividades de conselheiros na participação de 
eventos, simpósios, cursos e outras atividades relacionadas ao 
ensino fora do domicílio. Art. 17 - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio, em especial a Lei Municipal nº 9.292, de 29 de outubro de 
2007. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 24 de setembro de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** ***

DECRETO Nº 12.707 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010. 

Estabelece o horário de funcio-
namento nos órgãos e entida-
des do Município de Fortaleza 
no dia 25 de outubro de 2010. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI e IX 
do art. 76, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, CON-
SIDERANDO a necessidade de regulamentar a suspensão do 
expediente, em razão do Dia do Servidor Público Municipal. 
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��������������������	��������
�����	����
�
Prorroga a vigência do Decreto 
n° 11.198/2002, que criou a 
Comissão para Implantação do 
Conselho de Educação de For-
taleza e do Sistema de Ensino 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS e dá outras 
providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI e XII 
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, assim como as 
disposições contidas no art. 34 da Lei n° 8608, de 26 de de-
zembro de 2001; CONSIDERANDO a necessidade de dotar a 
SEDAS dos instrumentos necessários à implementação das 
ações voltadas ao cumprimento de suas finalidades, em espe-
cial na implementação das Políticas Públicas de Educação e 
Assistência Social. DECRETA: Art. 1° - Fica prorrogada a vi-
gência do Decreto n° 11.198, de 14 de junho de 2002, que 
instituiu a Comissão para Implantação do Conselho de Educa-
ção de Fortaleza e do Sistema de Ensino vinculada à Secreta-
ria Municipal de Educação e Assistência Social. Art. 2° - O 
presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
exceto quanto aos efeitos financeiros que retroagirão a 02 de 
janeiro de 2003, vigindo até o dia 31 de dezembro de 2003. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
24 de março de 2003. �� ������� ���������������������
�����������������

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1614/2003. RESOLVE excluir do Ato n° 
1886/2000, de 18.04.2000, que designou diversos servidores 
para compor a Central de Referência e Regulamentação de 
Internações de Fortaleza - CRIFOR, o nome da servidora ZU-
LEIKA STAEL PESSOA CATUNDA, a partir de 01.02.2003. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
24 de março de 2003. �� ������� ���������������������
�������������� � ������� ����� ���  ���  ���� ���� �� ���
����������������������
����

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1613/2003. RESOLVE designar REGINA 
MOURÃO MELO, para compor a Central de Referência e Re-
gulamentação de Internações de Fortaleza - CRIFOR, a partir 
de 02.01.2003. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 24 de março de 2003. �� ������� ������
������� �� ��������� ����������� � ������� ����� ���  ��
�  ����������������������������������
����

������������

� ������� ���	�	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1613/2003. RESOLVE excluir do Ato n° 
3932/2000, de 12.07.2000, que designou diversos servidores 
para compor a Central de Referência e Regulamentação de 
Internações de Fortaleza - CRIFOR, o nome da servidora MA-
RIA ELBA DE OLIVEIRA SILVA, a partir de 02.01.2003. GABI-
NETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de 
março de 2003. �� ��� ���� � ��� �������� �� ���������
������������ ���������������  ���  ����������������
�������������������
����

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo n° 1614/2003. RESOLVE designar SILVA-
NA HELENA LIMA MOURÃO, para compor a Central de Refe-
rência e Regulamentação de Internações de Fortaleza -           
CRIFOR, a partir de 01.02.2003. GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de março de 2003. �� ���
���� � ��� �������� �� ��������� ����������� � �������
��������  ���  �����������������������������������

����

������������
�

� ������� �����	���� � O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar os servidores relacionados em anexo da Comissão 
de Suporte Técnico, vinculada a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Controle Urbano, a partir de 15.03.2003. GABINE-
TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de 
março de 2003. �� ��� ���� � ��� �������� �� ���������
������������ ���������������  ���  ����������������
�������������������
����
 

NOME CARGO SIMB.                    
EQUIVALENTE 

Marcelle Feitosa Alves 
Barbosa 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Regina Lúcia Nepomu-
ceno Costa e Silva 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Amílcar Santos de Oli-
veira 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Ilka Maria de Aguiar 
Braid 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Mônica de Sousa Pon-
tes 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Eliane Maria Santana 
de Oliveira 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Flávio Costa e Silva Assessor Técnico DAS-1 
George Luiz Saraiva 
Pontes 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Taciano Pita Seabra Assessor Técnico DAS-1 
Messias Antônio Maga-
lhães Batalha 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Lucíola Maria de Aqui-
no Cabral 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Márcia Pessoa de An-
drade Pessoa 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 

Norma Zélia Pinheiro 
Moreira de Andrade 

 
Assessor Técnico 

 
DAS-1 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 20 DE JUNHO DE 2007 Nº 13.597

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12183 DE 26 DE ABRIL DE 2007 

Modifica o Decreto nº 11.198, 
de 14 de junho de 2002, que 
instituiu a Comissão de Implan-
tação do Conselho de Educa-
ção de Fortaleza e do Sistema 
de Ensino vinculada a Secreta-
ria Municipal de Educação e 
Assistência Social - SEDAS. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 83, VI e XI, 
da Lei Orgânica do Município. DECRETA: Art. 1º - O art. 3º, do 
Decreto nº 11.198, de 14 de junho de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 3º - A Comissão de Implantação 
do Conselho de Educação de Fortaleza passa a ser composta 
por 8 (oito) membros, todos com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais.” Art. 2º - O anexo único previsto pelo art. 4º, 
do Decreto nº 11.198, de 14 de junho de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE SIMBOLOGIA 
Presidente 01 DNS-2 
Vice-Presidente 01 DNS-3 
Membro 06 DAS-3 

Art. 3º - Fica Prorrogado o prazo de conclusão das atividades 
da comissão de que trata o Decreto nº 11.198, de 14 de junho 
de 2002, para o dia 31 de dezembro de 2008, com a mesma 
estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 4º - Este 
decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, 26 de abril de 2007. Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE  
EDUCAÇÃO DE FORTALEZA E DO SISTEMA DE ENSINO 

VINCULADA A SEDAS 

CARGO SIMB. NOME 
Presidente DNS-2 Rosimary Conti 
Membro DAS-3 Marúsia Tatiana de Freitas Dias 
Membro DAS-3 Kátia Bezerra de Carvalho Guima-

rães
Membro DAS-3 Ângela Ruth Iorio Figueiredo 
  Alberto Pereira Gadelha (Ato Desig. 

c/Prefeita) 

OBS.: ÂNGELA RUTH IORIO FIGUEIREDO, foi nomeada no 
Ato nº 6994/05, a partir de 01.08.05, mas não veio cópia deste 
ato p/Gabinete. Diante deste fato não haverá vaga para nomear 
ALBERTO PEREIRA GADELHA, pois o cargo está ocupado.

*** *** *** 

DECRETO Nº 12208 DE 15 DE JUNHO DE 2007 

Dispõe acerca da Comissão 
Encarregada da Central de Lei-

tos e Internação Hospitalar, 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Saúde, e dá outras pro-
vidências.

 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 relevância dos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão Encarregada da Central de Leitos e Internação Hos-
pitalar, instituída pelo Decreto nº 11.257, de 18 de setembro de 
2002. DECRETA: Art. 1º - A Comissão Encarregada da Central 
de Leitos e Internação Hospitalar será composta por 14 (qua-
torze) membros, atribuindo-lhes a gratificação a que alude o 
art. 103, inciso IV, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, em valores semelhantes aos dos cargos em comis-
são, com simbologia correspondente a DAS-1. Art. 2º - A Co-
missão de que trata este diploma legal deverá atuar até 31 de 
dezembro de 2008, com as mesmas atribuições e competên-
cias, devendo as despesas para a execução deste decreto 
correr por conta de dotação orçamentária da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), suplementada se necessário. Art. 3º - 
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a 1º de maio de 2006, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, aos 15 dias do mês de junho de 2007. Luizianne 
de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 4197/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
tornar nulo e sem efeito Ato nº 2202/2007, publicado no DOM 
de nº 13.550, datado de 11 de abril de 2007. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de junho de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO N° 4198/2007 - 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 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 AMAZONICA IND. E COM. PESCA SA, 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, devi-
damente identificado em seguida, e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CDAPROCESSO VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2000.02.00190-0 3ª VEF 1999/012444 09/12/1999 1 - IPTU 1996, 1997, 

1998 307832-9 

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 Nº 13.719

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI N° 9317 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007 

Institui o Sistema Municipal de 
Ensino de Fortaleza, renomeia 
e reformula o Conselho de                
Educação de Fortaleza (CEF) e 
dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído, nos termos do art. 211 da Constituição 
Federal de 1998, do art. 11 da Lei n. 9.394/96, e do art. 272 da 
Lei Orgânica do Município (LOM), o Sistema Municipal de En-
sino de Fortaleza, com a seguinte estrutura: I - instituições 
públicas municipais de educação infantil, de ensino fundamen-
tal e de ensino médio; II - instituições privadas de educação 
infantil; III - órgãos municipais de educação constituídos por: a) 
órgão normativo; b) órgãos executivos, central e regionais; c) 
Fundo Municipal de Educação. Parágrafo Único - Entende-se 
por órgão normativo o Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza ou qualquer outro que venha a sucedê-lo, por órgão 
executivo central a Secretaria Municipal de Educação ou o que 
venha a sucedê-la, e por órgãos executivos regionais os Distri-
tos Regionais de Educação ou, igualmente, seus sucessores. 
Art. 2º - O Conselho de Educação de Fortaleza (CEF), criado 
pela Lei n. 7.991, de 23 de dezembro de 1996, reestruturado 
pela Lei n. 8.123, de 04 de dezembro de 1998, e reformulado 
pela Lei n. 8.620, de 09 de janeiro de 2002, será renomeado e 
passará a chamar-se de Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza (CME), ficando reformulado segundo os termos desta 
Lei. Art. 3º - O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME), órgão normativo e representativo, de natureza técnico-
pedagógica e de participação social, terá autonomia administra-
tiva, sendo vinculado ao órgão executivo central. Parágrafo 
Único - O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME) 
cumprirá as funções normativa, consultiva, deliberativa, avalia-
tiva e fiscalizadora. Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação 
de Fortaleza (CME) será composto por 15 (quinze) membros 
titulares, e seus respectivos suplentes, a serem nomeados por 
ato do chefe do Executivo Municipal. Art. 5º - O Conselho Mu-
nicipal de Educação de Fortaleza (CME) terá a seguinte com-
posição: I - 1 (um) representante do órgão executivo central de 
educação de Fortaleza; II - 1 (um) representante dos órgãos 
executivos regionais de educação de Fortaleza, escolhido den-
tre seus pares; III - 1 (um) representante do órgão executivo 
central de educação do Estado do Ceará; IV - 1 (um) represen-
tante das universidades com sede no município de Fortaleza, 
devidamente credenciadas pelo MEC; V - 1 (um) representante 
dos professores da educação infantil, em efetivo exercício na 
rede pública municipal, escolhido em assembléia da respectiva 
entidade representativa da categoria; VI - 1 (um) representante 
dos professores do ensino fundamental, em efetivo exercício na 
rede pública municipal, escolhido em assembléia da respectiva 
entidade representativa da categoria; VII - 1 (um) representante 
da direção das escolas da rede municipal de ensino, escolhido 
dentre seus pares; VIII - 2 (dois) membros das entidades repre-

sentativas de instituições privadas de educação infantil do 
município de Fortaleza; IX - 1 (um) representante dos pais de 
estudantes das escolas da rede municipal, vinculado ao Conse-
lho Escolar, escolhido dentre seus pares; X - 1 (um) represen-
tante dos estudantes, com idade igual ou superior a 16 (dezes-
seis) anos, das escolas da rede municipal, vinculado ao Conse-
lho Escolar, escolhido dentre seus pares; XI - 1 (um) represen-
tante dos Conselhos Tutelares de Fortaleza, escolhido dentre 
seus pares; XII - 1 (um) representante do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA); XIII - 1 
(um) repre-sentante do órgão executivo de cultura do Município 
de Fortaleza; XIV - 1 (um) representante da Câmara Municipal 
de Fortaleza. § 1º - Os representantes enumerados nos incisos 
I, II, V, VI, XI, XII e XIII terão mandato de 4 (quatro) anos, tendo 
os demais representantes mandato de 3 (três) anos, permitida, 
em todos os casos, uma recondução por igual período. § 2º - 
Os conselheiros representantes de órgãos públicos e da socie-
dade civil devem possuir experiência comprovada na área 
educacional de, no mínimo, 2 (dois) anos, exceto os represen-
tantes indicados nos incisos IX a XIII. Art. 6º - Compete ao 
Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME): I - pro-
por políticas para a educação escolar pública e privada de 
Fortaleza no âmbito do Sistema Municipal de Ensino; II - acom-
panhar a elaboração e apreciar o anteprojeto do Plano Munici-
pal de Educação (PME) e suas alterações; III - acompanhar e 
avaliar o desenvolvimento da política pública municipal de 
educação, destacando-se, dentre outros instrumentos, a exe-
cução do Plano Municipal de Educação (PME); IV - deliberar 
sobre currículos elaborados para os estabelecimentos de ensi-
no, bem como autorizar alterações no currículo da educação 
regulada por este conselho, observada a legislação federal; V - 
dispor acerca das seguintes matérias: a) autorização, reconhe-
cimento, credenciamento, supervisão e avaliação dos estabele-
cimentos de ensino do Município de Fortaleza; b) parte diversi-
ficada do currículo escolar; c) recursos em face de critérios 
avaliativos escolares; d) autonomia e gestão democrática das 
escolas públicas municipais; e) regularização da vida escolar 
do aluno, dispondo, inclusive, sobre classificação e progressão; 
f) outras matérias, mediante solicitação do Poder Público ou 
entidades representativas da sociedade civil organizada. VI - 
publicar periodicamente dados estatísticos e informações sobre 
o Sistema Municipal de Ensino; VII - responder a consultas e 
emitir pareceres em matéria de educação no âmbito do Siste-
ma Municipal de Ensino; VIII - estabelecer critérios que orien-
tem a elaboração da proposta pedagógica das instituições 
escolares que compõem o Sistema Municipal de Ensino; IX - 
acompanhar, avaliar e emitir parecer trimestral sobre o plano de 
aplicação anual e plurianual dos recursos financeiros destina-
dos à educação municipal, provenientes da União, Estados e 
Município, assegurada a devida publicidade; X - acompanhar, 
avaliar e emitir parecer sobre a aplicação dos recursos públicos 
na área de educação, repassados a entidades conveniadas; XI 
- emitir parecer sobre incorporação, pelo Município, de estabe-
lecimentos e instituições educacionais; XII - autorizar a organi-
zação de escolas experimentais e cursos alternativos em esta-
belecimentos de ensino no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino; XIII - pronunciar-se sobre regimento e calendário dos 
estabelecimentos de ensino, sob sua jurisdição; XIV - organizar 
fóruns e debates públicos sobre as questões referentes à edu-
cação no Município de Fortaleza; XV - realizar estudos e pes-
quisas sobre a educação no Município de Fortaleza e divulgar 
seus resultados; XVI - manter intercâmbio com os Conselhos 
Nacional e Estadual de Educação e conselhos congêneres
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Art. 7º - Compete ao titular do órgão municipal executivo central 
de educação homologar, no prazo de 30 (trinta) dias, as deci-
sões do conselho referentes aos incisos IV, VIII, IX e XI do art. 
6º desta Lei. § 1º - O titular do órgão executivo central solicitará 
ao conselho, no prazo previsto no caput deste artigo, reexame 
do ato levado à homologação. § 2º - Quando negar a homolo-
gação de decisão do conselho, o titular devolverá a matéria ao 
CME, com as razões de sua recusa. § 3º - Na hipótese de o 
titular não se manifestar no prazo previsto no caput deste arti-
go, considerar-se-á homologado, tacitamente, o ato decisório 
do CME. Art. 8º - O Conselho Municipal de Educação de Forta-
leza (CME) será formado pelos seguintes órgãos: I - Plenário; II 
- Presidência; III - Câmaras e Comissões; IV - Serviços Admi-
nistrativos e Técnicos. Parágrafo Único - As atribuições e o 
funcionamento dos órgãos referidos neste artigo serão defini-
dos no Regimento do Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza. Art. 9º - O Conselho Municipal de Educação de For-
taleza (CME) se reunirá mensalmente em sessão plenária ou 
de suas câmaras, conforme dispuser seu regimento interno. 
Parágrafo Único - A atividade de conselheiro municipal de Edu-
cação de Fortaleza é considerada de relevante interesse social, 
tendo prioridade sobre qualquer das atividades de cargo públi-
co municipal. Art. 10 - O presidente e o vice-presidente do 
Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME) serão 
eleitos dentre os conselheiros, pelo voto da maioria absoluta, 
em votação secreta, e terão um mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida uma reeleição por igual período consecutivo. § 
1º - O tempo de duração do segundo mandato, em casos de 
reeleição, ficará limitado à duração de mandato do conselheiro 
reeleito. § 2º - Ocorrendo empate, será considerado eleito            
aquele que tiver maior tempo de exercício no mandato de con-
selheiro municipal de Educação ou, não sendo possível o de-
sempate por este critério, será escolhido o de maior idade. Art. 
11 - Nas ausências e impedimentos do presidente, assumirá a 
presidência do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME), sucessivamente, o vice-presidente, o conselheiro mais 
antigo, o conselheiro de maior idade. Art. 12 - Será considerado 
vago o cargo de conselheiro nos seguintes casos: I - 2 (duas) 
ausências consecutivas ou 3 (três) intercaladas, injustificadas, 
no período de 1 (um) semestre; II - renúncia ou morte; III - 
prática de conduta incompatível com a dignidade desta ativida-
de, mediante comprovação em sindicância ou verificado fla-
grante delito. Art. 13 - O órgão central de educação municipal 

garantirá a estrutura de apoio, recursos humanos e materiais 
necessários ao funcionamento do conselho. § 1º - A quantidade 
de servidores que atuarão no suporte técnico não poderá ultra-
passar a metade do número de membros do conselho. § 2º - 
Os servidores técnicos serão indicados pelo titular do órgão 
executivo central de educação, dentre os servidores municipais 
do ambiente de especialidade Educação, após processo seleti-
vo, com a participação do CME. Art. 14 - Haverá recesso, sem-
pre no mês de julho, para o Plenário, às Câmaras e Comissões 
do CME, permanecendo em funcionamento regular os serviços 
técnico-administrativos. Art. 15 - Os dirigentes de órgãos exe-
cutivos de educação, central e regionais, devem prestar ao 
Conselho de Educação de Fortaleza a assistência que lhes for 
solicitada por seu presidente. Art. 16 - O Conselho Municipal de 
Educação de Fortaleza (CME) deverá elaborar seu regimento 
interno, em até 30 (trinta) dias após a posse dos primeiros 
conselheiros, devendo o mesmo ser submetido à aprovação 
por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros. Art. 17 - 
Compete ao Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME) elaborar sua proposta orçamentária, de acordo com as 
normas gerais pertinentes à matéria. Art. 18 - As despesas 
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação 
(SME). Parágrafo Único - O orçamento do Município consigna-
rá dotação orçamentária específica, vinculada ao orçamento da 
Secretaria Municipal de Educação, para o atendimento das 
despesas do Conselho Municipal de Educação (CME). Art. 19 - 
Fica criado o Fundo Municipal de Educação (FME), instrumento 
financeiro da Secretaria Municipal de Educação (SME), para 
captação e aplicação de recursos destinados à execução da 
Política Municipal de Educação, em conformidade com o dis-
posto na Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007 (Lei do FUN-
DEB), e na Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001 (Lei do 
Plano Nacional de Educação). § 1º - O Fundo Municipal de 
Educação será implementado a partir do mês de janeiro de 
2008. § 2º - O FME, detentor de autonomia administrativo-
financeira, terá como ordenador de despesa o Secretário Muni-
cipal de Educação, sob a orientação da Comissão Técnica do 
Fundo Municipal de Educação, e integrará o Sistema Municipal 
de Educação. Art. 20 - Constituirão receitas do Fundo Municipal 
de Educação: I - os recursos consignados na Lei Orçamentária 
Anual do Município e os créditos adicionais que a referida lei 
estabelecer no transcorrer de cada exercício; II - recursos pro-
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venientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (FUNDEB), nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 
2007; III - os recursos de que trata o art. 212 da Constituição 
Federal de 1988; IV - doações, auxílios, contribuições, subven-
ções e transferências de entidades nacionais e internacionais, 
organizações governamentais e não governamentais, pessoas 
físicas e jurídicas; V - o resultado de aplicações financeiras dos 
recursos do FME, realizados na forma da lei; VI - outras recei-
tas que venham a ser legalmente instituídas. Art. 21 - Os recur-
sos do FME serão destinados à consecução dos programas e 
projetos relativos à educação, a serem estabelecidos no Plano 
Municipal de Educação. Art. 22 - Fica criada a Comissão Técni-
ca do Fundo Municipal de Educação, com a finalidade de efe-
tuar a contabilidade das receitas do FME, administrar suas 
aplicações financeiras, bem como orientar a SME quanto à 
viabilidade financeira e contábil dos projetos e programas de 
educação a serem implementados de acordo com o Plano 
Municipal de Educação. § 1º - Para efeito da composição da 
comissão a que se refere o caput deste artigo, ficam criados os 
cargos comissionados descritos no Anexo Único desta Lei. § 2º 
- Além dos cargos constantes no Anexo Único, a comissão 
técnica referida no caput será composta pelo titular da SME e 2 
(dois) assessores técnicos por ele indicados. Art. 23 - Para a 
instituição do Fundo Municipal de Educação, deverá ser aberta 
conta em instituição financeira oficial, sendo vedada a transfe-
rência para instituição privada. Art. 24 - O Fundo Municipal de 
Educação se sujeita às regras financeiras e contábeis da Lei 
Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 25 - Fica facul-
tado ao Município de Fortaleza a abertura, em banco oficial, de 
conta bancária para o acompanhamento e controle em separa-
do dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica (FUNDEB). Art. 26 - O Poder 
Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noven-
ta) dias a partir de sua vigência. Art. 27 - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA em 14 de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ANEXO ÚNICO 
FME

CARGOS NOVOS SIMBOLOGIA QTDE. 
Coordenador DNS.1 01 
Tesoureiro DAS.3 01 
Contador DNS.3 01 

*** *** *** 

DECRETO N° 12305 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-
estrutura e saneamento, urba-
nização e construção do Con-
junto Habitacional São Cristó-
vão, localizadas neste Municí-
pio.

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza; e, CONSIDERANDO o 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos precários desenvolvidos pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. 
CONSIDERANDO a realização do Projeto de Urbanização e de 
Construção de Conjunto Habitacional São Cristóvão, com a 
construção de unidades habitacionais de interesse social, des-
tinadas ao reassentamento das comunidades locais. DECRE-
TA: Art. 1° - Ficam declaradas de utilidade pública as obras 
essenciais de infra-estrutura, saneamento, urbanização e de 
construção do Conjunto Habitacional São Cristóvão, a serem 
implantadas em área delimitada em conformidade com o me-
morial descritivo transcrito em seguida e mapa em anexo: Par-

tindo do ponto 01 (P1) localizado no encontro da Rua Gutem-
berg Braun com Rua 206 (coordenadas UTM 552459N 
9576053E); segue no sentido nordeste a distância aproximada 
de 288m (duzentos e oitenta e oito metros) até o ponto 02 (P2) 
na Rua 206 (coordenadas UTM 552658 N 9576261E); daí, 
segue no sentido nordeste a distância aproximada de 66m 
(sessenta e seis metros) até o ponto 03 (P3) localizado na Rua 
206 (coordenadas UTM 552710N 9576302E); daí, segue no 
sentido nordeste a distância aproximada de 59m (cinqüenta e 
nove metros) até o ponto 04 (P4) no encontro da Rua 206 com 
a Rua 214 (coordenadas UTM 552762 N 9576329E); daí, se-
gue no sentido norte a distância aproximada de 156m (cento e 
cinqüenta e seis metros) até o ponto 05 (P5) no encontro da 
Rua 214 com a Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 
552704N 9576475E); daí, segue no sentido sudoeste a distân-
cia aproximada de 112m (cento e doze metros) até o ponto 06 
(P6) na Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 552602N 
9576422E); daí, segue no sentido sudoeste a distância aproxi-
mada de 141m (cento e quarenta e um metros) até o ponto 07 
(P7) na Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 552502N 
9576327E); daí, segue no sentido sudoeste a distância aproxi-
mada de 193m (cento e noventa e três metros) até o ponto 08 
(P8) na Avenida Contorno Norte (coordenadas UTM 552372N 
9576184E); daí, segue no sentido sul a distância aproximada 
de 38m (trinta e oito metros) até o ponto 09 (P-09) localizado 
no encontro da Avenida Contorno Norte com a Rua Gutemberg 
Braun (coordenadas UTM 552368N 9576145E); daí, segue no 
sentido sudeste a distância aproximada de 130m (cento e trinta 
metros) até o ponto 01 (P1). Art. 2° - Este Decreto fundamenta-
se nas disposições constantes do art. 1°, § 2°, inciso IV, b, do 
Código Florestal Brasileiro, Lei n° 4771/65, com as alterações 
introduzidas pela Medida Provisória n° 2166-67 de 24 de agos-
to de 2001. Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 06 dias do mês de dezem-
bro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. 

ANEXO I 
PROJETO SÃO CRISTÓVÃO 

HABITAFOR - Fundação para o Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza 

CPH - Coordenação de Programas Habitacionais 
CPO - Célula de Projetos e Obras 

ANEXO II 

 MEMORIAL DESCRITIVO - Projeto de Constru-
ção de Conjunto Habitacional São Cristóvão. Partindo do ponto 
01 (P1) localizado no encontro da Rua Gutemberg Braun com 
Rua 206 (coordenadas UTM 552459N 9576053E); segue no 
sentido nordeste a distância aproximada de 288m (duzentos e 
oitenta e oito metros) até o ponto 02 (P2) na Rua 206 (coorde-
nadas UTM  552658 N 9576261E); daí, segue no sentido nor-
deste a distância aproximada de 66m (sessenta e seis metros) 
até o ponto 03 (P3) localizado na Rua 206 (coordenadas UTM 
552710N 9576302E); daí, segue no sentido nordeste a distân-
cia aproximada de 59m (cinqüenta e nove metros) até o ponto 
04 (P4) no encontro da Rua 206 com a Rua 214 (coordenadas 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 27 DE JUNHO DE 2005 Nº 13.108

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11843 DE 16 DE JUNHO DE 2005 

Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão de Implantação 
do Conselho de Educação            
de Fortaleza e do Sistema de 
Ensino e dá outras providên-
cias.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são dadas pelo art. 76, VI e 
XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO as disposições contidas no Decreto nº 11.198, de 14 de 
junho de 2002, que instituiu a Comissão de Implantação do 
Conselho de Educação de Fortaleza e do Sistema de Ensino, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o prazo 
de conclusão das atividades da Comissão de que trata o De-
creto nº 11.198, de 14 de junho de 2002, desde 1º de julho de 
2005 até 31 de junho de 2007, com a mesma estrutura, cargos, 
atribuições e competências. Art. 2º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. GABINETE DA PREFEITA DE FORTALEZA, em 16 
de junho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11844 DE 16 DE JUNHO DE 2005 

Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica de Matrí-
cula e Controle Acadêmico, 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são dadas pelo art. 76, VI e 
XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO as disposições contidas no Decreto nº 11.158, de 15 de 
março de 2002, que instituiu a Comissão Técnica de Matrícula 
e Controle Acadêmico, vinculada à Secretaria Municipal de 
Educação e Assistência Social - SEDAS, alterado pelos Decre-
tos nºs 11.236, de 02 de agosto de 2002 e 11.331, de 07 de 
fevereiro de 2003. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o prazo 
de conclusão das atividades da Comissão de que trata o De-
creto nº 11.158, de 15 de março de 2002, alterado pelos Decre-
tos nºs 11.236, de 02 de agosto de 2002 e 11.331, de 07 de 
fevereiro de 2003, desde 1º de julho de 2005 até 31 de junho 
de 2007, com a mesma estrutura, cargos, atribuições e compe-
tências. Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE 
DA PREFEITA DE FORTALEZA, em 16 de junho de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11845 DE 16 DE JUNHO DE 2005 

Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica do Fundo 
Municipal de Assistência Social 
- FMAS, vinculada à Secretaria 
Municipal de Educação e Assis-
tência Social - SEDAS. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são dadas pelo art. 76, VI e 
XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERAN-
DO as disposições contidas no Decreto nº 10.745, de 24 de 
abril de 2000, que instituiu a Comissão Técnica do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal 
de Educação e Assistência Social - SEDAS, alterado pelos 
Decretos nºs 10.960, de 10 de abril de 2001 e 11.155, de 12 de 
março de 2002. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de 
conclusão das atividades da Comissão de que trata o Decreto 
nº 10.745, de 24 de abril de 2000, alterado pelos Decretos nºs 
10.960, de 10 de abril de 2001 e 11.155, de 12 de março de 
2002, desde 1º de julho de 2005 até 31 de junho de 2007, com 
a mesma estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 2º 
- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. GABINETE DA PRE-
FEITA DE FORTALEZA, em 16 de junho de 2005. Luizian-           
ne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11846 DE 23 DE JUNHO DE 2005 

Altera o Decreto nº 10001, de 
11 de dezembro de 1996, que 
disciplina a concessão de auxí-
lio-refeição aos servidores do 
Município de Fortaleza. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
exercício de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso VI 
do art. 76 da Lei Orgânica do Município e; CONSIDERANDO a 
necessidade de reajustar o valor do auxílio-refeição devido aos 
servidores municipais. DECRETA: Art. 1º - O § 2º do art. 1º do 
Decreto nº 10001, de 11 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 1º ... § 2º - O valor do auxílio-
refeição será calculado multiplicando-se o valor unitário de              
R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos) pelo número de 
dias úteis de cada mês.” Art. 2º - Este decreto entra em vigor 
na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 
01.05.2005. GABINETE DA PREFEITA, em 23 de junho de 
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11847 DE 24 DE JUNHO DE 2005 

Abre aos orçamentos do Muni-
cípio, em favor de diversos ór-
gãos, crédito suplementar no 
valor de R$ 30.349.120,00 para 
reforço de dotações orçamentá-
rias consignadas no vigente or-
çamento.
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��
 

���������������������

�

����������������������������
����������	����
�
Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão de Implanta-           
ção do Conselho de Educação 
de Fortaleza e do Sistema de 
Ensino e dá outras providên-
cias. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que  lhe são atribuídas pelo art. 76, 
VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO as disposições contidas no Decreto nº 11.198, de 14 
de junho de 2002, que instituiu a Comissão de Implantação do 
Conselho de Educação de Fortaleza e do Sistema de Ensi-             
no, vinculada à  Secretaria Municipal de Educação e Assistên-
cia Social - SEDAS. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o 
prazo de conclusão das atividades da Comissão de que trata           
o presente Decreto, criada pelo Decreto nº 1.198 de 14 de 
junho de 2002, desde 01 de janeiro até 31 de junho de 2005, 
com mesma estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 
2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA 
PREFEITA DE FORTALEZA, em 01 de fevereiro de 2005. ����
�� ������������ �����������������������������������
������

������������
�

����������������������������
����������	����
�
Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica do Fundo 
Municipal de Assistência Social 
- FMAS, vinculada à Secretaria 
Municipal de Educação e Assis-
tência Social - SEDAS. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que  lhe são atribuídas pelo art. 76, 
VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO as disposições contidas no Decreto nº 10.745 de 24 de 
abril de 2000, que instituiu a Comissão Técnica do Fundo  
Municipal de Educação e Assistência Social, vinculada à  Se-
cretaria Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, 
alterado pelos Decretos nºs 10.960 de 10 de abril de 2001 e 
11.155 de 12 de março de 2002. DECRETA: Art. 1º - Fica pror-
rogado o prazo de conclusão das atividades da Comissão de 
que trata o presente Decreto, criada pelo Decreto nº 10.745 de 
24 de abril de 2000, desde 01 de janeiro até 31 de junho de 
2005, com mesma estrutura, cargos, atribuições e competên-
cias. Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. GABINE-
TE DA PREFEITA DE FORTALEZA, em 01 de fevereiro de 
2005. ����� ������������ �����������������������������
�����������

������������

����������������������������
����������	����
�
Prorroga o prazo de vigência 
da Comissão Técnica de Matrí-
cula e Controle Acadêmico, 
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Educação e Assistência 
Social - SEDAS e dá outras 
providências. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que  lhe são atribuídas pelo art. 76, 
VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDE-
RANDO as disposições contidas no Decreto nº 11.158, de 15 
de março de 2002, que instituiu a Comissão Técnica de Matrí-
cula e Controle Acadêmico, vinculada à  Secretaria Municipal 
de Educação e Assistência Social - SEDAS, alterado pelos 
Decretos nºs 11.236 de 02 de agosto de 2002 e 11.331 de 07 
de fevereiro de 2003. DECRETA: Art. 1º - Fica prorrogado o 
prazo de conclusão das atividades da Comissão de que trata o 
presente Decreto, criada pelo Decreto nº 11.158 de 15 de mar-
ço de 2002, desde 01 de janeiro até 31 de junho de 2005, com 
mesma estrutura, cargos, atribuições e competências. Art. 2º - 
Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PREFEITA 
DE FORTALEZA, em 01 de fevereiro de 2005. ����� �����
������� ����������������������������������������

������������
�

� ���� ��� �����	���� � A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
excluir do Ato nº 0087/2005 datado de 10.01.2005, EDMILSON 
CÉSAR ALMEIDA VIEIRA, que nomeou para o cargo em co-
missão de Encarregado de Atividades Técnicas, simbologia 
DNI.1, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Finanças do Município. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 04 de fevereiro de 2005. ����� �����
������� � ���� �� ��������� ����������� ����� ��� ����� ������������
���� � �� ����������� ��� �������������� ����������
��������

������������
�

� ���� ��� �����	���� � 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, Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, 
publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, LISE 
DE MAGALHÃES BARROSO, ocupante do cargo em comissão 
de Auxiliar Técnico (ISSQN), simbologia DAS.3, integrante da 
estrutura administrativa da Secretaria de Finanças do Município 
- SEFIN, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos 
em Comissão, a partir de 01.02.2005. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de fevereiro de 2005. 
����� ������������ �����������������������������������
����� ������ �������������������������������������
������������

������������
�

� ���� ��� ���	�	���� � A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE, 
exonerar a pedido, nos termos do art. 41, item II da Lei                   
n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
ANO LIV FORTALEZA, 12 DE FEVEREIRO DE 2007 Nº 13.512

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12164 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2007 

Dispõe sobre a instalação e 
funcionamento do Fórum Muni-
cipal de Educação. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 83, da Lei 
Orgânica do Município, com fundamento na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, no Plano Nacional de Educação - PNE e 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH. 
CONSIDERANDO a responsabilidade e competência do Muni-
cípio de Fortaleza para a garantia da efetivação do direito à 
educação. CONSIDERANDO que o direito à educação integra 
o elenco dos direitos humanos e se constitui meio para o al-
cance dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais 
dos cidadãos e cidadãs. CONSIDERANDO que a garantia da 
escolaridade básica se constitui em política de Estado, deven-
do suas ações e deliberações refletir o esforço coletivo de 
pensar e fazer a educação. CONSIDERANDO o compromisso 
do Poder Executivo Municipal de envidar esforços para a trans-
formação de Fortaleza em uma cidade educadora, compreen-
dendo tal como sendo o conjunto de medidas institucionais que 
visam otimizar oportunidades e espaços para a concretização 
da dimensão educativa da cidadania plena. DECRETA: Art. 1º - 
Fica instalado o Fórum Municipal de Educação, com o objetivo 
de debater, propor e definir princípios e ações para a educação 
no Município de Fortaleza, com vista à elaboração do Plano 
Municipal de Educação. Art. 2º - O Fórum Municipal de Educa-
ção deverá ser constituído por representantes do Poder Execu-
tivo Municipal, da Câmara Municipal de Fortaleza, do Ministério 
Público Estadual e da sociedade civil organizada. Parágrafo 
Único - A presidência do Fórum Municipal de Educação deverá 
ser ocupada por representante da Secretaria Municipal de 
Educação e Assistência Social - SEDAS. Art. 3º - As proposi-
ções e deliberações do Fórum Municipal de Educação deverão 
nortear-se pelos princípios da educação de qualidade social, 
democratização da educação e inclusão social, devendo, ain-
da, estarem consubstanciadas em diagnóstico, diretrizes, obje-
tivos, metas, estratégias, ações e avaliação do Plano Municipal 
de Educação. Art. 4º - O Fórum Municipal de Educação deverá 
reger-se por regimento próprio, devidamente aprovado por 
seus integrantes. Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 
de fevereiro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

 ATO Nº 0986/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e 
fundamentado no disposto 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 obri-

gação tributária, mediante concessões mútuas, objetivando o 
término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, 
atendendo à intenção manifestada por ENCOL S/A ENGE-
NHARIA COM. E IND. e/ou ADALBERTO FELINTO DA CRUZ, 
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, devi-
damente identificado em seguida e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas.

CDAPROCESSO Nº VARA 

Nº

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./ AI 

1999.02.52484-2 2ª 9989/99 IPTU 1998 531810-6 

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efeti-
vo pagamento, com redução de 100% (cem por cento) dos 
juros e multa, bem como 0% (zero por cento) sobre os honorá-
rios, devendo o executado pagar o remanescente de uma só 
vez.  2ª - O executado pagará juntamente com a parcela única, 
os valores correspondentes aos juros, honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 09 
de fevereiro de 2007. Pp. Martônio Mont’Alverne Barreto 
Lima - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTA-
LEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0987/2007 - 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 FERNANDA LEAL DANTAS, de reconhecer a 
procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RE-
SOLVE 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.

CDAPROCESSO VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2006.0016.9497-9 2ª VEF 2003/016340 12/12/2003 2 - ISS Autônomo 2001, 2002 142561-7 

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 09 de fevereiro de 2007. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0988/2007 - 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
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CEARÁ - CEFETCE 
 
A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL COMEÇA PELA QUALIDADE 

DA EDUCAÇÃO 
 
 Após um ano e meio de debates, discussões 
temáticas e intensa participação popular, Fortaleza registra 
uma conquista histórica: o primeiro Plano Municipal de Educa-
ção (PME). Os resultados dessa conquista extrapolam os limi-
tes políticos e ganham o alcance de uma década. As diretrizes, 
objetivos, metas e ações educacionais para os próximos anos 
estão pautados, principalmente, na qualidade da Educação e 
na inclusão social. O Plano é democrático desde a elaboração. 
Contou com a participação da sociedade, com mais de 68 
instituições, entidades e órgãos, que construíram as plenárias e 
os grupos de trabalho, discutindo temas como a educação de 
crianças, jovens, adultos e idosos. Aqui estão elaboradas as 
propostas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio, Educação Profissional, Tecnológica e Superior e Edu-
cação Inclusiva. Também estão delineados o Financiamento e 
Gestão da Educação, além da Formação e Valorização dos 
Trabalhadores da Educação. O Plano Municipal de Educação é 
mais uma clara demonstração de compromisso da gestão For-
taleza Bela com nossas crianças, jovens e adultos. O PME 
contribui para consolidar o Sistema Municipal de Educação, 
previsto desde 1996, mas só agora concretizado. O Sistema vai 
proporcionar maior autonomia à gestão, para definir ações 
político-pedagógicas, a organização e funcionamento das esco-
las municipais e das instituições privadas de Educação Infantil. 
A execução eficiente do PME requer mecanismos de acompa-
nhamento, dentre os quais destacam-se o Fórum Municipal de 
Avaliação do Plano e o Conselho Municipal de Educação 
(CME). O Conselho, formado por pais, estudantes, professores, 
gestores escolares, universidades, representantes de entida-
des e de movimentos sociais, conselhos tutelares, instituições 
privadas de Educação Infantil, órgão municipal de cultura, tor-
na-se uma ferramenta importante na proposição e acompa-
nhamento das políticas públicas para a área. Outra forma de 
garantir a execução das ações para a rede municipal previstas 
no Plano é o Fundo Municipal de Educação, criado para reduzir 
a burocracia e dar mais agilidade e transparência ao uso dos 
recursos, permitindo que sejam administrados diretamente pelo 
gestor da área. Mais democracia, maior controle das ações do 
órgão executivo municipal, melhor Educação para nossa cida-
de. Por tudo isso, o Plano Municipal de Educação representa 
um grande avanço para Fortaleza. E mais um passo na conso-
lidação de um governo popular e comprometido com as trans-
formações de nossa cidade.  
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
I - INTRODUÇÃO 
1. A CIDADE DE FORTALEZA 

A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, nasce 
com a presença portuguesa em 1603 quando da criação do 
Fortim de São Tiago por Pero Coelho de Souza. Depois de 
disputas pela posse da terra, no século XVII, entre holandeses 
e portugueses, estes últimos criam em 09/05/1725 a Vila de 
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Somente em 1823 
o Imperador Dom Pedro I eleva a vila a condição de cidade, 
com o nome de Fortaleza de Nova Bragança, com uma popula-
ção de cerca de 2.000 habitantes. Durante o Segundo Império, 
o Intendente Antônio Rodrigues Ferreira e o Arquiteto Adolfo 
Hebster realizaram obras urbanísticas transformando Fortaleza 
em uma das principais cidades do País. Fortaleza, em 2007, é 
a quinta cidade do país em contingente populacional, com 
2.431.415 habitantes. Localizado no nordeste brasileiro, o mu-
nicípio de Fortaleza possui uma área total de 313,14 km², sen-
do dividida em 7 regiões administrativas (Secretarias Executi-
vas Regionais) com um total de 118 bairros oficiais e 11.339 
ruas e avenidas. Limita-se ao norte e ao leste com o Oceano 
Atlântico e com os municípios de Eusébio e Aquiraz, ao sul 
com os municípios de Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga e a 
oeste com os municípios de Caucaia e Maranguape, que jun-

tamente com as cidades de São Gonçalo do Amarante, Guaiú-
ba, Horizonte, Pacajus e Chorozinho formam a Região Metro-
politana de Fortaleza, com uma população, em 2007, de 
3.435.521 habitantes. Seu clima é tropical, quente e úmido, 
com chuvas de janeiro a maio.  As temperaturas de Fortaleza 
são elevadas durante o ano todo, apresentando uma média 
anual de 26,7°C. A média das máximas é de 29,9°C e a média 
da mínima é de 23,5°C. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESCO-
LAR NA CIDADE DE FORTALEZA: A administração da Prefei-
tura de Fortaleza passou por duas reformas que mudaram sua 
distribuição e atribuições. A primeira reforma ocorreu em 1º de 
janeiro de 1997, com a Lei n° 8.000. Nesta lei ocorreu uma 
mudança geral na gestão da cidade, que foi dividida em seis 
regiões administrativas, formadas individualmente por bairros 
circunvizinhos que apresentam semelhanças em termos de 
necessidades e problemas. A descentralização da gestão pro-
punha a intersetorialidade, em que o serviço público passasse 
a ser planejado de forma integrada e articulada, superando a 
fragmentação das políticas públicas entre saúde, educação, 
serviço social, cultura, esporte, lazer, trabalho, renda e habita-
ção. Além das seis Secretarias Executivas Regionais - (SERs), 
a cidade de Fortaleza passou a ter mais cinco Secretarias, que 
foram: Secretaria de Administração do Município (SAM), Secre-
taria de Finanças (SEFIN), Secretaria de Ação Governamental 
(SAG), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial 
(SMDT) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(SMDS). Nesta última agrupavam-se saúde, educação e assis-
tência social. A segunda reforma ocorreu em 11 de janeiro de 
2002, através do decreto N° 11.108. Nesta, a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Social (SMDS), que implementava 
conjuntamente as políticas de saúde, educação e assistência 
social é segmentada, sendo criadas duas secretarias, a Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de 
Educação e Assistência Social (Sedas). Em julho de 2007, a 
Lei Complementar Nº 0039, criou a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) por meio da reestruturação da Secretaria 
Municipal de Educação e Assistência Social (Sedas), separan-
do as pastas da Assistência Social e Educação. Além da SME, 
foi criada a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). 
A separação entre Assistência e Educação proporcionou um 
avanço e a autonomia na elaboração e no desenvolvimento de 
projetos e ações na área educacional. Em Fortaleza existem 
várias instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
como a FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico), FUNCEME (Fundação Cea-
rense de Metrologia e Recursos Hídricos), ROEN (Rádio-
Observatório Espacial do Nordeste) - o maior radiotelescópio 
do Brasil e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária), dentre outras. O campus do Pici, da Universidade 
Federal do Ceará, é um dos lugares em Fortaleza que mais 
concentra instalações de pesquisa e desenvolvimento tecnoló-
gico, incluindo a Embrapa, Nutec, Padetec e vários laboratórios 
e cursos das áreas de tecnologia como um dos "Centros Na-
cionais de Processamento de Alto Desempenho". No bairro 
Cidade dos Funcionários também existe outro pólo de desen-
volvimento tecnológico voltado para a tecnologia da informação 
abrigando o Insoft e o Instituto Atlântico e a sede da FUNCAP. 
A sede da divisão regional do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial para o Norte e o Nordeste localiza-se na capital cea-
rense. A formação de mestres e doutores, em diversas áreas, 
conta com 95 cursos sendo 23 de doutorado, todos aprovados 
pela CAPES. O Planetário Rubens de Azevedo, no Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, por sua vez, é importante 
ferramenta de divulgação científica na cidade. Fortaleza é um 
importante centro educacional tanto no ensino médio como 
superior, não só do estado do Ceará, mas também da porção 
Norte e Nordeste do País. A cidade é sede ainda de duas im-
portantes escolas de ensino médio federais: Colégio Militar de 
Fortaleza e CEFETCE, instituições bem avaliadas pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Outra importante instituição 
de ensino público é o Liceu do Ceará, colégio mais antigo do 
estado, que é uma das bases para o ensino médio do Governo 
Estadual. Quanto ao ensino Fundamental, a cidade dispõe de 
um parque escolar de 1.014 estabelecimentos de ensino nas 
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redes pública e privada. Somente nas escolas da rede munici-
pal o número de alunos matriculados neste nível de ensino em 
2007 foi de 197.390. Na educação infantil, temos 975 estabele-
cimentos, com uma matrícula de 67.775. A rede municipal 
atende 34.469 alunos desse total. Para o ensino médio, a cida-
de possui 284 estabelecimentos e 143.743 estudantes, sendo 
416 matriculados no Colégio Municipal Filgueiras Lima, que foi 
referência nas décadas de 1970 e 1980 na educação neste 
nível e mais detidamente, na formação para o magistério na 
modalidade normal. Somente o total de matrículas nas creches, 
pré-escolas, ensino fundamental e médio municipais nos coloca 
em terceiro lugar no país em matrículas nessa esfera de gover-
no. Por ser a capital do Estado do Ceará, Fortaleza é sede dos 
primeiros cursos de nível superior no estado. O primeiro curso 
foi o de Direito, com a fundação em 1903 da Faculdade de 
Direito do Ceará. Depois disso, foram introduzidos outros cur-
sos (como Farmácia e Odontologia, em 1916), os quais foram 
unidos para a fundação da primeira universidade de Fortaleza 
e também do Ceará: a Universidade do Ceará, em 1954, que 
mudou posteriormente de nome, chamando-se Universidade 
Federal do Ceará. Atualmente Fortaleza dispõe de 31 institui-
ções de ensino superior, sendo as universidades mais conhe-
cidas: Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual 
do Ceará e Universidade de Fortaleza, destacando-se ainda o 
CEFETCE e as demais faculdades, cursos agrupados ou isola-
dos. O total de matrículas no ensino superior em 2005 foi de 
78.710. 
 
2. O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 O Fórum Municipal de Educação constituiu-se 
como uma instância de participação coletiva, presidido pela 
Secretaria Municipal de Educação-SME e composto por 68 
(sessenta e oito) órgãos, instituições e entidades, com um 
conjunto de 108 (cento e oito) membros titulares e igual número 
de suplentes. Teve como objetivo articular as discussões em 
torno da elaboração do Plano Municipal de Educação-PME, 
culminando seu trabalho com a entrega do anteprojeto de Lei à 
Senhora Prefeita Municipal, para encaminhamento à Câmara 
Municipal de Fortaleza. É importante ressaltar a natureza do 
Plano Municipal de Educação como um plano de estado e não 
de gestão, de duração plurianual e que deve ter um acentuado 
caráter de cientificidade no que se refere aos dados do diag-
nóstico e ao seu tratamento. Em sua construção, tem como 
característica fundamental a participação de todos os cidadãos, 
órgãos, instituições e entidades que compõem o município, 
principalmente as ligadas direta ou indiretamente à questão 
educacional. Contempla, igualmente, todos os níveis, modali-
dades e etapas da educação, bem como todas as redes de 
ensino, pois trata-se de um plano da cidade e não apenas da 
rede/gestão municipal. Ainda deve incluir as camadas da popu-
lação que não têm, por algum motivo, acesso à educação. A 
coordenação desse trabalho foi da administração municipal, 
através de seus órgãos de educação (Secretaria, Distritos e 
Conselhos), tendo em vista que configura-se como uma Lei 
Municipal, que delega a maior parte das diretrizes, objetivos, 
metas e ações à esfera municipal. A instalação do Fórum Mu-
nicipal de Educação de Fortaleza ocorreu no dia 29 de maio de 
2006 e, a partir de então, foram desenvolvidas: a construção e 
definição em plenária do Regimento do Fórum; a elaboração da 
estrutura de funcionamento do Fórum e de elaboração do PME; 
a composição e reuniões da Comissão Executiva; a definição 
de marcos referenciais, princípios e temáticas fundamentais do 
PME; a estratégia de divulgação; o Lançamento Público do 
Fórum, ocorrido em 15 de outubro de 2006, numa festa em 
homenagem aos professores municipais; a elaboração e siste-
matização da metodologia de trabalho e do Diagnóstico da 
Educação na Cidade, dividido em três momentos, a saber: 
levantamento de dados oficiais, minicenso educacional, grupos 
focais e visitas a instituições; a elaboração de propostas para 
as diretrizes, objetivos, metas e ações; as Pré-Conferências 
Regionais e a I Conferência Municipal de Educação, dentre 
outras atividades. Respaldado no Plano Nacional de Educação 
e no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos como 
marcos legais, o Fórum elegeu como marco referencial para o 

PME de Fortaleza a Carta das Cidades Educadoras, que é uma 
proposta internacional de adesão dos municípios a uma série 
de princípios e ações que compreendem a cidade como edu-
cadora em todos os seus aspectos, movimentos e espaços 
para além das escolas. Os princípios definidos foram: Educa-
ção de Qualidade Social, Democratização da Educação e In-
clusão Social. A estrutura básica de trabalho do Fórum com-
pôs-se de 14 (catorze) Plenárias mensais; 52 (cinqüenta e 
duas) reuniões semanais da Comissão Executiva, reuniões 
semanais ou quinzenais dos Grupos de Trabalho, por tempora-
lidades de vida: Educação de Crianças, Educação de Adoles-
centes e Jovens e Educação de Adultos e Idosos, de acordo 
com as demandas de trabalho. Todo esse trabalho foi funda-
mental para a construção do percurso e para a elaboração do 
PME de Fortaleza. O Diagnóstico da Educação na Cidade, 
apontou a educação que temos hoje e a cidade educadora que 
queremos construir ao longo dos 10 (dez) próximos anos, a 
iniciar ainda nesta gestão. Outro momento importante nesse 
processo foi a realização de 06 (seis) Pré-Conferências Regio-
nais de Educação, que envolveram 1.876 (mil, oitocentos e 
setenta e seis) participantes, entre estudantes, pais/mães 
/responsáveis, professores(as), funcionários(as) de escolas, 
diretores(as) escolares, técnicos(as) das escolas, SERs e SME, 
gestores(as) públicos(as) e representantes de entidades da 
sociedade civil, além dos representantes do Fórum Municipal 
de Educação. Em seguida, tivemos a I Conferência Municipal 
de Educação, composta de 680 (seiscentos e oitenta) partici-
pantes, entre delegados (eleitos nas Pré-Conferências e mem-
bros do Fórum) e convidados, que se caracterizou como o 
momento culminante de deliberações para o anteprojeto de lei 
do PME, encaminhado à Câmara dos vereadores pela Prefeita 
Luizianne Lins em novembro de 2007. Tem-se, agora, com o 
Plano, as referências para a educação em nossa cidade, ven-
do-a como um bem público que é feita a serviço de todos os 
cidadãos, indistintamente, em todas as esferas, lugares e ida-
des. 
 
3. MARCO REFERENCIAL E PRINCÍPIOS 
3.1. A Cidade Educadora 
 Marcada pelo desenvolvimento, mas também 
pela desigualdade e pelas diferenças sociais e econômicas, a 
cidade de Fortaleza, através do Plano Municipal de Educação, 
enseja vencer os desafios impressos pelas discrepâncias eco-
nômicas, sociais e culturais, sedimentadas pelo avanço desi-
gual. Para vencer esta luta é fundamental a constituição de 
cenários e espaços educativos em vista da formação integral e 
global de todos os cidadãos. Nesse sentido, a concepção e as 
diretrizes determinadas na Carta das Cidades Educadoras¹, 
constituem-se marco conceitual importante para elaboração e o 
desenvolvimento do plano educacional. Atualmente, a humani-
dade, não vive somente uma etapa de mudanças, mas uma 
verdadeira mudança de etapa. As pessoas devem formar-se 
para uma adaptação crítica e uma participação ativa face aos 
desafios e possibilidades que se abrem graças à globalização 
dos processos econômicos e sociais, a fim de poderem intervir, 
a partir do mundo local, na complexidade mundial, mantendo a 
sua autonomia em face de uma informação transbordante e 
controlada por centros de poder econômico e político (Carta 
das Cidades Educadoras, 1990). Grandes são os desafios de 
uma cidade educadora, mas constituir um projeto social, eco-
nômico e político para uma cidade, sem que haja a conjugação 
de desenvolvimento e educação, é não estabelecer as bases 
de sustentabilidade necessárias para sua consolidação. A 
educação é um amplo fenômeno e que está presente em diver-
sos tempos e espaços da organização social. Portanto, é im-
portante considerar todas as experiências individuais e coleti-
vas como situações de aprendizagem e a cidade como locus 
de formação e educação. Ninguém escapa à educação. Em 
casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, 
todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para apren-
der, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a 
vida com educação (Brandão, 1981)². O trabalho educacional 
está presente na escola, mas também em outros espaços da 
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organização social, o ensino escolar não é a única prática e o 
professor profissional não é seu único praticante (Brandão, 
Ibidem). A política educacional de uma cidade é o resultado 
das decisões e ações dos Poderes Executivo e Legislativo, 
mas também emana do poder da dinâmica social expressa 
pelas ações, opções, sentimentos e reivindicações da socieda-
de civil. Na cidade educadora todos são responsáveis pela 
educação. Dos direitos fundamentais descritos nos princípios 
descritos na Carta das Cidades Educadoras, destacam-se: a 
liberdade e igualdade, a inclusão, o respeito à diversidade, o 
diálogo entre as gerações, a justiça e a democracia, todos 
esses princípios devem estar a serviço da cooperação solidária 
e da promoção da paz mundial. Uma cidade educadora conso-
lida a participação cidadã através da perspectiva crítica, mas 
também pela co-responsabilidade, para isso nossos compro-
missos fundamentais são: a valorização da cultura nos proces-
sos de criação e preservação, o ordenamento do espaço urba-
no para a acessibilidade, a valorização dos princípios éticos e 
cívicos, o desenvolvimento pessoal e social, moral e cultural, e, 
conclusivamente, a promoção do desenvolvimento sustentável 
e da qualidade de vida de todos os cidadãos. ______________ 
¹ Documento elaborado no 1º Congresso Internacional das 
Cidades Educadoras realizado em 1990, na cidade de Barcelo-
na, reuniu na Carta inicial os princípios essenciais ao impulso 
das cidades educadoras. Esta carta foi revista no III Congresso 
Internacional de Bolonha em 1994 e no de Gênova em 2004. ² 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. Brasília, 
Editora Brasiliense, 1981. 

3.2. Princípios 
 Educação (do latim educere) supõe vontade de 
conduzir a algum lugar, significa vontade de mudança, inten-
cionalidade, projeto. Educação supõe forjar um tipo de homem, 
de mulher, um tipo de sociedade que se quer ter. Planejar a 
educação supõe, portanto, através de um currículo, de um 
projeto pedagógico, de meios financeiros e materiais, construir 
uma sociedade segundo valores e princípios. Tendo por base a 
Constituição Federal de 1988 (artigo 206), a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1996 (artigo 3°) e a Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza de 2006 (artigo 270) o ensino será mi-
nistrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II - liberda-
de de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pen-
samento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de con-
cepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à 
tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; VI - gratuidade de ensino público em estabelecimen-
tos oficiais; VII - valorização do profissional da educação esco-
lar, garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o ma-
gistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclu-
sivamente por concursos públicos de provas e títulos, assegu-
rado o regime único para todas as instituições mantidas pelo 
município; VIII - gestão democrática do ensino público na forma 
da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia do padrão 
de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - 
vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais; XII - compreensão de que a pesquisa é uma das condi-
ções para aprendizagem e desenvolvimento educacional desde 
a primeira infância; XIII - liberdade de organização dos alunos e 
dos trabalhadores da educação. Em acordo com estes princí-
pios, o Fórum Municipal de Educação de Fortaleza definiu, 
como marco referencial do Plano Municipal, o conceito de cida-
de educadora, estabelecendo como objetivos gerais: 1 - a edu-
cação de qualidade social, que implica a melhoria e a elevação 
do nível de escolaridade da população; 2 - a inclusão social, 
que permite o acesso, a permanência e o êxito de todos os 
grupos sociais, mormente na escola pública; 3 - e a democrati-
zação da educação que implica amplo processo na concepção, 
na elaboração, na realização e no monitoramento do Plano 
Municipal de Educação, na democratização da gestão do ensi-
no público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos 
princípios da participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

4. O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 A educação é um bem indispensável para a vida. 
Em seu sentido amplo, ela designa todos os processos formati-
vos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência hu-
mana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. Em seu sentido estrito, ela designa a 
educação escolar. Na sociedade de hoje, dados os avanços 
científicos e tecnológicos, todos os cidadãos têm o direito e 
devem aceder à educação escolar em seus diversos níveis 
para poderem obter os bens que a sociedade permite usufruir. 
O Plano Municipal de Educação, sem desconhecer a dimensão 
ampla do fenômeno educativo, acima descrita, disciplina a 
educação escolar, que se desenvolve, predominantemente por 
meio do ensino, em instituições próprias, e define diretrizes, 
objetivos e metas a serem atingidos no próximo decênio. Tendo 
em vista que os recursos públicos para a educação são limita-
dos e insuficientes para cobrir todas as necessidades educa-
cionais da população de Fortaleza, faz-se necessário definir 
prioridades que procurarão sanar as carências mais prementes. 
Este plano pretende definir princípios e escolher prioridades. 
Com vigência de dez anos, o PME apresenta a caracterização, 
o diagnóstico e estabelece diretrizes, objetivos, metas e ações 
para os níveis e modalidades de ensino, para formação e a 
valorização dos trabalhadores da educação e para o financia-
mento e gestão da educação escolar. O plano desenvolve os 
seguintes temas: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensi-
no Médio; Ensino Superior; Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos; Educação Profissional e Tecnológica; Formação e 
Valorização dos Trabalhadores da Educação; Financiamento e 
Gestão; Acompanhamento e Avaliação do PME. O artigo 2 da 
Lei nº 10.172/2001 do PNE determina que todos os entes fede-
rados elaborem seus planos decenais. Os três níveis federal, 
estadual e municipal deverão elaborar um conjunto integrado e 
articulado. Integrados principalmente quanto às diretrizes, obje-
tivos e metas estabelecidas. E também articulados nas ações, 
de forma que, na soma dos esforços das três esferas Estado, 
Município e União, chegue-se às metas estabelecidas. Os 
objetivos e metas deste Plano somente poderão ser alcança-
dos se ele for concebido e acolhido como Plano de Estado, 
mais do que Plano de Governo e, por isso, assumido como um 
compromisso da sociedade para consigo mesma.  

II - NÍVEIS DE ENSINO 

A - EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.1. Introdução 
 A construção da infância e da criança como su-
jeito de direitos, tais como se conhece hoje, é resultado de 
construção social e histórica, o que implica dizer que fatores 
como o tempo, o espaço, a etnia, o gênero e a classe social 
influenciam a forma como a sociedade, de maneira geral, se 
relaciona com as crianças e estabelece direitos para a infância. 
Neste sentido, é que ao longo do tempo, passa-se da idéia de 
criança como um “adulto em miniatura” à compreensão que 
embasa esse Plano Municipal de Educação, qual seja, a de um 
ser humano único, distinto do adulto, inteiro e em processo de 
desenvolvimento, com características próprias, competente, 
que influencia e é influenciado pela cultura do ambiente em que 
vive e que se desenvolve e aprende, através das ações e inte-
rações que estabelece com e no seu ambiente físico e social, 
por meio das múltiplas linguagens que possui. O reconheci-
mento legal da criança como sujeito de direitos, também assu-
mida por este Plano, é algo recente, tanto no cenário nacional 
como internacional. No Brasil, por exemplo, foi somente a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 1988, da aprova-
ção, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB), que as crianças de zero a seis anos de idade passa-
ram a ter assegurados muitos de seus direitos fundamentais, 
dentre eles, a educação. Dentre as principais conquistas para 
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as crianças desta faixa etária, resultantes da referida legisla-
ção, destacam-se a inclusão da Educação Infantil, direito de 
todas as crianças de 0 a 6 anos de idade¹, opção das famílias e 
dever do Estado, como primeira etapa da Educação Básica. 
Embora se perceba um esforço conjunto das diferentes instân-
cias governamentais na efetivação do direito das crianças ao 
atendimento público, gratuito e de qualidade em creches e pré-
escolas, muito ainda há que ser feito para que de fato isso seja 
assegurado a um número cada vez mais crescente de crianças. 
A demanda por matrículas maior que a oferta, a ausência de 
instalações físicas adequadas, brinquedos, livros e materiais 
suficientes, a fragilidade na formação inicial e continuada dos 
professores são alguns dos entraves que precisam ser enfren-
tados pela maioria dos municípios brasileiros. _____________¹ 
Para aumentar o número de anos do ensino obrigatório, já 
previsto na LDB Lei nº 9.394/1996, e assinalado nos objetivos e 
metas do PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE, Lei nº 
10.172/2001, a Lei nº11.274 de 6 de fevereiro de 2006 instituiu 
o ensino fundamental de nove anos de duração com a inclusão 
das crianças de 6 anos de idade. Com isto, a educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, passou a ser dos 0 a 5 
anos de idade (Emenda Constitucional nº 53/2006). A com-
preensão assumida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza de 
que apenas assegurar o acesso das crianças a creches e pré-
escolas não garante que a educação infantil desempenhe o 
seu papel, definido na LDB, de promover o desenvolvimento 
integral das crianças, reflete-se na elaboração deste Documen-
to e soma-se àquela expressa em publicações do Ministério da 
Educação desde a década de 90, como, por exemplo, “Por 
uma política de formação do profissional de Educação Infantil” 
(1994), “Critérios para um atendimento em creches que respei-
tem os direitos fundamentais da criança” (1995), “Política de 
Educação Infantil” (1996), “Propostas pedagógicas e currículo 
em Educação Infantil” (1996), “Referencial Curricular para a 
Educação Infantil” (1998) e “Subsídios para credenciamento e 
funcionamento de instituições de Educação Infantil” (1998), 
“Parâmetros Nacionais de Infra-Estrutura para Instituições de 
Educação Infantil” (2005) e “Parâmetros Nacionais de Qualida-
de para a Educação Infantil” (2006). Um dos pontos em comum 
a todos estes documentos, também refletido em diversas inicia-
tivas da gestão municipal de Fortaleza, é a ênfase atribuída ao 
papel desempenhado pelo professor. Não basta as instituições 
apenas disporem de boas instalações, materiais, livros e brin-
quedos adequados e em quantidade suficiente para que a 
Educação Infantil ali oferecida possa promover e assegurar o 
bem estar, o crescimento, o desenvolvimento e a aprendiza-
gem das crianças de 0 a 5 anos, de acordo com as suas ne-
cessidades e interesses, ampliando o universo de suas experi-
ências e conhecimentos. A formação específica dos professo-
res com quem as crianças interagem e as condições de traba-
lho desses profissionais são elementos básicos para a qualida-
de do atendimento prestado. Feitas estas considerações inici-
ais, passa-se agora à caracterização do segmento populacional 
da Educação Infantil em Fortaleza, para subsidiar as diretrizes, 
objetivos, metas e ações apresentadas em seguida, para ga-
rantir o direito das crianças de 0 a 5 anos à educação em cre-
ches e pré-escolas. 
 
1.2. Caracterização do segmento populacional com direito 
à educação infantil 

 O direito da criança à educação pública, gratuita 
e de qualidade é consagrado amplamente na legislação brasi-
leira. A Constituição Federal, as leis específicas sobre Educa-
ção de âmbito nacional, estadual e municipal e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente são abundantes nas prescrições 
sobre o atendimento e a educação da criança. Ao se falar de 
Educação Infantil de qualidade, pelo menos dois aspectos 
precisam ser considerados no oferecimento dos serviços edu-
cacionais em creches e pré-escolas: 1. Embora as condições 
de vida (moradia, acesso aos serviços de saúde, educação, 
lazer etc.) das crianças fortalezenses dessa faixa etária sejam 
bastante desiguais, acarretando modos distintos de viver nos 
cinco primeiros anos de vida, todas elas têm características 
comuns, tais como: se constituírem cidadãos de direitos, seres 
sociais e históricos, seres competentes, produtores de cultura, 
indivíduos humanos que se desenvolvem de forma integrada, 
parte da natureza animal, vegetal e mineral, dependência do 
adulto para sobreviver nos primeiros anos de vida seja do pon-
to de vista físico, afetivo, econômico, dentre outros. Todavia, 
são especialmente competentes, pensam e têm vontades pró-
prias e ensinam aos adultos. Só precisam que eles se deixem 
aprender com elas (as crianças). Quanto às suas necessida-
des, é importante destacar o brincar como uma de suas princi-
pais atividades, movimentarem-se em espaços amplos e ao ar 
livre, expressam sentimentos e pensamentos, desenvolvem a 
imaginação, a curiosidade e a ampliação permanente de co-
nhecimentos a respeito do mundo, da natureza e da cultura, 
apoiadas por estratégias pedagógicas significativas e apropria-
das, dentre outras. No tocante aos direitos comuns a todas as 
crianças, e que precisam ser considerados e respeitados, des-
tacam-se: o direito à dignidade humana, à autonomia e à parti-
cipação, à felicidade, ao prazer e à alegria, à individualidade, 
ao tempo livre e ao convívio social, às diferenças e às seme-
lhanças, à igualdade de oportunidades, ao conhecimento e à 
educação, assim como a profissionais com formação específica 
que possam mediar e contribuir com suas iniciativas espontâ-
neas e incentivadas. 2. Mesmo com características, necessida-
des e direitos universais, cada sujeito que compõe esse seg-
mento populacional é possuidor de singularidades, o que impli-
ca dizer, que a educação e o cuidado que lhe é oferecido pre-
cisa também considerar essas particularidades. Por exemplo, 
são indivíduos únicos, com características genéticas, com 
vulnerabilidades as mais diversas, seja no campo dos aciden-
tes, seja no campo da violência e exploração, seja em relação 
à educação ou práticas pedagógicas ou familiares que interfe-
rem em sua aprendizagem e desenvolvimento. Assim, faz-se 
necessário o respeito à diversidade cultural e étnica e que se 
considere os contextos locais donde as crianças são partes 
ativas, conforme o que se viu anteriormente e ao longo deste 
trabalho que se segue. Considerar os aspectos acima referidos 
é uma excelente oportunidade para o exercício da construção 
de uma cidadania plena, com qualidade social, e que atenda 
aos direitos, às necessidades, às características e às singulari-
dades da pessoa humana e em especial da criança pequena. 

1.3. Diagnóstico 
a) A população infantil em Fortaleza 
 A população infantil de Fortaleza, em 2006, é 
estimada em 328.005 pessoas na faixa etária de 0 a 6 anos, 
sendo 183.144 na faixa de 0 a 3 anos, e, 144.861 na faixa de 4 
a 6 anos, conforme indicado na tabela 01. 

TABELA 01 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DE FORTALEZA E CEARÁ POR FAIXA DE IDADE NO PERÍODO DE 2000 - 2006 

Ano Município Menor 1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 0 a 3 4 anos 5 anos 4 a 5 6 anos 4 a 6 0 a 6 

2000 Fortaleza 40.039 39.079 41.317 41.831 162.266 42.136 43.574 85.710 42.638 128.348 290.614 
2001 Fortaleza 40.828 39.849 42.131 42.656 165.464 42.967 44.433 87.400 43.478 130.878 296.342 
2002 Fortaleza 41.506 40.510 42.830 43.363 168.209 43.679 45.170 88.849 44.200 133.049 301.258 
2003 Fortaleza 42.186 41.175 43.533 44.074 170.968 44.396 45.911 90.307 44.924 135.231 306.199 
2004 Fortaleza 42.865 41.837 44.233 44.783 173.718 45.110 46.649 91.759 45.647 137.406 311.124 
2005 Fortaleza 44.406 43.341 45.823 46.393 179.963 46.731 48.326 95.057 47.288 142.345 322.308 
2006 Fortaleza 45.191 44.107 46.633 47.213 183.144 47.557 49.180 96.737 48.124 144.861 328.005 

2000 Ceará 153.587 151.126 161.069 165.887 631.669 171.539 175.792 347.331 163.689 511.020 1.142.689 
2001 Ceará 156.041 153.537 163.623 168.517 641.718 174.248 178.543 352.791 166.280 519.071 1.160.789 
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2002 Ceará 158.273 155.740 165.952 170.908 650.873 176.699 181.071 357.770 168.649 526.419 1.177.292 
2003 Ceará 160.446 157.878 168.218 173.228 659.770 179.097 183.500 362.597 170.944 533.541 1.193.311 
2004 Ceará 162.615 160.010 170.473 175.546 668.644 181.497 185.935 367.432 173.241 540.673 1.209.317 
2005 Ceará 167.541 164.851 175.605 180.808 688.805 186.915 191.481 378.396 178.445 556.841 1.245.646 
2006 Ceará 170.038 167.322 178.213 183.508 699.081 189.682 194.298 383.980 181.095 565.075 1.264.156 

Fonte: Ministério da saúde/DATASUS 

 O ritmo de crescimento da população no Ceará 
vem diminuindo ao longo dos anos. É prevista uma queda de 
meio percentual entre os anos 2000 e 2017. De uma taxa mé-
dia geométrica anual de crescimento de 1,57 em 2000, estima-
se uma taxa de crescimento de 1,07 em 2017. A este fenôme-
no deve-se acrescentar que o índice de mortalidade infantil no 
Ceará e em Fortaleza é ainda elevada: segundo os dados do 
IBGE a mortalidade infantil do Ceará, em 2006, é de 30,8 e a 
de Fortaleza é de 27,2 por cada mil crianças nascidas vivas. A 
média nacional, em 2006, é de 24,9 mortes por mil nascimen-
tos. 
 
Evolução da Matrícula de Educação Infantil em Fortaleza 
 O total de matrículas na educação infantil não 
evolui na mesma proporção que a população, embora se reco-
nheça que é facultativo à família matricular seu filho em cre-
ches, pré-escolas ou centro de educação infantil. O atendimen-

to desta população se dá na rede pública e privada. Na rede 
pública, pela divisão federativa das obrigações educacionais 
cabe, em primeiro lugar, aos municípios, e, em seguida, aos 
Estados e à União. Na rede privada são associações, entida-
des filantrópicas e escolas particulares com objetivos comerci-
ais que as mantêm. Em Fortaleza, tanto nas creches, quanto 
nas pré-escolas é o setor privado2 que detém o maior número 
de matrículas. Na tabela 2 e 3, pode-se ver a evolução da ma-
trícula na educação infantil, em creches e pré-escolas, em 
Fortaleza, por idade e por dependência administrativa, segundo 
série histórica dos últimos seis anos (2000 a 2006). 
__________ ² As instituições privadas classificam-se em filan-
trópicas, comunitárias, confessionais e/ou conveniadas, com o 
poder público e sem fins lucrativos e as particulares, que co-
bram mensalidades de seus alunos para proverem suas institu-
ições, em sua grande maioria são concebidas com empresas 
que vendem o serviço educação. 

TABELA 02 - EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE EM FORTALEZA, POR IDADE                            
E POR  DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Matrícula por Idade  
Ano 

 
Rede Menos de 3 3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos 7 Anos 8 Anos 9 Anos Mais de 9 Total 

2000 Estadual 89 70 44 21 11 0 0 0 0 235 
 Municipal 112 234 287 130 77 36 0 0 0 876 
 Particular 1.698 2.816 1.711 444 236 34 0 0 1 6.940 

Total:  1.899 3.120 2.042 595 324 70 0 0 1 8.051 
2001 Estadual 39 21 14 0 0 0 0 0 0 74 

 Federal 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 
 Municipal 310 539 549 200 65 40 0 0 0 1.703 
 Particular 1.974 3.377 1.613 363 138 10 0 1 0 7.476 

Total  2.323 3.953 2.176 563 203 50 0 1 0 9.269 
2002 Estadual 128 105 42 0 0 0 0 0 0 275 

 Federal 0 11 5 0 0 0 0 0 0 16 
 Municipal 452 592 414 147 57 23 0 0 0 1.685 
 Particular 2.008 3.443 1.719 420 130 27 11 1 0 7.759 

Total:  2.588 4.151 2.180 567 187 50 11 1 0 9.735 
2003 Estadual 84 52 29 0 0 0 0 0 0 165 

 Federal 0 7 10 0 0 0 0 0 0 17 
 Municipal 1.355 2.134 1.336 88 14 1 0 0 0 4.928 
 Particular 1.968 3.759 2.010 608 117 27 10 1 0 8.500 

Total:  3.407 5.952 3.385 696 131 28 10 1 0 13.610 
2004 Estadual 46 48 24 13 0 0 0 0 0 131 

 Federal 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17 
 Municipal 1.739 2.647 1.407 44 0 0 0 0 0 5.837 
 Particular 1.772 3.106 1.831 384 97 22 22 10 0 7.244 

Total:  3.557 5.810 3.270 441 97 22 22 10 0 13.229 
2005 Estadual 69 52 19 0 0 0 0 0 0 140 

 Federal 0 7 10 0 0 0 0 0 0 17 
 Municipal 1.825 2.346 1.486 51 0 0 0 0 0 5.708 
 Particular 2.123 4.858 2.435 401 110 1 1 0 0 9.929 

Total:  4.017 7.263 3.950 452 110 1 1 0 0 15.794 
2006 Estadual 45 30 11 0 0 0 0 0 0 86 

 Federal 0 9 7 0 0 0 0 0 0 16 
 Municipal 2.294 2.811 1.508 31 6 0 0 0 0 6.650 
 Particular 2.542 5.567 2.695 335 100 23 2 1 0 11.265 

Total:  4.881 8.417 4.221 366 106 23 2 1 0 18.017 
Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação/Célula de Avaliação Institucional - 21 de setembro de 
2007. 

TABELA 03 - EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA EM FORTALEZA, POR IDADE E POR  
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Matrícula por Idade  
Ano 

 
Rede Menos de 3 3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos 7 Anos 8 Anos 9 Anos Mais de 9 Total 

2000 Estadual 0 0 84 205 131 2 0 0 0 422 
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 Municipal 11 493 2.901 8.848 12.985 6.267 652 71 222 32.450 
 Particular 923 5.934 13.047 15.155 6.000 636 101 34 72 41.902 

Total:  934 6.427 16.032 24.208 19.116 6.905 753 105 294 74.774 
2001 Estadual 0 1 70 161 104 0 0 0 0 336 

 Federal 0 0 12 12 11 0 0 0 0 35 
 Municipal 38 318 3.659 11.491 17.130 7.847 631 61 19 41.194 
 Particular 767 5.530 13.108 14.782 6.451 778 123 54 42 41.635 

Total  805 5.849 16.849 26.446 23.696 8.625 754 115 61 83.200 
2002 Estadual 0 0 82 178 116 36 0 0 0 412 

 Federal 0 0 4 18 8 0 0 0 0 30 
 Municipal 43 1.141 4.939 13.048 15.286 7.173 492 92 25 42.239 
 Particular 913 5.924 13.458 15.402 6.077 801 178 49 22 42.824 

Total:  956 7.065 18.483 28.646 21.487 8.010 670 141 47 85.505 
2003 Estadual 0 0 179 303 190 33 0 1 0 706 

 Federal 0 0 11 9 11 0 0 0 0 31 
 Municipal 195 198 5.486 13.537 9.970 1.651 158 21 7 31.223 
 Particular 960 5.960 13.712 14.847 5.774 700 120 78 71 42.222 

Total:  1.155 6.158 19.388 28.696 15.945 2.384 278 100 78 74.182 
2004 Estadual 0 0 89 256 120 12 0 0 0 477 

 Federal 0 0 7 19 9 11 0 0 0 46 
 Municipal 93 290 5.741 13.958 8.452 641 111 17 8 29.311 
 Particular 1.101 6.292 13.138 15.799 13.943 4.302 497 87 56 55.215 

Total:  1.194 6.582 18.975 30.032 22.524 4.966 608 104 64 85.049 
2005 Estadual 0 0 126 230 122 0 0 0 0 478 

 Federal 0 0 7 16 16 6 0 0 0 45 
 Municipal 1 114 5.836 14.142 8.378 391 41 11 3 28.917 
 Particular 706 5.291 12.817 15.417 14.454 4.595 588 111 152 54.131 

Total:  707 5.405 18.786 29.805 22.970 4.992 629 122 155 83.571 
2006 Estadual 0 0 138 263 105 0 0 0 0 506 

 Federal 0 0 7 18 13 9 0 0 0 47 
 Municipal 11 134 5.215 12.958 8.208 446 63 9 14 27.058 
 Particular 755 3.565 11.334 13.840 8.155 1.967 350 131 67 40.164 

Total:  766 3.699 16.694 27.079 16.481 2.422 413 140 81 67.775 
Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação/Célula de Avaliação Institucional - 21 de setembro de 
2007. 

 Nas creches, em Fortaleza, o setor privado, em 2006 (tabela 02), atende 11.265 crianças, a rede municipal 6.650 e o 
Estado 86. O número total de atendimento, em 2006, é de 18.017 crianças de 0 a 3 anos, para uma população desta faixa de um total 
de 183.144 crianças. Portanto, em Fortaleza, em 2006, há um atendimento de apenas 9,83% da população infantil de 0 a 3 anos nas 
creches, todas as dependências administrativas incluídas. No que concerne à pré-escola em 2006, em Fortaleza (tabela 03), é tam-
bém o setor privado que detém o maior número de matrículas. São 40.164 matrículas do setor privado, 27.058 do município e 506 
matrículas do Estado. O total de matrículas da pré-escola, todas as dependências incluídas, em 2006, em Fortaleza, é de 67.775 
crianças para uma população infantil de 4 a 6 anos de 144.861 crianças (tabela 01). Este atendimento representa 46,78% da popula-
ção infantil da faixa etária de 4 a 6 anos, em Fortaleza. É preciso observar que o déficit de atendimento é ainda maior se for conside-
rado que há uma porcentagem de 2,57% de crianças, na creche, fora de faixa (isto é, um número de 4.719 crianças com quatro anos 
e mais – tabela 02); e na pré-escola, a porcentagem de crianças fora da faixa etária é de 2,05% (isto é, um número de 2.975 crianças 
acima de 6 anos – tabela 03). É bom lembrar que o PNE fixa para o final da década (isto é, 2011) alcançar a meta de 50% das crian-
ças de zero a três anos, e 80% das de quatro a cinco anos, o que representaria uma meta difícil de ser atingida pela administração 
municipal. Nas tabelas 04 e 05, tem-se os dados da evolução da matrícula da educação infantil em creche e pré-escola referente ao 
Estado do Ceará, por idade e por dependência administrativa. 

TABELA 04 - EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE NO CEARÁ, POR IDADE E POR  
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Matrícula por Idade  
Ano 

 
Rede Menos de 3 3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos 7 Anos 8 Anos 9 Anos Mais de 9 Total 

2000 Estadual 271 227 150 97 40 0 0 0 0 785 
 Municipal 6.568 16.926 15.181 9.538 4.636 424 25 2 2 53.302 
 Particular 3.869 6.433 4.719 1.827 958 253 10 5 1 18.075 

Total:  10.708 23.586 20.050 11.462 5.634 677 35 7 3 72.162 
2001 Estadual 69 143 39 1 2 0 0 0 0 254 

 Federal 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 
 Municipal 6.674 19.395 17.983 9.432 4.205 499 29 10 3 58.230 
 Particular 5.613 9.571 6.984 2.630 1.309 251 22 5 1 26.386 

Total  12.356 29.125 25.006 12.063 5.516 750 51 15 4 84.886 
2002 Estadual 226 313 227 70 20 10 9 0 22 897 

 Federal 0 11 5 0 0 0 0 0 0 16 
 Municipal 6.969 22.889 18.773 8.456 3.341 278 18 4 4 60.732 
 Particular 5.884 9.815 6.698 2.255 848 143 19 3 2 25.667 

Total:  13.079 33.028 25.703 10.781 4.209 431 46 7 28 87.312 
2003 Estadual 160 229 168 27 5 0 0 0 0 589 

 Federal 0 7 10 0 0 0 0 0 0 17 
 Municipal 8.418 22.603 20.840 8.627 2.873 259 30 4 7 63.661 
 Particular 5.970 10.247 6.890 1.922 646 100 18 3 0 25.796 

Total:  14.548 33.086 27.908 10.576 3.524 359 48 7 7 90.063 
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2004 Estadual 106 170 83 34 17 0 0 0 0 410 
 Federal 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17 
 Municipal 10.457 26.255 21.160 6.289 2.217 160 17 4 2 66.561 
 Particular 5.638 8.617 6.205 1.513 817 85 30 13 0 22.918 

Total:  16.201 35.051 27.456 7.836 3.051 245 47 17 2 89.906 
2005 Estadual 69 57 19 0 0 0 0 0 0 145 

 Federal 0 7 10 0 0 0 0 0 0 17 
 Municipal 9.496 27.208 22.397 6.118 1.855 314 10 4 5 67.407 
 Particular 4.581 10.367 5.689 1.563 580 42 20 0 1 22.843 

Total:  14.146 37.639 28.115 7.681 2.435 356 30 4 6 90.412 
2006 Estadual 45 30 11 0 0 0 0 0 0 86 

 Federal 0 9 7 0 0 0 0 0 0 16 
 Municipal 10.587 31.091 22.028 2.879 836 100 3 3 4 67.531 
 Particular 4.625 10.845 5.387 1.183 489 97 5 5 1 22.637 

Total:  15.257 41.975 27.433 4.062 1.325 197 8 8 5 90.270 
Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação/Célula de Avaliação Institucional - 21 de setembro de 
2007.

TABELA 05 - EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA NO CEARÁ, POR IDADE E POR  
DEPENDÊNCIA  

Matrícula por Idade  
Ano 

 
Rede Menos de 3 3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos 7 Anos 8 Anos 9 Anos Mais de 9 Total 

2000 Estadual 5 66 254 427 288 17 3 2 0 1.062 
 Municipal 1.219 8.862 39.685 69.282 44.519 10.423 947 144 283 175.364 
 Particular 1.916 11.197 29.335 35.676 17.216 1.543 206 60 93 97.242 

Total:  3.140 20.125 69.274 105.385 62.023 11.983 1.156 206 376 273.668 
2001 Estadual 2 65 231 308 207 33 14 8 13 881 

 Federal 0 0 12 12 11 0 0 0 0 35 
 Municipal 1.009 8.035 38.746 76.642 59.651 14.944 1.280 195 116 200.618 
 Particular 1.642 11.281 28.047 37.287 20.793 2.271 334 112 62 101.829 

Total  2.653 19.381 67.036 114.249 80.662 17.248 1.628 315 191 303.363 
2002 Estadual 11 55 285 477 276 111 20 12 6 1.253 

 Federal 0 0 4 18 8 0 0 0 0 30 
 Municipal 727 8.063 45.326 80.716 53.609 11.588 797 154 69 201.049 
 Particular 1.757 11.611 28.108 36.599 19.139 2.286 337 79 66 99.982 

Total:  2.495 19.729 73.723 117.810 73.032 13.985 1.154 245 141 302.314 
2003 Estadual 22 69 402 552 349 79 20 13 1 1.507 

 Federal 0 0 11 9 11 0 0 0 0 31 
 Municipal 1.460 8.566 46.519 83.304 48.977 6.252 533 88 64 195.763 
 Particular 1.701 11.788 29.735 37.041 19.487 2.027 273 115 121 102.288 

Total:  3.183 20.423 76.667 120.906 68.824 8.358 826 216 186 299.589 
2004 Estadual 37 75 354 537 289 58 18 12 3 1.383 

 Federal 0 0 7 19 9 11 0 0 0 46 
 Municipal 1.144 8.055 50.060 90.910 49.380 5.245 515 114 63 205.486 
 Particular 1.676 12.063 28.457 39.040 33.435 8.511 977 212 187 124.558 

Total:  2.857 20.193 78.878 130.506 83.113 13.825 1.510 338 253 331.473 
2005 Estadual 13 72 272 434 264 55 44 12 13 1.179 

 Federal 0 0 7 16 16 6 0 0 0 45 
 Municipal 913 8.119 50.493 96.120 55.548 6.407 550 142 88 218.380 
 Particular 1.203 10.579 25.905 32.242 29.959 9.225 1.210 229 252 110.804 

Total:  2.129 18.770 76.677 128.812 85.787 15.693 1.804 383 353 330.408 
2006 Estadual 21 95 326 413 206 41 10 4 3 1.119 

 Federal 0 0 7 18 13 9 0 0 0 47 
 Municipal 511 6.716 53.951 95.307 52.351 2.561 311 63 50 211.821 
 Particular 1.241 8.163 23.017 28.582 19.673 5.373 768 253 163 87.233 

Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação/Célula de Avaliação Institucional - 21 de setembro de 
2007.

 Tomando como referência o Estado do Ceará, 
observa-se que, em 2006, a população infantil de 0 a 3 anos é 
de 699.081 crianças (tabela 01) das quais apenas um total de 
90.270 crianças estão matriculadas na creche (incluindo as fora 
de faixa etária – tabela 04). Este número representa apenas 
12,91% da demanda potencial à creche. No que concerne à 
pré-escola, em 2006, no Estado do Ceará, para uma demanda 
potencial infantil de 4 a 6 anos de 565.075 crianças (tabela 01), 
tem-se 300.220 matrículas (incluídas as fora de faixa etária – 
tabela 05). Este número de matrículas representa 53,12% de 
atendimento. Curiosamente, Fortaleza, a capital do Estado, em 
2006, tem uma porcentagem de atendimento em creche (0 a 3 
anos) de 9,83% da população desta faixa etária, taxa esta 
menor que a do Estado do Ceará como um todo, que apresen-
ta uma taxa de atendimento de 12,91% desta população po-
tencial à creche. No que concerne à pré-escola (4 a 6 anos) a 

porcentagem de atendimento do Estado do Ceará continua 
melhor do que a da capital: 46,78% de Fortaleza, contra 
53,12% de atendimento para o Estado. Um fato que chama a 
atenção é que em Fortaleza, somente a partir do ano de 2002 
passa a haver um aumento mais significativo no atendimento 
às crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, pelo poder público 
municipal (tabela 02). Na passagem desse ano para 2003 a 
matrícula quase que quadruplicou. Daí em diante, o atendimen-
to vem sempre aumentando, ainda que de forma lenta. Quando 
comparada ano a ano, a evolução da matrícula da coluna de 
creche com a coluna de pré-escola, vê-se claramente um au-
mento significativo do atendimento em pré-escola, mas despro-
porcional ao atendimento em creche, mesmo que também 
venha aumentando, o que confirma a tendência nacional do 
aumento do número de matrículas na Educação Infantil ser 
diretamente proporcional à proximidade da idade da criança ao 
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ingresso no ensino fundamental. Outro fato já mencionado 
acima e que pode ser observado nos dados contidos nas Tabe-
las 02 e 03 é a distorção da idade-atendimento seja em Cre-
ches ou Pré-Escolas no município de Fortaleza. Na Tabela 02, 
que se refere à matrícula de 0 a 3 anos, por exemplo, existe um 
atendimento em idade totalmente diferenciada da que é pro-
posta pela Política Nacional e Municipal de Educação Infantil, 
tendo em vista que a matrícula das crianças que deveria ser 
realizada de 0 a 3 anos de idade, foi feita até 9 anos e mais, 
com predominância para as idades até 6 anos, especialmente 
na esfera municipal e particular. Fenômeno semelhante tam-
bém se verifica, quase que do mesmo modo, com o atendimen-
to das crianças de 4 a 5 anos, Tabela 03, destacando-se ele-
vados números de matrículas, especialmente nas idades de 6 a 
9 anos. Esta distorção se dá com mais intensidade nas esferas 
administrativas municipais e particulares. Todavia, há uma 
diminuição significativa dessa distorção-atendimento na passa-
gem do ano de 2005 para 2006, fato que talvez possa ser ex-
plicado pela antecipação da idade de 6 anos para o Ensino 
Fundamental, com a ampliação do mesmo, de 8 para 9 anos. 
Quando se analisam as Tabelas 04 e 05, que trazem estes 
mesmos dados sendo que relativos ao Ceará, verifica-se o 
mesmo fenômeno tanto em Creche como em Pré-Escola, com 
o agravante de que a distorção idade-atendimento se dá em 
maior proporção. Os dados da Educação Infantil divididos por 
faixa etária, em creches e pré-escolas, mostram que pratica-

mente o atendimento é feito pelas redes públicas Municipais de 
Ensino e pelas Instituições Privadas, ressaltando-se que o 
atendimento geral em Educação Infantil se dá em maior quan-
tidade nestas últimas instituições, seja em creches ou pré-
escolas, o que indica que ainda prevalece o atendimento às 
crianças cujas famílias podem pagar por ele. Quanto à reten-
ção da criança na Educação Infantil, acredita-se que seja ou 
por negação do seu direito ou por concepções equivocadas de 
que a Educação Infantil é um tempo de “preparação” para o 
Ensino Fundamental ou então que, para a criança se matricular 
na segunda etapa da Educação Básica, se faz necessário 
saber ler e escrever. Outro aspecto a ser considerado é o das 
crianças com deficiência, em idade superior a definida para a 
primeira etapa da Educação Básica, as quais são matriculadas 
indevidamente na Educação Infantil, considerando tão somente 
o aspecto da lógica cognitiva, desprezando assim as demais 
dimensões da aprendizagem e do desenvolvimento, presentes 
no uso didático de diferentes linguagens e interações que são 
mantidas com seus pares ou outros que lhes interessem. 
 
c) Número de Estabelecimentos de Educação Infantil em 
Fortaleza 
 Para Fortaleza, em 2006 a tabela 06 mostra, 
para cada Secretaria Executiva Regional: o número de escolas 
que oferecem creche e pré-escola na rede pública e privada, o 
número de turmas e o número de matrículas. 

TABELA 06 - QUANTIDADE DE ESCOLAS COM CRECHE, PRÉ-ESCOLA, NÚMERO DE TURMAS E MATRÍCULA,  
POR REGIONAL, EM FORTALEZA - ANO DE 2006 

Creche Pré-Escola Turmas  
Regional 

 
Rede Escolas Turmas Matrícula Escolas Turmas Matrícula Unificadas 

SER I Municipal 11 47 923 24 171 4.287 0 
 Particular 56 102 1.748 88 306 5.665 2 
 Total: 67 149 2.671 112 477 9.952 2 

SER II Estadual I 4 86 1 10 255 0 
 Municipal 9 35 658 14 100 2.316 0 
 Particular 44 127 1.541 91 417 6.108 1 
 Total: 54 166 2.285 106 527 8.679 1 

SER III Estadual 0 0 0 1 3 83 0 
 Federal 1 1 16 1 3 47 0 
 Municipal 10 36 740 24 162 3.843 0 
 Particular 86 137 2.272 136 443 6.887 1 
 Total: 97 174 3.028 162 611 10.860 1 

SER IV Municipal 12 43 854 18 103 2.370 0 
 Particular 42 74 960 89 347 5.377 0 
 Total: 54 117 1.814 107 450 7.747 0 

SER V Estadual 0 0 0 1 7 168 0 
 Municipal 25 98 1.942 48 276 6.745 0 
 Particular 96 144 2.472 167 508 8.620 2 
 Total: 121 242 4.414 216 791 15.533 2 

SER VI Municipal 20 77 1.533 51 326 7.497 0 
 Particular 88 153 2.272 135 442 7.507 5 
 Total: 108 230 3.805 186 768 15.004 5 
 TOTAL 501 1.078 18.017 889 3.624 67.775 11 

Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação/Célula de Avaliação Institucional - 21 de setembro de 
2007.

 Como se vê na tabela 06, em 2006, o total de 
creches em Fortaleza é de 501 unidades para um atendimento 
a apenas 18.017 crianças sobre um total, nesta faixa etária, de 
183.144 crianças (Tabela 1). Donde se vê que o atendimento 
em creches é de cerca de 10 % da população de 0 a 3 anos, 
como já foi visto anteriormente. O total de pré-escolas é de 889 
unidades para um atendimento de 67.775 crianças, sobre um 
total, nesta faixa etária, de 96.737 crianças (tabela 01). A Pre-
feitura de Fortaleza, conforme a Tabela 07, Março de 2007, 
conta com 36 creches já municipalizadas, ou seja, construídas 
pelo poder público municipal, ou em prédios alugados ou cedi-
dos por parceiros. Esta creches são coordenadas por uma 
supervisora escolar ou orientadora educacional integrante do 
quadro de funcionários concursados da Secretaria Municipal de 
Educação de Fortaleza, assim como as quatro professoras de 
cada uma das creches. Já o pessoal de apoio (porteiros, me-
rendeiras e auxiliares de serviços educacionais) é oriundo de 

empresas terceirizadas, contratadas pela Prefeitura. Conta 
ainda com 48 creches conveniadas com associações comunitá-
rias, podendo cada uma delas atender, conforme o estabeleci-
do em convênio, a 60, 80 ou até 100 crianças, todas em tempo 
integral. Os recursos de manutenção dessas instituições advêm 
do orçamento próprio do município, os quais são repassados 
sob a forma de parcelas, conforme as metas de atendimento 
por criança. Vale ressaltar que os profissionais que integram o 
quadro de pessoal dessas instituições são contratados pelas 
Associações Comunitárias. Ressalte-se a grande luta, por parte 
dos movimentos sociais, dentre eles o Movimento Interfóruns 
de Educação Infantil do Brasil - MIEIB, o Fórum de Educação 
Infantil do Ceará, a Comissão de Defesa pelo Direito a Educa-
ção, Sindicatos, Associações, dentre outros, para que a Creche 
fosse incluída nos recursos destinados à Educação, tendo em 
vista que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 
Básica. Com o advento do FUNDEB - Fundo de Manutenção e 



401

P
LA

N
O

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, 05 DE FEVEREIRO DE 2009 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 13
  
Desenvolvimento da Educação Básica, as prefeituras passam a 
receber um pequeno recurso, antes destinado tão somente 
para o Ensino Fundamental. No que se refere às instituições de 
Educação Infantil conveniadas, somente a partir do ano de 
2008 os municípios passarão a receber também um recurso do 
FUNDEB para esse fim. Espera-se também que haja uma 
preocupação com a qualidade desse atendimento. A tabela 07 
nos revela, mesmo que não explicitamente, que o atendimento 
às crianças pequenas ainda é realizado em prédios alugados, 
que se tornam anexos às escolas patrimoniais mais próximas 

da comunidade local. Estes são em número de 92 e também 
têm a gerência do diretor (a) da escola a que estão vinculados, 
atendendo especialmente às crianças em idade de pré-escola 
(4 a 5 anos). Nos dias atuais, como já frisamos anteriormente, 
existe uma supervisora ou uma orientadora educacional que 
responde pela direção do equipamento em questão. Justiça se 
faça, a Prefeitura Municipal de Fortaleza vem fazendo grande 
esforço para municipalizar as creches e diminuir os Anexos, 
antecipando inclusive o acordo estabelecido com o Ministério 
Público, através do Termo de Ajuste de Conduta. 

TABELA 07 - UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FORTALEZA, POR SER - 2007 

ESCOLAS CRECHES  
 

SER 
 

MUN. 
 

ANEXO 
 

ESPECIAL 

 
TOTAL 
ESC. 

GESTÃO 
MUNICIPAL 

GESTÃO 
 COMUNITÁRIA 

TOTAL 
CRECHES 

TOTAL 
GERAL 

I 30 17 2 49 11 3 14 63 
II 19 8 5 32 1 5 6 38 
III 30 16 0 46 3 8 11 57 
IV 19 7 1 27 7 4 11 38 
V 65 16 0 81 7 20 27 108 
VI 63 28 0 91 7 8 15 106 

TOTAL 226 92 8 326 36 48 82 410 
Fonte: SEDAS/CDIE

 Os dados da Tabela 08 alertam tanto para a 
necessidade da ampliação de vagas pelo poder público para 
esta primeira etapa da Educação Básica, quanto para a neces-
sidade de efetivamente, registrar-se a demanda excedente de 
crianças que ficam sem atendimento. Sabe-se, no entanto, que 
os dados registrados não representam a demanda reprimida, 
posto que por ocasião do acompanhamento de matrículas no 
início do ano, pela Comissão de Defesa pelo Direito à Educa-
ção, o que foi encontrado não reflete os dados da Tabela aci-
ma. Percebe-se que nem sempre as orientações dadas pela 
Secretaria Municipal de Educação - SME de Fortaleza às Se-
cretarias Executivas Regionais - SERs são cumpridas portanto, 
nem toda a demanda não atendida foi registrada. Mas é neces-
sário que insista-se na solicitação desse registro, pois só assim 
o poder instituído poderá se planejar com maior eficiência para 
atender à demanda e ao mesmo tempo garantir uma política 
municipal de Educação Infantil que atenda ao direito das crian-
ças e às necessidades de suas famílias. 

TABELA 08 - DEMANDA EXCEDENTE POR SECRETARIA 
EXECUTIVA REGIONAL - SER, IDADE DAS CRIANÇAS EM 

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS NA REDE PÚBLICA  
MUNICIPAL DE FORTALEZA - ANO DE 2007 

EDUCAÇÃO INFANTIL SER 
CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL 

I 328 333 661 
II 29 104 133 
III 80 221 301 
IV 39 10 49 
V 191 424 615 
VI 168 372 540 

TOTAL 835 1.464 2.299 
Fonte: SEDAS/CDIE - 14.03.07

d) Formação do Magistério da Educação Infantil em Forta-
leza
 Nas creches, em 2006, em Fortaleza, havia 
1.089 docentes (Tabela 09), dos quais 740 estavam na Rede 
Particular, 341 na Rede Municipal, 06 na Rede Estadual e 02 
na Rede Federal. É de se notar que o número de docentes tem 
mais que duplicado entre 2000 e 2006. No que se refere à 
qualificação, 477 docentes não possuem nível superior, e 612 
possuem nível superior. Portanto, 43,8% necessitam qualifica-
ção formal em nível superior se for atendida a exigência de 
elevar a qualificação desses profissionais. Nota-se que entre 
2000 e 2006, a situação tem melhorado significativamente. Mas 
há ainda muito a fazer quanto a este quesito. Nas pré-escolas, 
em 2006, em Fortaleza, havia 3.333 docentes (Tabela 09), dos 
quais 2.304 estão na Rede Particular, 1.010 na Rede Municipal 
e os demais na Rede Estadual (13) e na Rede Federal (06). No 
que tange à qualificação, 1.370 docentes das pré-escolas não 
possuem nível superior, e 1.963 o possuem. Portanto, 41,10% 
do conjunto desses profissionais necessitam de qualificação 
em nível superior. Aqui, também, a situação mudou radicalmen-
te entre 2000 e 2006. Entretanto há ainda um grande esforço a 
ser empreendido. As Tabelas 09 e 10 que se referem à função 
docente no município de Fortaleza e no Ceará, remetem a 
pensar na formação dos profissionais da educação, com des-
taque para a Educação Infantil, tendo em vista que, mesmo 
aqueles que têm a formação inicial requerida pela legislação da 
educação em vigor3, necessitam complementar os seus estu-
dos com os conhecimentos específicos da área da Educação 
Infantil. Nos dias de hoje as universidades ainda deixam muito 
a desejar quanto à oferta de disciplinas em seus cursos de 
graduação que atendam a essa lacuna, algo que provavelmen-
te será revisto em decorrência da aprovação, pelo Conselho 
Nacional de Educação, das Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Pedagogia4. ________³MEC/LDB/96 4Resolução 
CNE/CP 1/2006. DOU, Brasília, 16.05.2006, seção 1, p.11. 

TABELA 09 - NÚMERO DE FUNÇÕES DOCENTES POR GRAU DE FORMAÇÃO NA CRECHE E PRÉ-ESCOLA - 2000 a 2006 - 
FORTALEZA - FONTE: SEDUC - Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação 

Creche Pré-Escola 

Fundamental Médio Superior Fundamental Médio Superior 

 
 

Ano 

 
 

Rede Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Magist Out. 
Formação

L. Compl S/Lic. Com 
Mag. 

S/Lic. 
Sem Mag.

 
 

Total Incomp Comp Magist Out.  
Formação 

L. 
Compl. 

S/Lic. 
Com Mag.

S/Lic. 
Sem Mag.

 
Total 

2000 Estadual 0 1 18 3 0 0 0 22 0 1 4 2 5 1 0 13 

 Municipal 1 4 31 0 1 1 0 38 4 20 992 84 48 36 3 1.187 

 Particular 53 110 166 71 3 4 0 407 89 335 1.776 200 94 35 3 2.532 

Total  54 115 215 74 4 5 0 467 93 356 2.772 286 147 72 6 3.732 

2001 Estadual 0 0 3 7 0 0 0 10 0 0 6 0 1 0 0 7 

 Federal 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 
 Municipal 2 5 87 13 8 1 0 116 0 4 1.117 11 474 15 4 1.625 

 Particular 51 85 198 104 38 19 3 498 56 231 1.668 244 176 124 14 2.513 
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Total  53 90 288 124 48 20 3 626 56 235 2.791 255 654 139 18 4.148 

2002 Estadual 0 6 17 3 0 0 0 26 0 0 1 0 12 0 0 13 

 Federal 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 

 Municipal 0 8 66 0 33 6 0 113 0 30 547 45 834 181 4 1.641 

 Particular 36 70 206 85 68 35 0 500 69 152 1.499 187 464 198 21 2.590 

Total  36 84 289 88 101 43 0 641 69 182 2.047 232 1.312 380 25 4.247 

2003 Estadual 0 0 9 5 1 0 0 15 0 0 2 4 16 0 0 22 

 Federal 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 

 Municipal 0 17 164 10 85 20 0 296 0 0 336 29 691 169 4 1.229 

 Particular 31 57 212 85 94 38 6 523 46 113 1.361 220 527 300 18 2.585 

Total  31 74 385 100 180 60 6 836 46 113 1.699 253 1.236 470 22 3.839 

2004 Estadual 0 4 2 6 0 2 1 15 0 0 1 3 10 0 0 14 

 Federal 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 6 

 Municipal 14 34 192 4 98 16 1 359 0 1 218 8 714 167 5 1.113 

 Particular 17 39 174 60 97 32 13 432 62 147 1.524 199 851 375 53 3.211 

Total  31 77 368 70 197 50 15 808 62 148 1.743 210 1.580 542 59 4.344 

2005 Estadual 4 3 8 4 0 6 0 25 0 0 0 0 17 0 0 17 

 Federal 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 6 

 Municipal 0 8 141 9 98 25 3 284 0 5 166 30 740 110 1 1.052 

 Particular 13 42 256 111 141 55 15 633 27 128 1.249 228 956 371 45 3.004 

Total  17 53 405 124 239 87 19 944 27 133 1.415 258 1.713 484 49 4.079 

2006 Estadual 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 

 Federal 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 2 0 6 

 Municipal 2 0 152 4 156 22 5 341 0 2 132 21 754 92 9 1.010 

 Particular 24 45 291 91 206 64 19 740 29 118 888 180 814 228 47 2.304 

Total  26 45 446 98 363 87 24 1.089 29 120 1.020 201 1.585 322 56 3.333 

 
TABELA 10 - NÚMERO DE FUNÇÕES DOCENTES POR GRAU DE FORMAÇÃO NA CRECHE E PRÉ-ESCOLA - 2000 a 2006 - 

CEARÁ - FONTE: SEDUC - Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação 

Creche Pré-Escolar 
Fundamental Médio Superior Fundamental Médio Superior 

 
 

TT 

 
 

Rede Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Magist Out. 
For-

mação 

L. Compl S/Lic. 
Com 
Mag. 

S/Lic. 
Sem Mag.

 
 

Total Incomp Comp Magist Out.  
Formação 

L. 
Compl. 

S/Lic. 
Com Mag.

S/Lic. 
Sem Mag.

 
Total 

2000 Estadual 5 6 25 3 0 0 0 39 6 4 16 2 9 1 0 38 
 Municipal 607 574 1.177 99 19 12 2 2490 926 1.626 5.223 401 199 89 11 8.475 
 Particular 116 223 452 111 7 10 1 920 180 816 3.756 461 192 90 5 5.500 

Total  728 803 1.654 213 26 22 3 3449 1.112 2.446 8.995 864 400 180 16 14.013 
2001 Estadual 4 1 6 7 0 1 0 19 12 7 11 3 1 0 0 34 

 Federal 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 
 Municipal 251 617 1.695 249 97 19 2 2930 380 1.461 6.136 586 925 115 6 9.609 
 Particular 198 256 572 196 49 41 4 1316 122 614 3.745 622 338 210 20 5.671 

Total  453 874 2.273 452 148 61 6 4267 514 2.082 9.892 1.211 1.267 325 26 15.317 
2002 Estadual 2 11 31 9 0 0 0 53 10 12 18 1 14 0 0 55 

 Federal 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 
 Municipal 118 346 2.134 370 215 29 3 3215 100 489 6.705 603 1.669 287 9 9.862 
 Particular 125 242 593 193 101 44 1 1299 114 432 3.460 581 717 297 28 5.629 

Total  245 599 2.758 572 316 75 4 4569 224 933 10.183 1.185 2.402 585 37 15.549 
2003 Estadual 0 3 16 12 2 0 0 33 5 12 10 16 17 2 0 62 

 Federal 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 
 Municipal 83 246 2.268 435 334 68 5 3439 71 324 6.421 687 1.879 335 16 9.733 
 Particular 98 174 640 190 140 54 10 1306 92 285 3.279 659 894 452 27 5.688 

Total  181 423 2.924 637 476 124 15 4780 168 621 9.710 1.362 2.792 790 43 15.486 
2004 Estadual 1 4 9 8 0 2 1 25 3 7 18 19 15 0 0 62 

 Federal 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 6 
 Municipal 69 250 2.256 449 615 64 5 3708 82 276 6.106 1.016 2.716 342 16 10.554 
 Particular 54 126 585 173 144 44 18 1144 80 286 3.640 668 1.475 538 76 6.763 

Total  124 380 2.850 630 761 110 24 4879 165 569 9.764 1.703 4.211 880 93 17.385 
2005 Estadual 4 3 9 4 0 6 0 26 2 5 30 7 17 0 0 61 

 Federal 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 6 
 Municipal 36 225 1.999 789 833 90 11 3983 74 367 5.152 1.862 3.496 332 29 11.312 
 Particular 26 88 594 259 214 86 15 1282 45 239 2.892 644 1.750 526 60 6.156 

Total  66 316 2.602 1.052 1.047 183 27 5293 121 611 8.074 2.513 5.263 861 92 17.535 
2006 Estadual 0 0 3 3 0 0 0 6 1 2 27 8 14 0 0 52 

 Federal 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 2 0 6 
 Municipal 18 109 2.035 871 1.132 99 13 4277 31 216 4.843 1.780 3.925 360 33 11.188 
 Particular 31 80 584 244 308 89 25 1361 39 174 2.239 618 1.605 339 82 5.096 

Total  49 189 2.622 1.118 1.441 189 38 5646 71 392 7.109 2.406 5.548 701 115 16.342 

 Diversos estudos aliam a qualidade do atendi-
mento prestado nas instituições educacionais à formação pro-
fissional de seus professores. E como não poderia deixar de 
ser, as concepções que fundamentam este Plano compartilham 
desta compreensão. Assim, o sistema de ensino público esta-
dual ou municipal, vem chamando as universidades, através de 
parcerias, a atuar em processos de formação contínua dos 
profissionais da Educação. Tal tarefa não é nova. No entanto, 

ainda acontecem muitos processos de formação que são frag-
mentados e que não concorrem de modo efetivo para a melho-
ria da prática pedagógica. Atenta à importância da formação de 
seu corpo docente, a Secretaria Municipal de Educação de 
Fortaleza - SME tem feito investimento tanto no seu aperfeiço-
amento como na valorização, seja através de cursos convenia-
dos com o Governo Federal, o Programa de Formação de 
Alfabetizadores - PROFA, por exemplo, seja por meio de cur-
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sos de pós-graduação que a prefeitura paga integralmente para 
seus professores ou os ajuda a pagar, sempre que as condi-
ções permitem. Desde o ano de 2006, através de parceria com 
a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Prefeitura desenvol-
ve duas propostas de formação que visam à superação desse 
quadro, através de dois Projetos. O primeiro deles tem como 
objetivo o desenvolvimento de três grandes ações voltadas 
para a Educação Infantil, quais sejam, a construção de uma 
Política Municipal de Educação Infantil; a elaboração de um 
Programa de Formação para os profissionais que trabalham 
com a criança pequena, ressaltando que esta formação tem 
como característica a multiplicação de formadores, e por último, 
a Reforma da Proposta Curricular. Todas estas ações foram 
pautadas desde o princípio, pela participação dos profissionais 
e da comunidade que atua ou se beneficia da Educação Infantil 
no município de Fortaleza. Sob a coordenação da UFC e com a 
participação de técnicos das Secretarias Executivas Regionais 
e SME, realizam-se reuniões e estudos, buscando, em parceria 
com a comunidade escolar, construir estes documentos de 
forma que eles representem as necessidades dos diferentes 
segmentos envolvidos com a educação das crianças de 0 a 5 
anos. O segundo Projeto de cooperação entre a UFC e a Pre-
feitura Municipal de Fortaleza, é um convênio que é desenvol-
vido em 32 escolas da rede pública municipal de Fortaleza, 
visando ao desenvolvimento e ao letramento de professores 
que trabalham na pré-escola, e no 1º e 2º anos do Ensino Fun-
damental, com ênfase no processo de alfabetização. Em Forta-
leza, a construção do Projeto Político Pedagógico - PPP das 
escolas públicas municipais iniciou-se através de um processo 
de discussão e elaboração, em outubro de 2002. Foram dois 
anos de reflexões, fundamentações, orientações, pesquisas, 
sistematização e socialização dos documentos que se gesta-
ram aos poucos e continuamente, com a participação da co-
munidade educativa de todas as escolas, aí incluídas as de 
Educação Infantil. Deste processo resultou que a grande maio-
ria das Escolas Públicas Municipais de Fortaleza, e especial-
mente as salas de pré-escola integrantes dessas Escolas, 
construíram o seu PPP. Já nas escolas públicas estaduais, 
segundo informações contidas no documento Gestão Integrada 
da Escola (GIDE), o PPP associou-se ao Plano de Gestão que 
o processo de escolha de Diretores induziu. Esta exigência 
prevista a partir da LDB/96”¹, trouxe a obrigatoriedade da ela-
boração deste documento, por todas as escolas da rede públi-
ca, tomando como norte os princípios estabelecidos pela atual 
legislação. Foram trabalhados, então, três documentos de 
Planejamento: o PPP - Projeto Político Pedagógico, PDE - 
Plano de Desenvolvimento da Escola e o PMMEB - Programa 
de Modernização e Melhoria da Educação Básica. Enquanto o 
PPP norteia a concepção da escola, visto que delineia a visão 
de sociedade, homem e a educação que pretende, o PDE e o 
PMMEB são vistos como instrumentos gerenciais que disponi-
bilizam ferramentas para a escola, estando o PDE focalizado 
na gestão estratégica e o PMMED na melhoria contínua e na 
gestão dos resultados². Para as escolas privadas, com fins 
lucrativos, como não se configuram como uma rede, fica a 
critério de cada unidade escolar a elaboração das suas propos-
tas pedagógicas, que normalmente segue a concepção de 
educação que a escola elege e que é definida pelo Conselho 
de Educação do Sistema de Ensino ao qual pertencem. No 
caso de Fortaleza, enquanto não for definido formalmente seu 
sistema e criado o Conselho Municipal de Educação, é o Con-
selho de Educação do Ceará - CEC que define. Desta forma, 
pode-se concluir que todas as escolas, creches e pré-escolas 
de Fortaleza que são credenciadas ou autorizadas a funcionar 
pelo Conselho de Educação do Ceará - CEC possuem propos-
ta pedagógica, visto que esta é uma das exigências para seu 
credenciamento, em conformidade com a Resolução Nº. 
361/2000 - CEC.  
 
1.4. Diretrizes 
1. A educação é direito de todos sendo, pois, de responsabili-
dade do Poder Público Municipal a garantia de Educação Infan-
til gratuita e de qualidade a todas as crianças de 0 a 5 anos, 
independente de raça, gênero, classe social, credo ou qualquer 

outra forma de preconceito ou discriminação social, de acordo 
com o que determinam os princípios da legislação nacional 
(LDB/96). 2. Todas as ações desenvolvidas pelas instituições 
de Educação Infantil dos Sistemas de Educação do Município 
de Fortaleza devem estar em consonância com os princípios 
expressos neste Plano. 3. Será implantada progressivamente a 
Educação Infantil em tempo integral, especialmente em pré-
escolas para as crianças de 4 à 5 anos de idade. Esta iniciati-
va, além de configurar-se como uma necessidade de suas 
famílias, é também a oportunidade ímpar para que seja garan-
tida às crianças uma educação integral e integrada, desde que 
oferecida com qualidade. 4. É obrigatória a oferta de atendi-
mento educacional às crianças com deficiência desde a 1ª 
etapa da educação básica, respeitando a faixa etária estabele-
cida para a educação infantil, em conjunto com as demais 
crianças, na rede regular de ensino, sempre que demandado 
por seus familiares ou responsáveis e observadas as condições 
determinadas pela legislação em vigor. 5. É indispensável a 
articulação da Educação Infantil com as demais etapas da 
Educação Básica e com outras áreas, especialmente com a 
Cultura, a Saúde e a Assistência Social, dentre outras, no intui-
to de assegurar um atendimento de qualidade às crianças e às 
suas famílias. 6. O princípio da gestão democrática deve em-
basar a gestão das instituições de Educação Infantil (creches, 
pré-escolas e/ou Centros de Educação Infantil - CEIs), vincula-
das aos Sistemas de Educação, que deve levar em considera-
ção as opiniões, críticas e sugestões dos profissionais que aí 
trabalham e da comunidade atendida. 7. As instituições que 
atendem crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de idade devem 
obedecer à legislação nacional educacional em vigor e organi-
zar seus processos para credenciamento junto ao Conselho de 
Educação do Sistema Educacional a que pertencem. 
__________________ ¹VIEIRA, Maria Marlene Amâncio e 
AQUINO, Marisa Botão de. Gestão Integrada da Escola. 
Fortaleza, SEDUC, p. 8, 2006. ______________ ²Idem, Ib. p. 8. 
8. O envolvimento e a responsabilidade de todos os órgãos 
municipais, especialmente da Secretaria de Educação e equi-
pes das Secretarias Executivas Regionais e dos gestores das 
instituições de creches, préescolas e centros de Educação 
Infantil é condição imprescindível para a efetiva implementação 
deste Plano Municipal de Educação. 9. As instituições de Edu-
cação Infantil que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade 
devem ter como referência para realização de seu trabalho, 
uma Proposta Pedagógica, elaborada em conjunto com a co-
munidade educacional, que propicie o desenvolvimento, a 
aprendizagem e o bem-estar das crianças e dos profissionais 
que lá trabalham, levando em consideração os interesses, as 
múltiplas linguagens e línguas, formas de interação de todas as 
crianças. 10. O professor que atua com a criança de 0 a 5 anos 
de idade é mediador privilegiado dos seus processos de a-
prendizagem e desenvolvimento, devendo portanto, acreditar 
em suas múltiplas potencialidades, ser sensível às suas neces-
sidades, estimular a ampliação e a construção de novos co-
nhecimentos e habilidades e promover sua crescente autono-
mia. 11. O professor de criança de 0 a 5 anos, conforme a 
legislação em vigor, deve estar habilitado para esta função 
devendo, também, contar com uma formação continuada que 
garanta seu aprimoramento profissional. 12. A formação profis-
sional dos professores que atuam com crianças de 0 a 5 anos 
de idade deve estar aliada à ascensão funcional, garantida nos 
planos de cargos, carreiras e salários, proporcionando melhori-
as salariais e a sua permanência na área. 13. A avaliação das 
crianças deve ser realizada pelo professor de maneira sistemá-
tica e contínua, levando em consideração seus processos de 
aprendizagem e desenvolvimento sem, no entanto, ter caráter 
seletivo, tampouco ter como objetivo a promoção para o Ensino 
Fundamental; deve contribuir, ainda, para levantar subsídios 
que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica das 
equipes profissionais que trabalham com a criança. 14. Para 
realizar adequadamente seu trabalho, os professores que atu-
am com crianças de 0 a 5 anos devem contar com o apoio de 
profissionais que possuam conhecimentos específicos sobre 
essa faixa etária, e, caso seja necessário, com o apoio peda-
gógico de profissionais de outras áreas, como: psicólogos, 
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sociólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicopedago-
gos, pediatras, odonto pediatras e psicomotricistas. 15. As 
instituições de Educação Infantil que atendem crianças de 0 a 5 
anos de idade precisam apresentar no seu quadro de funcioná-
rios, profissionais responsáveis pela limpeza, preparação de 
alimentos, segurança etc. os quais devem ter escolaridade 
mínima compatível para exercerem suas funções³. 16. Para 
que as instituições de Educação Infantil desenvolvam um traba-
lho pedagógico de qualidade devem contar com uma adequada 
estrutura física, conforme os Parâmetros Básicos de Infra-
estrutura para Instituições de Educação Infantil e os Parâme-
tros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil4 que 
estabelecem a necessidade de materiais pedagógicos, livros 
de literatura infantil e brinquedos de boa qualidade, e em quan-
tidade suficiente e com uma alimentação saudável, diversifica-
da e adequada a cada faixa etária. 17. Deverá ser garantida a 
ampliação dos recursos orçamentários e financeiros, com base 
no estudo custo-aluno-qualidade, elaborado pelo INEP/MEC. 
_____________³Resolução de nº. 361/2000 - CEC _________ 
4BRASIL. MEC, Secretaria de Educação Básica, Brasília - DF, 
2006. 18. Será garantido o exercício do controle social no  
atendimento público, gratuito e de qualidade à Educação Infan-
til ofertada em creches, pré-escolas, e/ou Centros de Educação 
Infantil - CEIs públicas e privadas sob a responsabilidade com-
partilhada entre poder público e sociedade civil organizada. 19. 
Deverá ser garantida, desde a Educação Infantil, a discussão 
da importância e o respeito ao povo negro, e de suas raízes 
históricas, de acordo com a legislação em vigor. 

1.5. Objetivos/metas 
1. Assegurar, mediante Regime de Colaboração com o Estado 
e a União, recursos financeiros para a manutenção e o desen-
volvimento da Educação Infantil. 2. Promover a articulação da 
Educação Infantil com as demais etapas e modalidades do 
sistema educacional. 3. Integrar ações da Secretaria Municipal 
de Educação com áreas diversas, especialmente com a Cultu-
ra, a Assistência Social e a Saúde, a fim de garantir o melhor 
atendimento às crianças de 0 a 5 anos e suas famílias, nas 
instituições de Educação Infantil. 4. Assegurar o atendimento 
adequado às crianças com deficiência, na rede regular de en-
sino, em conjunto com as demais crianças. 5. Garantir o aten-
dimento educacional especializado, em contra turno, às crian-
ças com deficiências, matriculadas no sistema regular de ensi-
no, respeitando suas diferenças e especificidades. 6. Assegu-
rar que as instituições de Educação Infantil públicas e privadas 
se adequem às disposições constitucionais federal e municipal, 
ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil (MEC/CNE, 1998), nas Diretrizes Operacionais 
para a Educação Infantil (MEC/CNE, 2000), no Plano Nacional 
de Educação (2001), na Resolução 361/2000 do Conselho de 
Educação do Ceará, nos Parâmetros Nacionais de Infra-
Estrutura para Instituições de Educação Infantil (MEC, 2005) e 
nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 
Infantil (MEC, 2006). 7. Ampliar o atendimento educacional às 
crianças de 0 a 5 anos de idade pelo poder público municipal, 
com atenção especial à faixa etária de 0 a 3 anos, e implantar, 
progressivamente, o atendimento em período integral às crian-
ças de 4 a 5 anos de idade, conforme o disposto no Plano 
Nacional de Educação (PNE, 2001). 8. Extinguir, progressiva-
mente, até o ano 2012, o atendimento de pré-escola mantido 
pelo poder público municipal em escolas anexas, bem como 
substituir aqueles prédios que não oferecem condições físicas 
de qualidade para o atendimento de creches e pré-escolas. 9. 
Integrar efetivamente, até 2017, as instituições de Educação 
Infantil ao sistema de ensino, por meio de autorização e cre-
denciamento destas pelo Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza ou pelo Conselho de Educação do sistema de ensino 
a que pertencem. 10. Garantir que, até o final de 2012, as insti-
tuições de Educação Infantil públicas e privadas elaborem, 
implementem e avaliem suas propostas pedagógicas com a 
participação de toda a comunidade escolar e de acordo com as 
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, e demais legis-
lação vigente. 11. Promover a articulação e a comunicação 
entre as instituições de Educação Infantil e as famílias ou res-

ponsáveis pelas crianças matriculadas nessas instituições. 12. 
Estimular, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, a 
participação da comunidade na gestão administrativa, financei-
ra e pedagógica das instituições de Educação Infantil. 13. Es-
tabelecer, a partir de 2008, uma Política de Formação Continu-
ada e de valorização dos trabalhadores da educação e demais 
profissionais que atuam na Educação Infantil. 14. Assegurar, a 
partir de 2008, condições para que os professores que atuam 
na Educação Infantil possam mediar e acompanhar adequa-
damente as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. 
15. Garantir que, até 2012, todos os trabalhadores da educa-
ção que atuam na Educação Infantil recebam permanente 
acompanhamento, orientação e apoio pedagógico de um pro-
fissional com conhecimentos específicos nesta área. 16. Ga-
rantir, até 2012, que as instituições de Educação Infantil dispo-
nham de profissionais de apoio (tais como vigias, porteiros, 
zeladores, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e auxilia-
res de merendeiras e gestores) em número adequado ao seu 
funcionamento e que eles sejam qualificados para as suas 
atribuições, tenham escolaridade compatível e formação ne-
cessária para, ao exercerem as suas funções, participarem 
adequadamente no cuidado e educação das crianças. 17. As-
segurar, até 2012, que as instituições de Educação Infantil 
vinculadas ao poder público municipal, disponham de alimenta-
ção, equipamentos, brinquedos, materiais pedagógicos e livros 
de literatura infantil adequados às características, necessida-
des e interesses das crianças e em quantidade suficiente. 18. 
Organizar e tornar público, um Banco de Dados da Educação, 
com atenção especial para a Educação Infantil e, promover 
permanente atualização, com o rigor que lhe é necessário, com 
o propósito de subsidiar adequadamente as decisões dos ges-
tores públicos. 19. Solicitar da Secretaria Municipal de Educa-
ção (SME) e da Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC), 
dados de atendimento/matrícula por idade e não apenas por 
faixa etária, para analisar e entender o que significa o total de 
atendimento por faixa etária. 20. Estimular que todas as institu-
ições de Educação Infantil do município de Fortaleza participem 
do censo escolar promovido pelo MEC. 21. Garantir, fortalecer 
e dar continuidade ao processo de divulgação da chamada 
escolar à todas as etapas e modalidades do sistema público de 
educação nos diferentes veículos de comunicação. 22. Assegu-
rar que a Secretaria Municipal de Educação, e os gestores das 
instituições de Educação Infantil participem do processo de 
implementação do Plano Municipal de Educação de Fortaleza e 
da Política Municipal de Educação Infantil, de forma a contribuí-
rem efetivamente para a melhoria do atendimento ás crianças 
em todas as instituições de Educação Infantil de Fortaleza. 23. 
Respeitar a Identidade e promover a auto-estima das crianças 
afro-descedentes no contexto social. Aplicar a Lei 10.639/2003 
sobre a história da África e afro-descendentes. 24. Garantir que 
até 2017, o poder público municipal assuma a demanda exis-
tente para a faixa etária de 0 a 3 anos. 25. Garantir um progra-
ma sócio cultural para atender as necessidades das crianças 
na faixa etária de 0 a 5 anos a partir de 2008. 

1.6. Ações 
1. Criação de indicadores, definidos de acordo com os Parâme-
tros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, de modo 
a assegurar seu controle e sua melhoria. 2. Definição no orça-
mento anual da Prefeitura Municipal de Fortaleza, tornando 
público os recursos financeiros para a construção, reforma, 
ampliação e manutenção das instituições que atendem à Edu-
cação Infantil. 3. Implementação da reforma, da ampliação e da 
manutenção das instituições que atendem a Educação Infantil, 
que funcionam em prédios próprios, de acordo com os padrões 
estabelecidos nos Parâmetros Nacionais de Infra-estrutura e 
obedecendo a critérios de prioridade. 4. Atendimento, na cons-
trução de novos equipamentos e na reforma daqueles já exis-
tentes, às demandas expressas no Orçamento Participativo. 5. 
Remanejamento das crianças atendidas em instituições anexas 
para uma instituição patrimonial que funcione em prédio com 
instalações adequadas próximo à sua residência. 6. Implemen-
tação de forma progressiva, da municipalização das instituições 
conveniadas de Educação Infantil. 7. Aumento do valor dos 
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recursos financeiros repassados às creches municipalizadas de 
modo a permitir um atendimento de qualidade às crianças, 
havendo fiscalização especifica por parte da Secretaria Munici-
pal de Educação - SME, Secretarias Executivas Regionais - 
SERs e Comunidade. 8. Composição das turmas de Educação 
Infantil respeitando a razão adulto/criança determinada na 
Resolução 361/2000 do CEC. 9. Eliminação, nas instituições de 
Educação Infantil mantidas pelo poder público e pela iniciativa 
privada, das barreiras arquitetônicas que dificultam a locomo-
ção das crianças com deficiências. Instalação de equipamentos 
de segurança. 10. Criação de um grupo de trabalho na Secre-
taria Municipal de Educação - SME responsável pela realização 
de estudos, pesquisas e diagnósticos acerca da Educação 
Infantil no município de Fortaleza. 11. Criação de uma equipe 
de trabalho com representantes dos diversos órgãos munici-
pais, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, para 
que, junto com os gestores das instituições de Educação Infan-
til vinculadas ao poder público, desenvolvam ações no sentido 
de implementar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de 
Educação Infantil. 12. Realização do levantamento das institui-
ções de Educação Infantil vinculadas ao poder público munici-
pal que ainda não estão credenciadas e autorizadas pelo CEC 
e apoiá-las tecnicamente nesse processo de credenciamento. 
13. Estabelecimento de um procedimento anual de chamamen-
to para a matrícula e registro da demanda para a Educação 
Infantil. 14. Realização de levantamento projetivo da demanda 
de crianças a serem atendidas a fim de determinar o número 
de professores necessários a esse atendimento. 15. Realiza-
ção, a partir de 2008, de um procedimento anterior à lotação de 
professores, a fim de definir quais os que atuarão, prioritaria-
mente, na Educação Infantil, assumindo uma turma de creche 
ou duas de pré-escola. 16. Criação de espaços por pólos em 
cada uma das regionais, que atendam às famílias no cadastro 
das demandas de matriculas excedentes. 17. Realização, a 
partir de 2008, da lotação de professores para a Educação 
Infantil conforme perfil estabelecido na Política Municipal de 
Educação Infantil de Fortaleza respeitando a proporção profes-
sor/aluno prevista pela Resolução do Conselho de Educação 
do Ceará - CEC 361/2000 ou do Conselho Municipal de Edu-
cação - CME. 18. Adaptação do horário dos professores que 
trabalham em instituições que atendam crianças em período 
integral, respeitando a razão criança/adulto estabelecida pelo 
Conselho Municipal de Educação - CME de forma a garantir a 
permanente atenção às crianças por parte desses profissionais. 
19. Seleção, a partir de um estudo preliminar, dos Centros de 
Educação Infantil - CEIs passíveis de serem reformados de 
modo a possibilitar o atendimento em período integral para as 
crianças de 0 a 5 anos, de acordo com a demanda existente e 
com os Parâmetros Nacionais de Infra-Estrutura. 20. Constru-
ção de novos Centros de Educação Infantil - CEIs, próximos à 
Escola de Ensino Fundamental, adequados para o atendimento 
integral das crianças de 0 a 5 anos. 21. Certificação de que as 
turmas que acolhem crianças com deficiências, possuam um 
número menor de crianças do que aquele estabelecido na 
Resolução 361/2000 do CEC. 22. Priorização de suporte de 
pessoal de apoio aos professores que tenham em suas turmas 
crianças com deficiências. 23. Oferecimento às crianças com 
deficiências, que tenham dificuldade de locomoção, e para o 
seu acompanhante, de transporte gratuito tanto para ir à escola 
como para ir à instituição que preste o atendimento especiali-
zado. 24. Renovação dos convênios já existentes com as insti-
tuições responsáveis pelo atendimento educacional especiali-
zado às crianças de 0 a 5 anos e ampliação do número de 
convênios de acordo com a demanda de Educação Infantil, 
após avaliação pela equipe da Secretaria Municipal de Educa-
ção (SME) e Secretarias Executivas Regionais (SER), respon-
sáveis pelo acompanhamento às unidades de ensino. 25. Arti-
culação da Educação Infantil com o ensino Fundamental de 
forma que se evite o impacto da passagem de uma etapa para 
a outra, respeitando as características específicas da criança. 
26. Fortalecimento da integração das instituições de Educação 
Infantil no sistema educacional, por meio de Regime de Cola-
boração estabelecido com as demais esferas administrativas, 
estadual e federal. 27. Oferecimento de suporte técnico para 

promoção do fortalecimento institucional e da gestão democrá-
tica das instituições de Educação Infantil mantidas pelo poder 
público municipal. 28. Implementação de ações (reuniões, 
encontros, contatos, etc.) para fortalecimento das relações e 
das funções das instituições de Educação Infantil e das famílias 
acerca da educação e cuidado das crianças. 29. Divulgação 
permanente, dos programas de apoio e orientação às crianças 
e às suas famílias, existentes nas áreas da Assistência Médica, 
Social e Cultural. 30. Realização de encontros com as equipes 
técnicas da Secretaria Municipal de Educação - SME, Secreta-
rias Executivas Regionais - SERs e a comunidade escolar para 
a discussão e estudo dos Parâmetros Nacionais de Qualidade 
para a Educação Infantil e dos Parâmetros Nacionais de Infra-
Estrutura para Instituições de Educação Infantil. 31. Realização 
de estudos sistemáticos pelas Equipes Técnicas da Secretaria 
Municipal de Educação - SME e Secretarias Executivas Regio-
nais - SERs para serem implementados os Conselhos Escola-
res e outras formas de participação da comunidade escolar 
local na melhoria do funcionamento das instituições de Educa-
ção Infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas 
e dos recursos pedagógicos. 32. Oferecimento de cursos de 
formação contínua que contemplem conhecimentos específicos 
acerca da educação das crianças de 0 a 5 anos, aos gestores 
e especialistas das instituições que atendam à Educação Infan-
til. 33. Promoção de encontros sistemáticos de estudo, por 
instituição, com toda a comunidade escolar, sobre o desenvol-
vimento e aprendizagem da criança de 0 a 5 anos, para discutir 
os processos de elaboração, implementação e avaliação das 
propostas pedagógicas. 34. Oferta às instituições de Educação 
Infantil de apoio técnico e pedagógico à elaboração, implemen-
tação e avaliação de suas propostas pedagógicas através do 
acompanhamento de técnicos da SME e de cada SER. 35. 
Colocação em pauta em todos os encontros relacionados à 
construção da proposta pedagógica, os objetivos da Educação 
Infantil. 36. Definição de critérios e perfis dos professores que 
atuarão na Educação Infantil. 37. Realização de concurso pú-
blico para professor, na rede pública, em que sejam aferidos 
conhecimentos acerca do cuidado e da educação das crianças 
de 0 a 5 anos. 38. Garantir aos professores da rede municipal 
de educação que possam optar entre lecionar exclusivamente 
nas turmas de Educação Infantil ou serem remanejados para 
outra etapa da Educação Básica, de acordo com o seu desejo 
e adequação ao perfil profissional exigido. 39. Elaboração, 
através de uma parceria com as universidades públicas e com 
a participação de professores e demais profissionais do magis-
tério, de um programa de formação continuada para os profes-
sores da Educação Infantil. 40. Definição no orçamento, de 
recursos específicos para viabilização da realização de cursos 
de formação continuada. 41. Inclusão na formação dos profes-
sores, de conteúdos relativos ao atendimento de crianças com 
deficiência. 42. Promoção sistemática de cursos de formação 
continuada na área de Educação Infantil para os professores e 
demais profissionais da área do magistério. 43. Oferta de cur-
sos de curta e de longa duração direcionados aos professores 
que atendam crianças com deficiência, tais como cegueira, 
surdez e visão subnormal, bem como garantir o material peda-
gógico específico para efetivação da aprendizagem do aluno. 
44. Inclusão no Plano Municipal de Cargo, Carreiras e Salários, 
da garantia de programa de capacitação profissionais da carrei-
ra do magistério que atuam na Educação Infantil que participa-
rem de cursos de formação continuada com carga horária mí-
nima de 40 horas. 45. Acompanhamento sistemático ao traba-
lho dos profissionais da educação que atuam na Educação 
Infantil, por um profissional da educação com conhecimentos 
específicos nessa área. 46. Promoção da avaliação e do a-
companhamento sistemático do desempenho do professor, 
tendo em vista a melhoria da qualidade do seu trabalho junto 
às crianças, ou o seu remanejamento para outra etapa da Edu-
cação Básica. 47. Credenciamento de profissionais docentes 
(um para cada seis turmas de Educação Infantil) com conheci-
mentos específicos na área para acompanhar o trabalho do-
cente. 48. Apoio pedagógico ao Profissional de Educação In-
fantil responsável pelo acompanhamento pedagógico, por um 
técnico da Secretaria Municipal de Educação - SME e Secreta-
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rias Executivas Regionais - SERs. 49. Garantia do cumprimen-
to dos dias de planejamento previstos no calendário escolar 
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação - SME e que 
se constituam em oportunidades de aprimoramento profissional 
e melhoria do trabalho pedagógico. 50. Promoção de encontros 
regulares com os professores e demais profissionais do magis-
tério que atuam na Educação Infantil para a reflexão coletiva 
sobre suas práticas, tendo como base a proposta pedagógica 
da instituição. 51. Criação do Centro de Apoio para o trabalho 
educacional realizado com as crianças de 0 a 5 anos que dis-
ponham de profissionais na área de nutrição, assistência social, 
psicologia, fonoaudiologia, psicomotricistas, pediatras, odonto-
pediátras e psicopedagogos entre outros. 52. Realização de 
concurso público, na rede pública, para o ingresso de profissio-
nais de apoio, responsáveis pela limpeza, preparação de ali-
mentos, segurança, entre outros. 53. Oferta de cursos periódi-
cos de formação em serviço para a atualização permanente e o 
aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais de apoio. 
54. Ampliação da equipe de nutricionistas, por Regional, para 
fazer o acompanhamento acerca da qualidade da alimentação 
(apropriação à faixa etária, variedade, riqueza nutricional, etc.) 
do seu armazenamento e distribuição, com acompanhamento 
periódico. 55. Criação de um cardápio adequado e distribuição 
para as instituições de Educação Infantil, da alimentação a ser 
oferecida às crianças. 56. Adequação das instituições de Edu-
cação Infantil para que apresentem condições para o apropria-
do armazenamento, preparo e oferecimento da alimentação às 
crianças. 57. Oferta, às crianças de uma alimentação que tenha 
como base o cardápio padrão elaborado pela equipe de nutri-
cionistas. 58. Elaboração anual, do plano de trabalho para 
captação de recursos financeiros junto às esferas Federal e 
Municipal para a aquisição de material pedagógico, equipa-
mentos e brinquedos. 59. Aquisição e distribuição regular, para 
todas as instituições de Educação Infantil, de material pedagó-
gico, livros de literatura infantil, equipamentos e brinquedos 
(listados previamente) em quantidade proporcional ao número 
de crianças atendidas e adequadas às diferentes faixas etárias. 
60. Encaminhamento aos órgãos competentes dos casos de 
evasão de criança, dos casos de suspeita de maus tratos ou 
violência de qualquer natureza a crianças matriculadas em 
creche, pré-escola e/ou centros de educação infantil. 61. Capa-
citação para todos os professores da educação infantil em 
história da África em consonância com os fóruns ou entidades 
negras. 62. Aquisição de material pedagógico: literatura infantil, 
brinquedos, cantos, imagens etc que incluam a valorização da 
cultura negra. 63. Substituição de material pedagógico que 
contenha qualquer tipo de discriminação racial. 64. Elaboração 
de normas e procedimentos para o funcionamento das institui-
ções de educação infantil. 65. Garantir que a função de coor-
denador de creches municipalizadas seja exercida por profis-
sionais vinculados à rede municipal de ensino. 66. Garantir a 
contratação de professores nas creches, em número suficiente, 
levando em consideração que a carga horária diária da perma-
nência das crianças na creche é de 10 horas, e a carga horária 
dos professores é de 8 horas. 
 
2. ENSINO FUNDAMENTAL 
2.1. Caracterização 
 O Ensino Fundamental é a etapa de escolariza-
ção que corresponde ao atendimento das crianças de seis aos 
dez anos - de 1ª à 5ª série - e dos adolescentes de onze aos 
quatorze anos - de 6ª à 9ª série, conforme prevê a Lei nº 
11.276, de 06 de fevereiro de 20061. Portanto, este nível de 
ensino atinge duas temporalidades: a infância e a adolescên-
cia. Em todos estes recortes de idade há, certamente, uma 
parte de arbitrário, uma vez que o desenvolvimento humano 
não se dá de forma rígida, e os próprios organismos e legisla-
ções nacionais e internacionais divergem quanto às fases que 
caracterizam a infância e a adolescência. Entretanto, tendo em 
vista a necessidade de uniformizar esses períodos para se 
adaptar ao nosso sistema escolar, estes serão os recortes 
adotados neste documento. A Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 208, determina que o Ensino Fundamental é 
obrigatório e gratuito. Garante também sua oferta gratuita para 

todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria2. O 
mesmo artigo garante, em seu inciso VII o “atendimento ao 
educando, no Ensino Fundamental, através de programas 
suplementares de material didático, transporte, alimentação e 
assistência à saúde”. Além disso, também garante, que “o 
acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjeti-
vo”; que “o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente”; e que por fim, “compete ao Poder 
Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
freqüência à escola”. Os objetivos deste nível de ensino são 
definidos no Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, mormente através do pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo, como base para seu aprimoramento como 
cidadão, e pessoa humana no convívio familiar e social. “Art. 
32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos 
de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, me-
diante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) I - o de-
senvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendi-
zagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habili-
dades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento 
dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. § 1º - 
É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o Ensino Fun-
damental em ciclos. § 2º - Os estabelecimentos que utilizam 
progressão regular por série podem adotar no ensino funda-
mental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 
avaliação do processo de ensino aprendizagem, observadas as 
normas do respectivo sistema de ensino. ______________¹A 
duração do Ensino Fundamental até há pouco tempo era de 
oito anos. Atualmente, é de nove anos, por determinação da 
Lei n° 11 274, que institui a inclusão das crianças de seis anos 
de idade. A Resolução CNE/CEB n° 3/2005 fixa como condição 
para a matrícula de crianças de seis anos de idade no Ensino 
Fundamental que essas, obrigatoriamente, tenham seis             
anos completos ou a completar no início do ano letivo em cur-
so. Com esta ampliação, mais crianças serão incluídas no 
sistema educacional obrigatório, especialmente aquelas per-
tencentes aos setores populares que têm menor acesso ao 
sistema escolar. ²Esse segmento será tratado no PME no capí-
tulo da Educação de Jovens e Adultos. § 3º - O Ensino Funda-
mental regular será ministrado em língua portuguesa, assegu-
rada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. § 4º - O 
Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino a distân-
cia utilizado como complementação da aprendizagem ou em 
situações emergenciais. § 5º - O currículo do Ensino Funda-
mental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direi-
tos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição 
de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 
2007).” 

2.2. Diagnóstico 
 O Ensino Fundamental cuja duração é de nove 
anos está dividido em dois segmentos: o primeiro, abrange as 
crianças de 06 a 10 anos, e vai da 1ª à 5ª série; o segundo, 
abrange os adolescentes de 11 a 14 anos, e vai da 6ª à 9ª 
série. A tabela 11 mostra que a população potencial do Ensino 
Fundamental, em Fortaleza, foi em 2006, de 431.738 crianças 
e adolescentes (de seis a quatorze anos de idade). Este total 
se reparte em 228.781 crianças, para o primeiro segmento do 
Ensino Fundamental (1ª à 5ª série); e, em 201.957 adolescen-
tes, para o segundo segmento (6ª à 9ª série). 
 
TABELA 11 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DE FORTALEZA 

PARA 2005, 2006 E 2007 
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POPULAÇÃO PROJETADA 
Faixa Etária 2005 2006 2007 
6 a 10 anos 224.807 228.781 232.721 

11 a 14 anos 198.449 201.957 232.721 
15 a 17 anos 153.601 156.316 159.008 

Total 576.857 587.054 624.450 
Fonte: IBGE/Datsus. 

 Na tabela 12 tem-se a evolução das matrículas 
na Educação Básica, na cidade de Fortaleza, considerando-se 
todas as dependências administrativas incluídas no período de 
2002 a 2006. Pode-se ver que, em 2006, foram matriculadas 
no Ensino Fundamental 419.493 alunos e comparando-se com 
a população de 2006 (vide tabela 11) observou-se que 12.245 
crianças e adolescentes não foram atendidos. Recomenda-se, 
portanto, encontrar uma solução urgente para estas crianças e 
adolescentes que se encontram fora da escola. 

TABELA 12 - EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS NA  
EDUCAÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA 

(TODAS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS) -  
2002 E 2006 

Ano 2002 2006 
Educação Infantil 95.240 85.792 
Creche 9.735 18.017 
Pré-Escola 85.505 67.775 
Ensino Fundamental (Regular) 441.141 419.493 
Ensino Médio (Regular) 138.276 143.743 
Educação Especial (Total) 4.103 4.038 
Educação Profissional 0 7.470 
EJA (Total) 59.934 81.204 
EJA Presencial (Supletivo) 30.149 51.323 
EJA Semi-Presencial (Supletivo) 29.785 29.881 

Fonte: INEP (Resultados dos Censos Escolares 2002 e 2006). 

 A Rede Municipal de Fortaleza (ver tabela 13) 
apresentou em 2006: 198.577 alunos matriculados no Ensino 
Fundamental. Observa-se que nos últimos quatro anos, tem 

havido uma pequena variação, para mais ou para menos, de 
cerca de dois mil alunos. Em 2007 (tabela 14), o número de 
alunos matriculados foi de 197.596, sendo 129.754 alunos 
matriculados no Fundamental I, e 67.842 alunos matriculados 
no Fundamental II (tabela 14). 

TABELA 13 - MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE  
ENSINO - 2006 

Ano Creche Pré-

Escola 

Ensino 

Fundam. 

Ensino 

Médio 

Educ; 

Especial 

EJA 

(Presenc.) 

Total 

2002 1.685 42.239 182.080 689 346 21.096 248.135 

2003 4.928 31.223 200.439 877 472 23.164 261.163 

2004 5.909 29.239 197.073 821 162 19.597 252.801 

2005 5.708 28.917 200.509 584 164 17.826 253.708 

2006 6.650 27.058 198.577 445 153 17.233 250.166 

Fonte: INEP (Resultados do Censo Escolar 2006) 
* Nota: Em 2003 foram registrados no Censo Escolar 1.065 
alunos com 6 anos de idade no Ensino Fundamental. Em 2003 
o Ensino Fundamental era a partir de 7 anos. O MEC retroagiu 
estes alunos para a Classe de Alfabetização. 
 

TABELA 14 - QUANTITATIVO DE ALUNOS DA REDE 
 MUNICIPAL DE FORTALEZA POR MODALIDADE  

DE ENSINO - 2007 

Nível/Modalidade Alunos 
Educação Infantil 34.563 

Fundamental I 129.754 
Fundamental II 67.842 

Total Fundamental 197.596 
EJA 16.316 

Fonte: SME/CDIE/ASSEINF - outubro/2007 

 Na Tabela 15, tem-se a evolução da matrícula 
por tipo de ensino e dependência administrativa da série histó-
rica de 1995 a 2006. 

 
TABELA 15 - EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA DE FORTALEZA POR TIPO DE ENSINO E DEPENDÊNCIA  

ADMINISTRATIVA (1995-2006) 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO  
ANO TOTAL ESTAD. MUNIC. PARTIC. CRES % TOTAL ESTAD. MUNIC. PART. CRES % 
1995 399.285 163.330 64.572 171.383 - 77.747 42.341 1.892 30.416 - 
1996 437.986 157.093 81.769 199.124 9,7 87.150 43.584 1.992 38.624 12,1 
1997 437.369 163.554 115.429 158.386 -0,1 93.947 50.088 3.404 37.501 7,8 
1998 439.398 176.032 131.889 130.924 0,5 97.215 57.431 1.898 34.979 3,5 
1999 427.428 163.744 128.434 134.700 -2,7 113.826 68.639 1.647 40.804 17,1 
2000 440.761 168.088 151.776 120.342 3,1 118.871 75.834 816 39.841 4,4 
2001 439.226 147.778 171.743 119.705 -0,3 123.535 81.721 772 41.042 3,9 
2002 441.141 138.776 182.080 119.802 0,4 138.276 95.078 689 40.702 11,9 
2003 445.746 124.838 202.104 118.321 1,0 148.791 106.185 878 40.118 7,6 
2004 434.251 117.119 197.725 118.899 -2,6 151.445 110.392 821 38.875 1,8 
2005 413.435 100.208 200.509 112.181 -4,8 152.936 115.714 584 35.336 1,0 
2006 419.493 95.008 198.577 125.320 1,5 143.743 108.474 445 33.727 -6,0 

Fonte: SEDUC/COPPE/Central de Dados. 
 
 Vê-se por esta tabela que, em 2006, o maior 
número de matrículas do Ensino Fundamental, em Fortaleza, é 
da Rede Municipal, com 198.577, seguida pela Rede Particular 
com 125.320 e pela Rede Estadual com 95.008 matrículas. 
Outro dado importante referente ao Ensino Fundamental são 
as taxas de escolarização que refletem a distorção idade e 
série. Na Rede Municipal tem-se os seguintes dados: 

TABELA 16 - TAXAS DE ESCOLARIZAÇÃO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

1ª A 4ª SÉRIE E 5ª A 8ª SÉRIE NA REDE MUNICIPAL - 
 2002 A 2006 

1ª a 4ª série 5ª a 8ª série  
Ano Taxa Bruta³ Taxa Líquida4 Taxa Bruta Taxa Líquida 
2002 121,7 93,6 128,9 69,5 

2003 128,8 97,2 118,7 67,0 
2004 126,9 94,7 111,8 64,3 
2005 120,2 88,0 100,8 63,2 
2006 122,5 87,3 98,2 64,4 

Fonte: SEDUC/Central de Dados 
______________ ³Taxa Bruta designa a quantidade de matrícu-
las em todas as faixas etárias. 4Taxa Líquida designa a quanti-
dade de matrículas que correspondem a faixa etária. 
 
 No Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série (de 6ª à 
9ª séries - correspondentes em 2007) as taxas líquidas não são 
satisfatórias e de 1ª a 4ª série (séries correspondentes em 
2007: de 1ª a 5ª série) elas apresentam índices aceitáveis. As 
análises realizadas indicam a necessidade de programas dirigi-
dos à correção do fluxo escolar, e consequentemente, a ade-
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quação de idade x série. Por fim, vale elucidar os índices de 
abandono, aprovação e reprovação nas redes de Ensino Fede-

ral, Estadual, Municipal e Particular na série histórica de 2002 a 
2005. 

 
TABELA 17 - RENDIMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

ANO MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULAR FEDERAL 
 APROV REPROV ABAND APROV REPROV ABAND APROV REPROV ABAND APROV REPROV ABAND 

2002 75,5 15,0 9,6 72,6 12,1 15,3 95,0 3,6 1,4 98,3 1,7 0,0 
2003 71,5 14,7 13,8 72,3 13,3 14,5 95,3 3,3 1,4 93,8 6,2 0,0 
2004 71,9 16,7 11,4 71,1 13,6 15,3 95,5 3,3 1,1 91,8 8,2 0,0 
2005 70,5 17,6 11,9 72,6 14,6 12,8 95,7 3,5 0,8 87,9 12,1 0,0 
2006 70,1 17,1 12,8 - - - - - - - - - 

Fonte:SEDUC/Central de Dados 

 Analisando-se os dados de 2006 verifica-se que 
os índices de abandono da Rede Municipal totalizam 12,8% e 
somando-se o percentual de abandono ao percentual de repro-
vação tem-se 29,9% de alunos que não lograram êxito em seus 
estudos no ano em análise. Os maiores índices de abandono e 
reprovação na série histórica apresentada estão presentes nas 
redes: Municipal e Estadual. Em contrapartida, os maiores 
índices de aprovação escolar encontram-se nas redes: Particu-
lar e Federal. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DADOS EDUCA-
CIONAIS 
 As matrículas da Rede Municipal de Fortaleza, 
no Ensino Fundamental, mostram uma curva ascendente tendo 
como parâmetro o período de 1995 a 2002. Em 1995 a Rede 
Municipal tinha um total de 64.572 alunos matriculados e em 
2002 alcança 202.104, com um incremento positivo de 203,0%. 
Este acréscimo é motivado, principalmente, pela migração de 
alunos da Rede Estadual para a Rede Municipal a partir de 
1997/1998 com a introdução do FUNDEF. A partir de 2002 
observa-se a redução destes quantitativos, não apenas em 
Fortaleza, mas em praticamente todas as Dependências Admi-
nistrativas brasileiras, fenômeno sinalizado pelo INEP. Na Rede 
Municipal de Ensino em 2007, foram matriculados 247.315 
alunos sendo 196.453 no Ensino Fundamental. Na série histó-
rica de 1995 a 2006, as matrículas do Ensino Fundamental, em 
todas as Dependências Administrativas na Cidade de Fortale-
za, percebe-se um aumento discreto a uma variação positiva 
de 5,06%. É mister salientar que as taxas de escolarização 
brutas e líquidas vêm diminuindo ao longo dos anos. Onde o 
desejável seria taxas brutas e líquidas iguais. Em 2006 a taxa 
bruta de escolarização atingiu 109,6% enquanto a líquida 
87,3%. A distorção idade x série na rede municipal vem diminu-
indo principalmente com a introdução do Ensino Fundamental 
de nove anos, visto que em 2003 a taxa de distorção (alunos 
fora de faixa para a modalidade) alcançou 38,25% e chegamos 
a 2006 com 23,57%. Com relação à permanência de alunos na 
escola na rede Municipal foi observado que em 2006 a TPDA5 
atingiu 87,2%. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma 
política para crianças de 06 a 10 anos e adolescentes de 11 a 
14 anos, exige que sejam considerados os seguintes aspectos: 
• a garantia do lugar para a infância e juventude desenvolver o 
seu papel na sociedade; • a responsabilidade de cada setor 
que trabalhe com as faixas etárias citadas; • que se criem me-
canismos de reunir as crianças e jovens para permitir que eles 
expressem suas necessidades e aspirações e tomem parte nas 
decisões sobre as atividades que os atingem; • a reorientação 
do processo político, tanto dos agentes governamentais como 
dos não governamentais, para conceder às crianças e jovens 
seu lugar como beneficiários e contribuintes para todos os 
aspectos do desenvolvimento local e nacional; • que se criem 
mecanismos de consulta e participação das crianças, adoles-
centes e jovens na vida política, econômica e cultural. Reorga-
nização e formação para lideranças e grêmio escolares. 

2.3. Diretrizes 
 As diretrizes norteadoras do Ensino Fundamental 
estão contidas na Constituição Federal (1988), na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (1996) e nas Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental. Cabe ressaltar: 1. a 

universalização do Ensino Fundamental, considerando a indis-
sociabilidade entre acesso, permanência e qualidade de ensi-
no; 2. a ampliação progressiva da jornada escolar assegurando 
a infra-estrutura necessária à sua implantação permitindo o 
cumprimento dos deveres escolares, a prática de esportes, o 
desenvolvimento de atividades artísticas e sócio-culturais; 3. a 
garantia do atendimento pedagógico, a promoção de acompa-
nhamento nas instâncias de atendimento da Rede Pública 
Municipal e de políticas suplementares para transporte escolar, 
alimentação escolar, livro didático, de literatura e paradidático, 
assistência médica, médica - odontológica, psicológica, assis-
tência social, fardamento escolar completo, entre outros. Isso 
feito, através do regime de colaboração entre os entes federati-
vos União, Estados e Municípios; 4. a implementação de políti-
cas de transferência de renda mínima articuladas às políticas 
de geração de renda destinadas às famílias que comprovarem 
a necessidade de complementação na renda familiar, e ainda o 
monitoramento da freqüência e rendimento da aprendizagem 
para a permanência e sucesso escolar de seus filhos; 5. a 
implantação do planejamento intersetorial como política pública 
municipal entre a educação e saúde; 6. a implantação de currí-
culos escolares que possibilitem a interdisciplinaridade, interse-
torialidade e a inserção dos temas transversais, através de 
metodologias de ensino que vinculem a socialização dos co-
nhecimentos historicamente acumulados às vivências práticas, 
sociais e comunitárias, contemplando os determinantes sociais 
do território, as relações de gênero e a diversidade étnica, 
religiosa e sexual; 7. a inclusão da Filosofia como disciplina 
obrigatória nos currículos do Ensino Fundamental; 8. a auto-
nomia escolar e flexibilização na organização do trabalho pe-
dagógico, a fim de reorganizar-se os tempos e os espaços 
escolares, possibilitando a organização em séries anuais ou 
períodos semestrais, como também, em ciclos, por alternância 
de períodos de estudos, por grupos não-seriados, e até por 
formas diversas das listadas na lei, desde que observadas as 
normas curriculares e os demais dispositivos da legislação (Art. 
23, LDB/96); 9. a garantia da infra-estrutura física adequada e 
de qualidade a todas as escolas garantindo a acessibilidade, 
com a instalação de equipamentos para as tecnologias e para 
os espaços de atividades de formação artístico-culturais, espor-
tivas e recreativas; 10. a criação de fóruns permanentes forma-
dos por crianças, adolescentes e jovens para discussão e  
acompanhamento do Plano Municipal de Educação. 
________________ 5Taxa de Permanência Durante o Ano 

2.4. Objetivos e metas 
 1. Universalizar o atendimento de toda a clientela 
do Ensino Fundamental, a partir da data de aprovação deste 
plano, garantindo o acesso, a permanência e a efetiva aprendi-
zagem de todas as crianças na escola e estabelecendo pro-
gramas específicos nas regiões que demonstrarem necessida-
de, isso feito com a colaboração da União e do Estado, a fim 
de assegurar a qualidade da educação; 2. Garantir a obrigato-
riedade do Ensino Fundamental e sua realização em nove anos 
com início aos seis anos de idade; 3. Regularizar o fluxo esco-
lar, reduzindo em 50% dentro do período de 10 anos (5% ao 
ano), as taxas de repetência e abandono, por meio de progra-
mas de aceleração da aprendizagem e de recuperação parale-
la ao longo do curso, criando condições para a efetivação de 
uma aprendizagem significativa. 4. Estabelecer padrões míni-
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mos de infra-estrutura para o Ensino Fundamental de acordo 
com a Resolução nº 372/2002 - Conselho de Educação do 
Ceará - CEC, compatíveis com o tamanho dos estabelecimen-
tos e com a realidade do nosso município, incluindo: a) espaço, 
iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, 
segurança e temperatura ambiente, conforme a lei de creden-
ciamento em termos de espaço da escola; b) instalações sani-
tárias e outros espaços que assegurem boas condições de 
higiene; c) quadra poliesportiva com banheiros e vestiários; 
espaços adequados para programação cultural e recreação; 
biblioteca com acesso a internet; rádios escolares; salas de 
arte; e serviços de merenda escolar com refeitório; d) mobiliá-
rio, equipamentos e materiais pedagógicos recreativos e espor-
tivos, material de língua estrangeira (espanhol e inglês); e) 
telefone e serviço gráfico; f) informática e equipamento multi-
mídia para o ensino em laboratórios de informática, com aces-
so a internet, e equipamentos multimídia para o ensino e a 
administração escolar; g) salas de laboratórios: de ciências, 
matemática, línguas, artes; h) aparelho de fax e informatização 
das secretarias escolares. 5. Assegurar, com acompanhamento 
sistemático, que em 8 (oito) anos, todas as escolas atendam à 
totalidade dos itens propostos no item 04; 6. Submeter ao Con-
selho Municipal de Educação o funcionamento de escolas que 
atendam aos requisitos de infra-estrutura definidos, bem como 
a fiscalização do ensino privado. 7. Democratizar o espaço 
escolar para atividades recreativas, culturais e esportivas e 
comunitárias, garantindo segurança ao patrimônio e a comuni-
dade assistida; 8. Assegurar sistematicamente a implementa-
ção e atualização dos projetos políticos pedagógicos de todas 
as escolas. No período de três anos, garantindo a ampla parti-
cipação da comunidade, e a observância dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais e das diretrizes para o ensino fundamental; 
9. Promover e criar incentivos para a participação da comuni-
dade na gestão das escolas públicas municipais, universali-
zando, em dois anos, a efetivação de conselhos escolares ou 
órgãos equivalentes. 10. Apoiar e incentivar as organizações 
estudantis, como espaço de participação política e de exercício 
da cidadania; 11. Integrar recursos do Poder Público destinado 
à política social, em ações conjuntas da União, do Estado e 
Município, para garantir entre outras metas, a renda mínima 
associada às ações sócio-educativas, emprego e renda, para 
as famílias com carência econômica comprovada; sendo que 
esta renda seja subordinada à freqüência do aluno, controlada 
pela unidade escolar. 12. Manter e consolidar o programa de 
avaliação do livro didático criado pelo Ministério de Educação, 
estabelecendo entre seus critérios a adequada abordagem das 
questões de gênero e etnia e a eliminação de livros e textos 
discriminatórios, ou que reproduzam estereótipos acerca do 
papel da mulher, do negro, do índio e dos idosos de outras 
populações discriminadas; 13. Valorizar e estimular as publica-
ções didáticas e paradidáticas locais, que abordem a cultura 
local, entre outras temáticas regionais; 14. Ampliar progressi-
vamente a oferta de livros didáticos e paradidáticos, que não 
são ofertados pelo Ministério da Educação, a todos os alunos 
do Ensino Fundamental; 15. Prover de literatura, textos científi-
cos, obras clássicas de referência e livros didáticos de apoio ao 
professor das Escolas do Ensino Fundamental. 16. Garantir um 
acervo de livros de literatura e CD’s de MPB, música infantil e 
clássica no período de 02 (dois) anos; 17. Garantir a publica-
ção de livros e textos construídos por professores e alunos; 18. 
Ampliar através de concurso público o número de profissionais 
da educação nas escolas de 1ª à 9ª séries de forma a atender 
às necessidades pedagógicas do estudante nas áreas de arte 
e educação, educação física e língua estrangeira; informática 
educativa, bibliotecas, salas de apoio e especialistas em edu-
cação e acompanhamento pedagógico; 19. Garantir transporte 
escolar nas localidades onde à distância entre estudantes e 
escola seja maior que mil metros e onde haja demanda exce-
dente, de forma a garantir a escolarização dos alunos; 20. 
Garantir o provimento da alimentação escolar através de car-
dápio equilibrado de níveis calóricoprotéicos adequado à faixa 
etária sob a orientação de um nutricionista; 21. Assegurar que 
a carga horária semanal dos cursos diurnos compreenda, no 
mínimo 4 horas diárias de efetivo trabalho escolar, ou seja, 20 

horas semanais; 22. Ampliar progressivamente a jornada esco-
lar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja 
um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de 
professores, especialistas e funcionários em número suficiente, 
no decorrer dos 10 anos de vigência desse plano; 23. Prover 
nas escolas de tempo integral, no mínimo duas refeições, apoio 
às tarefas escolares, à prática de esportes, às atividades artís-
ticas e sócio-educativas; 24. Estabelecer, em cinco anos, a 
reorganização curricular do Ensino Fundamental inclusive dos 
cursos noturnos, de forma a adequá-los às características da 
população; 25. Reorganizar o trabalho docente na escola, de 
modo, a garantir a realização do planejamento, da avaliação da 
aprendizagem, dos estudos e da formação continuada dos 
profissionais da educação; 26. Implantar um sistema de avalia-
ção de aprendizagem na rede municipal em articulação com os 
profissionais da educação, para corrigir no processo as distor-
ções encontradas, através da adoção de medidas inovadoras e 
eficazes; 27. Criar um programa de reforço e monitoria da  
aprendizagem no contra turno; 28. Desenvolver um sistema de 
avaliação externa de aprendizagem municipal em articulação 
com os profissionais da educação; 29. Estimular formas mais 
flexíveis de organização escolar, bem como a adequada forma-
ção profissional dos professores, considerando a especificida-
de do alunado e as exigências do meio; 30. Assegurar a eleva-
ção progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante 
a implantação, em todos os sistemas de ensino, de um pro-
grama de monitoramento e correção dos indicadores do SAEB 
e dos SPAECE, e do sistema de avaliação municipal que ve-
nha a ser desenvolvido; 31. Realizar, anualmente, o censo 
escolar e mapear as crianças e adolescentes fora da escola, a 
fim de universalizar a oferta de ensino obrigatório; 32. Informar 
ao Conselho Tutelar e às SERs as faltas reiteradas dos estu-
dantes após notificação aos pais, isso feito pelos diretores 
escolares; 33. Assegurar que a educação ambiental e a con-
servação do patrimônio público sejam tratadas como temas 
transversais prioritários, sendo desenvolvidas como práticas 
educativas integradas, contínuas e permanentes. 34. Abordar a 
educação de trânsito como tema transversal em todas as séries 
do Ensino Fundamental; 35. Planejar as ações de educação e 
saúde de forma integrada às atividades escolares e comunitá-
rias; 36. Garantir a inclusão da história dos afro-descendentes 
no currículo; 37. Elaborar/construir material (textos e jogos) de 
filosofia, compatível com a idade das crianças e adolescentes. 

2.5. Ações 
1. Realização de programas de aceleração da aprendizagem e 
de recuperação paralela aos alunos do Ensino Fundamental. 2. 
Adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos 
alunos com deficiência. 3. Ambientação das escolas com espa-
ços adequados às atividades esportivas, recreativas, culturais e 
comunitárias. 4. Contratação de profissionais especializados 
para o atendimento adequado nas bibliotecas escolares e em 
outros espaços da escola, como: laboratórios de informática, de 
Línguas Estrangeiras, de educação física, artes e outros. 5. 
Atualização, conservação, criação e ampliação do acervo bi-
bliográfico. 6. Aquisição de mobiliário, equipamentos e materi-
ais pedagógicos de leitura, laboratórios, artes, Línguas Estran-
geiras, educação física e outros. 7. Reorganização curricular e 
atualização dos PPPs das escolas. 8. Criação de canais de 
publicações didádicas e paradidáticas locais bem como de 
livros e textos produzidos por professores e alunos da rede. 9. 
Implantação de um Sistema Municipal de Avaliação da Apren-
dizagem. 10. Realização anual da Chamada e Censo escolar 
municipal. 11. Ampliação progressiva da jornada escolar. 
 
3. ENSINO MÉDIO 
3.1. Caracterização 
 O sistema educacional brasileiro está organizado 
em dois níveis: a Educação Básica e a Educação Superior. A 
Educação Básica possui três etapas: Educação Infantil, o Ensi-
no Fundamental e o Ensino Médio. O Ensino Médio, etapa final 
da Educação Básica, com duração mínima de três anos atende 
a adolescentes de 15 a 17 anos, na faixa etária regular, bem 
como jovens, adultos e idosos, que não tiveram acesso ou 
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sucesso na provável idade certa. Neste documento abordar-se-
á os aspectos referentes ao Ensino Médio, bem como sua 
relação com a temporalidade regularmente determinada para 
seu atendimento: adolescentes e jovens. Para a Organização 
das Nações Unidas (ONU, 2001) são jovens os indivíduos entre 
15 e 24 anos. No Brasil, a adolescência corresponde ao grupo 
etário de 12 a 18 anos (Estatuto da Criança e do Adolescente, 
1990, art.2º). De acordo com o ECA, portanto, a população de 
15 a 17 anos é considerada como jovens e adolescentes. O 
conceito de juventude atravessa o tempo e modifica-se de 
acordo com a cultura, e se em alguns critérios de definição é a 
idade biológica, em outros, é a entrada no mercado de trabalho 
ou a capacidade de fazer as próprias escolhas. Compreende-
se, entretanto, que a adolescência não se restringe à idade, 
mas, sobretudo, ao momento do desenvolvimento humano, que 
se caracteriza, principalmente, pela maturidade do conheci-
mento, autonomia moral, identificação sexual, iniciação no 
mundo do trabalho, entre outros, e envolve o crescimento emo-
cional, com forte busca por uma identidade, através do enfren-
tamento de contradições consigo mesmo e com o mundo. Os 
jovens são capazes de ter emoções fortes e apaixonadas, de 
dedicar-se e preocupar-se com boas causas, de questionar as 
idéias recebidas, bem como desenvolver suas próprias idéias. 
Têm fome de espaço e de liberdade e, à medida que crescem, 
vão aos poucos aprendendo que crescer também significa ter 
responsabilidade por seus atos. Estes jovens têm o direito à 
continuidade dos estudos que atendam às suas necessidades 
cognitivas, sociais, físicas, afetivas e profissionais. Segundo os 
especialistas, a preparação para a continuidade nos estudos 
superiores não se [...] constitui mais o objetivo principal do 
Ensino Médio [...], embora este continue a ser um objetivo real 
[...] a preparação para uma vida de trabalho tornou-se tão im-
portante no Ensino Médio como a preparação para os estudos 
superiores”(UNESCO, 2003, 26). Mesmo sendo necessário 
formar e instruir, este objetivo é tido nas diretrizes como insufi-
ciente para o desenvolvimento psicossocial do adolescente, ou 
seja, do comportamento. O papel da escola média destina-se 
ao preparo da vida e, portanto, deve garantir o desenvolvimen-
to cognitivo e o atitudinal, a fim de desenvolver comportamen-
tos e competências necessárias para a vida no Século XXI. 
Cabe à escola diversificar seus serviços, flexibilizar sua organi-
zação e assegurar que seus currículos estabeleçam metas e 
objetivos claros, entre outros (UNESCO, 2003, 20). A participa-
ção da comunidade escolar (pais, professores, alunos, funcio-
nários e comunidade local) é fundamental para que a escola 
cumpra com seu objetivo de preparar o aluno para a vida, ca-
bendo ao poder público garantir, estimular e facilitar esta parti-
cipação. Na LDB (1996) as finalidades expressas para o Ensino 
Médio são: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhe-
cimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educandos para continuar aprenden-
do, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos 
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática no ensino de cada discipli-
na. (LDB/96, art. 35º.) A formação em nível médio deve prepa-
rar para a continuidade nos estudos, para o mundo do trabalho 
e para a formação humana e cultural do cidadão, tudo isso feito 
de maneira integrada. A LDB/96 estabeleceu a progressiva 
universalização do Ensino Médio, no entanto, há controvérsias 
quanto à obrigatoriedade desta etapa da Educação Básica. 
Segundo Marchand (2007) apesar da Constituição Federal 
(1988) não explicitá-la há o consenso de que vários segmentos 
da sociedade consideram o Ensino Médio como obrigatório, 
pelo menos para os jovens de até 18 anos, visto que a forma-
ção humana não se fará em oito ou nove anos (Lei 
nº11.274/2004). O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
(1990), estabelece no artigo 54, a progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio. O ECA define 
que a criança desde o nascimento até os 18 anos está sob a 

proteção do Estado. Sendo assim, o Ensino Médio é a etapa 
final da Educação Básica, cuja formação humana é direito 
inalienável do cidadão e deve estar pautada pelo aprofunda-
mento dos conhecimentos já adquiridos, na formação cidadã e 
profissional, articulada com a prática social, conforme estabele-
ce a LDB/96. 

3.2. Diagnóstico do ensino médio em Fortaleza 
 O acesso e a permanência dos jovens das ca-
madas menos favorecidas à escola de Ensino Médio é hoje 
uma conquista social, pois no passado apenas uma minoria da 
população jovem (das classes mais favorecidas) usufruía dessa 
etapa. Isso foi possível devido à pressão social pelo direito à 
educação pública, gratuita e de qualidade para todos, bem 
como à necessidade em atender as exigências decorrentes do 
processo de industrialização, que requisitava mão de obra mais 
qualificada para o mercado de trabalho. 

TABELA 18 - POPULAÇÃO E MATRÍCULA NO 
ENSINO MÉDIO DE FORTALEZA (1998 A 2006) 

Ensino Médio 
População Matrícula 

 
Ano 

15 a 17 Total 15 a 17 
1998 137.380 77.021 41.634 
1999 140.172 113.826 48.976 
2000 138.497 118.871 51.917 
2001 141.226 125.606 57.898 
2002 143.570 138.276 62.894 
2003 145.924 126.357 58.084 
2004 148.272 150.008 73.229 
2005 153.601 152.936 72.430 
2006 156.316 143.743 67.580 

Fonte: SEDUC, 2007. 
 
 Através da série histórica, percebe-se um au-
mento na matrícula do Ensino Médio na cidade de Fortaleza. A 
matrícula passou de 77.021, em 1998, para 143.743, em 2006, 
o que representa um acréscimo de 86,62%. Essa matrícula 
concentra-se na Rede Estadual, apresentando uma participa-
ção expressiva na rede privada e muito residual na redes fede-
ral e municipal (tabela 19). É bom lembrar que a LDB/96 atribui, 
entre entes federados, aos Estados, a prioridade de atendimen-
to ao Ensino Médio. Em Fortaleza, em 2006, 88.736 dos jovens 
entre 15 e 17 anos estavam fora do Ensino Médio, ou seja 
56,7% dessa população, revelando o reduzido acesso e per-
manência dos jovens neste nível de ensino. O Ensino Médio na 
Rede de Ensino Estadual tem apresentado uma expansão em 
número de matrículas, sobretudo entre 2003 e 2006, na ordem 
de 13,7%, fato que pode ser explicado pelo aumento da de-
manda em função do processo de universalização do Ensino 
Fundamental, e também, em parte, pela valorização desse 
nível de ensino no mercado de trabalho. Essa expansão está 
longe de saldar o déficit educacional nesse nível de ensino, 
principalmente entre os jovens de 15 a 17 anos. Por outro lado, 
convém destacar que o crescimento quantitativo das matrículas 
no Ensino Médio não pressupõe, necessariamente, uma melho-
ria na qualidade de ensino desse nível.

TABELA 19 - MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO NO  
MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

(POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA) 

Dependência 

Administrativa/Ano 

1997 1999 2001 2003 2005 2006 

Estadual 50.088 68.639 81.721 105.601 115.714 108.474 

Federal 2.954 2.736 2.071 1.610 1.302 1.097 

Municipal 3.404 1.647 772 877 584 445 

Particular 37.501 40.804 41.042 40.118 35.336 33.727 

Total 93.947 113.826 125.606 148.206 152.936 143.743 

Fonte: SEDUC/INEP 

 No tabela 19, percebe-se que a Rede Estadual 
mantém um aumento contínuo na matrícula. Em 1997, havia 
50.088 jovens no Ensino Médio, enquanto que em 2005 esse 
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número aumentou para 115.714, o que equivale a um aumento 
de 131% na taxa de atendimento. Vale ressaltar que não houve 
uma ampliação real de vagas no Ensino Médio, mas sim um 
redimensionamento do seu atendimento focalizando o Ensino 
Médio nas escolas públicas estaduais. Na esfera particular, a 
matrícula do Ensino Médio sofreu uma queda nos últimos anos, 
em 2003 havia 40.118 alunos no Ensino Médio, enquanto que 
em 2006 apenas 33.727 continuam nas escolas particulares, o 
que equivale a uma queda de 16% em suas matrículas. Acredi-
ta-se que essa queda relaciona-se às condições sócio-
econômicas das famílias, que não estão conseguindo mantê-
los nas escolas particulares. Nos últimos cinco anos (como 
mostra o tabela 20), verificou-se que o investimento, pelo Esta-
do, em construção ou aquisição de escolas públicas para o 
Ensino Médio foi muito baixo, tendo em vista a população que 
deve ser atendida nessa modalidade de ensino. Em 2002, 
havia 145 escolas específicas para o Ensino Médio, em 2006 o 
número de unidades escolares passou para 160. Nesse inter-
valo houve o acréscimo apenas de 15 prédios escolares para 
atender a demanda para o Ensino Médio na Rede Estadual. Na 
escola particular o número de escolas para o Ensino Médio 
apresentou um decréscimo de 7%. 

TABELA 20 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR  
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Estabelecimentos  
Ano 

 
Rede Ensino Médio EF e EM 

 Estadual 145 132 
 Federal 2 1 

2002 Municipal 0 1 
 Particular 131 117 
 Total 278 251 
 Estadual 158 145 
 Federal 2 1 

2004 Municipal 2* 2* 
 Particular 126 113 
 Total 288 261 
 Estadual 160 146 
 Federal 2 1 

2006 Municipal 1 1 
 Particular 122 108 
 Total 285 256 

 
Fonte: SEDUC/Central de Dados 
* O registro de dois estabelecimentos representa a Escola 
Municipal Filgueiras Lima (SER IV) e uma turma de Ensino 
Médio instalada na EMEIF Nossa Senhora Aparecida (SER I). 
Quanto às taxas de aprovação, reprovação e abandono no 
Ensino Médio, observa-se que: 

TABELA 21 - TAXA DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO NO ENSINO MÉDIO, POR DEPENDÊNCIA  
ADMINISTRATIVA 

Abandono Aprovação Reprovação Ano Rede 
Abs. % Abs. % Abs. % 

 Estadual 19160 20,5 65008 69,5 9336 10,0 
 Federal 7 0,5 1199 78,7 317 20,8 

2002 Municipal 191 27,3 413 59,1 95 13,6 
 Particular 1125 2,8 36858 91,4 2333 5,8 
 Total 20483 15,1 103478 76,1 12081 8,9 
 Estadual 24501 23,6 67325 64,9 11894 11,5 
 Federal 3 0,2 1124 76,2 348 23,6 

2003 Municipal 312 36,3 436 50,8 111 12,9 
 Particular 1014 2,6 36056 92,4 1971 5,0 
 Total 25830 17,8 104941 72,3 14324 9,9 
 Estadual 27076 24,7 69621 63,6 12806 11,7 
 Federal 4 0,3 1091 83,7 209 16,0 

2004 Municipal 167 21,7 473 61,3 131 17,0 
 Particular 653 1,7 35540 93,1 1975 5,2 
 Total 27900 18,6 106725 71,3 15121 10,1 
 Estadual 30391 26,9 66502 58,8 16184 14,3 
 Federal 51 4,3 988 82,8 154 12,9 

2005 Municipal 203 35,4 310 54,0 61 10,6 
 Particular 480 1,4 31838 92,9 1949 5,7 
 Total 31125 20,9 99638 66,8 18348 12,3 

Fonte: SEDUC/Central de Dados 

 As taxas de reprovação e abandono no Ensino Médio, em 2005, equivalem a 33% da matrícula total (tabelas 19 e 21). 
Este indicador é alarmante e aponta a fragilidade no projeto educativo em curso, pois esse não expressa o anseio e as necessidades 
da demanda do corpo discente. Mesmo apresentando um índice de aprovação de 66,8%, em 2005, é necessário indagar sobre a 
qualidade deste aprendizado, pois os índices registrados pelo SAEB revelam que as médias de proficiência dos estudantes estão 
abaixo do esperado. Outro dado que chama atenção, são as taxas de reprovação e abandono que têm aumentado nos últimos anos. 
Em 2002, essas taxas somavam 24%, levando 32.564 jovens a um atraso no percurso escolar. Em 2005, esse índice subiu para 
33,2%, atingindo 49.473 jovens. Os desafios aqui explicitados revelam que o ingresso no Ensino Médio deve ser procedido pelas 
condições de permanência e sucesso escolar, pois poucos são os que conseguem chegar ao Ensino Médio e só parte destes conse-
guem concluir. Além do acesso e dos indicadores de aprovação, reprovação e abandono, é necessário analisar os indicadores de 
aprendizagem das avaliações realizadas pelos sistemas nacionais de ensino. O Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, 
ocorre a cada dois anos e testa os conhecimentos de português e matemática em estudantes da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamen-
tal (seriação correspondente até o ano de 2006) e 3º ano do Ensino Médio. Os resultados são classificados em cinco estágios que 
avaliam o domínio das competências e habilidades¹: muito crítico (0 a 3); crítico (3 a 5); intermediário (5 a 7); adequado e avançado (8 
a 10). Conforme observa-se na tabela apresentada a seguir: 

TABELA 22 - MÉDIAS DE PROFICIÊNCIA DA 3ª SÉRIE  
DO ENSINO MÉDIO DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS (BRASIL, NORDESTE E CEARÁ) - 1995 A 2005* 

Área 1995 1997 1999 2003 2005 
Geográfica Port. Mat. Port. Mat. Port. Mat. Port. Mat. Port. Mat. 

Brasil 290 282 284 289 266 280 266 278 257 270 
Nordeste 266 261 276 290 253 265 255 265 245 257 

Ceará 268 271 281 300 258 273 262 270 257 265 
Fonte: dados extraídos do MEC/INEP 
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 O desempenho no Brasil tem caído a cada avaliação. A Região Nordeste e o Estado do Ceará obtiveram um aumento 
na proficiência no ano de 1997, seguido de decréscimos contínuos nos anos seguintes. Observa-se que mais de 70% dos estudantes 
avaliados nas duas áreas encontram-se nos estágios crítico e muito crítico, evidenciando um acentuado déficit de aprendizagem no 
desenvolvimento dos alunos do Ensino Médio. Para esse diagnóstico não foi possível a coleta e análise referente à cidade de Fortale-
za. Outro instrumento de avaliação da aprendizagem é o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, que é um exame voluntário dirigi-
do a todos que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio, seu objetivo é avaliar as competências e habilidades desenvol-
vidas individualmente durante os anos de escolaridade básica, suas questões são problematizadoras e contextualizadas com o dia-a-
dia e sua estrutura privilegia a concepção interdisciplinar do conhecimento. Como política pública do Governo Federal, seu resultado 
tem sido utilizado para o acesso ao Ensino Superior, aos cursos profissionalizantes pós-médios e ao mercado de trabalho. No primeiro 
ano deste exame, em 1998, na prova de conhecimentos gerais, 58,7% atingiram o nível insuficiente, 36,68 o nível regular/bom e ape-
nas 4,62% bom/excelente de um total de 115.575 discentes. Em 2005, dos 2.091.291alunos que fizeram o exame: 60,3% obtiveram 
nível insuficiente/regular; 34,9% regular a bom, e apenas, 4,8% de bom a excelente. Deste total, 1.140.569 eram concluintes do Ensi-
no Médio, provenientes das redes: Federal (1,24%); Rede Estadual (75,3%); Rede Municipal (1,74%); Particular (16%) e não informa-
do (5,63%). O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB no Ceará reafirma o nível muito crítico da aprendizagem (3,0) em 
nossa região. 

TABELA 23 - IDEB (2005) E PROJEÇÃO PARA O ENSINO MÉDIO NO CEARÁ 

Projeção do IDEB Fase de Ensino 2005 (Observado) 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Ensino Médio do Sistema 3,0 3,1 3,2 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 
Estadual de Ensino - CE 

3,0 
        

Fonte: SAEB 2005 e Censo Escolar 2005 e 2006. 

_______________¹Na Língua Portuguesa da 3ª série do Ensi-
no Médio, por exemplo, avalia-se a construção de competên-
cias e desenvolvimento de habilidades de leitura de textos 
variados (gêneros diversos) em cada um dos estágios, a citar: 
crítico- ainda não são bons leitores, apresentam algumas habi-
lidades de leitura, mas aquém do que se espera nesta série; 
intermediário- desenvolvem algumas habilidades de leitura, 
porém insuficientes para o nível de letramento; adequado- são 
leitores competentes, que demonstram leitura compatíveis com 
a série. O paradigma das competências e habilidades tem sido 
assumido como vertente teórico- metodológica pelas políticas 
educacionais desde a década de 90 até os dias atuais. 

 Nos indicadores de aprendizagem observa-se 
que as redes Federal e Particular apresentam os melhores 
índices do estado. 

TABELA 24 - IDEB (2005) E PROJEÇÃO PARA O ENSINO 
MÉDIO NO BRASIL (POR DEPENDÊNCIA  

ADMINISTRATIVA) 

Ensino Médio Rede/Sistema 
2005 2021 

Total 3,4 5,2 
Pública 3,1 4,9 
Federal 5,6 7,0 
Estadual 3,0 4,9 
Municipal 2,9 4,8 
Privada 5,6 7,0 

Fonte: SAEB 2005 e Censo Escolar 2005 e 2006 

 A partir das análises realizadas há de considerar-
se sua relação com os elevados índices de distorção idade-
série. As taxas de distorção idade/série no Ensino Médio apon-
tam o afunilamento dos sobreviventes de um longo e doloroso 
processo educativo marcado por medidas educacionais elitistas 
excludentes geradoras de abandonos e reprovações. A taxa de 
distorção de idade/série varia entre 50 e 70%. No entanto, 
estes dados se agudizam quando observa-se a relação entre 
as dependências administrativas no Brasil, Ceará e Fortaleza, 
veja-se: 

TABELA 25 - DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO  
MÉDIO - BRASIL/CEARÁ/FORTALEZA (POR

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA) - 2003 E 2006 

Ano Rede/Sistema Ceará Brasil Fortaleza 
 Estadual 64,7 54,5 67,8 
 Federal 47,0 26,2 51,8 

2003 Municipal 70,0 64,0 71,8 

 Particular 17,3 13,7 15,3 
 Total 57,6 49,3 53,5 
 Estadual 55,4 49,5 62,7 
 Federal 30,3 23,0 23,3 

2006 Municipal 65,3 59,8 69,0 
 Particular 12,3 11,0 10,5 
 Total 50,4 44,9 50,2 

Fonte: Dados fornecidos pela SEDUC, 2007 

 A Rede Particular de ensino tem o menor índice 
de distorção idade-série, seguida da Rede Federal, enquanto 
que as redes estaduais e municipais apresentam os maiores 
indicadores de distorção idade/série. A democratização da 
Educação Básica aponta para as instituições sociais grandes 
desafios na formação política e social dos estudantes e no 
desenrolar dos processos educativos para essa modalidade de 
ensino.  

3.2.1. O Ensino Médio na rede municipal de ensino de For-
taleza
 O Colégio Municipal Filgueiras Lima é a única 
instituição da rede municipal de ensino que oferta o Ensino 
Médio e foi criado pela Lei Municipal nº 140, de 1º de abril de 
1949, com o nome de Ginásio Municipal de Fortaleza. Naquele 
momento, a demanda por educação se dava a partir da exi-
gência de uma formação de caráter propedêutico e acadêmico, 
voltado para a preparação de segmentos sociais, que assumiri-
am funções diretivas em hierarquias ocupacionais nos setores 
público e privado. A partir de 1963, por efeito da Lei Municipal 
nº 2.121, foi transformado em Colégio Municipal de Fortaleza, 
oferecendo os cursos ginasial e científico. Ao instalar-se em 
sua sede atual, em 1966, na Avenida dos Expedicionários, 
recebeu o nome de Colégio Municipal Filgueiras Lima, em 
homenagem ao educador e poeta cearense Antônio Filgueiras 
Lima. O Colégio permaneceu com oferta de cursos já existen-
tes e implantou o curso normal, para a formação de professo-
res. Em 1972, após a implantação da Lei 5.692/72 (Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional) o Colégio Municipal 
Filgueiras Lima, adequando-se à proposta de qualificação de 
mão-de-obra para o mercado de trabalho, extingue os cursos 
secundário e normal e implanta os cursos para auxiliar de ad-
ministração e secretariado e o curso pedagógico. Em 1996, são 
criados os cursos profissionalizantes pós-segundo grau nas 
áreas de: Turismo, Contabilidade e Pré-Escolar como estudos 
adicionais do curso pedagógico. No ano de 1999, é novamente 
implantado o Ensino Fundamental, com a oferta de três turmas 
de 8ª série, sendo uma em cada turno. A partir da LDB - 
9394/96 o Ensino Médio deixa de ter caráter profissionalizante 
o que contribui para a extinção dos cursos técnicos da escola - 
conseqüentemente, a oferta do Curso Pedagógico foi restrita e 
gradativamente teve sua extinção. A partir do ano 2000, obser-
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va-se a redução no número de alunos matriculados nessa 
escola, acredita-se que esse fenômeno relaciona-se à amplia-
ção de vagas nas escolas estaduais de nível médio situadas 
nos bairros próximos às residências dos educandos . 
 
TABELA 26 - QUANTITATIVO DE MATRÍCULA DO ENSINO 

MÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FILGUEIRAS LIMA - 
2001 A 2006 

Ano Ensino Médio 
2001 772 
2002 689 
2003 878 
2004 710 
2005 584 
2006 445 

Fonte: SME/CDIE 

3.3. Diretrizes do ensino médio na cidade de Fortaleza 
 As diretrizes norteadoras do Ensino Médio foram 
inspiradas pela Constituição Federal (1988), pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (1996) e pelo Plano Nacio-
nal de Educação (2001), a considerá-las: 1. Todos os egressos 
do Ensino Fundamental terão acesso ao Ensino Médio, caben-
do à Rede Estadual de ensino assegurar-lhes o acesso, a per-
manência e a qualidade de ensino, mesmo em situações im-
previsíveis em que seja afetado o calendário letivo de outra 
rede” após “o acesso. 2. Todo o cidadão fora da faixa etária 
regular terá direito ao Ensino Médio regular ou, se quiser, a 
programas de regularização de idade/série; 3. Implementação 
de programas de correção do fluxo de distorção idade-série na 
Educação Básica, garantindo o padrão de qualidade da apren-
dizagem; 4. Adoção do Ensino Médio Integrado e/ou Subse-
qüente como perspectiva de educação profissional de nível 
técnico, para aqueles que optarem por esta formação e para as 
escolas que optarem no seu projeto político pedagógico com a 
garantia de financiamento para implantação dos respectivos 
projetos; 5. Manutenção dos sistemas de avaliação anual da 
aprendizagem do ensino médio, através do SPAECE², ou simi-
lar, aplicado às demais áreas do conhecimento; 6. Melhoria dos 
indicadores de aprendizagem; 7. Garantia do acesso, perma-
nência e sucesso a pessoas com deficiência na escola de En-
sino Médio regular, bem como proporcionar material didático, 
atendimento especializado no contra-turno por equipe multidis-
ciplinar, infra-estrutura adequada, entre outros; 8. Garantia do 
atendimento pedagógico e de políticas suplementares para 
transporte escolar, alimentação escolar, livro didático, carteiras 
estudantis, fardamento, entre outros. Isso feito através do regi-
me de colaboração entre os entes federativos União, Estados e 
Municípios; 9. Implementação de políticas de transferência de 
renda mínima articuladas às políticas de geração de renda, 
destinadas às famílias que comprovarem a necessidade de 
complementação na renda familiar para a permanência e su-
cesso escolar de seus filhos; 10. Reforma curricular que possi-
bilite a interdisciplinaridade e respeito às regionalidades, a 
inserção dos temas transversais como ética, meio ambiente 
pluralidade cultural, trabalho e consumo, para a melhoria da 
qualidade do ensino médio; 11. Autonomia escolar e flexibiliza-
ção na organização do trabalho pedagógico, a fim de reorgani-
zar-se os tempos e os espaços escolares, possibilitando a 
organização em séries anuais ou períodos semestrais, como 
também, em ciclos, por alternânica de períodos de estudos, por 
grupos não-seriados, e até por formas diversas das listadas na 
lei, desde que observadas as normas curriculares e os demais 
dispositivos da legislação (art. 23, LDB/96); 12. Interdisciplina-
ridade através de metodologias de ensino que vinculem a soci-
alização dos conhecimentos historicamente acumulados às 
vivência práticas, sociais e comunitárias. E o desenvolvimento 
de estratégias que possibilitem a articulação dos temas trans-
versais aos conteúdos curriculares e à vida cotidiana; 13. Me-
lhoria e manutenção da infra-estrutura física das escolas com a 
instalação de equipamentos para as novas tecnologias e para 
os espaços de atividades artístico-culturais, esportivas e recre-
ativas;garantindo acessibilidade para pessoas com  deficiência; 

____________²Sistema Permanente de Avaliação do Ensino 
no Estado do Ceará. 14. Os programas de formação continua-
da e qualificação de professores, como de todos os trabalhado-
res da educação serão melhor focalizados em capítulo próprio, 
mas vale aqui lembrar que este é um dos fatores fundamentais 
para a melhoria da qualidade do Ensino Médio; 15. Oferta do 
Ensino Médio noturno respeitando a autonomia da escola em 
função dos tempos, espaços e particularidades de sua deman-
da, garantindo o padrão de qualidade da aprendizagem e o 
cumprimento da carga horária de trabalho pedagógico; 16. 
Garantia de matricula de todos os alunos regularmente matricu-
lados no Ensino Médio da rede pública municipal no centro de 
Línguas Estrangeiras da Prefeitura Municipal de Fortaleza; 17. 
Promoção da inclusão digital a todos alunos do Ensino Médio, 
nos seus turnos e ou contra-turnos. 

3.4. Objetivos e metas 
 1. Universalizar o atendimento do Ensino Médio, 
garantindo o direito ao acesso e à permanência dos adolescen-
tes e jovens, adultos e idosos na escola de qualidade. 2. Regu-
larizar o fluxo escolar reduzindo em 80% de forma progressiva 
as taxas de repetência e evasão, por meio de programas de 
melhoria da aprendizagem e de recuperação paralela oferecida 
no contra-turno ao longo do curso, garantindo a qualidade no 
processo de ensino-aprendizagem. 3. Garantir vagas aos alu-
nos egressos do Ensino Fundamental, incluindo a manutenção 
do Colégio Municipal Filgueiras Lima como unidade que atua 
preferencialmente no Ensino Médio. 4. Integrar recursos do 
Poder Público destinado à política social, em ações conjuntas 
da União, dos Estados e Municípios, para garantir entre outras 
metas, a renda mínima associada às ações sócio-educativas, 
emprego e renda, para as famílias com carência econômica 
comprovada; 5. Estabelecer padrões mínimos de infra-estrutura 
e funcionamento para o Ensino Médio observando: a) espaço, 
iluminação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e 
temperatura ambiente; b) instalações sanitárias e de higiene, 
segurança, materiais e equipamentos: extintores, corrimão, 
grades; c) espaços para esporte, programação cultural, educa-
ção física, artes, biblioteca, laboratórios e serviço de alimenta-
ção escolar; d) adaptação das unidades escolares para o aten-
dimento dos alunos portadores de deficiência; e) atualização e 
ampliação do acervo bibliográfico de apoio ao professor a aos 
alunos; f) mobiliários equipamentos e materiais pedagógicos 
adequados; g) equipamento didático-pedagógico de apoio ao 
trabalho em sala de aula; h) informática e laboratório com equi-
pamentos multimídia para o ensino; i) contratação de profissio-
nais especializados para o atendimento adequado nas bibliote-
cas escolares e em outros espaços da escola. 6. Assegurar 
que as escolas elaborem seus Projetos Político-Pedagógicos, 
com observância às Diretrizes Curriculares para o Ensino Mé-
dio e aos Parâmetros Curriculares Nacionais, com acompa-
nhamento e avaliação permanente; 7. Estabelecer, em dois 
anos, a reorganização curricular do Ensino Médio, inclusive nos 
cursos noturnos, a fim de possibilitar a interdisciplinaridade e a 
inserção dos temas transversais previstos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, de forma a adequá-los às característi-
cas da população atendida; 8. Estimular formas mais flexíveis 
de organização escolar, bem como a adequada formação pro-
fissional dos professores, considerando a especificidade do 
alunado e as exigências do meio; 9. Manter e consolidar o 
programa de avaliação do livro didático criado pelo MEC, esta-
belecendo entre seus critérios a adequada abordagem das 
questões de gênero, diversidade sexual e etnia e a eliminação 
de textos discriminatórios, ou que reproduzam estereótipos 
acerca do papel da mulher, do negro, do índio, do homossexual 
e de outras populações discriminadas; 10. Ampliar e garantir, 
em até dois anos, a oferta de livros didáticos e para-didáticos, 
que não são ofertados pelo Ministério da Educação, a todos os 
alunos do Ensino Médio, inclusive os indicados pelas Universi-
dades Públicas Cearenses; 11. Garantir o provimento da ali-
mentação escolar através de cardápio equilibrado de níveis 
calóricoprotéicos adequado à faixa etária; 12. Assegurar que a 
carga horária semanal dos cursos diurnos e noturnos compre-
endam 20 horas semanais de efetivo trabalho escolar; 13. 
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Ampliar progressivamente a jornada escolar visando expandir a 
escola de tempo integral, que abranja um período de pelo me-
nos sete horas diárias, com previsão de professores, especia-
listas e funcionários em número suficiente, bem como reestru-
turação do espaço físico da escola, afim de garantir a efetiva-
ção desse tipo de atendimento, ao longo dos 10 anos de vigên-
cia do plano municipal; 14. Estimular formas mais flexíveis de 
organização escolar, bem como a adequada formação profis-
sional dos professores, considerando a especificidade do alu-
nado e as exigências do meio; 15. Assegurar a elevação pro-
gressiva do nível de desempenho dos alunos em 0,5 pontos 
percentuais a cada biênio mediante a implantação, de progra-
mas pedagógicos definidos em lei, de forma a atingir níveis 
satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo      
SAEB³, SPAECE, ENEM e pelo Sistema de Avaliação Munici-
pal que venha a ser desenvolvido; 16. Realizar, anualmente, o 
censo escolar e mapear os adolescentes, jovens, adultos e 
idosos fora da escola, a fim de universalizar a oferta de ensino 
obrigatório; 17. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, 
como espaço de participação política e de exercício da cidada-
nia; 18. Garantir o fornecimento de material escolar, fardamen-
to, material didático-pedagógico e livros adequados para todas 
as disciplinas obrigatoriamente no início do ano letivo; 19. Pro-
mover a inclusão dos alunos com deficiência, inclusive fornecer 
material didático pedagógico compatível e instalações físicas 
adequadas e profissionais capacitados para seu atendimento; 
_____________³Sistema de Avaliação da Educação Básica. 
20. Promover Formação Continuada de qualidade para os 
educadores do Ensino médio anualmente, destinando 20% de 
sua carga horária para tal; 21. Assegurar aos jovens de baixa 
renda o acesso a Educação Superior mediante a oferta de 
cursos de preparação para o vestibular pela Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza: um no Colégio Municipal Figueiras Lima e o 
outro, o PUPFOR4 que está em fase de implantação, devendo 
o município de Fortaleza garantir recursos financeiros e peda-
gógicos necessários; 22. Garantir a implementação de progra-
mas que, assegurem ao cidadão fora da faixa etária regular 
tenha direito ao Ensino Médio regular”; 

3.5. Ações 
 1. Realização de programas de recuperação 
paralela no contraturno escolar. 2. Garantia dos padrões míni-
mos de infra-estrutura e funcionamento observando as variá-
veis espaço, mobília, equipamentos e material didático. 3.  
Aquisição, atualização e ampliação do acervo bibliográfico. 4. 
Distribuição gratuita de material escolar, fardamento e livros 
didáticos para os alunos do Ensino Médio. 5. Provimento de 
alimentação escolar aos alunos do Ensino Médio. 6. Reorgani-
zação curricular e atualização do PPP das escolas do Ensino 
Médio. 7. Ampliação progressiva da jornada escolar. 8. Apoio e 
incentivo às organizações estudantis. 9. Oferta de cursos pre-
paratórios ao vestibular. ________________4 Pré-vestibular 
popular de Fortaleza. 
 
B - EDUCAÇÃO SUPERIOR 

4 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 

4.1. Caracterização 
 A Educação Superior, no Brasil, apresenta duas 
etapas principais: graduação e pós-graduação. A graduação, 
de duração, em geral, de quatro anos, é coroada pelo diploma 
de licenciatura ou bacharelado. A pós-graduação se subdivide 
em stricto sensu que atribui título de mestre e de doutor, em em 
lato sensu, que não titula mas atribui certificados de especiali-
zação e de aperfeiçoamento. Entende-se a educação superior 
como aquela que, através do ensino, da pesquisa e da exten-
são, dá prosseguimento à formação de nível médio, especial-
mente, dos jovens entre 18 e 24 anos de idade. A educação 
superior, caracteriza-se, ainda, como a formação que promove 
a investigação, a sistematização e divulgação do conhecimento 
científico, cultural e técnico produzido pela humanidade; o 
exercício do pensamento reflexivo e propositivo sobre o mundo; 
bem como a formação inicial e continuada de quadros profis-
sionais para inserção crítica e criativa no mundo do trabalho. 

4.2. Diagnóstico 
 Segundo dados do INEP de 2006, Fortaleza 
contava até então com 32 Instituições de Ensino Superior - IES, 
classificadas como: 3 Universidades (duas públicas e uma 
particular); 1 Centro Federal de Educação Tecnológica/CEFET; 
23 Faculdades Particulares e 5 Institutos Superiores de Educa-
ção para atendimento dos jovens de 18 a 24 anos que consti-
tuem o grupo, por excelência, de pressão por oferta de educa-
ção superior e de novos postos de trabalho. De acordo com o 
IBGE, essa população jovem, em 2005, somava 346.315, re-
presentando 14% do total populacional de Fortaleza, com o 
contingente feminino superando o masculino. Desse conjunto 
maior, apenas uma pequena parcela - 78.710 pessoas - teve 
acesso à educação superior, no mesmo ano.

TABELA 26 - MATRÍCULAS NAS INSTITUIÇÕES  
DE ENSINO SUPERIOR POR 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 
 

Matrículas nas IES em Fortaleza 
Ano Privada Pública Total ∆% 
2002 27.054 31.562 58.616    - 
2003 33.964 34.013 67.977 15,97 
2004 40.005 34.652 74.657 9,83 
2005 44.829 33.881 78.710 5,43 

Fonte: Tabela construída a partir dos dados do MEC/INEP. 
2006 

 A tabela 27 mostra que, em 2002, as instituições 
de Ensino Superior de Fortaleza tinham 58.616 alunos matricu-
lados e em 2005 esse número passou para 78.710, um acrés-
cimo, em termos percentuais, de 34,28%, mesmo assim insufi-
ciente. Deve-se ressaltar que devido a dificuldade na coleta de 
informações, não foram contabilizadas as matrículas efetuadas 
em cursos superiores autosustentáveis oferecidos pela Univer-
sidade Vale do Acaraú (UVA), em Fortaleza. A taxa bruta de 
matrícula de 2005 no Ensino Superior foi de 22,7%. Esta taxa 
considera todos os matriculados em cursos superiores inde-
pendentemente da faixa etária em que se encontram, ou seja, 
o total de matrículas não equivale apenas a faixa etária de 18 a 
24 anos, comportando ainda alunos cujas famílias não são 
residentes na cidade de Fortaleza. A demanda reprimida de 
jovens que não ingressam nas Instituições de Ensino Superior, 
cerca de 267.000, pode ser atribuída a vários fatores: o número 
pequeno de oferta de vagas nas IES públicas, o elevado custo 
do ensino nas instituições particulares, a baixa condição eco-
nômica das famílias, a incompatibilidade de horário de estudo e 
trabalho e ainda a baixa oferta de vagas e de cursos no perío-
do noturno. 

TABELA 27 - INGRESSOS¹ NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR POR 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 

Ingressos nas IES em Fortaleza 
Ano Privada Pública Total ∆% 
2002 11.720 6.245 17.965      - 
2003 15.091 6.566 21.657 20,55 
2004 12.204 6.656 18.860 -12,92 
2005 15.271 6.653 21.924 16,25 

Fonte: Tabela construída a partir dos dados do MEC/INEP 

 Em 2005, o número de ingressos nas instituições 
de Ensino Superior foi 16,25% maior que em 2004, sendo 
6.653 novos alunos nas instituições públicas e 15.271 nas 
particulares. Entre os anos de 2002 a 2005 as instituições pú-
blicas mantiveram regular o seu ingresso, em consonância com 
a pequena expansão ocorrida na rede privada. O pequeno 
acréscimo de ingressos na rede particular de ensino, provavel-
mente, provém de estímulos oferecidos pelo Governo Federal 
através de seus programas de financiamento estudantil, o 
ProUni² e o FIES³. Vale ressaltar que, mesmo havendo um 
aumento de ingressos no ano de 2005, percebe-se um índice 
muito baixo de jovens na idade certa admitidos nas IES, pois os 
dados apresentados na tabela 28 referem-se a um contingente 
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que vai dos 17 anos até idades mais avançadas, apontando 
assim a necessidade de criação de mais vagas nas IES públi-
cas para atender a população dos 18 aos 24 anos e garantir-
lhe o direito à educação. 

TABELA 28 - VAGAS OFERTADAS NAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR EM FORTALEZA POR CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA

Oferta de vagas nas IES em Fortaleza 
Ano Privada Pública Total ∆% 
2002 16.232 6.310 22.542      - 
2003 22.864 6.609 29.473 30,75 
2004 22.447 7.692 30.139 2,26 
2005 25.377 6.611 31.988 6,13 

Fonte: Tabela construída a partir dos dados do MEC/INEP

 Observando as tabelas 28 e 29 constata-se que, 
das vagas ofertadas no ano de 2005, 31,5% não foram preen-
chidas, em sua grande maioria, na rede privada. Foram ofere-
cidas 31.988 vagas nos processos seletivos das IES no muni-
cípio, 1.849 a mais que em 2004, onde apenas 6.611 foram 
oriundas da rede pública e 25.377 da particular. 
________________¹O termo ingressos refere-se aos alunos 
com matrícula inicial no primeiro semestre ou ano do curso 
superior. ²ProUni - Programa do Governo Federal que concede 
bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa 
renda, em cursos de graduação e seqüenciais de formação 
específica, em instituições privadas de educação superior, 
oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àque-
las instituições que aderirem ao Programa. ³O Programa de 
Financiamento Estudantil - FIES, na forma de crédito a ser 
ressarcido a União, é destinado a financiar até 70% dos custos 
da graduação em IES não gratuitas, cadastradas no Programa 
e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 
Há diferença de ocupação das vagas nas instituições públicas 
e privadas. Enquanto sobram vagas nas instituições privadas, 
nas públicas as vagas são praticamente preenchidas, mesmo 
que não na sua totalidade. Percebe-se também que há mais 
oferta de vagas do que de ingressos, ou seja, uma ociosidade 
no ano de 2005 de 10.064 vagas entre instituições públicas e 
privadas. As vagas ociosas, entre outras causas, provavelmen-
te decorrem do alto custo do Ensino Superior privado que, 
somado às históricas deficiências da Educação Básica, impos-
sibilita o acesso e a permanência de jovens e adultos nessas 
instituições. Os programas de financiamento federal, através de 
bolsas e créditos estudantis, e a expansão da rede pública são 
demandas que apontam para a necessária universalização do 
acesso. O número de inscrições no vestibular de 2005 foi de 
125.543 (INEP, 2006). Deste total, 78.820 inscrições foram 
para as instituições públicas e 46.723 para as particulares, 
ocasionando uma relação candidato/vaga em Fortaleza de 
aproximadamente 3,9. Nas instituições públicas a concorrência 
cresce para 18.9 enquanto nas particulares a relação cai para 
4,9 – números que nos obrigam a pensar mecanismos de ex-
pansão das vagas no ensino superior público afim de propor-
cionar aos jovens e adultos de Fortaleza o acesso e perma-
nência no ensino superior público e gratuito. 

TABELA 29 - CONCLUINTES NAS INSTITUIÇÕES  
DE ENSINO SUPERIOR - IES 

Concluintes nas Instituições de Ensino Superior - IES 
Ano Privada Pública Total ∆% 
2002 2.195 3.711 5.906      - 
2003 2.586 4.514 7.100 20,22 
2004 3.203 4.925 8.128 14,48 
2005 3.805 3.733 7.538 -7,26 

Fonte: Tabela construída a partir dos dados do MEC/INEP

 Em 2002 ingressaram no Ensino Superior em 
Fortaleza 17.965 educandos (tabela 28), quantitativo de possí-
veis concluintes no ano de 2005. Deste montante, apenas 
7.538 concluíram seus estudos superiores (tabela 30), percen-
tual equivalente a aproximadamente 42% dos graduandos das 

IES públicas e privadas. As tabelas 28 e 30 sinalizam ainda 
que do total de ingressos, em 2002, nas instituições privadas, 
quase o dobro dos ingressos nas públicas, apenas 23,4% con-
seguiram concluir o curso superior, enquanto nas instituições 
públicas o índice chegou a, aproximadamente, 60%. As taxas 
de abandono são preocupantes nas duas situações, e levam a 
deduzir que nas IES privadas o abandono decorre, em grande 
parte do alto custo dos cursos enquanto, nas IES públicas a 
explicação pode estar na baixa oferta de cursos noturnos. 

4.3. Diretrizes 
 Considerando o princípio de que a educação 
superior é direito do cidadão e dever do poder público e reco-
nhecendo que a gestão municipal não tem responsabilidade 
direta para com este nível de ensino, o PME de Fortaleza as-
sume como diretriz mestra o compromisso de corroborar com a 
expansão equitativa e de qualidade da educação superior pú-
blica no município, cabendo ao Governo Municipal contribuir 
para a garantia da educação superior pública, gratuita e de 
qualidade, bem como estabelecer uma política de articulação 
das ações de ensino, pesquisa e extensão universitárias com 
as ações estratégicas de desenvolvimento realizadas no muni-
cípio. Outro vínculo importante entre o poder público municipal 
e as IES, diz respeito à formação inicial e continuada dos traba-
lhadores da educação da Rede, de modo a aperfeiçoar o qua-
dro de professores, técnicos e outros profissionais mediante o 
estudo teórico-prático das diversas áreas do conhecimento. 
Convém destacar, ainda, as possibilidades de atuação do Po-
der Público Municipal junto às IES, no que tange à pesquisa, 
através de parcerias que contribuam para o desenvolvimento 
econômico e social do município. 

4.4. Objetivos/metas 
1. Participar, em conjunto com as IES e o Estado, da elabora-
ção de uma Política de Expansão, Melhoria e Desenvolvimento 
da Educação Superior Pública de Fortaleza. 2. Realizar, anu-
almente, plano de formação para o quadro de pessoal do mu-
nicípio, de modo a garantir a formação de especialistas, mes-
tres e doutores em educação, com destaque para os processos 
formativos na modalidade EAD. 3. Articular parcerias com as 
IES, para pesquisas e análises sistemáticas e periódicas da 
realidade social e educacional de Fortaleza. 4. Realizar com os 
Centros e Faculdades de Educação, a partir da aprovação do 
PME, a discussão sobre os currículos dos cursos de licenciatu-
ra, de forma a incluir temas relacionados às problemáticas e 
peculiaridades do município. 5. Empreender ações junto as IES 
para ampliação das condições de oferta dos cursos de gradua-
ção, extensão, aperfeiçoamento, pós-graduação e outros, es-
pecialmente no período noturno. 6. Firmar, durante a vigência 
do PME, convênios para realização de estágios e pesquisas 
das IES na rede pública municipal de ensino. 7. Promover o 
acompanhamento periódico das atividades realizadas pelas 
IES na Rede Municipal de Ensino, garantindo anualmente, a 
divulgação e a avaliação conjunta dos resultados do trabalho 
desenvolvido pelas IES, na rede municipal de ensino. 8. Ofertar 
cursos preparatórios para o vestibular. 

4.5. Ações 
1. Elaboração, em conjunto com a IES, o Estado e a União, de 
um plano de expansão, melhoria e desenvolvimento do ensino 
superior público para Fortaleza. 2. Convênios com as IES, em 
particular com Centros e Núcleos de EAD, para a formação 
continuada dos trabalhadores da educação integrantes do 
quadro profissional do município. 3. Promoção de eventos para 
análise, da realidade social e educacional de Fortaleza com 
vistas a ações institucionais articuladas com as IES. 4. Partici-
pação de representantes da rede municipal de ensino em se-
minários, simpósios, debates, grupos de discussões que abor-
dem os novos currículos das licenciaturas. 5. Realização de 
encontros entre SME, SECITECE e IES, para planejamento e 
avaliação do plano de expansão, melhoria e desenvolvimento 
dos cursos superiores, especialmente noturnos. 6. Convênios 
entre as IES e SME para realização de estágios e pesquisas 
interinstitucionais. 7. Criação de espaços interinstitucionais 
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(conselhos, fóruns, outros) para divulgação, acompanhamento 
e avaliação das atividades das IES junto à rede municipal de 
ensino. 8. Criação e manutenção de cursinhos pré-vestibulares 
gratuitos na rede pública municipal de ensino. 

III - MODALIDADES DE ENSINO 

5. EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 

5.1. Caracterização 
 O conceito de Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos traz como ênfase a formação de cidadãos críticos e 
participativos, sujeitos conscientes de seus direitos e deveres, 
capazes de contribuir e transformar a sociedade em que estão 
inseridos. Deixa de ser uma educação para suprir o tempo 
perdido e passa a ser uma educação permanente, ou seja, 
uma educação que deve acontecer ao longo de toda a vida, 
garantindo ampla formação, proporcionando a vivência dos 
princípios de aprender a ser, conviver, conhecer e fazer, respei-
tando a dimensão holística do ser humano e garantindo seu 
prosseguimento nos estudos. A Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos inicia-se com a alfabetização e segue, no mínimo, até o 
Ensino Médio, e tem como objetivo central a melhoria da quali-
dade de vida, fruição do tempo livre e a ampliação das oportu-
nidades de trabalho (2002, PNE)¹. A Alfabetização de Adultos é 
um direito humano fundamental, requisito básico para a educa-
ção continuada durante a vida. (1999, V CONFITEA)². Esta 
modalidade de ensino está inserida no processo de desenvol-
vimento educacional, desde a Constituição Federal de 1988. O 
acesso à educação como direito público e dever do Estado e a 
oferta do Ensino Fundamental é obrigatória e gratuita e deverá 
ser assegurada inclusive para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria (art. 208, I). A Lei de Diretrizes e Ba-
ses 9394/96, determina em seu art. 37 que a Educação de 
Jovens e Adultos deve ser destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e 
Médio na idade própria. Os sujeitos da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos de 15 anos e mais, são, de modo geral, ho-
mens e mulheres trabalhadores (as), empregados (as) e de-
sempregados (as), trabalhando em ocupações não qualifica-
das; moradores urbanos de periferias, favelas e vilas; sujeitos 
sociais e culturais, marginalizados nas esferas socioeconômi-
cas e educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos 
bens culturais e sociais, comprometendo por esta situação, 
uma participação mais ativa no mundo do trabalho, da política 
e da cultura. Muitos nunca foram à escola ou dela tiveram que 
se afastar em função da entrada precoce no mercado de traba-
lho, ou mesmo por falta de escolas. Observa-se que as cons-
tantes transformações econômicas e sociais têm exigido com-
petências e habilidades até então não requeridas ao trabalha-
dor, dessa forma o aluno de EJA³ tem enfrentado grandes 
desafios em sua inserção no mundo do trabalho. Urge, portan-
to, a necessidade de buscar parcerias entre poder público, 
iniciativa privada e sociedade civil organizada, no sentido de 
encontrar alternativas para o enfrentamento de tal problemáti-
ca. O Plano Municipal de Educação de Fortaleza (PME) reafir-
ma também o lugar da pessoa idosa como sujeito de direitos. 
Os direitos sociais conquistados devem ser preservados e 
garantidos em todos os âmbitos das políticas públicas, em 
especial, na área da educação. Defendendo princípios como 
educação com qualidade social, democratização da educação 
e inclusão social, o PME assume a defesa da educação como 
um direito de todos independente de idade, orientação sexual, 
condição física, raça/etnia, gênero e classe social. 
___________ ¹Plano Nacional de Educação - Brasília - 2002.   
²Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos - De-
claração de Hamburgo - Agenda para o Futuro - 1999. ³ Educa-
ção de Jovens e Adultos. Nesse sentido, o PME reforça o Es-
tado Democrático de Direito e enfatiza o papel exercido pelos 
direitos humanos, ao procurar orientar e delinear políticas pú-
blicas na área da educação que se preocupem com o expressi-
vo número de pessoas idosas em nosso município que não 
tiveram seus estudos concluídos. Além disso, ratifica seu mar-
co referencial - a Carta das Cidades Educadoras (1990), pois 
defende a cidade como promotora de uma nova ordem social e 

uma outra concepção de educação, baseada em princípios 
éticos, tais como a gestão democrática, a participação cidadã e 
a educação para a emancipação e para o desenvolvimento das 
pessoas, em particular jovens, adultos e idosos. O Plano Muni-
cipal de Educação (PME), construído de maneira participativa e 
democrática no município de Fortaleza, pretende ser também 
instrumento de inclusão social, na medida em que se propõe 
traçar princípios, diretrizes, objetivos, metas e ações que pro-
movam o exercício da cidadania dessa população. 

5.2. Diagnóstico 
 Desde o Brasil Colônia o país conta com cida-
dãos que não lograram estudos na idade certa. Em 1932, o 
Manifesto dos Pioneiros propunha a reconstrução educacional. 
No processo de redemocratização do Estado brasileiro, após 
1945, a Educação de Jovens e Adultos ganha destaque dentro 
da preocupação geral com a universalização da educação. O 
analfabetismo no Brasil guarda em sua longa história as inúme-
ras iniciativas do Estado em solucionar esse problema crônico 
e com o intuito de promover e desenvolver a educação do país, 
a sociedade tem se organizado, através dos movimentos de 
luta, que visam, sobremaneira, o direito à educação a todos os 
cidadãos. Os mais diversos programas e campanhas educa-
cionais já foram criados para a EJA e sempre com o objetivo de 
extinguir o problema do analfabetismo e proporcionar àqueles 
que não estudaram (quando criança) a oportunidade de conti-
nuar seus estudos, a citá-los: Campanha de Educação de Adul-
tos em 1947; Movimento de Educação de Base, ligado à 
CNBB; Centros de Cultura Popular - organizado pela UNE; 
Plano Nacional de Alfabetização; Movimento Brasileiro de Alfa-
betização - Mobral; Fundação Educar; Ano Internacional da 
Alfabetização; Programa Nacional de Alfabetização; ressurge o 
MEB por meio do Programa de Alfabetização em parceria - 
PROMAP; Programa Alfabetização Solidária; Programa Reco-
meço; Programa Brasil Alfabetizado; Programa Fazendo Esco-
la; Década da Alfabetização (declarada pela UNESCO) entre 
outros. O Brasil, no entanto, ainda não conseguiu resolver sua 
“tarefa de casa”. A erradicação do analfabetismo permanece 
como uma meta a ser atingida pela Educação Brasileira, assim 
como a promoção de educação permanente aos jovens, adul-
tos e idosos que não completaram a Educação Básica. Como 
para toda a população, também para os jovens, adultos e ido-
sos a educação é direito de cidadania, assegurado inicialmente 
pela Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 
(Art. 5º). A Constituição Cidadã, como é conhecida por muitos, 
apresenta a educação como um dos direitos sociais (Art. 6º), 
sendo que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios proporcionar os meios de acesso a esse direito 
fundamental da pessoa humana (Art. 23). A Constituição Fede-
ral de 1988, em seu artigo 214, orienta a elaboração do Plano 
Nacional de Educação (PNE). O Plano Nacional de Educação 
elaborado em 2002 tem em sua matriz a erradicação do anal-
fabetismo, como uma das ações prioritárias do Poder Público. 
O PNE tem como objetivo, entre outros, a elevação global do 
nível de escolaridade da população e destaca como uma das 
prioridades a garantia de Ensino Fundamental a todos os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria ou que não a concluí-
ram. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 
Lei nº 9.394/96, ratifica os preceitos constitucionais, ao trazer 
como princípio a igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola (Art. 3º). O direito à educação escolar é 
feito mediante a garantia de Ensino Fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na 
idade própria (Art. 4º, I), como é o caso de uma grande parcela 
de adultos e de idosos. Além disso, deve ser garantida a oferta 
de educação escolar regular para jovens e adultos, com carac-
terísticas e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades (Art. 4º, VII). É válido salientar que, segundo o 
Art. 5º da LDB, é de competência dos Estados e Municípios o 
recenseamento da população em idade escolar para o Ensino 
Fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram aces-
so. Os dados apresentados a seguir elucidarão a situação da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos na cidade de Fortaleza. 
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TABELA 30 - POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO  
MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 
Unidade População por Faixa Etária 

Geográfica Total Até 9 anos 10 a 14 anos 15 anos e mais 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos e mais 
Brasil 169.799.170 32.918.055 17.348.067 119.533.048 17.939.815 29.991.180 35.837.167 21.228.857 14.536.029 
Nordeste 47.741.711 10.192.800 5.549.925 31.998.986 5.571.708 8.311.554 8.867.003 5.227.864 4.020.857 
Ceará 7.430.661 1.625.713 866.556 4.938.392 821.368 1.247.495 1.391.371 819.169 658.989 
Fortaleza 2.141.402 410.480 219.132 1.511.790 235.795 400.640 467.053 248.071 160.231 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000 - INEP, Censo Escolar de 2000 e Nações Unidas 
 

TABELA 31 - TAXA DE ANALFABETISMO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA E DE  
ANALFABETOS FUNCIONAIS 

Taxa de Analfabetismo por Faixa Etária Analfabetos Funcionais4 Nome da 
Unidade 

Geográfica 
10 a 14 

anos 
15 anos e 

mais 
15 a 19 

anos 
20 a 29 

anos 
30 a 44 

anos 
45 a 59 

anos 
60 anos ou 

mais 
Número Taxa  

Brasil 7,3 13,6 5 7,3 10,9 19,7 35,2 33.221.192 27,8 6,23 
Nordeste 15,2 26,2 10,7 16,4 24,2 38,8 56,1 13.615.006 42,5 4,88 
Ceará 14,2 26,5 9,5 16,6 24,8 39,5 54,3 2.037.553 41,3 4,94 
Fortaleza 6,4 11,2 3,9 6,4 10,2 17 28,1 322.076 21,3 7,11 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000 - INEP, Censo Escolar de 2000 e Nações Unidas 
 
 Pela leitura das duas tabelas observa-se que a população acima de 15 anos é de 1.511.790, com maior concentração 
na faixa populacional de 20 a 44 anos. O município de Fortaleza tem cerca de 169 mil habitantes analfabetos, na faixa etária 15 anos 
e mais, e 322 mil analfabetos funcionais. Ao todo temos 32,8% da população candidata à Educação de Jovens, Adultos e Idosos. A 
Rede Municipal ainda conta com uma expressiva parcela da população jovem, adulta e idosa que necessita obter uma formação dig-
na, apesar das ações realizadas para atender a população que não teve acesso à educação na idade própria, como a oferta da EJA. 
Ressalta-se, que a tarefa de escolarização da população analfabeta deve ser uma ação integrada ao Poder Público, como destaca a 
Constituição Brasileira. ________________4São considerados analfabetos funcionais as pessoas com menos de 4 anos de estudo 
(séries concluídas) - Anuário Estatístico do Brasil. IBGE 1999. 
  

TABELA 32 - MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS POR DEPENDÊNCIA  
ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA - 2002 A 2006 

Ano Municipal VAR (%) Estadual VAR (%) Particular VAR (%) Total 
2002 21.096 15,44 36.744 6,11 7.184 -5,91 65.024 
2003 23.164 9,8 40.741 10,88 5.062 -29,54 68.967 
2004 19.597 -15,4 30.472 -25,21 5.238 3,48 53.837 
2005 17.826 -9,04 31.852 4,53 3.768 -28,06 53.446 
2006 17.233 -3,33 30.543 -4,11 3.547 -5,87 51.323 

Fonte: INEP/SEDUC/SEDAS - Cálculo de Variação de Crescimento: SME 
 
 Mesmo tendo um olhar voltado à Educação de Jovens, Adultos e Idosos, o Poder Público não tem chegado de forma 
satisfatória a essa população, percebe-se isso, na taxa de matrículas dos últimos cinco anos, em Fortaleza, onde se vê uma queda na 
matrícula de jovens, adultos e idosos na EJA. Esse decréscimo pode ser atribuído a vários fenômenos, dentre eles, o ingresso de 
parte desses alunos em outros programas de alfabetização, inclusive com o incentivo de bolsa de estudo. 
 

TABELA 33 - RENDIMENTO ESCOLAR DA EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
EM FORTALEZA - 2004 A 2006 

 Resultado Geral - Total 
 Aprovação % Abandono % Reprovação % Total % 

2004 7.802 38,40 8.377 41,23 4.138 20,37 20.317 100 
2005 6.481 34,91 8.022 43,21 4.060 21,87 18.563 100 
2006 6.184 33,23 8.307 44,64 4.117 22,12 18.608 100 

Fonte: SEDAS/CDIE 

 A tabela 33 aponta dados preocupantes em relação às taxas de reprovação e abandono, que juntas ultrapassam 65% 
de alunos que não atingiram êxito na escola. Considerando apenas a taxa de reprovação da EJA, percebe-se que o número de repro-
vados aproxima-se do número de aprovados, o que reforça a urgência em fortalecer o atendimento de qualidade a essa modalidade, 
através da mobilização desse público para ingresso, permanência com qualidade e conclusão dos estudos. O fato dos alunos da EJA 
serem itinerantes contribui muitas vezes para o abandono escolar, porém, a análise do rendimento escolar, demonstra que grande  
parte dos que estão freqüentando as salas de aula ficam retidos na série, impedindo-os assim de atingir outros níveis de ensino. O 
índice de reprovação é alto - 22% - principalmente se olharmos que nos últimos dois anos o número de reprovados tem aumentado. 
Os dados revelam a necessidade de uma política de avaliação e promoção eficaz, que contemple essa modalidade de ensino. 

TABELA 34 - QUANTITATIVO DE ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E A 
OFERTA DE EJA EM FORTALEZA 

Nº de Escolas - nº de Escolas com oferta de EJA Ano 
Federal Estadual Municipal Privada Total 

2002 03 0 202 187 151 135 957 58 1313 380 
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2003 03 0 203 187 377 168 932 51 1515 406 
2004 03 0 204 174 367 166 889 55 1463 395 
2005 03 0 195 161 251 143 846 42 1295 342 
2006 03 0 194 161 296 153 801 42 1294 356 

Fonte: SEDAS/CDIE

 Observa-se, na tabela 34, que Fortaleza possui 
(2006) 1294 escolas, sendo que em apenas 356 é ofertada a 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos. A grande maioria das 
escolas pertence ao ensino privado, mas é a rede pública que 
detêm o maior número de escolas com oferta de EJA, o que 
não exime a necessidade da rede pública duplicar a oferta 
dessa modalidade. Destaca-se nesse contexto que há escolas 
confessionais que ofertam educação gratuita àqueles que não 
tiveram oportunidade na idade certa e que não podem arcar 
com o ônus dessa educação. Em todas as esferas administrati-
vas há vagas para a EJA. Das 296 unidades escolares munici-
pais, 153 tem oferta de EJA à população, o que corresponde a 
mais da metade das escolas municipais. A diferença entre o 
número total de escolas e a oferta deve-se ao fato de que mui-
tas não possuem condições de oferta, pois os equipamentos 
não são compatíveis à faixa etária e, também, por não haver 
demanda suficiente na região onde está situada. As demais 
escolas municipais são estruturadas para a Educação Infantil e 
o Ensino Fundamental. Na esfera estadual, além das escolas 
manterem salas de EJA, há os Centros de Educação de Jovens 
e Adultos - CEJA. As escolas municipais, em sua maioria, são 
equipadas com biblioteca, laboratório de informática, salas de 
apoio, quadras de esporte, refeitório, sala de escovação e sala 
de leitura, mas ainda não se conseguiu aproveitar e qualificar 
todos esses espaços para o atendimento da EJA. A Secretaria 
Municipal de Educação, ao reconhecer a importância da conti-
nuidade dos estudos para jovens, adultos e idosos que não 
tiveram acesso à escola no tempo certo, tem somado esforços 
na implementação do 2º segmento do Ensino Fundamental da 
EJA nas escolas municipais, facilitando assim aos cidadãos e 
cidadãs o acesso à educação. Por fim, deseja-se destacar a 
necessidade de pensar a EJA, como modalidade da Educação 
Básica, devendo possuir uma política própria que gere progra-
mas que venham a suprir suas necessidades. A luta pela alfa-
betização na idade certa com a elaboração, implementação e 
acompanhamento sistemático de políticas educacionais é o 
melhor caminho para evitar o analfabetismo e a necessidade 
de estudos compensatórios. 

5.3. Diretrizes 
 Vivemos um momento ímpar na história da edu-
cação brasileira. A sociedade tem acompanhado as ações do 
Estado em torno do desenvolvimento do país onde a educação 
tem sido contemplada com o Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação (2007). Diante desse contexto a Secreta-
ria Municipal de Educação de Fortaleza, segundo a Proposta 
Curricular Pedagógica para a Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos, tem como objetivo assegurar ao trabalhador o pleno 
direito à educação e contribuir para o desenvolvimento de suas 
capacidades, aptidões e habilidades, a fim de colaborar para o 
crescimento da sociedade. Portanto, ao conhecer o perfil do 
educando da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, se faz 
necessário elaborar uma política que promova uma educação 
que atenda às especificidades desses educandos proporcio-
nando-lhes currículo adequado e condizente com o acesso e 
permanência do aluno trabalhador na escola regular, produção 
de material didático-pedagógico apropriados e projetos de EJA 
em parceria com a Educação Profissional. A promoção de uma 
educação de qualidade tem por objetivo diminuir as taxas de 
reprovação e abandono na EJA, visando a permanência do 
aluno na escola e a conclusão com excelência de seus estu-
dos, permitindo, assim, a continuidade com competência. A 
expansão do atendimento da EJA na escola pública deve ser 
uma meta a ser alcançada. É importante ter um olhar voltado à 
população analfabeta, a fim de contribuir para a erradicação do 
analfabetismo e criar-se as condições de acesso e permanên-
cia com sucesso desse público no espaço escolar. O êxito da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos é de extrema importân-

cia e para isso é necessária a parceria com os demais atores 
da sociedade - iniciativa privada e sociedade civil organizada - 
fortalecendo o acesso à educação formal e profissionalizante. 
Sabendo-se que a educação acontece nas diversas instâncias 
- na família, no trabalho, na convivência humana, nos movi-
mentos sociais e religiosos, nas manifestações culturais, etc. - 
e guiando-se pelo princípio da Cidade Educadora, para a ela-
boração do PME de Fortaleza, faz-se necessário promover 
ações que integrem a Educação de Jovens, Adultos e Idosos 
aos espaços sócio-educativos, esportivos e culturais da cidade, 
proporcionando um processo educativo e dinâmico. Pensando 
numa educação de qualidade para jovens, adultos e idosos, é 
preciso que seja garantida aos educadores dessa modalidade 
de ensino uma formação voltada aos saberes que contemplem 
as especificidades dessas temporalidades. Uma formação 
fundamentada nos princípios da educação freiriana e sócio-
interiacionista, que considere o diálogo, o respeito ao conheci-
mento prévio do sujeito, sua cultura e seu papel social. São 
diretrizes para a Educação Jovens, Adultos e Idosos: I - A edu-
cação escolar deve levar em conta as necessidades das pes-
soas jovens, adultas e idosas e as especificidades de sua con-
dição no processo natural de amadurecimento e envelhecimen-
to, respeitando seu direito de viver dignamente todas as etapas 
da vida e de exercer sua cidadania; II - Acesso dessa popula-
ção às oportunidades de desenvolvimento, realização pessoal 
e bem estar do indivíduo em todo curso de sua vida, inclusive 
numa idade avançada; III - Acesso aos conhecimentos social-
mente produzidos, expressos por meio do desenvolvimento 
social, cultural, político, econômico e educacional; IV - Capaci-
tação de técnicos, professores, estudantes e demais membros 
da comunidade escolar sobre assuntos pertinentes ao proces-
so natural de amadurecimento e envelhecimento e sobre con-
teúdos e metodologias de ensino próprios a cada idade; V - 
Ampliação da oferta do atendimento escolar ao jovem, adulto e 
idoso, utilizando, além das escolas, outros espaços da cidade, 
por meio de parcerias com a sociedade civil e a iniciativa priva-
da. 

5.4. Objetivos 
 1. Reduzir o número de analfabetos na cidade de 
Fortaleza. 2. Proporcionar aos jovens, adultos e idosos a conti-
nuidade nos estudos. 3. Regularizar o fluxo escolar do aluno da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos favorecendo a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem. 4. Elaborar currículo 
para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos para o 1º e 2º 
segmento do Ensino Fundamental. 5. Elaborar e oferecer pa-
drões mínimos de atendimento no que se refere à estrutura 
física e pedagógica no espaço escolar, para a Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos observando suas peculiaridades. 6. 
Reestruturar o espaço escolar, em sua infra-estrutura e funcio-
namento, para atender aos alunos jovens, adultos e idosos. 7. 
Ofertar Educação de Jovens, Adultos e Idosos nos três turnos. 
8. Garantir alimentação com qualidade nutricional e quantida-
des adequadas às características dos adultos, jovens e idosos. 
9. Acompanhar a evolução histórica dos dados da população 
analfabeta, inclusive analfabetos funcionais ou com escolarida-
de incompleta, do Município. 10. Promover programas sócio-
culturais em parceria com a sociedade civil e iniciativa privada. 
11. Avaliar, promover, publicar e expandir experiências da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos visando subsidiar o 
trabalho pedagógico. 12. Garantir o fornecimento de material 
escolar, fardamento, material didático-pedagógico e livros ade-
quados. 13. Promover a Inclusão, na Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos dos alunos com necessidades especiais, 
inclusive fornecer material didático pedagógico. 14. Garantir a 
inclusão digital dos alunos da Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos. 15. Proporcionar aos alunos da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos atendimentos especializados de acordo com 
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as necessidades apresentadas através de encaminhamento 
escolar aos órgãos competentes. 16. Possibilitar que todos os 
professores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos tenham 
formação continuada de qualidade, inclusive ascendendo a 
cursos de especialização, mestrado e doutorado. 17. Investir na 
formação técnica e profissionalizante dos alunos da Educação 
de Jovens, Adultos e Idosos. 18. Revitalizar o ensino noturno. 
19. Reestruturar e fortalecer a Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos na SME e SER, mantendo e aprimorando um núcleo 
responsável pela Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 20. 
Promover o uso dos diversos espaços da cidade, a fim de dar 
qualidade à Educação de Jovens, Adultos e Idosos oferecendo 
programas sócio-educativos e culturais em parceria com a 
sociedade civil e a iniciativa privada. 21. Promover a implanta-
ção de Educação de Idosos nos grupos de terceira idade, para-
lelamente às atividades que essas pessoas desenvolvem, nas 
mais diversas instituições conveniadas com o município. Incen-
tivar as instituições de ensino superior a ofertar cursos de ex-
tensão aos jovens, adultos e idosos, visando sua formação 
continuada. 

5.5. Metas 
 1. Estabelecer e expandir programas de alfabeti-
zação de jovens, adultos e idosos; 2. Propiciar ao aluno da EJA 
uma educação de boa qualidade, garantindo melhorias no 
processo de ensino e aprendizagem com 70% de aproveita-
mento no rendimento escolar; 3. Elaborar, no prazo de um ano, 
a partir da aprovação do PME, Parâmetros de Qualidade da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos a partir das necessida-
des levantadas pelos diversos segmentos da escola; 4. Reali-
zar, até junho de 2008, o levantamento das condições estrutu-
rais das escolas, visando o atendimento do idoso, conforme a 
demanda; 5. Definir um percentual mínimo de escolas a serem 
reestruturadas até o final de 2008 para atender a esta popula-
ção; 6. Promover o envolvimento dos conselhos escolares no 
processo de reestruturação das escolas para este fim; 7. Asse-
gurar o atendimento de Educação de Jovens, Adultos e Idosos 
durante o dia, para aqueles impossibilitados de freqüentarem a 
escola à noite; 8. Assegurar a oferta de Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos - 1º e 2º segmentos, nas escolas públicas, 
aos que não concluíram o Ensino Fundamental; 9. Assegurar, 
anualmente, alimentação adequada aos alunos adultos, jovens 
e idosos atendidos pela SME; Manter atualizado os dados 
sobre o analfabetismo em Fortaleza; Ofertar, bimestralmente, 
programação cultural e sócio-educativa a todos os alunos da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 10. Realizar, anual-
mente, processo de avaliação de experiências nas salas de 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos em todas as escolas 
que ofertam essa modalidade; 11. Assegurar, anualmente, o 
fornecimento de material escolar, fardamento, material didático-
pedagógico e livros para todos os alunos matriculados na Edu-
cação de Jovens,Adultos e Idosos, no início das aulas; 12. 
Assegurar, no prazo de um ano após a aprovação do PME, a 
elaboração do currículo da Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos com a participação dos professores; 13. Assegurar a 
matrícula e o atendimento de jovens, adultos e idosos com 
necessidades especiais, nas salas de Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos; 14. Assegurar inclusão digital a todos os 
alunos matriculados na modalidade de Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos; 15. Garantir ao aluno da Educação de Jo-
vens, Adultos e Idosos, anualmente, durante a vigência do 
PME, o encaminhamento para atendimento específico na área 
de saúde e assistência social; 16. Assegurar, anualmente, a 
formação de qualidade a todos os educadores lotados em 
classes de Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 17. Articular 
ações, para a elaboração de projetos entre a Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos, a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico (SDE) e as instituições públicas e privadas; Acom-
panhamento sistemático à Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos; 18. Realizar anualmente projetos que garantam o  
acesso a espaços culturais e de lazer, além de projetos cultu-
rais dentro do espaço escolar; 19. Ofertar, bimestralmente, 
programação cultural e sócio educativo a todos os alunos da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 20. Dar oportunidade, 

durante a vigência do PME, de oferta de educação para idosos, 
em 50% dos grupos de terceira idade já constituídos em asso-
ciações ou entidades; 21. Estabelecer parcerias com as institu-
ições de ensino superior, durante a vigência do PME, para a 
oferta de cursos gratuitos de extensão aos alunos idosos, vi-
sando sua formação continuada. 

5.6. Ações 
 1. Chamada pública dos jovens, adultos e idosos 
para a efetivação da matrícula nas escolas públicas; 2. Elabo-
ração de projeto de alfabetização para atender aos alunos 
jovens, adultos e idosos; 3. Disposição de um estagiário, do 
curso de Pedagogia ou Letras, nas salas de alfabetização para 
apoio pedagógico aos alunos; 4. Garantia aos professores 
alfabetizadores de cursos de curso de extensão ou habilitação 
em alfabetização de adultos e idosos; 5. Realização de censo 
na cidade de Fortaleza para identificar o número de idosos que 
estão fora da escola e que precisam concluir seus estudos.; 6. 
Capacitação dos professores lotados nas salas de educação 
de jovens, adultos e idosos garantindo assim a qualidade no 
processo de ensino-aprendizagem; 7. Incentivo à alfabetização 
de idosos, por meio da divulgação de programas e projetos na 
mídia e na comunidade escolar; 8. Formação de grupos de 
estudo na própria escola objetivando diagnosticar o nível de 
aprendizagem dos alunos para formação das turmas com ori-
entação de um professor, supervisor ou orientador; 9. Promo-
ção de recuperação paralela, garantindo a efetiva aprendiza-
gem; 10. Disposição de uma equipe de profissionais da Rede 
Municipal de Ensino para a elaboração dos parâmetros de 
qualidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, com a 
participação das escolas; 11. Promoção de fóruns, seminários, 
estudos e pesquisas para a discussão sobre a educação do 
idoso e suas necessidades na rede municipal de ensino; 12. 
Adaptação dos prédios escolares para atendimento de educa-
ção de idosos, observando: mobiliário adequado, iluminação e 
ventilação das salas, funcionamento da biblioteca; equipamen-
tos e materiais pedagógicos adequados; acessibilidade, carga 
horária e horário de funcionamento; 13. Garantia de financia-
mento para desenvolvimento das políticas educacionais volta-
das para o idoso, bem como qualificação de recursos humanos 
e adequação da infra-estrutura escolar para as necessidades 
específicas dos idosos; 14. Diagnostico do nível de aprendiza-
gem dos alunos para formação das turmas. 15. Ampliação da 
capacidade de atendimento na modalidade Educação de Jo-
vens, Adultos e Idosos nas escolas públicas. 16. Abertura de 
vagas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos onde houver 
demanda apropriada; 17. Parcerias institucionais para atendi-
mento ao idoso; 18. Estabelecimento de cardápio específico 
para alimentação de idosos, devidamente elaborado por um 
nutricionista; 19. Capacitação de merendeiras para atendimen-
to alimentar aos jovens, adultos e idosos; 20. Contratação de 
profissionais para a merenda escolar; 21. Lotação de merendei-
ra para o turno noturno; 22. Localização de demandas e pro-
gramação da oferta da Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 
23. Garantia adequada de transporte para EJA, visando subsi-
diar o processo de aprendizagem através de passeios aulas 
sócio-educativas com os alunos da EJA; 24. Articulação das 
áreas de cultura e educação a fim de oferecer aos adultos 
programas culturais; 25. Criação de indicadores sociais, elabo-
ração e efetivação de projeto de avaliação contínua e sistemá-
tico da educação de jovens, adultos e idosos; 26. Realizar 
avaliação das ações desenvolvidas, em tempo hábil, para pla-
nejamento de atendimento na Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos, nas suas necessidades e especificidades; 27. Elabora-
ção e implantação do currículo da Educação de Jovens, Adul-
tos e Idosos; 28. Contratar assessoria para a elaboração do 
currículo da Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 29. Aten-
dimento especializado e multidisciplinar aos alunos com neces-
sidades especiais, matriculados na Educação de Jovens, Adul-
tos e Idosos; 30. Aquisição de material didático-pedagógico 
especializado à educação de jovens, adultos e idosos; 31. 
Ofertar de sala de apoio e sala de atendimento especializado 
no turno noturno; 32. Garantia de acessibilidade às dependên-
cias da escola por meio de rampas, portas adequadas e ba-
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nheiros; 33. Capacitação de alunos e professores interessados 
na linguagem de libras; 34. Promoção de formação específica 
aos professores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos que 
atenderão os alunos com necessidades especiais; 35. Elabora-
ção de plano de atendimento aos jovens, adultos e idosos nos 
laboratórios de informática educativa; 36. Lotação de professor 
no Laboratório de Informática Educativa - LIE; Promoção da 
intersetorialidade entre as Secretarias de Educação, de Saúde 
e de Assistência Social para atendimento aos jovens, adultos e 
idosos; 37. Convênio com as instituições de ensino superior 
para a oferta de cursos de extensão e pós-graduação aos pro-
fessores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 38. Con-
vênios com as instituições públicas e privadas, no intuito de 
ofertar cursos, estágios e colocação no mercado de trabalho 
aos alunos da Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 39. De-
senvolvimento de programas de capacitação profissional para 
idoso e/ou promoção do acesso em curso de qualificação pro-
fissional; 40. Elaboração de proposta pedagógica a fim de 
mobilizar a comunidade escolar para o ensino noturno; 41. 
Construção de projetos educativos nas escolas que atendam 
aos filhos(as) dos(as) alunos(as) matriculados(as) no período 
noturno; 42. Garantia de segurança às escolas no turno notur-
no firmando parcerias com as instituições responsáveis pela 
segurança pública; 
 
VI - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

6.1. Introdução 
 No Brasil, as políticas educacionais voltadas para 
o acesso e a permanência das pessoas com deficiência no 
Sistema Educacional de Ensino começam a ter notoriedade no 
final da década de 1980. Neste período, surgem diversos do-
cumentos legais que fundamentam as políticas públicas, enfati-
zando os direitos daqueles que foram excluídos historicamente 
do acesso aos bens sociais comuns. Essas leis proporcionaram 
condições para uma ampla discussão sobre as políticas de 
inclusão no cenário nacional, e legislavam em favor da garantia 
dos direitos das pessoas com deficiência nos diversos espaços 
públicos e privados. A partir do final da década de 1980, o 
contexto da redemocratização no Brasil propicia uma reorgani-
zação da sociedade civil e marca a possibilidade da ampliação 
da garantia dos direitos sociais atrelados a uma vivência mais 
ativa da cidadania. Em 1994, o Brasil participa da “Conferência 
Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais” - na qual 
as discussões enfatizavam aspectos como a democratização 
do ensino e em seguida dando continuidade à Declaração de 
Salamanca, aponta-se a premência da construção de uma 
escola adequada às necessidades dos alunos. As concepções 
que vigoravam no contexto social baseavam-se na crença 
inicial de que a pessoa em situação de deficiência deveria ser 
escolarizada em instituições especializadas cujo caráter segre-
gador da educação especial ficava em evidência. Com isso, os 
caminhos percorridos pela história da educação especial no 
Sistema Brasileiro de Ensino compreendiam que os alunos com 
deficiência deveriam ser escolarizados em instituições especia-
lizadas, contrapondo-se à visão do movimento inclusivo que 
preconiza a igualdade de oportunidades para todos na escola 
regular. A partir da compreensão da justeza dessa nova con-
cepção os movimentos sociais vêm defendendo, e a legislação 
brasileira assegurando, a educação inclusiva e apontam a 
importância das pessoas com deficiência se beneficiarem do 
processo regular de ensino, junto às pessoas consideradas 
“normais”. As denominadas escolas inclusivas teriam como 
fundamento básico o atendimento pedagógico aos alunos, 
independente das condições físicas, sensoriais, cognitivas e 
sociais, com o intuito de respeitar as diferenças individuais. A 
questão seria adequar a estrutura escolar às diversidades 
existentes, no que se refere a ritmos de aprendizagem, interes-
se, origem social, dificuldade, habilidade, motivação dos alu-
nos, dentro das salas de aulas regulares, em qualquer nível e 
modalidade de ensino. A educação inclusiva, como diretriz para 
a transformação da estrutura da escola, perpassa o projeto 
político pedagógico e articula-se à gestão participativa, que 
possibilitará a efetivação da inclusão nos espaços escolares e 

comunitários. A política de inclusão atribui ao Sistema de Ensi-
no a responsabilidade de assegurar o financiamento e custeio 
dos programas e projetos que fortalecem os caminhos na cons-
trução de políticas públicas, desafiando a todos a repensar a 
educação na sua complexidade, e no contexto da riqueza das 
diferenças. A perspectiva da educação para todos constitui um 
grande desafio, principalmente quando a realidade aponta para 
uma numerosa parcela de excluídos do Sistema Educacional 
sem possibilidade de acesso à escolarização, apesar dos es-
forços empreendidos para a universalização do ensino. Existe 
um consenso, no cenário nacional, sobre a necessidade de 
empenho para conseguir um salto quantitativo e qualitativo do 
Ensino Público, que, hoje, responde por 91% das matrículas do 
Ensino Fundamental e 81% do Ensino Médio. É necessário 
buscar soluções para as disparidades sociais provocadas pelo 
maior ou menor acesso à educação e à promoção do desen-
volvimento sustentável. O que inclui políticas articuladas de 
combate à pobreza e à exclusão social. Nos dados do Censo 
de 2000, fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), seguindo a Classificação Internacional de Fun-
cionalidade, Incapacidade e Saúde da OMS (Organização 
Mundial de Saúde), constatou-se que existem, no Brasil, 24,5 
milhões de deficientes (14,5 por cento da população, bem mais 
que os 10% estimados para cada grupo populacional): 8,3% 
têm problemas mentais; 4,1%, físicos; 22,9%, motores; 48,1%, 
visuais e 16,7%, auditivos. Nove milhões estão em idade pro-
dutiva e somente 1,1 milhão exercem atividades remuneradas. 
Devido às barreiras que ainda condenam muitas dessas pes-
soas ao isolamento, elas também estão em desvantagem no 
que diz respeito ao acesso à educação: o percentual de não 
alfabetizados entre brasileiros de zero a 17 anos que apresen-
tam alguma deficiência (cerca de três milhões de pessoas) é o 
dobro dos não deficientes. 

6.2. Diagnóstico 
 De acordo com os Censos de 2000 a 2006, a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza apresentou um elevado índice 
de matrícula dos alunos em situação de deficiência, conforme a 
seguinte tabela: 

TABELA 35 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 2000 A 
2006 

 
Ano Educação Infantil Ensino Fundamental Total 
2000 26 83 109 
2001 9 336 345 
2002 6 154 160 
2003 3 40 43 
2004 51 130 181 
2005 97 524 621 
2006 204 880 1.084 

TOTAL 396 2.147 2.543 
Fonte: Censo Escolar - SME 
 
 A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, definiu uma política educa-
cional apoiada nas diretrizes da Secretaria Nacional de Educa-
ção Básica - SENEB/MEC - para as crianças, adolescentes e 
adultos com deficiências, matriculados na Rede Pública Muni-
cipal de Ensino. Esta política é norteada, também, pelos pres-
supostos básicos estabelecidos na Constituição Federal (1988), 
art. 208 - I e V e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB 9.394/96 -, que assegura o Atendimento Edu-
cacional Especializado às pessoas em situação de deficiência 
na rede regular de ensino. Diante dessa política, a Secretaria 
Municipal de Educação criou 04 (quatro) Salas de Apoio Peda-
gógico em 1994 com o objetivo de atender aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem e ou deficiências, a fim de possi-
bilitar-lhes o acesso ao ensino regular, de forma inclusiva. Ao 
longo dos 13 (treze) anos subseqüentes à criação das Salas de 
Apoio Pedagógico, a atenção da Secretaria Municipal de Edu-
cação esteve focada na criação de mais 84 (oitenta e quatro) 
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salas, de acordo com o aumento da demanda de alunos, favo-
recendo o acompanhamento pedagógico desse trabalho, bem 
como estabelecendo convênios com escolas especializadas. 
Neste ínterim, as ações voltadas para a área de educação 
especial foram pouco expressivas em função da rotatividade de 
profissionais da equipe central, projetos dissociados da prática 
pedagógica da escola regular e a falta de diretrizes que norte-
assem o trabalho educacional da rede municipal. A partir do 
ano de 2003, a Prefeitura Municipal de Fortaleza aderiu ao 
“Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade”, do Go-
verno Federal. O programa cumpre a função de fomentar a 
construção de sistemas de ensino inclusivos em todo Brasil e 
tem como um dos pólos o município de Fortaleza. Assim sen-
do, Fortaleza recebe orientações sobre a organização de políti-
cas e práticas de inclusão, e faz sua disseminação para as 
escolas da rede e para 20 (vinte) municípios do Estado do 
Ceará, fortalecendo as ações gerenciadas pelo programa, as 
quais possibilitam uma ampla discussão sobre o respeito às 
diferenças. No ano de 2005, a Secretaria Municipal de Educa-
ção de Fortaleza realizou o I Seminário para Gestores e Edu-
cadores na Área de Educação Inclusiva, e deu início às discus-
sões do processo de matrícula antecipada, a fim de identificar 
as necessidades educacionais dessa clientela e mapear as 
escolas com alunos incluídos. Dessa forma, assegurou-se o 
direito ao acesso e à permanência nas escolas da rede regular 
de ensino dessa clientela, bem como garantiu-se o suporte 
necessário à escola, ao aluno e à família respondendo à ex-
pectativa de uma escola que se pauta pela igualdade de opor-
tunidades. No município de Fortaleza, foi criado o sistema de 
matrícula antecipada, a fim de garantir o acesso aos alunos em 
situação de deficiência nas escolas públicas. Através dessa 
sistemática, foram matriculados, inicialmente, 722 (setecentos 
e vinte e dois) alunos com deficiência, chegando ao quantitati-
vo de 1.200 (um mil e duzentos) alunos ao final do ano letivo 
de 2006, e iniciando 2007 com uma demanda de 1.536 (um mil 
quinhentos e trinta e seis) alunos matriculados. Todo o trabalho 
desenvolvido impulsionou a organização de grupos de trabalho 
na Secretaria de Educação e nas Secretarias Executivas Regi-
onais voltadas para a educação inclusiva. Este fato, e a reali-
zação de cursos de formação para professores foram importan-
te para a conscientização dos profissionais da educação da 
rede municipal e propiciaram a aquisição de equipamentos 
adaptados, acessibilidade arquitetônica das escolas, oficinas 
pedagógicas e materiais de audio visuais e softwares. Outras 
ações foram efetivadas como curso de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e Braille e a estruturação do Atendimento Edu-
cacional Especializado - AEE - visando inicialmente à implanta-
ção de 16 (dezesseis) Salas de Recursos Multifuncionais. 

6.3. Diretrizes 
 A área de Educação Especial, a partir da Lei 
Federal nº 9.394/96 - LDB - passa a ser ofertada em caráter de 
transversalidade em todos os níveis e modalidades de ensino, 
visando à inclusão das pessoas em situação de deficiência em 
contextos regulares de ensino. A referida lei, no artigo 58 e 
seguintes, dispõe sobre a forma de atendimento: “O Atendi-
mento Educacional Especializado será feito em classes, esco-
las ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua inte-
gração nas classes comuns do ensino regular” (art. 58 § 2°). O 
Atendimento Educacional Especializado previsto na Lei acon-
tece mediante o apoio aos alunos com deficiência física, men-
tal, visual, surdez e condutas típicas (autismo, quadros psicoló-
gicos e hiperatividade), e tem como finalidade o atendimento 
complementar e suplementar aos serviços educacionais co-
muns. Dentre as atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado em salas de recursos se destacam: 
a Libras, o Braille, o Sorobã, a Comunicação Alternativa e Au-
mentativa, o enriquecimento curricular, entre outros. A Prefeitu-
ra Municipal de Fortaleza deve ampliar a implementação e 
implantação de políticas públicas voltadas à inclusão social e 
educacional organizada em torno de três eixos: a escola, o 
atendimento especializado e a mobilização social. A Escola 
surge como primeiro eixo, por ser o espaço no qual a inclusão 

educacional se efetiva, garantindo um suporte para os profis-
sionais por meio de assessoramento das práticas pedagógicas 
em sala de aula e da formação dos professores. Isso favorece 
a melhores condições nos procedimentos didáticos para aten-
der às individualidades dos alunos. O segundo eixo, o Atendi-
mento Educacional Especializado, diz respeito ao acompa-
nhamento de alunos pelos convênios com instituições especia-
lizadas e implantação das salas de recursos multifuncionais 
nas escolas da rede pública de ensino, que apresentem uma 
demanda significativa de alunos em situação de deficiência. 
Isso garante a permanência de atendimentos de cunho mais 
específico para casos nos quais é imprescindível apoio especi-
alizado. O terceiro eixo, a Mobilização Social, visa divulgar 
informações sobre educação, diversidade e inclusão escolar no 
âmbito das entidades de classe e sociedade civil, buscando 
parceria e cooperação técnica, fazendo a interlocução entre o 
Município, o Estado e a União. A política de atendimento quali-
tativo desses alunos implica no estabelecimento de parcerias e 
ações intersetoriais entre as diversas secretarias, principalmen-
te de Educação, de Saúde e de Assistência Social, que oportu-
nizem o atendimento precoce e a inserção social nos diferentes 
contextos. É medida racional que as diversas secretarias estru-
turem programas de incentivo que viabilizem a inclusão educa-
cional e social, utilizando recursos financeiros específicos para 
realizá-los. Neste sentido, devem também ser estabelecidos 
convênios e parcerias com diferentes instituições de educação 
especial, pois a contribuição histórica dessas instituições conti-
nua sendo necessária, respeitando as novas compreensões de 
inclusão, bem como sua função social na contemporaneidade. 
Na área educacional, o Atendimento Especializado caracteriza-
se como uma das mais importantes mudanças para a inclusão 
do aluno em situação de deficiência. Esse atendimento será 
realizado no contra turno nas salas de recursos multifuncionais, 
a serem criadas nas unidades escolares da rede municipal. O 
desenvolvimento de programas na área de educação inclusiva 
implica, necessariamente, na formação continuada em serviço 
e acompanhamento dos profissionais da educação: professo-
res, gestores, funcionários e técnicos em educação, das esco-
las e dos diferentes setores das Secretarias de Educação. 
Assim, na construção de uma escola que atenda à diversidade, 
cabe superar o modelo de escola pautado na racionalidade 
técnica e científica por um modelo no qual a complexidade, a 
incerteza, a imprevisibilidade e a dinamicidade devem ser con-
sideradas. Não basta o apoio técnico e especializado, é preciso 
um olhar sobre a compreensão das mudanças nas práticas 
pedagógicas massificadoras que buscam a previsibilidade de 
saberes nos sistemas de ensino brasileiro. 

6.4. Objetivos 
 1. Garantir a transversalidade das ações da área 
de Educação Inclusiva nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, provendo as condições necessárias para o Atendimen-
to Educacional Especializado dos alunos em situação de defi-
ciência matriculados na Rede Municipal de ensino. 2. Garantir o 
atendimento educacional especializado em salas multifuncio-
nais para os alunos com deficiência e altas habilidades matricu-
lados no sistema público municipal por meio de intervenções 
que propiciem o desenvolvimento cognitivo, lingüístico, motor e 
sensorial e sócio afetivo 3. Assegurar e garantir a intersetoriali-
dade entre todas as Secretarias e órgãos públicos visando à 
articulação das ações em beneficio do aluno incluído. 4. Garan-
tir parcerias entre órgãos governamentais e não governamen-
tais buscando o desenvolvimento de programas que promovam 
a qualificação profissional para alunos com deficiência e altas 
habilidades, possibilitando sua inclusão no mercado de traba-
lho. 5. Firmar parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para que os alunos oriundos do programa de 
qualificação profissional tenham oportunidades de serem capa-
citadores dos cursos em suas áreas especificas valorizando 
assim sua auto estima. 6. Possibilitar e garantir a formação 
continuada dos profissionais da educação na área de inclusão 
e diversidade visando o redimensionamento de suas práticas 
pedagógicas. 7. Adquirir transportes adaptados para o deslo-
camento de alunos com deficiência, matriculados na Rede 
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Municipal para o atendimento educacional especializado e 
outras necessidades assegurando o direito de ir e vir. 8. Im-
plantar e manter Centros de Referência de Atenção à pessoa 
com deficiência e altas habilidades em cada Secretaria Execu-
tiva Regional, oportunizando desta forma o Atendimento Clínico 
a este usuário. 9. Possibilitar acessibilidade às pessoas com 
deficiências e ou mobilidade reduzida nos prédios públicos por 
meio do acesso pleno e universal. 10. Garantir aos alunos com 
deficiência visual (cegueira e baixa visão), matriculados na 
Rede Municipal, um acervo de livros didáticos e paradidáticos, 
como também materiais pedagógicos falados, em Braille e com 
caracteres ampliados, bem como outros equipamentos e pro-
gramas. 11. Implantar programas nos laboratórios de informáti-
ca educativa que visem à efetivação das tecnologias assistivas, 
como também aquisição de softwares específicos para o aten-
dimento à pessoa com deficiência garantindo comunicação 
alternativa e aumentativa, e propiciando autonomia de funcio-
nalidade à inclusão digital. 12. Garantir o ensino de LIBRAS 
aos alunos com surdez, professores, comunidade escolar e 
familiares, oportunizando assim o acesso à cultura surda. 13. 
Assegurar que o Projeto Político Pedagógico garanta ambien-
tes educacionais acessíveis, capazes de reconhecer as dife-
renças individuais e culturais de todos os alunos do sistema 
regular de ensino. 14. Identificar padrões que reconheçam e 
respondam à diversidade na gestão educacional, delineando o 
processo de inclusão na Rede Municipal de ensino. 15. Contra-
tar intérpretes e instrutores de LIBRAS para as escolas públi-
cas municipais, visando à estruturação de suporte e acompa-
nhamento dos alunos com surdez e orientação para os profes-
sores. 16. Garantir que a cota mínima de 2% dos recursos do 
Fundo Municipal de Educação seja utilizada no atendimento da 
pessoa com deficiência e altas habilidades, incluído no sistema 
municipal de ensino. 17. Estabelecer parcerias com as univer-
sidades públicas e privadas, com o intuito de favorecer ações 
que visem ao ensino, à pesquisa e à extensão, oportunizando a 
melhoria do ensino e aprendizagem na área de educação in-
clusiva. 18. Elaborar um sistema dinâmico de informação capaz 
de registrar, armazenar e disponibilizar, quando solicitado, 
dados completos e fidedignos sobre a realidade da educação 
inclusiva em Fortaleza. 19. Criar programas de atendimento 
aos alunos com altas habilidades na área artística, esportiva e 
intelectual e psicomotora, possibilitando o avanço nas séries e 
etapas da educação básica, por meio do enriquecimento curri-
cular. 20. Garantir aos alunos com deficiência a sua participa-
ção efetiva nas aulas de educação física escolar e momentos 
de recreação, lazer e cultura, possibilitando as adequações 
necessárias no que diz respeito à infra-estrutura e aos recursos 
didático-pedagógicos. 
. 
6.5. Metas 
 1. Estruturar em todas as Secretarias Executivas 
Regionais, no prazo de 2 (dois) anos, parcerias com as áreas 
de saúde, de assistência social e de educação, a fim de reali-
zar exames específicos, diagnósticos, estimulação precoce, 
atendimento terapêutico e a orientação familiar; 2. Prover, no 
período de 5 (cinco) anos, equipamentos adaptados de acordo 
com a necessidade da pessoa com deficiência (órteses, próte-
ses, cadeiras e mesas adaptadas, cadeiras de roda, óculos, 
entre outros); 3. Realizar, em 4 (quatro) anos, a partir da apro-
vação do PME, a formação continuada em serviço de todos 
profissionais da educação na área de inclusão e diversidade, 
garantindo o caráter de transversalidade em todos os níveis e 
modalidades de ensino; 4. Garantir durante a vigência do pla-
no, salas de recursos multifuncionais para Atendimento Educa-
cional Especializado às crianças, aos jovens e adultos em 
situação de deficiência às quais devem ser equipadas com os 
recursos tecnológicos adequados às necessidades da clientela, 
garantindo sua funcionalidade nas escolas públicas e privadas; 
5. Redimensionar, no prazo de 1 (um) ano, as Salas de Apoio 
Pedagógico para Atendimento Educacional Especializado de 
alunos com dificuldade de aprendizagem e/ou deficiências e 
altas habilidades; 6. Disponibilizar, pelo menos, 15 (quinze) 
transportes adaptados para o atendimento aos alunos com 
deficiência, matriculados na rede pública municipal, no prazo 

de 3 (três) anos; 7. Implantar, em até 4 (quatro) anos, em cada 
Secretaria Executiva Regional, pelo menos, 1 (um) Centro de 
Referência de Atenção à Pessoa com Deficiência e altas habili-
dades para atender alunos com deficiência residentes na esfe-
ra da respectiva SER; 8. Priorizar, a partir da vigência deste 
Plano, os padrões de infra-estrutura para atender adequada-
mente aos alunos em situação de deficiência, e somente auto-
rizar a construção de prédios sob tais padrões; 9. Ampliar, em 
(três) anos, o acervo de livros didáticos, paradidáticos, materi-
ais pedagógicos em áudio, em braile, com caracteres amplia-
dos, bem como a outros materiais, equipamentos e programas, 
a todos os alunos com deficiência visual (cegueira ou baixa 
visão). Este acervo deve ser renovado a cada 2 (dois) anos; 10. 
Implantar, no prazo de 3 (três) anos, em todas as escolas da 
rede municipal de ensino, laboratórios de informática educativa 
e implementar nos mesmos as tecnologias assistivas e sotfwa-
res específicos para o atendimento aos alunos com deficiência 
e altas habilidades , promovendo a inclusão digital; 11. Imple-
mentar o ensino de Libras aos alunos com surdez, professores, 
comunidade escolar e familiares, a partir da vigência deste 
Plano, garantindo sua universalização no decorrer dos 10 (dez) 
anos subseqüentes; 12. Assegurar no Projeto Político Pedagó-
gico e nos Planos Anuais de Trabalho, de todas as escolas 
municipais, as ações necessárias à efetivação da inclusão 
escolar, definindo os recursos financeiros e a formação em 
serviço de todos os segmentos da escola, em caráter prioritá-
rio, no prazo de 2 (dois) anos; 13. Estabelecer, a partir do pri-
meiro ano de vigência deste Plano, parcerias entre órgãos 
governamentais e não-governamentais para o desenvolvimento 
de programas de qualificação profissional para alunos com 
deficiência, como alternativa educacional, definida pela termi-
nalidade específica, promovendo sua inserção no mundo do 
trabalho; 14. Construir coletivamente, por meio de um plano de 
ação, no prazo de 1 (um) ano, padrões de gestão educacional, 
que atendam a diversidade da comunidade escolar, em todas 
as escolas da rede municipal de ensino, favorecendo o proces-
so de inclusão; 15. Assegurar a contratação de Intérpretes e 
Instrutores, com cursos concluídos na área de surdez para 
atender a demanda da rede municipal; 16. Garantir, no prazo 
de 2 (dois) anos, a cota mínima de 2% (dois por cento) dos 
recursos do Fundo Municipal de Educação destinada ao aten-
dimento da população com deficiência matriculada na rede 
municipal de ensino; 17. Firmar, no prazo de 1 (um) ano, parce-
rias com universidades públicas e privadas compreendendo 
todas as áreas, para o favorecimento do ensino, da pesquisa e 
da extensão, retornando os resultados das pesquisas e dos 
diferentes estudos realizados, de modo a beneficiar à melhoria 
do ensino e aprendizagem na área da educação inclusiva; 18. 
Criar, a partir da implantação do Plano Municipal de Educação, 
um dinâmico sistema de informações, capaz de registrar, ar-
mazenar e disponibilizar, quando solicitado, dados completos e 
fidedignos sobre a realidade da Educação Inclusiva no municí-
pio de Fortaleza; 19. Implementar, no período de até 02 (dois) 
anos programas de atendimento aos alunos com altas habili-
dades, nas áreas artística, intelectual e psicomotora; 20. Man-
ter, a partir da implantação deste Plano, o financiamento às 
instituições especializadas, e dinamizar o apoio técnico-
pedagógico e a inclusão escolar, proporcionando a troca de 
conhecimentos e experiências, visando o alinhamento concei-
tual da função social da escola especial na perspectiva do 
Atendimento Educacional Especializado; 21. Formar e manter 
na Secretaria Municipal de Educação e nas Secretarias Execu-
tivas Regionais, a partir da vigência deste Plano, um setor 
técnico-pedagógico composto por profissionais com formação 
específica, responsável pelo planejamento, acompanhamento e 
avaliação da Educação Especial/Inclusiva, capaz de estabele-
cer interlocução com as demais equipes da rede; 22. Adaptar a 
partir da vigência deste plano todas as áreas de lazer, esporte 
e cultura do município para uso das pessoas com deficiência. 

6.6. Ações 
 1. Formalização de parcerias e disponibilizar 
recursos (materiais e equipamentos) entre as Secretarias de 
Saúde, Educação, Assistência Social dentre outras, otimizando 
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ações intersetoriais para o atendimento da pessoa com defici-
ência. 2. Realização de cursos de formação continuada na área 
de educação inclusiva nos diversos níveis e modalidades de 
ensino. 3. Criação de Salas Multifuncionais, Centros de Refe-
rência para o atendimento à pessoa em situação de deficiência 
e redimensionar o papel das Salas de Apoio Pedagógico. 4. 
Aquisição de veículos adaptados para o transporte das pesso-
as com deficiência. 5. Adaptação das dependências dos pré-
dios públicos municipais para acessibilidade dos portadores de 
deficiência. 6. Dotação dos Laboratórios de Informática Educa-
tiva com as tecnologias assistivas e softwares específicos. 7. 
Redimensionamento do Projeto Político Pedagógico e o papel 
da gestão escolar no atendimento às individualidades das pes-
soas em situação de deficiência. 8. Parcerias com Organiza-
ções não governamentais e governamentais para o ingresso 
das pessoas com deficiência e altas habilidades no mercado de 
trabalho. 9. Contratação de intérpretes e instrutores para as 
escolas com alunos surdos incluídos. 10. Criação de um siste-
ma de informação capaz de identificar as pessoas com defici-
ência matriculada na rede pública municipal. Convênios junto 
às escolas especiais para o Atendimento Educacional Especia-
lizado. 11. Reestruturação e capacitação das equipes técnicas 
da Secretaria Municipal de Educação e Secretarias Executivas 
Regionais na área de Educação Inclusiva. 

7. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

7.1. Caracterização 
 De acordo com a legislação vigente no país, a 
Educação Profissional (EP) está integrada à outras formas de 
educação, ao trabalho, à ciência, à cultura e à tecnologia, re-
conhecida como modalidade de ensino e parte do sistema 
educacional brasileiro. A EP não substitui a educação básica - 
direito de todos, mas lhe é complementar tendo como objetivo 
promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, 
capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilida-
des, gerais e específicas, para o exercício das atividades pro-
dutivas (Decreto n° 5.154/2004). O mesmo Decreto distingue a 
EP em três níveis de formação: formação inicial e continuada, 
dirigida a qualquer pessoa, a partir de 15 anos, independente 
do grau de escolaridade; a educação técnica de nível médio, 
dirigida às pessoas que já possuem o ensino fundamental; e a 
formação tecnológica de graduação e pós-graduação, dirigida 
aos concludentes do ensino médio. A formação inicial e conti-
nuada de trabalhadores inclui a capacitação, o aperfeiçoamen-
to, a especialização e a atualização em todos os níveis de 
escolaridade, ofertados segundo itinerários formativos variados, 
objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produti-
va e social. Vale destacar que este é o público e a formação 
que merecem do Plano Municipal de Educação uma atenção 
especial. A educação profissional técnica de nível médio, por 
sua vez, pode ser desenvolvida de forma articulada com o 
ensino médio, em três proposições: subseqüente, concomitante 
e integrado. Este nível de formação está regulamentado, ainda, 
pelas Resoluções nº 04/99 do CNE e nº 413/06 do CEC, onde 
a educação profissional técnica de nível médio é dividida em 21 
áreas profissionais, conforme tabela abaixo: 

TABELA 36 - AS ÁREAS PROFISSIONAIS E 
CARGAS HORÁRIAS MÍNIMAS DE HABILITAÇÃO 

ÁREA PROFISSIONAL CARGA 
HORÁRIA 

1. Agropecuária  1.200 
2. Artes 800 
3. Comércio 800 
4. Comunicação 800 
5. Construção civil 1.200 
6. Design 800 
7. Geomática 1.000 
8. Gestão 800 
9. Imagem pessoal 800 
10. Indústria 1.200 
11. Informática 1.000 
12. Lazer e desenvolvimento social 800 
13. Meio ambiente 800 

14. Mineração 1.200 
15. Química 1.200 
16. Recursos pesqueiros 1.000 
17. Saúde 1.200 
18. Telecomunicações 1.200 
19. Transportes 800 
20. Turismo e hospitalidade 800 
21. Serviços de Apoio Escolar 1.200 

Fonte: MEC/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológi-
ca/PCN. 
 Quanto aos cursos de educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação, estes se organi-
zam, no que concerne aos seus objetivos, características e 
duração, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional e Tecnológica, definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação. O Plano Municipal de Educa-
ção de Fortaleza, em atendimento às orientações legais que 
norteiam a educação profissional e tecnológica nos âmbitos 
nacional e estadual, supera a perspectiva do treinamento restri-
to ao posto de trabalho e integra-se à formação ampla e crítica 
do trabalhador cidadão, com destaque para a formação profis-
sional inicial e continuada deste. 

7.2. Diagnóstico 
 Iniciamos o presente diagnóstico apresentando 
dados nacionais, regionais e locais obtidos no Anuário Qualifi-
cação Social e Profissional - 2006, produzido em parceria pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos - DIEESE e o Departamento de Qualificação do Minis-
tério de Trabalho e Emprego. Sobre a Formação Inicial e Con-
tinuada, as informações do referido Anuário estão centradas 
nas ações de qualificação social e profissional desenvolvidas 
no âmbito do Programa Nacional de Qualificação Profissional - 
PNQ¹, realizadas através dos Planos Territoriais de Qualifica-
ção - PLANTEQ², Programa Soldado Cidadão³, ProJovem4 e 
Sistema S5. Nestes programas, em nível de Brasil, foram aten-
didos 4.825.933 educandos durante o exercício de 2005, re-
presentando apenas 5,02% da População Economicamente 
Ativa - PEA que, segundo os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio - PNAD 20056, que estima em 
96.142.008 os trabalhadores e trabalhadoras. Para a Região 
Nordeste (2005), os dados mais relevantes são do atendimento 
pelo PLANTEQ/PNQ e Sistema S, com 752.341 educandos, 
que representam 2,95% da PEA do Nordeste - PNAD 2005. No 
Ceará, conforme o Anuário Qualificação Social e Profissional, 
foram atendidos no ano de 2005, pelo PLANTEQ/PNQ e Sis-
tema S, 143.641 educandos, representando 3,50% da PEA do 
Estado, estimada em 4.098.272. De acordo com o Anuário 
Qualificação Social e Profissional-2006/DIEESE, a distribuição 
de matrículas da educação profissional em nível técnico no 
Estado do Ceará, no ano de 2005, contabilizou apenas 8.855 
educandos. Sobre a distribuição das matrículas da educação 
profissional de nível tecnológico, segundo o Anuário Qualifica-
ção Social e Profissional-2006/DIEESE, os dados do Ceará são 
de 1.860 matrículas, que representam 1,9% das matrículas no 
Brasil. Encontram-se também legalmente registradas no Con-
selho Estadual de Educação - CEC, cursos contemplados nas 
06 áreas profissionais: indústria, informática, saúde, transporte, 
serviços, turismo e hospitalidade (conforme o CEC-07/2007). 
Em Fortaleza, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
nas suas funções de articuladora das políticas públicas de 
trabalho, vem desenvolvendo a formação profissional inicial e 
continuada através das 06 (seis) Secretarias Executivas Regio-
nais - SERs e do Instituto Municipal de Administração e Recur-
sos Humanos - IMPARH, em parceria com 10 (dez) instituições 
executoras de educação profissional, tais como: Câmara de 
Diretores Lojistas -CDL, Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica do Ceará - CEFET/CE, Federação dos Trabalhadores do 
Estado do Ceará - FETRAECE, Fundação Cearense de Pes-
quisa e Cultura - FCPC, Instituto de Desenvolvimento do Traba-
lho - IDT e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
SENAC, dentre outras. Atingiu, entre 2005 e julho de 2007, 
uma meta de 44.500 trabalhadores em cursos de formação 
inicial e continuada, constantes nos Programas Plano Territorial 
de Qualificação - PLANTEQ, Programa de Informática de Forta-
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leza - PROINFOR, Programa de Educação Profissional Inicial e 
Continuada, além da demanda de projetos de outras áreas 
dessa Secretaria.  ________________¹Plano lançado em 
2003, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que articula 
diretrizes, procedimentos e ações de qualificação social e pro-
fissional, como uma estratégia de integração das políticas de 
emprego, trabalho, renda, educação e desenvolvimento. ² É o 
mecanismo do PNQ que contempla projetos e ações de qualifi-
cação social e profissional circunscritos a um território (unidade 
federativa, mesorregião, microrregião ou município, com apro-
vação e homologação obrigatórias da Comissão/Conselho 
Estadual de Trabalho/Emprego ou das Comissões/Conselhos 
Municipais de Trabalho/Emprego referentes ao território. ³ Cria-
do em 2003 e financiados com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, as atividades do programa Soldado Cidadão 
estão ligadas às ações de desmobilização do militar temporário 
definidas no Programa de Instrução Militar, e que tem como 
objetivo oferecer aos militares não estabilizados, que deixam o 
serviço ativo, a oportunidade de freqüentar um curso profissio-
nalizante, criando condições mais vantajosas para a sua inclu-
são no mercado de trabalho. 4Foi implantado em 2005tendo 
como destinatários jovens de 18 a 24 anos, que terminaram a 
quarta série, mas não concluíram a oitava série do ensino fun-
damental e não tem vínculos formais de trabalho e oferece 
oportunidades de elevação da escolaridade, de qualificação 
profissional e de planejamento e execução de ações comunitá-
rias de interesse público. 5É composto atualmente pelas se-
guintes entidades: SENAC, SENAI, SENAR, SENAT, SESCO-
OP, SEBRAE, SESI, SESC, SEST, Fundo Aeroviário, Diretoria 
de Portos e Costas e INCRA. 6Dados retabulados da PNAD 
2005. Ainda em Fortaleza, foram identificadas, através da Se-
cretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado, onde se 
encontram cadastradas, 48 Instituições, que desenvolvem 
educação profissional para os níveis de formação inicial e con-
tinuada do trabalhador, ensino técnico e tecnológico, nas esfe-
ras pública e privada (conforme a SECITECE - 2005). Observa-
se uma composição de experiências que, gradativamente, 
promovem a construção da história da educação profissional e 
tecnológica em Fortaleza, mas que também necessitam de 
intervenções corretivas, a partir do Plano Municipal de Educa-
ção, identificando aspectos positivos e negativos, os quais se 
constituem como base de elaboração de diretrizes, objetivos e 
metas para as ações decenais do Plano. Para uma maior pre-
cisão na avaliação da importância da educação profissional e 
tecnológica no Plano Municipal de Educação, destaca-se que 
está estimada uma população para Fortaleza de 2.471.680 
habitantes, em junho de 2007, e uma População Economica-
mente Ativa - PEA, com estimativa que abrange 1.060.889 
pessoas, segundo dados da pesquisa Ocupação e Desempre-
go em Fortaleza - junho 2007, do SINE/CE-IDT, números que, 
ao serem comparados com as estatísticas quanto ao atendi-
mento da população, demonstram o quanto são concretas as 
necessidades de ampliação das ofertas de educação profissio-
nal em Fortaleza. A ampliação de ofertas de educação profis-
sional perpassa a construção de estruturas físicas e organiza-
cionais, para que atendam a adequação do fazer pedagógico 
nas diferentes áreas de desenvolvimento desta modalidade 
educacional, de acordo com a LDB/1996.  

7.3. Diretrizes 
 O Plano Municipal de Educação de Fortaleza 
aponta para uma Política de educação profissional e tecnológi-
ca - monitorada por um Sistema Municipal de Informação do 
setor e desenvolvida por um Sistema Integrado, entre o poder 
público e a iniciativa privada - cujo objetivo central é possibilitar 
à sociedade um permanente desenvolvimento de competências 
(habilidades, atitudes e valores) para a vida produtiva, a inclu-
são social, a redução das desigualdades sociais e o crescimen-
to com geração de trabalho, emprego e renda, na perspectiva 
da sustentabilidade ambiental, estabelecendo dessa forma a 
expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia. 

7.4. Objetivos e metas 
 1. Estabelecer políticas de educação profissional 
e tecnológica para o aumento da geração de trabalho e renda, 

desenvolvimento das competências comunitárias solidárias, o 
associativismo e o cooperativismo; 2. Ampliar a oferta de cur-
sos/vagas de nível inicial, técnico e tecnológico, priorizando 
áreas estratégicas do mercado de trabalho em Fortaleza e 
estabelecendo articulações/parcerias entre os setores público e 
privado. 3. Aumentar os investimentos financeiros na área; 4. 
Criar, até o segundo ano de funcionamento do Plano, um sis-
tema público de informação, gestão e monitoramento das a-
ções de educação profissional e tecnológica no âmbito munici-
pal, com a participação do setor privado. 5. Ampliar a estrutura 
do Instituto Municipal de Administração e Recurso Humanos - 
IMPARH para que, até o final da década, funcione como Centro 
de Referência do Sistema Municipal da Educação Profissional 
e Tecnológica; 6. Viabilizar a construção e o desenvolvimento 
de estruturas para o funcionamento de 07 (sete) CVT’s em 
Fortaleza, num período de 12 (doze) meses, contemplando um 
por regional, nos quais serão incluídos os centros de línguas 
estrangeiras; 7. Possibilitar a participação da sociedade civil em 
fóruns educacionais permanentes na área, ampliando as dis-
cussões necessárias ao desenvolvimento da Educação Profis-
sional e Tecnológica; 8. Incentivar a participação de professo-
res e alunos da rede municipal em cursos de capacitação pro-
fissional e tecnológica. 9. Firmar parcerias com as IES para 
viabilização dos cursos profissionais e tecnológicos. 10. Firmar 
convênios com programas existentes de incentivo à educação 
nos âmbitos municipal, estadual ou federal, que garantam a 
viabilização financeira dos cursos. 11. Realizar cursos de quali-
ficação profissional com uma carga horária e estrutura curricu-
lar capaz de proporcionar formação técnica, política e humana 
aos participantes. 12. Implantar cursos técnicos na modalidade 
de escola integrada com destaque para os cursos de metalme-
cânica e auxiliar de enfermagem para atender às demandas do 
Programa Saúde da Família (PSF). 

7.5. Ações 
 1. Implementação de uma Política Municipal de 
Educação Profissional e Tecnológica com base no Associati-
vismo, no Cooperativismo e no Trabalho comunitário Solidário; 
2. Ampliação da oferta de vagas/cursos de formação profissio-
nal nos níveis inicial, técnico e tecnológico; 3. Regulamentação 
da parceria público-privado para oferta da formação profissional 
em Fortaleza; 4. Realização de consórcios intermunicipais com 
os municípios integrantes da Região Metropolitana de Fortale-
za, visando a articulação dos mesmos para o fomento da for-
mação profissional 5. Aumento gradual dos investimentos fi-
nanceiros na área, acompanhado da definição prévia dos seus 
percentuais; 6. Instalação e atualização permanente de um 
banco de dados sobre o Sistema Municipal de Educação Pro-
fissional e Tecnológica; 7. Criação de um Sistema Municipal de 
Informação e Gestão, monitoramento e avaliação de Ed. Pro-
fissional e Tecnológica; 8. Ampliação e caracterização do IM-
PARH como Centro Municipal da Educação Profissional e Tec-
nológica; 9. Construção de no mínimo 07 CVT’s em Fortaleza 
em áreas estratégicas e acessíveis do ponto de vista geográfi-
co e compartíveis com o estudo de demanda; 10. Viabilização 
da participação da sociedade civil em fóruns, congressos, se-
minários sobre educação profissional e tecnológica nas esferas 
municipal, estadual e federal; 11. Utilização da própria institui-
ção (PMF) para a qualificação e estágio do jovem aprendiz; 12. 
Formação dos jovens na área de língua estrangeira, para a 
indústria do turismo; 13. Apoio ao registro das patentes e divul-
gação dos projetos criados por jovens ou entidades, investindo 
no desenvolvimento desses projetos; 14. Implantação nas 
escolas municipais do projeto agricultura urbana/horta comuni-
tária desenvolvida pela SDE. 

IV - TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

8. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 
DA EDUCAÇÃO 

8.1. Caracterização 
 O atendimento, por parte do poder público, das 
necessidades educacionais da maioria da população - via sis-
tema municipal de ensino - que leve em consideração sua 
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origem sócio-econômica, suas características étnicas e cultu-
rais, entre outras, como também as características próprias da 
aprendizagem em cada fase do desenvolvimento humano, 
encontra, na valorização e formação dos trabalhadores da 
educação, um de seus eixos fundantes. Por trabalhadores da 
educação entende-se os profissionais do magistério que exer-
cem a docência e o suporte pedagógico direto à docência (os 
docentes e os profissionais da supervisão, direção ou adminis-
tração escolar, inspeção, orientação e planejamento educacio-
nal e o corpo técnico administrativo responsável pelas ativida-
des-meio ou afins à docência, como: secretários escolares, 
merendeiras, zeladores, porteiros e outros. Dentre os dispositi-
vos legais asseguradores da valorização dos trabalhadores da 
educação, reconhecemos: a) o ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos; b) o aperfeiçoamento 
profissional continuado, com licenciamento periódico remune-

rado; c) o piso salarial profissional; d) carreira com progressão 
funcional baseada na titulação ou habilitação, tempo de serviço 
e avaliação de desempenho; e) a garantia das condições ade-
quadas de trabalho como período reservado a estudos, plane-
jamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho, 
dentre outras. 

8.2. Diagnóstico 
 Ao longo do período de abrangência do PME, as 
projeções do quantitativo dos trabalhadores da educação para 
exercerem a docência bem como das demais funções de su-
porte pedagógico direto e indireto aos professores, dependem, 
basicamente, de estudos a serem realizados. No caso da am-
pliação do número de professores da educação, um conjunto 
de variáveis precisa ser estudado, a exemplo do decréscimo 
anual de matrículas que vem sendo observado e suas causas. 

TABELA 37 - PROFESSORES EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR 
NÍVEL DE FORMAÇÃO, ETAPA/MODALIDADE DE ATUAÇÃO - 2006 

ED. INFANTIL ENS. FUNDAMENTAL EJA Escolaridade do Professor 

Creche % Pre % 1ª a 5ª % 6ª a 9ª % 

Ens. 

Médio 

% 

I a III % 

Total 

Geral 

% 

Médio Magistério 152 44,84 132 13,10 354 7.90 12 0,42 0 0,00 35 6,03 685 7,34 

Médio Outra Formação 4 1,18 21 2,08 150 3,35 146 5,05 0 0,00 10 1,72 331 3,55 

Sup. Lic. Completa 156 46,02 754 74,80 3.299 73,62 2.266 78,38 31 100,00 436 75,17 6.942 74,41 

Outros - Superiores 5 1,47 9 0,89 24 0,54 76 2,63 0 0,00 3 0,52 117 1,25 

Sup. Sem Lic. Magistério 22 6,49 92 9,13 654 14,59 391 13,52 0 0,00 96 16,55 1.255 13,45 

TOTAL GERAL 339 100,00 1.008 100,00 4.481 100,00 2.891 100,00 31 100,00 580 100,00 9.330 100,00 

Índice por Nível/Modalidade(%) 3,63 10,80 48,03 30,99 0,33 6,22 100,00 

Fonte: Censo Escolar/SEDUC/SME 

Nota: Nos dados acima não estão incluídos professores da Educação Especial (28) e Supletivo (7) 

 Dados consolidados do Censo Escolar de 2006 - 
SEDUC/SME mostram a distribuição do total de 9.330 profes-
sores em exercício nos vários níveis e modalidades da rede de 
ensino municipal como se observa na tabela 37 em que a Edu-
cação Infantil detém 1.347 professores, ou seja 14,6 % do total 
de rede, dos quais 3,6% nas creches e 11,0 % na pré-escola. 
No Ensino Fundamental atua aproximadamente 80,0 % do 
corpo docente, dos quais 48,0 % nas séries iniciais e 31,0 % 
nas finais. À Educação de Jovens e Adultos - EJA dedicam-se 
em torno de 6,0 % do total de professores. Conforme ressalta-
do na tabela 37, expressiva maioria dos professores dedicados 
à Educação Infantil possui a formação inicial exigida pela LDB, 
artigo 62, distribuídos em creches e pré-escolas. Nas primeiras, 
45,0 % de professores apresentam formação para o magistério 
de nível médio e 46,0 % possuem licenciatura obtida em curso 
superior. No Ensino Fundamental, etapas I e II, atuam 7.372 
docentes, ou seja, 80,0% do total de docentes da rede munici-
pal. Este conjunto, majoritariamente, possui graduação em 
cursos de licenciatura, com percentuais de 73,0 % e 78,0 %, 
respectivamente, nas etapas I e II. Destes, expressivo número 
possui titulação em pós-graduação, obtida em cursos de espe-
cialização, conforme informações obtidas quando da lotação, 
em 2007. A EJA, cujo 1º segmento corresponde às séries inici-
ais do Ensino Fundamental, detém cerca de 6,0% dos docen-
tes, dos quais 73,5 % apresentam titulação superior, obtida em 
cursos de licenciatura. Na rede municipal, os professores que 
possuem formação pedagógica de nível médio respondem por 
7,0% do total, e sua atuação é concentrada na Educação Infan-
til (41,0 %) e Ensino Fundamental I (51,0 %). Com formação 
superior - licenciatura - foram identificados 6.942 professores 
(74,4 %), sobretudo no Ensino Fundamental, com percentual 
de 80,0 %. Em síntese, os dados disponíveis revelam que 
expressiva maioria dos docentes lotados na rede municipal 
apresenta titulação obtida em cursos de graduação/licenciatura 
e, um número razoável em cursos de pós-graduação lato sen-
su. 

TABELA 38 
QUANTITATIVO DE ALUNOS E PROFESSORES

PROFESSORES NÍVEL/MODALIDADE ALUNOS 

EFETIVOS SUBSTITUTOS TOTAL 

MÉDIA 

Educação Infantil 34.563 1.007 224 1.231 28,1 

Fundamental I 129.754 3.676 398 4.074 31,8 

Fundamental II 67.842 1.951 300 2.251 30,1 

Total Fundamental 197.596 5.627 698 6.325 31,2 

EJA 16.316 602 44 646 25,3 

Fonte: SME/CDIE/ASSEINF - outubro/2007 

 No contexto das escolas da rede municipal, no 
que diz respeito à relação numérica professor/aluno, como se 
observa na tabela 39, a EJA apresenta a média de 25 estudan-
tes para cada professor. Tratando-se de um público com carac-
terísticas tais como ser trabalhador com jornada dupla, ter tido 
experiência escolar anterior não bem sucedida, entre outras, a 
média constatada poderia ser inferior. Em se tratando da Edu-
cação Infantil que recebe crianças a partir de 11 meses a 3 
anos e cinco meses, na creche, e de 3 anos e 6 meses a 05 
anos e 11 meses na pré-escola, ressalta-se que esta média 
ultrapassa as recomendações estabelecidas pelas Diretrizes 
para a Educação Básica da Rede Pública Municipal e Lotação 
de Professores/SME (2007). O Ensino Fundamental I apresen-
ta média em torno de 31 alunos em classes de 1ª a 5ª série, o 
que ultrapassa o limite estabelecido pelas Diretrizes para a 
Educação Básica da Rede Pública Municipal e Lotação de 
Professores/SME (2006) que é de 25 alunos na 1ª série e o 
limite de 30 alunos nas demais. No Fundamental II a média 
constatada de 30 estudantes está aquém do previsto nas Dire-
trizes. Um breve exame da situação dos recursos pedagógicos 
à disposição dos docentes nas escolas municipais revela que 
apenas 68,0 % das unidades escolares possuem bibliotecas, 
provocando uma demanda, urgente, de implantação de 179 
(cento e setenta e nove) novas bibliotecas escolares. Quanto à 
existência e funcionamento de laboratórios de informática para 
atender estudantes e professores, estes estão disponíveis em 
cerca de 66,0 % das escolas da rede. Um quantitativo menor 
de laboratórios está conectado à rede mundial e, prioritaria-
mente, destinados à pesquisa de estudantes. Recursos audio-
visuais de apoio às atividades docentes como TV, vídeo e DVD 
encontram-se somente em parte das escolas (não há dados), e 
são raras as que possuem salas apropriadas para abrigar re-
cursos multimídia. Conforme informações disponíveis, as esco-
las de modo geral, possuem materiais pedagógicos atualizados 
para utilização, inclusive, junto a equipamentos tais como ví-
deo, DVD, projetor de slides, dentre outros. Dados do setor 
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responsável da SME indicam que praticamente inexistem labo-
ratórios de ciências nas escolas, chegando a cerca de 0,1% do 
total das unidades escolares. Informações sobre o funciona-
mento dos mesmos não foram obtidas. Inseridas entre os  
componentes basilares de uma política de valorização do ma-
gistério, as condições de trabalho cumprem um papel relevante 
no desempenho dos docentes e, em conseqüência, na quali-
dade da educação escolar. Em decorrência de condições de 
trabalho desfavoráveis, aliadas à desinformação sobre o uso 
adequado da voz e do próprio corpo surgem em escala cres-
cente os distúrbios ocupacionais. As manifestações destes 
distúrbios não tem merecido do poder público a atenção que a 
gravidade da situação constatada requer, com a conseqüente 
elevação do absenteísmo, dos índices de afastamento para 
tratar de problemas de saúde e dos casos de readaptação de 
função. Não obstante a iniciativa do Instituto de Previdência de 
Fortaleza - IPM ao desenvolver, no município, o Programa de 
Saúde Ocupacional do qual faz parte o “Pró-Mestre”, a sua 
área de abrangência está muito aquém das reais necessidades 
constadas em dados obtidos no próprio IPM, em 2006.        
Conforme evidencia o texto do Plano Nacional de Educação a 
responsabilidade com a formação continuada dos trabalhado-
res da educação pública é dos sistemas de ensino com a inter-
veniência dos órgãos competentes “cuja atuação incluirá a 
coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas 
como ação permanente e a busca de parceria com universida-
des e instituições de ensino superior”. Ademais, afirma que “a 
educação escolar não se reduz à sala de aula e se viabiliza 
pela ação articulada entre todos os agentes educativos - do-
centes, técnicos, funcionários administrativos e de apoio - que 
atuam na escola”. A formação continuada a que fazem jus         
para desempenharem suas funções nas áreas de sua compe-
tência deve pautar-se nos mesmos requisitos de qualidade que 
orientam a elaboração e execução dos cursos dirigidos ao 
grupo do magistério. Entre os aspectos mencionados como 
basilares à formação dos trabalhadores da educação, cumpre 
destacar que a formação continuada decorre da exigência de 
permanente atualização teórico-metodológica com o objetivo 
de avançar qualitativamente em relação às práticas constata-
das. A oferta de formação em cursos de pós-graduação lato 
sensu, preferencialmente partilhada com instituições formado-
ras públicas, é prioridade entre as ações de formação junto a 
segmentos aos quais não têm sido oferecidos cursos relacio-
nados à função que exercem no contexto da educação básica. 
Isto se aplica em particular aos docentes que atuam na Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental - séries iniciais - para quem 
e com quem estão sendo construídas propostas que contem-
plem a especificidade de sua função de professores polivalen-
tes. As capacitações são apresentadas, via de regra, na forma 
de projetos e circunscritas à oferta de cursos de curta duração, 
recebendo apoio técnico e financeiro do Ministério da Educa-
ção através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção - FNDE. No período de 2005 a 2007, objeto da presente 
análise, intensificou-se junto aos professores de Educação 
Infantil a oferta de ações de capacitação, com destaque para o 
UNIESCOLA que se ocupa da “alfabetização e letramento” e 
atinge 32 (trinta e duas) unidades escolares e 128 (cento e 
vinte e oito) docentes da pré-escola, 1ª e 2ª séries. Aos docen-
tes do Ensino Fundamental (I etapa), à exceção dos que estão 
no UNIESCOLA, são oferecidas ações pontuais voltadas à 
questão ambiental; à educação inclusiva; à capacitação de 
docentes para o enfrentamento da violência contra crianças e 
adolescentes; e à projetos de informática educativa, entre ou-
tras. Os docentes da etapa II tem tido capacitações cujos con-
teúdos referem-se a sua área de atuação específica. Comple-
mentarmente a este segmento são ofertadas ações de forma-
ção pontuais, algumas das quais ligadas à temas transversais. 
Cabe mencionar que não têm sido observados mecanismos 
institucionais de acompanhamento e avaliação pedagógica das 
ações formativas como um todo, bem como a divulgação apro-
priada de relatórios circunstanciados das ações, importantes no 
processo de concepção e elaboração de uma política de for-
mação continuada coerente com as necessidades da educação 
escolar. 

8.3. Diretrizes 
 Conforme definido no Plano Nacional de Educa-
ção, Lei nº.10172, de 09/01/2001 a implementação de políticas 
públicas de formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação é uma condição e um meio para o avanço científico e 
tecnológico em nossa sociedade e, portanto, para o desenvol-
vimento do País, uma vez que a produção do conhecimento e a 
criação de novas tecnologias dependem do nível e da qualida-
de da formação das pessoas. Ainda de acordo com o PNE, a 
valorização dos profissionais da educação deve pautar-se nos 
seguintes pressupostos: Uma formação profissional continuada 
que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador en-
quanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos 
objeto de trabalho com os alunos, e dos métodos pedagógicos 
que promovam a aprendizagem; Jornada de trabalho organiza-
da de acordo com a jornada dos alunos, concentrada num 
único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo neces-
sário para as atividades complementares ao trabalho em sala 
de aula; Salário condigno e competitivo com outras ocupações 
que requerem nível equivalente de formação, adequados ao 
exercício. A partir disso confirma-se que a valorização do ma-
gistério bem como dos demais trabalhadores da educação 
depende, pelo lado do Poder Público, da garantia de condições 
adequadas de formação, de trabalho e de remuneração e, pelo 
lado dos trabalhadores da educação, do bom desempenho na 
atividade, do compromisso para com a aprendizagem dos alu-
nos e participação no trabalho de equipe, na escola. O Plano 
de Desenvolvimento da Educação - PDE (Decreto Nº. 6094, de 
24/04/2007), no que se refere à formação dos profissionais da 
educação e sua valorização determina as diretrizes abaixo, 
incorporadas complementarmente ao PME de Fortaleza: Insti-
tuir programa próprio ou em regime de colaboração para for-
mação inicial e continuada dos profissionais da educação; 
Implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissio-
nais da educação, privilegiando o mérito, a formação e a avali-
ação do desempenho; Valorizar o mérito do trabalhador da 
educação, representado pelo desempenho eficiente no traba-
lho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, 
cursos de atualização e desenvolvimento profissional; - Dar 
conseqüência ao período probatório, tornando o professor 
efetivo estável após avaliação, de preferência externa ao sis-
tema educacional local; - Envolver toda comunidade escolar na 
discussão e elaboração do projeto político pedagógico, respei-
tadas as especificidades de cada escola; - Incorporar ao núcleo 
gestor da escola professores coordenadores pedagógicos que 
acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor. Com-
pete ao município adotar tais diretrizes, tendo em vista que são 
definidas em leis federais e explicitadas em vários programas, 
projetos e ações a serem assumidas pelos Estados e municí-
pios brasileiros. De forma complementar às diretrizes expres-
sas no PDE federal, o Sistema Municipal de Educação define 
para si outras diretrizes básicas: 1. Planejamento de rede no 
que se refere à lotação dos trabalhadores da educação, aten-
tando-se para a necessidade de reordenamento, o que significa 
ampliação do quadro efetivo e redução das contratações tem-
porárias às situações aferidas em lei; 2. Qualificação/formação 
adequada dos trabalhadores da educação aos níveis, etapas e 
modalidades do ensino, nos quais atuam; 3. Garantia de salário 
profissional, carreira e condições de trabalho adequadas ao 
exercício condigno do magistério e demais funções educativas 
no sistema municipal de ensino; 4. Dotação das escolas de 
estrutura física, material e de pessoal necessária ao exercício 
do magistério e demais atividades-meio e afins à docência. 

8.4. Objetivos 
 O PME de Fortaleza, em seu capítulo Formação 
e Valorização dos Trabalhadores da Educação, define como 
seu objetivo geral: assegurar a concepção, implantação, acom-
panhamento e avaliação de um conjunto de mecanismos tradu-
tores de uma política de formação e valorização dos trabalha-
dores da educação do município. Para tanto, toma como objeti-
vos específicos: 1. Reordenar a rede de ensino com vistas à 
composição adequada de seus quadros em número e forma-
ção profissional; 2. Estabelecer uma política de formação inicial 
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(quando necessária), continuada e em serviço para os traba-
lhadores da educação, estabelecendo um termo de compro-
misso que garanta aos trabalhadores a sua permanência na 
função à qual está sendo capacitado pelo prazo mínimo de 2 
anos; 3. Executar os dispositivos legais de promoção e pro-
gressão funcional dos profissionais do magistério e demais 
trabalhadores da educação, constantes no PCCS da Educação 
e no PCCS da Gestão Pública; 4. Definir processos e instru-
mentos de planejamento, acompanhamento e avaliação do 
desempenho dos docentes e dos demais trabalhadores da 
educação; 5. Prover as escolas das condições físicas, materiais 
e de pessoal necessárias à expansão e ao desenvolvimento do 
ensino. 

8.5. Metas 
 1. Desenvolver, em dois anos, um sistema de 
reordenamento de rede com vistas à adequação do quadro dos 
trabalhadores da educação às reais necessidades do sistema; 
2. Universalizar, gradualmente, o regime de trabalho de tempo 
integral (240 horas), preferencialmente cumprido em um único 
estabelecimento de ensino, estimulando o regime de colabora-
ção Estado e Município; 3. Destinar tempo reservado a estudos 
e preparação de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas, até 
o limite de 20 a 25 % do total da carga horária docente 4. Per-
mitir, a partir da entrada em vigor deste PME, em conformidade 
com o PCCS, o ingresso na carreira do grupo magistério so-
mente aos portadores de licenciatura obtida em instituições de 
ensino superior devidamente credenciadas por órgão normativo 
competente, preferencialmente em universidades; 5. Identificar 
e mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os professores 
efetivos que não possuem a formação compatível com a função 
que exercem, de modo a respaldar programas de formação 
inicial e continuada; 6. Assegurar e financiar, gradativamente, à 
totalidade dos professores de Educação Infantil e de séries 
iniciais do Ensino Fundamental, inclusive nas modalidade de 
jovens e adultos, o acesso à formação de nível superior, em 
cursos de licenciatura compatíveis com a função exercida; 7. 
Incluir em cursos de formação continuada, conteúdos básicos 
sobre educação de pessoas com necessidades especiais, na 
perspectiva da inclusão educacional e da integração social; 8. 
Introduzir, nos programas/cursos de formação continuada, 
temas específicos da história, da cultura, dos conhecimentos, 
das manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-
brasileiro, das sociedades indígenas e dos trabalhadores ru-
rais, com destaque para a contribuição dos diferentes segmen-
tos ao desenvolvimento sociocultural e econômico da socieda-
de brasileira; 9. Incluir nos cursos de formação continuada, 
conteúdos referentes às relações de gênero, direitos humanos 
e os temas transversais inseridos nos PCN´s. 10. Garantir a 
oferta gradativa, a partir do primeiro ano de vigência deste 
plano, de programas de formação continuada em alfabetização 
e letramento aos professores das séries iniciais, com ênfase 
em cursos de pósgraduação lato e stricto sensu; 11. Identificar 
e mapear as necessidades de formação inicial e continuada do 
pessoal técnico e administrativo, elaborando e dando início à 
implementação, a partir da vigência deste PME, de programas 
de formação; 12. Promover, em parceria com as IES, progra-
mas de pós-graduação e pesquisa em educação como centro 
irradiador da formação continuada, para todos os níveis e mo-
dalidades de ensino; 13. Possibilitar cursos de graduação, pós-
graduação e atualização destinados à formação do pessoal de 
apoio para administração escolar, atividades de multimeios, 
bibliotecas escolares, infra-estruturas escolares e alimentação 
escolar; 14. Ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, em 
organização e gestão da educação básica voltados, precipua-
mente, aos profissionais da educação infantil, ensino funda-
mental regular, educação de jovens e adultos, gestores escola-
res e profissional de apoio à gestão (secretários e agentes 
administrativos); 15. Implantar, a cada dois anos, no PME o 
financiamento de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, 
para trabalhadores da educação com cotas pré definidas por 
regional para cada segmento sendo: 50% para professores  
30% para técnicos e gestores e 20% para os demais servido-
res; 16. Introduzir, progressivamente, programas dirigidos à 

saúde e prevenção de distúrbios laborais que afetam a voz, a 
postura corporal, como também o equilíbrio emocional dos 
trabalhadores da educação. Concomitantemente, oferecer 
programas que abordem os relacionamentos humanos aos 
quais estão expostos os profissionais em seu cotidiano, e que 
se voltem para a reeducação do uso correto da voz e do corpo; 
17. Implementar, em 1 (um) ano, o acompanhamento e avalia-
ção periódicos da qualidade do desempenho dos docentes e 
demais trabalhadores da educação, inclusive como subsídio à 
definição de necessidades e características das ações de for-
mação continuada, sem prejuízo aos profissionais; 18. Dotar as 
escolas de pessoal, em número e formação adequada para o 
exercício das funções de docência, de apoio à docência e das 
atividades-meio e afins a docência, assegurando nas salas de 
educação infantil lotação de professores auxiliares; 19. Assegu-
rar às escolas, instalações materiais e meios humanos, neces-
sários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas; 20. 
Assegurar salário condigno,de acordo com a progressão fun-
cional, garantida a reposição salarial na data base; 21. Incenti-
var os trabalhadores em educação com habilidades artísticas e 
culturais com apoio, publicação e divulgação de trabalhos. 22. 
Estabelecer programas de formação continuada para os traba-
lhadores da educação da SME, SER's, Grupo Gestor das Esco-
las, representante dos Conselhos Escolares afim de suprir 
necessidades nos setores de informação e estatística, plane-
jamento, financiamento, gestão e avaliação da educação. 

8.6. Ações 
 1. Instalação de Banco de Dados acerca da situ-
ação funcional dos professores do magistério e demais traba-
lhadores da educação, para suporte ao planejamento e reorde-
namento da rede; 2. Informatização da lotação dos profissio-
nais do magistério e demais trabalhadores da educação em 
exercício nas escolas, em outros serviços do sistema municipal 
de ensino; 3. Elaboração, em conjunto com as instituições de 
ensino superior, de uma política de formação (inicial, continua-
da e em serviço) para os profissionais do magistério e demais 
trabalhadores da educação da rede municipal; 4. Execução dos 
mecanismos de promoção e progressão funcional dos profis-
sionais do magistério e demais trabalhadores da educação, 
previstos no PCCS; 5. Promoção de estudos sobre o impacto 
dos PCCS na organização e desenvolvimento educacional do 
município; 6. Criação de um sistema de acompanhamento e 
avaliação dos profissionais do magistério e demais trabalhado-
res da educação definindo, juntamente com suas entidades 
representativas, os critérios e os procedimentos avaliativos a 
serem empregados; 7. Aprovação de plano de expansão e 
melhoria das condições estruturais e materiais das escolas; 8. 
Articulação do sistema de avaliação de desempenho dos traba-
lhadores da educação com os programas de formação destes e 
os planos de expansão e melhoria das escolas. 

V - FINANCIAMENTO E GESTÃO 

9. FINANCIAMENTO 

9.1. Introdução 
 A Constituição Federal de 1988, em concordân-
cia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, deter-
minou expressamente que a Educação é um direito. Direito 
constituído uma vez observado “o fundamento da obrigação do 
poder público de financiá-lo” (PNE, 2001:132), necessitando 
portanto, implementar instrumentos que viabilizem a consecu-
ção de ações efetivas que assegurem esse direito, entre eles, a 
implantação de uma política de financiamento da educação. 
Em seu art. 212 a Constituição Federal estabelece a vinculação 
de um percentual mínimo de recursos tributários para a educa-
ção: “Art. 212: A União aplicará, nunca menos de dezoito e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por 
cento, no mínimo, de receita resultante de impostos, compre-
endida a proveniente de transferência, na Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino”. Importante ressaltar que os percen-
tuais incidem sobre a receita líquida de impostos. A Lei 
9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 
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69, estabelece que os valores mínimos a serem aplicados são 
os definidos na Constituição Federal, nas Constituições Esta-
duais ou Leis Orgânicas Municipais, podendo então Estados e 
Municípios estabelecerem percentuais maiores, uma vez que a 
Constituição Federal determina o mínimo. Ainda no art. 69, a 
LDB estabelece que os recursos vinculados deverão ser utili-
zados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, definindo 
nos artigos subseqüentes, arts. 70 e 71, o que sejam tais des-
pesas e o que não se considera como tal, fechando “o cano” 
por onde escoava uma grande parte desses recursos até en-
tão. Conforme Davies (2001: p. 63): “A partir da promulgação 
da LDB, no entanto, as despesas em MDE, não podem mais 
ser dispersas por órgãos distintos, uma vez que o parágrafo 5o. 
do seu art. 69 prevê o repasse do valor correspondente ao 
percentual mínimo ao órgão responsável pela educação, que 
cuidará da gestão de tais recursos”. O Ensino Fundamental 
tornou-se obrigatório (art. 208, I, CF) e considerado um direito 
público subjetivo. Sendo assim, pode ser exigido judicialmente 
por um conjunto de atores sociais (art. 5º, caput, Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação - LDB/1996). A LDB destaca em 
seus preceitos que cabe ao Município oferecer educação infan-
til e, com prioridade, o ensino fundamental, sendo permitida a 
atuação em outros níveis somente se atendidas as necessida-
des dessa área de competência, sem comprometimento dos 
percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino (art. 11, V, LDB). Na tabela 39 pode-se visua-
lizar a evolução dos números de matrícula da educação básica 
nos estabelecimentos de ensino públicos e privados no municí-
pio de Fortaleza nos anos de 2002 e 2006. 

TABELA 39 - EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS NA  

EDUCAÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA (TODAS  
DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS) - 2002 E 2006 

Ano 2002 2006 
Creche 9.735 18.017 
Pré-Escola 85.505 67.775 
Ensino Fundamental (Regular) 441.141 419.493 
Ensino Médio (Regular) 138.276 143.743 
Educação Profissional - Nível Técnico 65.024 7.470 
Educação Especial (Total) 4.103 4.038 
EJA Presencial (Supletivo) 30.149 51.323 
EJA Semi-Presencial (Supletivo) 29.785 29.881 
Total 803.718 741.740 

Fonte: INEP (Resultados dos Censos Escolares 2002 e 2006) 

 Pode-se observar na tabela 39, entre 2002 e 
2006, o aumento de matrículas nas creches. A diminuição das 
matrículas na pré-escola pode ser analisada como sendo resul-
tado da integração no ensino fundamental das crianças de 6 
(seis) anos de idade. Deve-se destacar que em 2006 o municí-
pio de Fortaleza possuía 1.989 (um mil, novecentos e oitenta e 
nove) estabelecimentos de educação básica (educação infantil 
e ensino fundamental) públicos e privados, dos quais 975 (no-
vecentos e setenta e cinco) atendem à educação infantil e 
1.014 (um mil e quatorze) o ensino fundamental, como pode 
ser visualizado nos dados da tabela 1.2. O Município oferece 
ainda educação para alunos do ensino médio em uma única 
unidade escolar e educação especial nas escolas onde existe 
uma demanda por esta modalidade de ensino, ou seja, não 
existe na rede municipal de ensino escolas voltadas para aten-
der exclusivamente alunos com necessidades especiais. 

TABELA 40 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE FORTALEZA POR DEPENDÊNCIA, NÍVEL E MODALIDADE - 2006 

Sistema/ 
Rede 

Educação 
Infantil 

Ensino 
 Fundamental 

Ensino Médio Ens. Fund./ 
Ens. Médio 

Educação 
Especial 

EJA Educação 
Profissional 

Estadual 3 167 160 146 25 161 1 
Federal 1 1 2 1 0 0 1 
Municipal 252 220 0 1 260 153 0 
Particular 719 626 122 108 14 42 16 
Total 975 1.014 284 256 299 356 18 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação - SME 
 
 Na tabela 41 tem-se o número de matrículas da rede municipal de ensino por tipo de atendimento. Para 2006, o total é 
de 251.047 alunos principalmente no ensino fundamental (198.577 alunos) e na pré-escola (27.058 alunos). 
 

TABELA 41 – MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2006 

Ano Creche Pré-Escola Ensino  
Fundam. 

Ensino Médio Educ.  
Profission. 

Educ.  
Especial 

EJA  
(Presenc.) 

Total 

2002 1.685 42.239 182.080 74 21.096 160 0 247.334 
2003 4.928 31.223 200.439 194 23.164 43 0 259.991 
2004 5.837 29.311 197.073 821 0 181 19.597 252.820 
2005 5.708 28.917 200.509 584 0 621 17.826 254.165 
2006 6.650 27.058 198.577 445 0 1.084 17.233 251.047 

Fonte: INEP (Resultados do Censo Escolar 2006)  

 Os dados apresentados nas tabelas acima, 39, 
40 e 41, mostram o volume de atendimento da educação bási-
ca em Fortaleza, em particular o atendimento da rede munici-
pal.  

9.1.1. A origem dos recursos aplicados na educação 
 O art. 68 da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação - LDB) prevê quais são as receitas públi-
cas destinadas à Educação, a saber: I - receita de impostos 
próprios da União, dos Estados e DF e dos Municípios; II - 
receita de transferências constitucionais e outras transferên-
cias; III - receita do salário-educação e outras contribuições 
sociais; IV - receitas de incentivos fiscais; V - outros recursos 
previstos em Lei. A origem dos recursos previstos nos incisos e 
II são dos impostos, o inciso III refere-se à contribuição social, 
o inciso IV à renúncia fiscal e o inciso V a outros recursos. Os 
impostos e as contribuições são, de uma maneira geral, as 

principais fontes de receitas públicas (estas fontes são apre-
sentadas mais adiante na tabela 1.11 para o FUNDEF e no 
gráfico 1.2 para o FUNDEB). 

9.2. Diagnóstico 
 A Lei nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Na-
cional de Educação (PNE), estabelece que a fixação de um 
plano exige uma definição de custos, bem como a identificação 
dos recursos atualmente disponíveis “e das estratégias para 
sua ampliação”, através de uma gestão mais eficiente e a cria-
ção de novas fontes. Propõe-se, portanto, a ser um instrumento 
de fortalecimento da política de financiamento da educação. 
Desta forma, cabe inicialmente uma análise dos dados a seguir 
apresentados na tabela 1.4, onde se pode identificar as despe-
sas educacionais por categoria econômica e elementos de 
despesa, da administração municipal de Fortaleza. As despe-
sas em educação para o ano de 2006, apresentadas através 
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da tabela 42 perfazem um montante de R$ 390.738.311,00. O 
maior volume dos gastos se concentra em despesas com pes-
soal e encargos sociais (R$ 214.198.803,00) e em outras des-
pesas correntes (R$ 106.374.514). Observa-se ainda que a 
evolução dos gastos em educação não mantém uma tendência 
expansiva definida, mostrando anos de expansão e outros de 

retração. Para o total do período (entre 2002 e 2006) tem-se 
uma expansão de 16,78% dos gastos em educação. Ressalte-
se ainda um aumento de 22,46% dos gastos em educação 
entre os anos de 2005 e 2006, refletindo aqui um novo       
direcionamento dos gastos públicos com prioridade para a 
educação. 

 
TABELA 42 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA E ELEMENTOS 

DA DESPESA DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA - 2002 A 2006 
(R$ 1,00) 

Ano Pessoal e Encargos Transf. Assist. Previdência Outras Desp. Correntes Investimentos Inversões Financeiras Total 
2002 179.007.679 37.679.117 77.797.804 38.326.887 1.756.25 334.568.012 
2003 169.592.956 35.153.374 79.068.003 30.478.263 266.149 314.558.744 
2004 171.713.364 37.599.711 87.106.948 32.605.982 - 329.026.006 
2005 176.308.370 38.961.688 85.290.845 11.830.073 6.677.278 319.068.255 
2006 214.198.803 39.311.612 106.374.514 27.996.194 2.857.188 390.738.311 

Fonte: SEFIN/Sistema de Contabilidade - Relatório COR14. Função 12. Despesas Empenhadas. Nota 1: No campo de transferências 
para Previdência estão incluídas as obrigações com o IPM e INSS. Nota 2: Dados apresentados a preços constantes de 2007             
(IPCA/IBGE).

 Nas tabelas a seguir serão apresentados os recursos aplicados na educação nos últimos dez anos por nível e modali-
dade de ensino e, posteriormente, identificando suas devidas fontes de recursos. A tabela 43 mostra que em 2006 a soma dos recur-
sos aplicados na educação infantil (creche e préescola) e no ensino fundamental pela Administração Municipal de Fortaleza, é de 
R$375.048.210,00, para um total de recursos de R$390.738.311,00, que inclui também a educação de jovens e adultos, educação 
especial, ensino médio e administração e planejamento. Os recursos destinados ao ensino fundamental representam em 2006 cerca 
de 87% do total dos recursos aplicados em educação e os recursos aplicados em educação infantil cerca de 8,9%. Para a ausência de 
dados na categoria Administração e Planejamento (tabela 43), para os anos de 1998 a 2001, deve-se atentar ao fato do Balanço do 
Município incluir os recursos para tal custeio em rubrica diferenciada dos recursos da educação, dado que até 2001, a secretaria res-
ponsável pela educação no município - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - também atendia as despesas com saúde e 
assistência social. No caso da categoria Educação Física e Desportos, os recursos destinados ao financiamento do desporto passa-
ram, a partir de 2002, a ser alocados junto aos destinados à infra-estrutura e urbanismo do Município. 

TABELA 43 - RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO POR NÍVEL E MODALIDADE (1998 A 2007*) 
(R$ 1,00) 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 
Adm. e Planejamento - - - - 5.861.867 
Ensino Infantil 12.884.602 12.634.369 12.599.651 26.827.089 30.816.933 
Ensino Fundamental 168.471.415 170.916.344 228.851.974 251.187.286 289.448.376 
Ensino Médio 6.101.587 3.681.873 2.399.339 5.631.554 5.163.149 
Educ. Jovens e Adultos - 846.932 563.502 316.202 2.667.028 
Educação Especial - 12.566 465.840 602.304 610.659 
Ed. Física e Desportos 6.771.014 5.943.878 4.332.066 3.603.694 - 
Total 194.228.618 194.167.923 249.246.037 288.168.128 334.568.012 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007* 
Adm. e Planejamento 8.418.180 9.618.982 11.810.993 12.083.805 14.964.160 
Ensino Infantil 34.297.468 30.559.896 32.120.761 34.896.428 52.131.447 
Ensino Fundamental 264.623.141 282.404.176 271.302.486 340.151.782 380.024.286 
Ensino Médio 4.722.994 3.707.100 1.905.259 672.173 4.816.560 
Educ. Jovens e Adultos 2.073.707 1.999.105 1.256.936 1.901.959 3.420.604 
Educação Especial 423.256 736.748 671.820 1.032.164 1.973.500 
Ed. Física e Desportos - - - - - 
Total 314.558.746 329.026.007 319.068.255 390.738.310 457.330.557 

Fonte: Balanços Anuais do Município/SEFIN. Nota: Dados apresentados a preços constantes de 2007 (IPCA/IBGE); (*) Lei Orçamen-
tária Anual 2007 

 Destaca-se ainda a Medida Provisória nº 2178-36/2001, que instituiu o programa “Recomeço” substituído pelo programa 
de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à educação de jovens e adultos (Lei nº 10.880/04). Encontram-se ainda no Plano 
Nacional, metas que consideram a necessidade de que cada nível e modalidade de ensino possua dotação de recursos definida. 
Dentre elas, deve-se destacar a educação inclusiva (ou educação especial - item 8.3, meta nº 23), onde se busca atingir, em dez 
anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino (deve-se atentar que estas 
metas destacadas no PNE devem ser revistas, já que o Plano Nacional foi aprovado no ano de 2001, com vigência até 2011). 

TABELA 44 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA - 2002 A 2006 
(R$ 1,00) 

Ano Fonte 100 Fonte 101 Fonte 104 Fonte 105 Fonte 109 Outr. Fontes Total 
2002 6.716.833 202.466.011 110.534.975 202.224 0 14.647.969 334.568.012 
2003 5.431.636 170.365.685 125.000.610 0 0 13.760.816 314.558.746 
2004 4.673.315 165.308.407 142.298.241 2.803.458 0 13.942.586 329.026.006 
2005 2.765.997 162.909.347 139.054.985 2.924.310 10.088.395 1.325.221 319.068.255 
2006 4.979.794 205.902.449 154.226.378 10.172.431 14.440.590 1.016.669 390.738.311 

Fonte: SEFIN/Sistema de Contabilidade - Relatório COR14, função 12. Despesas Empenhadas. Nota 1: Dados apresentados a preços 
constantes de 2007 (IPCA/IBGE). Nota 2: Fonte 100 - Recursos Ordinários; Fonte 101 - Recursos destinados à Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino; Fonte 104 - Transferências do FUNDEF; Fonte 105 - Contribuição do Salário Educação; Fonte 109 - Transfe-
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rências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Fonte 146 - Operações de Crédito internas; Fonte 181 - Recur-
sos de Convênios; Fonte 187 - Recursos de Convênios da Educação. 

 As principais fontes de recursos para a educação municipal são as fontes 101 e 104. Para o ano de 2006 os recursos 
ordinários (Fonte 101) perfazem R$205.902.449,00 e os recursos provenientes das transferências do FUNDEF (Fonte 104) somam 
R$154.226.378,00, para um total de despesas de R$ 390.738.311,00. Após um recuo nos anos de 2003, 2004 e 2005 houve um signi-
ficativo aumento em 2006, como pode ser visualizado na tabela 1.6. De acordo com o artigo 212, caput, da Constituição Federal, co-
mo destacado anteriormente, a União fixa os percentuais mínimos resultantes da receita de impostos a serem aplicados na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino. Desta forma, há um piso mínimo vinculado à manutenção e desenvolvimento do ensino, e estes 
percentuais podem ser inclusive elevados (pela Constituição Estadual para os Estados e pela Lei Orgânica no caso do Distrito Federal 
e dos Municípios). Para os municípios este piso mínimo é de 25% da receita proveniente de impostos e transferências, como já men-
cionado anteriormente. A vinculação é feita em relação à receita de impostos e transferências, e não em relação à totalidade dos re-
cursos orçamentários. O mais importante a destacar é que a receita resultante de impostos pode financiar todos os níveis e modalida-
des de educação. O Município, porém, é responsável pela educação infantil e, com prioridade, pelo ensino fundamental. As tabelas a 
seguir (45 e 46), mostram a origem dos recursos para as despesas da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de 
jovens e adultos (EJA). As despesas com educação infantil da rede municipal entre 2002 e 2006 apresentaram uma expansão de 
13,33%, somando quase 35 milhões de reais em 2006. A principal fonte de financiamento para essa modalidade de ensino tem sido 
os recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Fonte 101), uma vez que os recursos do FUNDEF (Fonte 104) 
até 2006 se destinaram ao Ensino Fundamental (a EJA está inserido nesta modalidade de ensino). 

TABELA 45 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL POR FONTE DE RECURSOS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA 
(R$ 1,00) 

Ano Fonte 100 Fonte 101 Fonte 104 Fonte 105 Fonte 109 Outras Fontes Total 
2002 1.840 30.678.652 - - - 136.441 30.816.933 
2003 - 33.337.620 - - - 959.848 34.297.468 
2004 - 30.138.873 - - - 421.023 30.559.896 
2005 59.068 31.208.144 - - 279.872 573.678 32.120.761 
2006 518.490 33.615.839 - - 434.105 327.995 34.896.428 

Fonte: SEFIN/Sistema de Contabilidade - Relatório COR 14, função 12, subfunção 365. Despesas Empenhadas. Nota: Dados apre-
sentados a preços constantes de 2007 (IPCA/IBGE). 
 
 Sendo o Ensino Fundamental público prioridade de atuação do Município na educação, os recursos do FUNDEF, inclu-
sive o Complemento da União (receita adicional em virtude do FUNDEF), devem ser integralmente aplicados na manutenção desse 
nível de ensino. Observa-se que o Ensino Fundamental absorve o maior volume de recursos, R$ 340.151.782,00 (tabela 46), sobre 
um total de R$ 390.738.311,00 de despesas em educação, em 2006 (tabela 44). Isto se explica pelas prioridades e obrigações legais 
definidas para o município em matéria de educação. As principais fontes de financiamento, para este nível de ensino, foram os recur-
sos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fonte 101) R$ 159.631.078,00 em 2006, e as transferên-
cias do FUNDEF (Fonte 104), R$ 154.226.378,00, em 2006. 
 
TABELA 46 - DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL POR FONTE DE RECURSOS NA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA 

(R$ 1,00) 
Ano Fonte 100 Fonte 101 Fonte 104 Fonte 105 Fonte 109 Outras Fontes Total 
2002 588.719 166.391.532 110.534.975 202.224 0 11.730.925 289.448.376 
2003 708.642 128.181.349 125.000.610 0 0 10.732.541 264.623.141 
2004 966.215 125.121.717 142.298.241 2.803.458 0 11.214.545 282.404.176 
2005 801.670 119.013.129 139.054.985 2.924.310 8.835.680 672.711 271.302.486 
2006 3.789.132 159.631.078 154.226.378 10.172.431 12.104.526 537.988 340.461.533 

Fonte: SEFIN/Sistema de Contabilidade - Relatório COR14, função 12, sub-função 361. Despesas Empenhadas. Nota: Dados apre-
sentados a preços constantes de 2007 (IPCA/IBGE). 

 
 Em relação às fontes de recursos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a tabela 47 mostra que o volume é me-
nor se comparado ao ensino infantil e fundamental, mas se explica pelo próprio número de alunos por ela atendidos. Os recursos 
utilizados para o atendimento dessa modalidade são as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
como exposto na tabela 47 para os diversos anos. É importante adicionar que as despesas com pessoal e a manutenção das unida-
des escolares são financiadas pela fonte 101, o que não está contido na tabela em análise. 

TABELA 47 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR FONTE DE RECURSOS NA REDE MUNICIPAL DE 
FORTALEZA 

R$ 1,00) 
Ano Fonte 100 Fonte 101 Fonte 104 Fonte 105 Fonte 109 Outras Fontes Total 
2002 - 2.087 - - - 2.664.941 2.667.028 
2003 - 5.279 - - - 2.068.427 2.073.706 
2004 - - - - - 1.999.106 1.999.106 
2005 - 284.093 - - 972.842 - 1.256.935 
2006 - - - - 1.901.958 - 1.901.958 

Fonte: SEFIN/Sistema de Contabilidade - Relatório COR14, função 12, sub-função 366. Despesas Empenhadas. Nota: Dados apre-
sentados a preços constantes de 2007 (IPCA/IBGE). 

 A Lei nº 9424, de 24 de dezembro de 1996, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e Valorização do Magistério (FUNDEF), por meio do qual os recursos são redistribuídos entre o estado e municípios de forma 
proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental, estabelece o custo padrão anual aluno/ano. O valor mínimo 
nacional de repasse por aluno é definido através de decreto do Presidente da República (como determina a lei que regulamenta o 
Fundo). O Fundo recebe uma complementação da União nos Estados onde a receita originalmente gerada não atinge o valor mínimo 
por aluno/ano fixado nacionalmente. A tabela 48 apresenta os valores mínimos por aluno/ano da 1ª a 4ª série, da 4ª a 8ª série e da 
educação especial. Mais adiante veremos que estes valores foram alterados a partir de aprovação do FUNDEB. 
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TABELA 48 - VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO/ANO - FUNDEF (1998 A 2005) 
(R$ 1,00) 

Ano 1ª a 4ª série 4ª a 8ª série e Educação Especial 
1998 315,00 315,00 
1999 315,00 315,00 
2000 333,00 349,00 
2001 363,00 381,00 
2002 418,00 438,00 
2003 446,00 468,00 
2004 537,41 564,00 
2005 620,56 651,00 

Fonte: Ministério da Educação e do Desporto/MEC. Elaboração: DIEESE. Nota: A partir de 2005 as matrículas em escolas rurais e 
educação especial tiveram acréscimo de 2%. 

 Na tabela 49 foram selecionadas as principais receitas municipais que são computadas para efeito do cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal, com relação à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino – 
MDE.

TABELA 49 - IMPOSTOS ARRECADADOS E TRANSFERÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
(1998 - 2006) - REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA 

(R$ 1,00) 
Impostos e Transferência 1998 1999 2000 2001 2002 

Impostos Próprios 222.170.831 231.139.555 260.219.257 285.091.574 271.113.102 
IPTU 56.070.140 60.674.217 78.922.672 92.166.225 78.262.096 
ISS 131.370.374 133.679.188 141.056.231 153.703.842 155.452.640 
ITBI 20.091.660 24.168.517 24.379.288 23.496.564 24.350.389 
Dívida Ativa Tributária 14.638.657 12.617.633 15.861.066 15.724.943 13.047.978 
Transferências Estaduais 317.465.198 356.580.600 339.789.590 389.520.778 419.075.343 
ICMS 272.498.831 313.204.426 292.079.496 338.515.097 368.119.508 
IPVA 44.966.367 43.376.175 47.710.094 51.005.681 50.955.835 
Transferências Federais 26.935.045 288.715.980 259.786.693 290.396.585 318.920.658 
FPM 234.440.653 257.060.002 224.170.625 249.583.875 283.328.352 
IPI - Exportações 2.762.670 2.491.605 3.271.028 3.491.204 3.249.101 
ITR 46.363 8.321 1.635 10.566 22.947 
IRRF 18.672.714 17.114.989 21.174.042 27.591.666 22.617.199 
LC 87/96 7.012.645 12.041.062 11.169.364 9.719.275 9.703.058 
Total 802.571.075 876.436.135 859.795.541 965.008.936 1.009.109.103 
Mínimo para o MDE (25%) 200.642.769 219.109.034 214.948.885 241.252.234 252.277.276 

Impostos e Transferência 2003 2004 2005 2006 2007* 
Impostos Próprios 261.305.881 291.732.939 327.227.989 362.789.449 447.023.000 
IPTU 80.510.224 89.951.774 91.876.127 94.713.455 116.998.000 
ISS 144.484.337 169.625.827 192.317.450 209.963.503 250.044.000 
ITBI 21.834.484 20.990.388 22.656.389 27.124.816 27.028.000 
Dívida Ativa Tributária 14.476.836 11.164.949 20.378.023 30.987.676 52.953.000 
Transferências Estaduais 409.983.055 388.476.480 376.406.276 432.157.770 439.453.000 
ICMS 360.518.085 337.794.039 320.611.823 374.157.675 376.958.000 
IPVA 49.464.970 50.682.441 55.794.453 58.000.096 62.495.000 
Transferências Federais 325.952.441 335.511.262 404.461.643 427.663.902 474.923.000 
FPM 295.317.671 297.867.985 356.094.260 369.902.919 408.862.000 
IPI - Exportações 2.963.561 3.151.817 3.627.387 3.050.803 3.362.000 
ITR 14.320 6.606 4.067 11.305 8.000 
IRRF 20.612.413 27.892.735 38.731.988 51.377.605 59.161.000 
LC 87/96 7.044.476 6.592.119 6.003.942 3.321.269 3.530.000 
Total 997.241.377 1.015.720.681 1.108.095.908 1.222.611.122 1.361.399.000 
Mínimo para o MDE (25%) 249.310.344 253.930.170 277.023.977 305.652.781 340.349.750 

Fonte: SEFIN/Balanços do Município (1998 - 2006). (*) Previsto na LOA 2007. Nota: Dados apresentados a preços constantes de 2007 
(IPCA/IBGE). 

9.2.1. O Fundeb e o financiamento da educação 
 
 Sancionada em 20 de junho de 2007, a Lei nº 
11.494 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação - FUNDEB, tem por objetivo proporcionar a 
elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educa-
ção. Isto ocorrerá, dada às mudanças relacionadas às fontes 
de financiamento, ao percentual e ao montante de recursos 
que o compõem e ao seu alcance. 

TABELA 50 - ORIGEM DAS RECEITAS DO FUNDEB 

Imposto Artigo na CF 2007 2008 2009 
ITCMD (Estadual) Art. 155, I 6,66% 13,33% 20% 
ICMS (Estadual) Art. 155, II 16,66% 18,33% 20% 
IPVA (Estadual) Art. 155, III 6,66% 13,33% 20% 
Competência residual 
(Estado) 

 
Art. 157, II 

 
6,66% 

 
13,33% 

 
20% 

ITR (Part. Municipal) Art. 158, II 6,66% 13,33% 20% 
IPVA (Part. Municipal) Art. 158, III 6,66% 13,33% 20% 
ICMS (Part. Municipal) Art. 158, IV 16,66% 18,33% 20% 
FPE (Estadual) Art. 159, I, “a”  

16,66% 
 

18,33% 
 

20% 
FPM (Municipal) Art. 159, I, “b” 16,66% 18,33% 20% 
IPI - Exp. (Part. Esta-
dual) 

 
Art. 159, II 

 
16,66% 

 
18,33% 

 
20% 

IPI - Exp. (Part. Muni-
cipal) 

Art. 159, II c/c LC 
nº 61/89, art. 5º 

 
16,66% 

 
18,33% 

 
20% 

ICMS - Desoneração de Exportações (LC nº 
87/96) 

 
16,66% 

 
18,33% 

 
20% 

Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos elencados neste 
quadro, bem como juros e multas eventualmente incidentes. 

Ganhos auferidos em decorrência de aplicações financeiras dos saldos da 
conta do FUNDEB. 

Complementação da União: 
R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), em 2007; 
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R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), em 2008; 
R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões), em 2009; 
10% do montante resultante da contribuição dos Estados e Municípios, a 
partir de 2010. 

Fonte: Compilado de: “Cartilha do FUNDEB” <www.tce. 
peg.gov.br> 
 
 O FUNDEB, que está em vigor desde 1º de janei-
ro de 2007 tendo como base legal a Emenda Constitucional nº 
53 de 19 de dezembro de 2006 e a Medida Provisória nº 339, 
terá vigência de 14 anos (até 31 de dezembro de 2020), a partir 
do primeiro ano de sua implantação. Com as modificações que 
o novo Fundo oferece, este atenderá não apenas o ensino 
Fundamental (6/7 a 14 anos de idade), como também a educa-
ção Infantil (0 a 5 anos), o Ensino Médio (15 a 17 anos) e a 
Educação de Jovens e Adultos. Trata-se de um Fundo de natu-
reza contábil que se materializa em cada Estado da Federação 
e no Distrito Federal. Quanto às contribuições dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para o FUNDEB, estas elevar-
se-ão gradualmente de forma a atingir 20% em três anos, 
quando então o FUNDEB estará plenamente implantado. A Lei 
11.494 de 20 de junho de 2007, em seu artigo 31 especifica as 
receitas que compõem o FUNDEB, sintetizadas no tabela 50. 
Desta forma, no caso das receitas sobre as quais já era feito o 
cálculo em favor do FUNDEF (ICMS, FPE, FPM, IPI-Exp.), o 
percentual passará de 15 para 20% em três anos, ou seja, 
haverá um incremento de 1,66% a cada ano (5/3 = 1,66). 
Quanto às demais receitas de impostos e transferências que 
não integravam a base de contribuição para o FUNDEF (IPVA, 
ITR, ITCMD), o percentual de contribuição passará de 0% para 
20% em três anos, sendo que haverá um incremento anual de 
6,66% ao ano (20/3 = 6,66). Um resumo da composição do 
FUNDEB no Brasil, o que representa um grande salto na políti-
ca de financiamento da educação, como pode ser visualizado 
no tabela: 

TABELA 51 - COMPOSIÇÃO DO FUNDEB NO BRASIL 

Fonte (%) 
IMCS 66,52 
IPVA 2,04 
ITCMD 0,15 
ITR 0,03 
FPE 12,41 
FPM 12,99 
LC 87/96 0,68 
IPI Exp. 1,03 
Complemento da União 4,16 

Fonte: União Nacional dos Conselhos de Educação - UNCME 

 De acordo com a Lei nº 11.494, art. 31, a com-
plementação da União deixa de ser uma exceção (antes só 
ocorria quando o valor aluno/ano no âmbito do território esta-
dual não atingia o mínimo nacional instituído por decreto presi-
dencial) e passa a ser progressiva. Importante destacar as 
mudanças implementadas pelo novo fundo no que se refere à 
repercussão nos níveis e modalidades de ensino. Esta Lei do 
FUNDEB, em seu anexo, define em detalhe o novo cálculo do 
valor anual por aluno. Por sua complexidade, não cabe aqui 
sua exposição. O artigo 10 da Lei do FUNDEB precisa que a 
distribuição de seus recursos levará em conta as seguintes 
diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabeleci-
mento de ensino da educação básica (Lei nº 11.494, art. 10): I - 
creche em tempo integral; II - pré-escola em tempo integral; III - 
creche em tempo parcial; IV - pré-escola em tempo parcial; V - 
anos iniciais do ensino fundamental urbano; VI - anos iniciais 
do ensino fundamental no campo; VII - anos finais do ensino 
fundamental urbano; VIII - anos finais do ensino fundamental 
no campo; IX - ensino fundamental em tempo integral; X - ensi-
no médio urbano; XI - ensino médio no campo; XII - ensino 
médio em tempo integral; XIII - ensino médio integrado à edu-
cação profissional; XIV - educação especial; XV - educação 
indígena e quilombola; XVI - educação de jovens e adultos com 

avaliação no processo; XVII - educação de jovens e adultos 
integrada a educação profissional, com avaliação no processo. 

9.2.2. O Salário Educação 
 O Salário Educação surgiu em 1964 como alter-
nativa às empresas que não desejassem manter diretamente 
escolas primárias para seus empregados e respectivos filhos. 
Como Contribuição Social prevista no art. 212 § 5o. da CF, o 
recurso até 2007 serviu de fonte adicional de financiamento do 
ensino fundamental público, tendo como alíquota básica de 
incidência 2,5% sobre o valor total das remunerações pagas ou 
creditadas a qualquer título no mês aos empregados. São con-
tribuintes do salário educação qualquer empresa individual ou 
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana 
ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e 
demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Segurida-
de Social. A partir de 2007, com a criação do FUNDEB, o salá-
rio educação deixou de ser uma fonte restrita ao financiamento 
do ensino fundamental, passando a financiar toda educação 
básica. A tabela 52 apresenta as principais despesas empe-
nhadas do Salário Educação pelo município de Fortaleza nos 
anos de 2005 e 2006. 

TABELA 52 - DESPESAS EMPENHADAS E RECEITAS DO 
SALÁRIO EDUCAÇÃO (FONTE 105) DA REDE MUNICIPAL 

DE FORTALEZA - 2005 E 2006 

Discriminação 2005 2006 
Receita do Salário Educação 6.563.165 8.014.359 
Despesas Empenhadas do Salário-
Educação 

 
2.924.310 

 
10.172.431 

Fonte: SME - Relatório REMPC 2007 (Empenhos de 2005 e 
2006). Nota: Dados apresentados a preços constantes de 2007 
(IPCA/IBGE). 
 
9.3. Diretrizes 
 As diretrizes para o financiamento são as seguin-
tes: 1. Expansão progressiva do atendimento às crianças com 
idade entre 0 e 5 anos, procurando-se ampliar os recursos 
destinados à educação infantil (creche e pré-escola), recorren-
do-se a todas as fontes de financiamento e buscando-se am-
pliar sua participação; 2. Transparência na gestão, execução e 
prestação de contas dos recursos públicos pelo sistema de 
ensino e unidades escolares; 3. Aprimoramento dos mecanis-
mos de participação democrática no planejamento, execução e 
acompanhamento do financiamento; 4. Fortalecimento, através 
de mecanismos permanentes, da rede de articulação com as 
diversas fontes de financiamento e incentivo à colaboração 
com a União e o Estado; 5. Fortalecimento dos órgãos de con-
trole social (FUNDEB, CME, Conselho Escolar, Grêmio Escolar 
dentre outros); 6. Atendimento aos dispositivos legais de valori-
zação dos profissionais da educação (Art. 67 da LDB); 

9.4. Objetivos e metas 
 1. Implementar mecanismos de fiscalização e 
controle que assegurem o rigoroso cumprimento do art. 212 da 
Constituição Federal em termos de aplicação dos percentuais 
mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensi-
no. Entre estes mecanismos estará o demonstrativo de receitas 
e gastos elaborados pelo poder executivo e apreciado pelo 
legislativo com o auxílio do tribunal de contas do município 
discriminando-se os valores correspondentes a cada uma das 
alíneas do art. 70 da LDB; 2. Estabelecer mecanismos destina-
dos a assegurar o cumprimento dos arts. 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases que definem os gastos admitidos com manu-
tenção e desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem 
ser incluídos nesta rubrica; 3. Fortalecer a autonomia financeira 
das escolas mediante a garantia de repasses de recursos, 
diretamente aos estabelecimentos públicos da rede municipal, 
conforme os dispositivos legais (art. 15, LDB); 4. Ampliar, gra-
dativamente, o percentual aplicado nos recursos da educação 
dos últimos anos; 5. Implantar o Fundo Municipal de Educação 
no primeiro ano após a aprovação do presente Plano; 6. Ga-
rantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos pró-



433

P
LA

N
O

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, 05 DE FEVEREIRO DE 2009 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 45
  
ximos dez anos, a previsão do suporte financeiro às metas 
constantes deste PME; 7. Garantir recurso do orçamento para 
manutenção e funcionamento autônomo do Conselho Municipal 
de Educação; 8. Garantir os investimentos para a valorização 
dos trabalhadores em educação. (Art. 67 LDB); 9. Estabelecer 
um mecanismo de equiparação nas estruturas das escolas 
atentando aos critérios mínimos de qualidade e eficiência, 
eliminando assim os desníveis entre as unidades escolares 
principalmente nas áreas mais carentes. 

9.5. Ações 
 1. Criação de um sistema de informações, num 
prazo de até 01 (um) ano, para efeito de prestação de contas 
sobre receitas e despesas e a eqüitativa distribuição dos recur-
sos às escolas, garantindo ampla divulgação e acessibilidade 
por parte da população em geral, conforme a Lei, de forma 
clara e precisa com acesso facilitado à comunidade; 2. Defini-
ção e revisão anual do custo-aluno-qualidade, tomando este 
conceito como referência para a política de financiamento das 
escolas municipais, em até 02 (dois) anos; 3. Garantir o repas-
se de recursos para as escolas municipais por meio do Pro-
grama PMDE (Programa de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino); 4. Garantir o repasse de recursos de forma sistemáti-
ca, no início de cada semestre letivo para as escolas munici-
pais por meio do programa de manutenção e desenvolvimento 
do ensino (PMDE), de forma a atender às reais necessidades 
das escolas diagnosticadas pelo PPP (Projeto Político Pedagó-
gico); 5. Estabelecer em regime de colaboração entre União, 
Estado e Municípios, ações referentes à transporte, expansão 
da rede física escolar, garantindo o pleno funcionamento de 
quadras de esporte, bibliotecas, laboratórios de informática, 
dentre outros, objetivando a melhoria da qualidade da educa-
ção municipal; 6. Aprimorar o regime de colaboração entre os 
entes Federal, Estadual e Municipal com relação à cessão de 
trabalhadores em educação; 7. Garantir os repasses para efeti-
va redução das perdas salariais, promoção e valorização dos 
profissionais da educação. (Art. 67 LDB); 8. Reformar as esco-
las que jse encontram em condições precárias para receber a 
comunidade escolar; 9. Garantir recursos financeiros para a 
avaliação por profissionais especializados dos estudantes ain-
da não diagnosticados no 1º bimestre letivo; 10. Estabelecer 
um percentual dos recursos financeiros para o atendimento e o 
acompanhamento, por profissionais especializados, de alunos 
com necessidades especiais e com déficit de aprendizagem; 
11. Dotação orçamentária para criação de um núcleo por pólos 
com estrutura física e profissionais, (psicólogos, psicopedago-
gos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes 
sociais e médicos) para atendimento de alunos com necessi-
dades especiais e déficit de aprendizagem; 

9.6. O acompanhamento e controle social dos recursos da 
Educação 
 Por fim, importante ressaltar a necessidade do 
acompanhamento e controle social dos recursos da educação, 
não somente no que se refere à parte documental, nem sempre 
tão simples, dados os códigos utilizados nesses documentos, 
mas também o acompanhamento da execução efetiva das 
ações programadas e despesas lançadas nos documentos 
oficiais. Imprescindível esse acompanhamento por parte da 
sociedade como um todo e em especial a comunidade escolar, 
vez que os órgãos de controle interno e externo, geralmente se 
limitam a um exame puramente contábil. O Município de Forta-
leza, teve alguns avanços nos últimos anos, no que se refere à 
participação popular, com a implantação do Plano Plurianual e 
do Orçamento Participativo. Através dessas iniciativas busca-
se dividir com os cidadãos o poder de decidir a alocação dos 
recursos públicos municipais. Outro mecanismo importante, 
implantado, a partir de 2005, consiste na prestação de contas 
com da execução orçamentária aos conselheiros do Orçamento 
Participativo, pelos Secretários Municipais, por pasta.  
 
10. GESTÃO 

10.1. Diretrizes 

 Quanto à gestão é importante definir as diretrizes 
fundamentais que devem norteá-la: 1. Democratização  trans-
parência, desburocratização, descentralização da gestão; 2. 
Ampliação e fortalecimento dos mecanismos participativos da 
gestão da educação municipal; 3. Definição de uma sistemática 
de controle interno do Sistema de Educação. 4. Transparência 
dos atos de Gestão e de Governo.

10. 2. Objetivos e metas 
 A partir das diretrizes acima enunciadas, muitos 
objetivos, metas e ações deverão ser implementados. Seguem 
abaixo, alguns objetivos e metas mais importantes: 1. Instalar e 
regulamentar o regime de colaboração entre o município de 
Fortaleza, o Estado do Ceará e a União; 2. Implantar o Conse-
lho Municipal de Educação de Fortaleza no prazo de 1 (um) 
ano, a partir da aprovação do Plano Municipal de Educação; 3. 
Estimular a colaboração entre as Secretarias Executivas Regi-
onais/ SER's e as unidades escolares integrantes das redes 
públicas e privadas de ensino; 4. Fortalecer a gestão democrá-
tica do Sistema Municipal de Fortaleza tendo a escola como 
sua unidade básica estabelecendo os níveis de responsabilida-
de de cada setor envolvido; 5. Assegurar a progressiva auto-
nomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas; 6. 
Definir padrões de qualidade da aprendizagem na educação 
básica e estabelecer programas de acompanhamento e avalia-
ção do desempenho pedagógico e administrativo dos estabele-
cimentos de ensino; 7. Implantar uma sistemática de avaliação 
institucional contínua em todas as instâncias educacionais a 
partir de 2008; 8. Implantar ouvidoria pública na secretaria 
municipal de educação; 9. Implantar uma política de valoriza-
ção do projeto político pedagógico das escolas garantindo as 
condições para sua operacionalização. 

10.3. Ações 
 1. Escolha democrática e participativa dos gesto-
res das escolas públicas municipais em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município - Art. 220; com periodicidade de 4 
em 4 anos e com eleição paritária ocorrendo no primeiro se-
mestre de cada gestão; 2. Promoção da organização e garantir 
das condições de participação dos diferentes segmentos da 
comunidade escolar na forma de conselhos escolares, grêmios 
estudantis, congregação de professores, associação de pais e 
outras entidades representativas a exemplo da Rede de pais e 
alunos de Fortaleza; 3. Participação das escolas no Orçamento 
Participativo (OP) da cidade com assembléia em cada escola; 
4. Criação de um sistema municipal integrado de avaliação da 
aprendizagem, do desempenho dos profissionais da educação, 
dos estabelecimentos escolares e do Sistema de Ensino com 
discussão dos critérios junto aos segmentos envolvidos; 5. 
Divulgação dos critérios e dos resultados da avaliação institu-
cional; 6. Implantação de uma sistemática de prestação de 
contas, por parte da Secretaria de Educação do Município, 
junto à comunidade escolar; 7. Apoio técnico às escolas na 
elaboração, execução e avaliação das propostas pedagógicas; 
8. Cumprimento das metas estabelecidas nos demais capítulos 
referentes à financiamento e gestão. 

VI - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO 
 O Plano Municipal de Educação será periodica-
mente avaliado a fim de corrigir as deficiências, acompanhar o 
cumprimento e orientar os gestores no emprego de medidas 
adequadas para seu aprimoramento. Todo plano para obter 
êxito necessita de um sistema de avaliação e acompanhamen-
to. Da mesma forma que a elaboração do Plano Municipal de 
Educação, assim seu acompanhamento e avaliação necessi-
tam de mecanismos democráticos onde a transparência é de 
rigor. Estão propostas aqui algumas diretrizes que nortearão 
esta tarefa. - Criar-se-á um Fórum Municipal que anualmente 
avalie a execução do Plano. Esta avaliação deverá ser feita 
com a colaboração do Conselho Municipal de Educação, da 
Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, das 
Secretarias Executivas Regionais e da Sociedade Civil; - Pro-
curar-se-á articulação institucional do Plano Municipal de Edu-
cação com o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação 



434

P
LA

N
O

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, 05 DE FEVEREIRO DE 2009 QUINTA-FEIRA - PÁGINA 46
  
através de mecanismos regulares a serem definidos; - O Fórum 
de avaliação e acompanhamento valer-se-á dos diagnósticos 
atualizados advindos da Secretaria de Finanças do Município, 
Tribunal de Contas do Município, Comissão de Educação da 
Câmara e de estudos e pesquisas. O Índice de Desenvolvimen-
to da Educação (Ideb) será um instrumento importante e ponto 

de referência na avaliação da qualidade da educação munici-
pal. - O município realizará, periodicamente, a Conferência 
Municipal de Educação, com ampla participação popular, obje-
tivando a construção e acompanhamento coletivo das políticas 
públicas de educação (artigo 276 da Lei Orgânica do Município 
de Fortaleza - 2006). 

 
ANEXO 

RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM FORTALEZA - 2006 
 

Relação das Instituições de Ensino Superior em Fortaleza - 2006 
Instituição de Ensino Superior Organização Acadêmica Categoria Administrativa 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 
- CEFETCE 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica 

 
Federal 

Faculdade Ateneu - FATE Faculdade Privada 
Faculdade Católica do Ceará - MARISTA Faculdade Privada 
Faculdade Católica Stella Maris - FCSM Faculdade Privada 
Faculdade Cearense - FaC Faculdade Privada 
Faculdade Cearense - FC Faculdade Privada 
Faculdade Christus - Christus Faculdade Privada 
Faculdade de Ciências Humanas de Fortaleza - 
FHCFOR 

 
Faculdade 

 
Privada 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Forta-
leza - FACISA - FOR 

 
Faculdade 

 
Privada 

Faculdade de Ciências Tecnológicas de Fortaleza - 
FCTFOR 

 
Faculdade 

 
Privada 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro - FTDR Faculdade de Tecnologia Privada 
Faculdade de Tecnologia e Aperfeiçoamento Hu-
mano - FATENE 

 
Faculdade de Tecnologia 

 
Privada 

Faculdade de Tecnologia Informática - FATI Faculdade de Tecnologia Privada 
Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI Faculdade Privada 
Faculdade Evolutivo - FACE Faculdade Privada 
Faculdade Farias Brito - FFB Faculdade Privada 
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - FGF Faculdade Privada 
Faculdade Integrada do Ceará - FIC Faculdade Privada 
Faculdade Latino Americana de Educação -  
FLATED 

 
Faculdade 

 
Privada 

Faculdade Lourenço Filho - FLF Faculdade Privada 
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza - 
FAMETRO 

 
Faculdade 

 
Privada 

Faculdade Nordeste - FANOR Faculdade Privada 
Faculdade Sete de Setembro - FA7 Faculdade Privada 
Instituto Ceará de Ensino e Cultura - ICEC Instituto Superior ou Escola Superior Privada 
Instituto de Ciências Religiosas - ICRE Instituto Superior ou Escola Superior Privada 
Instituto de Ensino Superior de Fortaleza - IESF Instituto Superior ou Escola Superior Privada 
Instituto de Ensino Superior do Ceará - IESC Instituto Superior ou Escola Superior Privada 
Instituto Teológico Pastoral do Ceará - ITEP Instituto Superior ou Escola Superior Privada 
Ratio - Faculdade Teológica e Filosófica - RATIO Faculdade Privada 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR Universidade Privada 
Universidade Estadual do Ceará - UECE Universidade Estadual 
Universidade Federal do Ceará - UFC Universidade Federal 

Fonte: MEC/INEP/SiedSup. 
*** *** *** 

 
LEI Nº 9442 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 

Autoriza a concessão de uso 
de bens públicos e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a conceder o uso de 3 (três) bens imóveis municipais, descrito 
no Processo Administrativo nº 964/07 da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (SDE), quais sejam: a) imóvel situado 
na Rua LO 5, Bairro Granja Lisboa, nesta capital, com área 
total de 3.550,00m (três mil, quinhentos e cinqüenta metros 
quadrados), constituído de parte da área verde do Loteamento 
Bom Jardim, objeto da matrícula nº 19.914 da 3ª Zona, limitan-
do-se, ao norte, por onde mede 7,00m (sete metros) com terre-
no de terceiros; ao sul, por onde mede 67,00m (sessenta e sete 
metros) em 2 (dois) seguimentos: sendo o primeiro seguimento 
de 36,00m (trinta seis metros) limitando-se com a Rua LO 5 e o 
segundo de 31,00m (trinta e um metros) limitando-se com o 
remanescente da área institucional transformada em servidão 

pública de passagem; a leste, por onde mede 60,00m (sessen-
ta metros) com a área verde do Loteamento Bom Jardim; e, a 
oeste, por onde mede 81,00m (oitenta e um metros) com a 
quadra 37 do Loteamento Granja Santa Cecília; b) imóvel situa-
do na Rua Verde 40, na confluência da Rua Verde 37, Bairro 
Jangurussu, nesta capital, constituído de área institucional do 
Loteamento Sítio São João, objeto da matrícula nº 51.823 da 2ª 
Zona, com área total de 3.520,00m² (três mil, quinhentos e 
vinte metros quadrados), limitando-se, ao norte, por onde mede 
110,00m (cento e dez metros) com a Rua Verde 37; ao sul, por 
onde mede 110,00m (cento e dez metros) com a Rua Verde 40; 
a leste, por onde mede 32,00m (trinta e dois metros) com a 
Rua Verde 5; e, a oeste, por onde mede 32,00m (trinta e dois 
metros) com a Avenida B; c) imóvel situado na Rua Maria Go-
mes de Sá, na confluência com a Rua Álvaro Chagas, Bairro 
Parque Santa Rosa, nesta capital, constituído de parte de área 
de praça do Loteamento Parque Aracapé, objeto da transcrição 
nº 2830 da 2ª Zona, com uma área total de 6.512,00m² (seis 
mil, quinhentos e doze metros quadrados), limitando-se, ao 
norte, por onde mede 93,00m (noventa e três metros) e se 
limita com a Avenida Maria Gomes de Sá; ao sul, por onde 
mede 88,00m (oitenta e oito metros) e se limita com a quadra 
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Aprova o Plano Municipal de
Educação 20152025, alinha
do ao Plano Nacional de Edu
cação,Leinº13.005,de25de
junho de 2014, e revoga a Lei
nº 9 441, de 30 de dezembro
de 2008, do Poder Executivo
Municipal.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVAOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaaprovadooPlanoMunicipaldeEducação(PME),
constantedoAnexoÚnicodestaLei,comduraçãode10(dez)
anos,acontardasuapublicação,comvistasaocumprimento
dodispostonoincisoldoart.11daLeiFederalnº9.394,de20
dedezembrode1996,noart.8ºdaLeiFederalnº13.005,de
25dejunhode2014,enoart.221daLeiOrgânicadoMunicí
pio.Art.2ºOPlanoMunicipaldeEducaçãocontémdiagnósti
cos, concepção pedagógica, diretrizes, objetivos,metas ees
tratégiasparaeducaçãodoMunicípioaserem implementadas
de2015a2025.§1ºOúltimoanodevigênciadorespectivo
Planoserádestinadoàavaliaçãoglobaleproposiçãodesubsí
diosparaoPlanoMunicipaldeEducaçãoavigoraremperíodo
subsequente.§2º Asdespesasdecorrentesdaaplicaçãodo
Planocorrerãoporcontadasverbasorçamentáriasprópriase
deoutrosrecursoscaptadosnodecorrerdesuaexecução,em
regimedecooperaçãocomosdemaisentesfederados.Art.3º
AexecuçãodoPlanoMunicipaldeEducaçãoserápautadano
regimedecolaboraçãoentreaUnião,oEstado,oMunicípioea
sociedade civil. § 1º  O Poder Público Municipal exercerá
papelindutornaimplementaçãodosobjetivosemetasestabe
lecidosnoPlano.§2ºApartirdavigênciadestaLei,asinstitu
içõesdeeducaçãoinfantiledeensinofundamental,integrantes
da rede públicamunicipal de ensino, deverão organizar seus
planejamentos e desenvolver ações educativas com base no
PME.§3º OPoderLegislativo,por intermédiodeseus inte
grantes,acompanharáaexecuçãodoPME.Art.4ºSãodire
trizes do Plano Municipal de Educação: I — erradicação do
analfabetismo;II—universalizaçãodoatendimentoescolar;III
—superaçãodasdesigualdadeseducacionais; IV—melhoria
daqualidadedoensino;V—formaçãoparaotrabalhoeparaa
cidadania,comênfasenosvaloresmoraiseéticosemquese
fundamenta a sociedade; VI — promoção da educação em
direitoshumanos,contraopreconceitoepelasustentabilidade
socioambiental;VII—promoçãohumanística,cultural,científi
caetecnológicadoMunicípio;VIII—estabelecimentodemeta
deaplicaçãoderecursospúblicosemeducação,resultantesda
receita de impostos, compreendida a proveniente de transfe
rências, na manutenção e desenvolvimento do ensino funda
mental, da educação infantil e da educação inclusiva; IX —
valorização dos profissionais de educação; X — difusão dos
princípios da equidade;XI— fortalecimentoda gestão demo
cráticadaeducaçãoedosprincípiosqueafundamentam.Art.
5º AexecuçãodoPlanoMunicipaldeEducaçãoeo cumpri

mentodesuasmetasserãoobjetodemonitoramentocontínuo
edeavaliaçõesperiódicas, realizadospelas seguintes instân
cias:I—SecretariaMunicipaldaEducação;II—Comissãode
EducaçãodaCâmaraMunicipal deFortaleza; III—Conselho
Municipal deEducação; IV—FórumMunicipal deEducação.
Parágrafo Único  O Poder ExecutivoMunicipal, pormeio da
SecretariaMunicipaldaEducação,realizará2(duas)conferên
cias municipais até o final da década, em parceria com as
instânciassupracitadas,parafinsdeavaliaçãoemonitoramen
todoreferidoPlano.Art.6ºOPlanoPlurianual(PPA),asLeis
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Orçamentos Anuais
(LOA)deverãoser formuladosdemaneiraaasseguraracon
signaçãodedotaçõesorçamentáriascompatíveiscomasdire
trizes,metaseestratégiasdoPME20152025,afimdeviabili
zarsuaplenaexecução.Art.7ºOPoderPúblicoMunicipalse
empenhará nadivulgação doPlanoMunicipal deEducação e
naprogressivarealizaçãodeseusobjetivosemetas,paraque
asociedadeoconheçaamplamenteeacompanheasuaexe
cução.Art.8ºFicamantidooregimedecolaboraçãoentreo
Município,oEstadoeaUniãoparaaconsecuçãodasmetasdo
PlanoMunicipaldeEducaçãoea implementaçãodasestraté
gias a serem realizadas. Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na
datadesuapublicação, revogadasasdisposiçõesemcontrá
rio.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em
24de junhode2015. 
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APRESENTAÇÃO

 OpresentedocumentomaterializaoPlanoMuni
cipaldeEducação(PME)deFortaleza,queprevêodesenvol
vimento de uma política educacional comprometida com a
escolamunicipaldequalidade.Frutodeamplosdebatesentre
diversos atores sociais e o poder público, tem a missão de
completar oprocessodeplanejamento, cujomarco inicial éo
PlanoNacionaldeEducação (PNE).Nessaperspectiva, cum
prediretrizdaorganizaçãofederativadoEstadobrasileiro,com
aelaboraçãoeoalinhamentodosplanosdecenaisdeeduca
çãodosestadosemunicípios.Aexemplodoquerepresentao
PNE/2014, oPMEdeFortaleza não émeramente umprojeto
ou somade projetos da educaçãoescolar da redemunicipal.
Mencionado Plano favorece uma organização sistêmica,
englobandoaçõesdetodasasesferasadministrativasatuantes
nomunicípio:redeestadualdeensino,instituiçõesfederaisde
educação, escolas privadas e unidades de ensino municipal.
Assim, mesmo a rede privada sendo de livre iniciativa, deve
colaborareviabilizarocumprimentodaLeiemqueseconver
terá o PME. Esperase que, pelo PME, seja instaurada uma
cultura de planejamento democrático, científico e sistêmico,
que envolva todos os cidadãos em realizações pessoais e
comunscadavezmaisqualificadas.Esperase,especialmente,
que o PME se integre ao Plano Diretor do Município e aos
Planos de Desenvolvimento Sustentável do Município e da
Região,dandolhescoerênciateóricaeideológicaegarantindo
a efetividade das estratégias e ações de todas as políticas
públicas e das atividades econômicas e culturais levadas a
efeitopelasociedademunicipal.Vale ressaltar quedeacordo
com o art. 7º dessa nova lei (PNE), a União, os estados, o
DistritoFederaleosmunicípiosatuarãoemregimedecolabo
raçãoparaatingirasmetase implementarasestratégiaspre
vistasno texto.OPlanoMunicipaldeEducaçãodeFortaleza,
queoraéentregueàsociedadefortalezense,temlegitimidade
pública decorrente do amplo processo de participação dos
professores, equipes técnicas e comunidade escolar. Articula
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diferentes olhares sobre nossa cidade na construção de um
projetomodernoecomprometidocomasidentidadesesingula
ridades próprias de uma metrópole, que responde pela 4ª
(quarta)matrículadasredesmunicipaisentreascapitaisbrasi
leiras.Comuma investigação reflexiva e crítica, a construção
destetrabalhorevestiusedesignificados,assegurandoexperi
ências de aprendizagens que desafiam o potencial criativo,
incorporamavançoscientíficosetecnológicosedesencadeiam
apaixãopeladescoberta,estabelecendoamediaçãonecessá
ria entre o mundo cultural e aqueles que procuram a escola
públicadequalidade.Para favoreceressaconstruçãocoletiva
foramorganizadosgrupos temáticos coordenadospeloFórum
Municipal de Educação, constituído por diferentes segmentos
da sociedade, e assessoresdoSistema deEnsinoMunicipal,
representantesdosdiversosníveisemodalidadesdeensino.A
participaçãodasociedadenaapresentaçãodaspropostas,na
expressãodosdesejos,nodebate,enaaprovaçãodaspropo
sições foide fundamental importâncianaqualificaçãodocon
teúdodestePlanoMunicipaldeEducação.As ideias formula
das retratam, de forma atualizada, leve, criativa, provocativa,
corajosaeesperançosa,questõesquenodiaadia,nasalade
aulaenaescola,continuama instigarodebateentreosedu
cadores e a sociedade organizada. Assim, com o presente
PME,estaremos todosbuscandoaconstruçãodeumaescola
públicamunicipaldequalidade,que,norteadapelasDiretrizes
expedidaspelaSME,terácomopontodepartidadesuasdis
cussões,opressupostodequeaqualidadedaeducaçãonasce
nasaladeauladeumaescolainteressante,criativa,dinâmica,
prazerosa,mobilizadoradavontadedeaprendere,porconse
guinte,competenteeeficaznodesenvolvimentodasuafunção
social.Vale,porfim,renovaraexpectativadequecadaescola,
à luzdestePME,(re)analiseseuProjetoPolíticoPedagógico,
atualizeodiagnósticodesua realidadeglobaleprodutividade
escolar, retome as concepções pedagógicas norteadoras da
política educacional do Município, e contribua, pela ação de
suacomunidadeescolar,paraaexequibilidadedestePlano.É
fundamental, contudo, a compreensão de que ao consolidar
mosestePMEapenasfoiconcluídaumaetapadalongacami
nhadaaserempreendidapeloprosseguimentodoprocessode
construçãodaescolapúblicadequalidadedeFortaleza:inclu
siva, cidadã e, especialmente, dedicada à aprendizagem de
seusalunos.


1INTRODUÇÃO
1.1CaracterizaçãogeraldoMunicípiodeFortaleza
1.1.1AcidadedeFortaleza:umpoucodesuahistória


AcidadedeFortaleza,capitaldoCeará,nas

ce com a presença portuguesa em 1603, quando o portu
guêsPeroCoelhodeSousaaportounafozdoRioCeará.Na
quelasmargensergueuoFortimdeSãoTiagoedeuaopovo
adoonomedeNovaLisboa.Porvários fatores,comoosata
quesdeíndios,afaltaderecursoseaprimeirasecaregistrada
naHistória do Ceará(entre1606e1607), Pero Coelho aban
donouaregião.Anosmaistarde,em1613,oportuguêsMartim
Soares Moreno recuperou e ampliou o Fortim de São Tiago,
que passou a ser denominado Forte de São Sebastião.
Em1649,umanovaexpediçãoholandesanoCearáconstruiu,
àsmargensdoRioPajeú,oForteSchoonenborch,começando
nesse momento, a história de Fortaleza. O responsável por
esseinício,foiocomandanteholandêsMatiasBeck.Em1725,
após disputas pela posse da terra entre holandeses e portu
gueses, estes últimos rebatizam o Forte com o nome
deFortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Um ano após
aIndependênciadoBrasil,em1823,Fortalezapassouàcondi
ção de cidade, nomeada peloImperador Dom Pedro Icomo
"Fortaleza de Nova Bragança", retornando posteriormente ao
seunomeoriginal,"FortalezadeNossaSenhoradaAssunção".
Em1824, Fortaleza foi palco da disputa entre oImpérioe os
revolucionários da Confederação do Equador. Com a derrota
dos confederados, alguns de seus líderes, comoJoão de
Andrade Pessoa Antae Padre Mororó, dentre outros, foram
executados noPasseio Público. De1860até1930, Fortaleza

viveumovimentossociaiseculturaismarcantescomoomovi
mentoabolicionista, nas décadas de1870e1880, que culmi
nouna libertaçãodosescravosnoCeará,em25demarçode
1884,quatroanosantesdeaaboliçãoseroficialmentedecre
tadaem todoopaís, em13demaiode1888.FranciscoJosé
do Nascimento, também conhecido como Chico daMatilde e
mais ainda comoDragão do Mar, liderou a participação dos
jangadeiros nomovimento abolicionista negandose a fazer o
embarquedeescravosnoportodeFortaleza.Naáreacultural
podemoscitaromovimento literárioPadariaEspiritual,surgido
em1892,pioneironadivulgaçãode ideiasmodernasnalitera
turadoBrasil.OutrasinstituiçõesdaépocaforamoInstitutodo
Cearáe aAcademia Cearense de Letras, respectivamente
fundados em 1887 e 1894. Em 1875, o intendenteAntonio
Rodrigues Ferreiraencomendou aoengenheiroAdolfo Herbs
teraelaboraçãodaPlantaTopográficadaCidadedeFortaleza
e Subúrbios, considerada o marco inicial da modernização
urbana.InspiradonasrealizaçõesdeParis,Herbsterestabele
ceuoalinhamentoderuassegundoumtraçadoemxadrez,de
formaadisciplinar aexpansãoda cidade.Apartir de1880, a
cidadeganhouserviçoseequipamentosurbanos,como trans
portecoletivopormeiodebondescom traçãoanimal, serviço
telefônico, caixas postais, cabo submarino para a Europa,
construçãodoprimeiropavimentodoPasseioPúblicoeinstala
çãodaprimeirafábricadetecidosefacção.OTeatroJoséde
Alencarfoi inaugurado em1909, passando a ser o principal
espaçoculturaldacidade.Osprimeirosautomóveiscircularam
em1910, quando ocorreu, também,a implantação de bondes
elétricos e a circulação de ônibus e caminhões. Complemen
tandoestas informaçõeshistóricas,vale ressaltarqueomuni
cípiodeFortalezaestálocalizadononordestebrasileiro,possui
umaáreatotalde313,14Km2eselimitaaonortecomoOcea
noAtlânticoeCaucaia;aolestecomosmunicípiosdeEusébio
eAquiraz,aosulcomosmunicípiosdeMaracanaú,Pacatuba,
ItaitingaeEusébio;eaoestecomCaucaiaeMaracanaú,que,
juntamente comas cidadesdeMaranguape,SãoGonçalo do
Amarante,Guaiúba,Horizonte,PacajuseChorozinhoformama
regiãometropolitanadeFortaleza.Seuclimaétropicalquente,
subúmido,comchuvasdejaneiroamaio,etemperaturamédia
de26oa28o.Em2010,conformedadosdoCensoDemográfi
corealizadopeloIBGE,Fortalezacontavacom2.451.285habi
tantes, e, segundo publicação da Revista Exame, de
09/09/2013, é reconhecida comoa quinta cidade doPaísem
contingentepopulacional.Entreascapitaisbrasileiras,respon
depela4ª (quarta)matrículadas redesmunicipaisdeensino.
1.1.2Aspectosdemográficos:OmunicípiodeFortalezapossui
umaárea total de 313,14Km2 e, conformecensodemográfico
de 2010, abrange um contingente populacional de 2.451.285
habitantes.Emrazãodesuapopulação,segundoamatéria“As
300cidadesmaispopulosasdoBrasil”,publicadapelaRevista
Exame,em09/09/2013,Fortalezacontinuasendoa5ªcidade
do País. Em termos populacionais, vale iniciar este estudo
comparando o comportamento de Fortaleza em relação ao
Ceará.OsdadosparaessacomparaçãoconstamnaTabela1,
quesegue.


TABELA1

POPULAÇÃORESIDENTEEMFORTALEZAENOESTADO
DOCEARÁ

1991,2000e2010


REGIÃO

POPULAÇÃORESIDENTE

1991 2000 2010

Evolução

(%)

1991/2000

Evolução

(%)

2000/2010

Evolução

(%)

1991/2010

CEARÁ 6.366.647 7.430.661 8.452.381 16,70% 13,70% 32,80%

FORTALEZA 1.768.637 2.141.402 2.451.285 21,10% 14,50% 38,60%

Fonte:IBGE/CENSOSDEMOGRÁFICOS1991,2000,2010.


 Naanálisecomparativadosdadosacima,cons
tataseque,nastrêsúltimasdécadasemestudo,apopulação
do Ceará registrou crescimento menor que a de Fortaleza.
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Fazendoumparaleloentreosanosde1991e2000,oCeará
cresceu16,7%eFortaleza,21,1%;entre2000e2010,estado
emunicípiocresceram13,7%e14,5%,respectivamente.Con
siderandooperíodotodo,entre1991e2010,oaumentopopu
lacionalfoide32,8%noCearáe38,6%,emFortaleza.Éimpor
tanteesclarecerqueFortalezaéummunicípiototalmenteurba
no:100%dessapopulaçãoacimaanalisada residememárea
urbana,porquantoomunicípionãodispõedeárearural.Quan
toàdistribuiçãodessapopulaçãosegundoosexo,predominao
grupo demulheres, commais de 50% em todos os anos do
períodoemfoco, ficandoemtornode46%oshomens.Esses
dadosconstamdaTabela2,adiante.


TABELA2
MUNICÍPIODEFORTALEZA

POPULAÇÃORESIDENTESEGUNDOOSEXO
1991,2000E2010



SEXO

POPULAÇÃORESIDENTE

1991 2000 2010

ABS % ABS % ABS %

TOTAL 1.768.637 100,0 2.141.402 100,0 2.451.285 100,0

HOMENS 819.752 46,3 1.002.236 46,8 1.147.018 46,8

MULHERES 948.885 53,7 1.139.166 53,2 1.304.267 53,2

Fonte:IBGE/CENSOSDEMOGRÁFICOS1991,2000,2010.


 Para maiores subsídios com vistas a futuros
posicionamentosdosistemadeensinomunicipal,especialmen
tesobreaexpansãodoparqueescolar,julgaseoportunoana
lisar de formamais detalhada o crescimento populacional em
Fortaleza, considerando os grupos etários que constituem a
demandaporatendimentoeducacional.


TABELA3
MUNICÍPIODEFORTALEZA

POPULAÇÃORESIDENTEPORGRUPOSDEIDADE
1991,2000e2010


Faixasde

idade

1991 2000 2010

ABS % ABS % ABS %

0a3 160.003 9,0 162.266 7,6 133.901 5,5

4e5 83.657 4,7 85.710 4,0 68.620 2,8

6a10 205.594 11,6 202.701 9,5 183.607 7,5

11a14 152.368 8,6 178.935 8,4 166.654 6,8

15a19 188.374 10,7 235.795 11,0 224.153 9,1

20a24 186.990 10,6 214.961 10,0 252.298 10,3

25a29 171.621 9,7 185.679 8,7 242.162 9,9

30a39 243.203 13,8 339.951 15,9 393.220 16,0

40a49 161.008 9,1 230.307 10,7 331.485 13,5

50a59 103.103 5,8 144.866 6,8 217.410 8,9

60a69 68.571 3,9 88.405 4,1 130.239 5,3

70emais 44.145 2,5 71.826 3,3 107.536 4,4

TOTAL 1.768.637 100,0 2.141.402 100,0 2.451.285 100,0

Fonte:IBGE:1991,2000,2010–CensosDemográficos


 OsGráficos a seguir demonstrama distribuição
dapopulaçãoporfaixaetáriaesexo.


PIRÂMIDEETÁRIADEFORTALEZA2000



























PIRÂMIDEETÁRIADEFORTALEZA2010



























 PeloquemostramosdadosdasTabelas2e3e
os Gráficos acima, a população residente no município de
Fortaleza,nafaixaetáriadezeroa14anos,emtermospercen
tuais vem diminuindo continuamente nas três décadas em
estudo.Essaéafaixadeidadequecorrespondeàpopulação
daEducação InfantileEnsinoFundamental,prioridadesmaio
resdaredemunicipaldeensino.Ainda,deacordocomesses
dados,éprevistaumamédiademeiopercentualentreosanos
de2000e2017,partindodeumataxamédiageométricaanual
decrescimentode1,07%em2017.Estarealidademereceuma
análisedaspossíveiscausas,oque levaaalgumasvariáveis,
como o processo crescente da urbanização, que contribuiu
para ampliar as oportunidades pessoais e o consequenteau
mentodataxadeescolaridade,oquefoimuitoimportantepara
a redução da natalidade. A concentração cada vez maior da
populaçãoemáreasurbanasampliouapráticadoplanejamen
tofamiliareaumentouousodemétodosanticoncepcionais;os
casamentos se tornarammais tardiosea inserçãodamulher
nomercadodetrabalhotambémcontribuiuparaareduçãodo
númerodefilhosporcasal.Valereconhecerqueessesfatores
estãosedisseminandoemdiferentesterritóriosemestágiode
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desenvolvimento.Nafaixade15a19anos,houvecrescimento
noperíodoquevaide1991a2000 (de10,7%para11,0%)e
diminuiçãode2000para2010 (de11,0%para9,1%), ficando
neste último anomenor que no primeiro desta série histórica
empauta.De20a24anos,consideradosoprimeiroeoúltimo
ano do período, também houve redução (de 10,6% para
10,3%).Apartirde25anosaté70emais,osdadosconfirmam
a tendênciadecrescimento,oquepodeserassociadoàme
lhoriadaqualidadedevidacomrepercussãonamaiorlongevi
dade das pessoas. O fluxo migratório também contribui para
consolidaçãodesta tendência.A reduçãodas taxasdenatali
dade,porumlado,remeteànecessidadedeumplanejamento
e ordenamento do parque escolar com vistas aoatendimento
dasdemandaspermanentes, oquedeve levar emconsidera
çãoosaglomeradosurbanoseaspolíticas sociais dedesen
volvimentodacidade.Poroutro,aestabilidadedasfaixasetá
riasdeadultosimpõeaadoçãodepolíticaspúblicasintegradas
e intersetoriais que assegurem uma escola com identidade
compatível com interesses e necessidades dessa população,
associada a medidas governamentais de segurança, saúde,
assistênciasocialeoutrasquefortaleçamadignidadehumana.
Outroaspectoimportanteaseranalisadoéadensidadedemo
gráficadoMunicípio,ouseja,onúmerodehabitantesporKm2
constantenaTabela4,aseguir.


TABELA4
MUNICÍPIODEFORTALEZA
DENSIDADEDEMOGRÁFICA

1991,2000e2010


ANO DENSIDADEDEMOGRÁFICA(hab/km2)
1991 5.648,07
2000 6.838,48
2010 7.828,08

Fonte:IBGECensosDemográficos1991/2000/2010


 Conforme se observa na tabela acima o cresci
mentodadensidadedemográficaemFortalezavemocorrendo.
Enquanto em 1991 se contabilizava 5.648,07 habitantes por
km2, em 2010 passouse para 7.828,08, o que equivale a
38,6%deaumento.Apartirdasconstatações feitascomrela
çãoàdemografiadeFortaleza ficaevidentea importânciade
umapolíticaeducacionalvoltadaparaaexpansãoplanejadado
atendimento,nasdiferentesetapasemodalidadesdoensino.É
precisopensaraquantidadenasuaessênciaqualitativa,como
forma de viabilizar a ocupação dos espaços de forma mais
qualificadaepermanente.1.1.3Indicadoresdedesenvolvimen
to:Emreferênciaaos indicadoresdedesenvolvimentodomu
nicípio de Fortaleza, foram eleitos para análise o Índice de
DesenvolvimentoHumanoMunicipal (IDHM), o ÍndicedeDe
senvolvimentoMunicipal(IDM)eosÍndicesdeDesenvolvimen
to Social de Ofertas (IDSO) e de Resultado (IDSR). Para
aferironíveldedesenvolvimentohumanoparaumdeterminado
município,oscritériossãoosmesmosdosutilizadosnoIDHde
um país – constituídos por educação, longevidade e renda
(subíndices).


DimensõeseIndicadoresconsideradosnocálculoIDH

Dimensões Indicadores

Educação

 Taxa de Alfabetização de Pessoas
acimade15anosdeidade(%)

 Taxa de Escolarização bruta combi
nada dos diversos níveis educacio
nais(%)

Longevidade  EsperançadeVidaaonascer(anos)
Renda  PIBpercapita

Fonte:PNUD

 O cálculo do IDHM é fruto da parceria entre o
Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD),

FundaçãoJoãoPinheiro(FJP),InstitutodePesquisaEconômi
caAplicada(IPEA)eInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatís
tica (IBGE). O IDHM de cada município é fruto da média
aritmética desses três subíndices, sendo mensurado numa
escalade0a1,ondeo intervalo inicial0 (zero) representaa
ausênciadedesenvolvimentohumanoeo final,1 (um) repre
sentaodesenvolvimentohumanototal.MunicípioscomIDHM
até 0,499 têm desenvolvimento humano classificado como
muitobaixo;osmunicípioscomíndicesentre0,500e0,599são
considerados de baixo desenvolvimento humano; os municí
pios com IDHM variando de 0,600 a 0,699 são qualificados
como possuindo médio desenvolvimento humano; os municí
pios com índices entre 0,700 e 0,999 são classificados como
tendo alto desenvolvimento humano; e os municípios com
IDHMmaior que 0,800 têmdesenvolvimento humano qualifi
cadocomoalto.ÍndicedeDesenvolvimentoHumanodacidade
deFortaleza,segundoosdadosdoNovoAtlasdoDesenvolvi
mentoHumano,noBrasil, posicionaomunicípiodesde1991,
noprimeirolugaremrelaçãoaos184municípiosdoestadodo
Ceará.Dentro do âmbito doNordeste, Fortaleza ocupaatual
mente o 7º lugar entre as capitais e o 467º lugar no cenário
nacional.Dentrodestaconjuntura,ésignificativoobservarque
aevoluçãodesteíndiceparaFortalezanosperíodosde1991–
2000 – 2010 (conforme Gráfico a seguir), apresentou uma
evoluçãopositivaegradativaduranteastrêsdécadassinaliza
das,comumamelhorade0,2pontos(representandoumcres
cimentode38%)entre1991a2010.


EvoluçãodoIDHMdeFortaleza(199120002010)

























 Apartirdeumaanálisemaisdetalhadaacercada
evoluçãodoIDHMnacidadedeFortaleza(conformetabela5),
observousequeem1991oíndiceglobalfoide0,546(classifi
cadocomobaixodesenvolvimentohumano),justificadoporum
pequeno resultado do IDHM em educação. Em 2000, obser
vamosumcrescimentodoíndiceglobal,paraovalorde0,652
(classificadocomomédiodesenvolvimentohumano),emdecor
rência da elevação em todos os subíndices, principalmente
peloíndicedadimensãoem longevidade.Em2010,ocenário
de crescimento do índice de desenvolvimento humano em
Fortaleza atingiu seumaior patamar, com o índice em 0,754
(classificado como alto desenvolvimento humano), em conse
quênciadaevoluçãonastaxasdealfabetizaçãoedeescolari
zação, crescimento da renda per capita e prosperidade na
esperança de vida ao nascer, que passou de65,73 anosem
1991para74,41em2010.

TABELA5
MUNICÍPIODEFORTALEZA

EVOLUÇÃODOSSUBÍNDICESDOIDHM
1991,2000e2010
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ANO IDHM

IDHMDimensão

Educação

IDHMDimensão

Longevidade

IDHM

Dimensão

Renda

1991 0,546 0,367 0,683 0,650

2000 0,652 0,534 0,744 0,697

2010 0,754 0,695 0,824 0,749

Fonte:PNUD


 Dando continuidade a outros indicadores de
qualidadedevidanoâmbitodeFortaleza,estãoosíndicesde
DesenvolvimentoMunicipal(IDM),oSocialdeOferta(IDSO)e
oSocialdeResultado(IDSR).OIDMécompostoporumcon
junto de30 indicadores, subdivididosem4 grupos: Fisiográfi
cos, Fundiários e Agrícolas; Demográficos e Econômicos;
InfraestruturadeApoio;eSociais.Apartirdosindicadores, foi
construído um índice consolidado de desenvolvimento, com
postopelossubíndicesepelosquatrogruposcitados,demodo
afazerumamensuraçãodosníveisdedesenvolvimentoalcan
çadoemnívelmunicipal.OIDSmedeainclusãosocialatravés
de um indicador sínteseque reflete os resultadosobtidosem
nívelmunicipal(IDSR),edeoutroqueavaliaoníveldeoferta
deserviçospúblicosnaáreasocial(IDSO).Destaforma,com
esteinstrumental(IDS)épossívelidentificaroquadrosituacio
nal domunicípio no que diz respeito ao nível de desenvolvi
mento social. O IDSO e IDSR são subdivididos em quatro
grupos:Educação,Saúde,CondiçõesdeMoradia,eEmprego
e Renda. Os índices variam de 0 a 1 e possuem a seguinte
classificação:0,000a0,2999(ruim);0,3000a0,4999(regular);
0,5000 a 0,6999 (bom); e 0,7000 a 1,000 (ótimo). Atravésdo
estudodos indicadores referentesaestasdimensõesépossí
vel determinaroquedeve ser priorizadonaalocaçãodos re
cursospúblicoseavaliarseasmetasgeraiseespecíficasde
inclusãosocialestãosendocumpridas.Dopontodevistaevo
lutivo,oÍndicedeDesenvolvimentoMunicipal(IDM)deFortale
zaobteveumatrajetóriaoscilatóriaduranteoperíodoapresen
tado(2000a2010),ecomindicadordeclinantenosúltimostrês
anos, saindo de 89,56 em 2006 para 73,96 em 2010. Esta
quedaé inclinadapelodecréscimodosíndicesIG1(dimensão
fisiográfica, fundiáriaeagrícola)e IG4(dimensãosocial),con
formeestratificaçãonaevoluçãodaTabela6.

EvoluçãodoÍndiceDesenvolvimentoMunicipal(Fortaleza)–

2000a2010

























TABELA6
MUNICÍPIODEFORTALEZA

ÍNDICEDEDESENVOLVIMENTOMUNICIPALPORGRUPOS
DEINDICADORES

2000a2010

ANO IDM
INDICADORES

IG1 IG2 IG3 IG4

2000 79,25 38,86 82,30 100,00 100,00

2002 81,35 47,34 74,60 100,00 100,00

2004 79,38 38,24 79,27 100,00 100,00

2006 89,56 58,46 99,79 100,00 100,00

2008 85,41 43,82 88,62 100,00 99,13

2010 73,96 28,37 90,43 100,00 75,08

Nota:IG1 Fisiográficos,fundiárioseagrícolas;IG2Demográ
ficoseEconômicos;IG3InfraestruturaeApoio;
IG4Social

 No tocante aos Índices de Desenvolvimento
Social(IDSR)e(IDSO),observasequeemFortaleza(Gráfico
anterior), a trajetória de ambos os índices apresentou uma
evoluçãovariável,apartirde2005,esimilarapartirde2007,
quando os dois indicadores sinalizam no ano seguinte uma
quedamaisacentuada(IDSRreduzindode0,601para0,572,
enquantooIDSOcaindode0,545para0,481)eem2009,um
crescimentorelevante(IDSRalcançando0,668eIDSOalcan
çando0,525).Aelevaçãonoúltimoanodatrajetória,noIDSO
e IDSR foi alavancada principalmente pelo crescimento nos
indicadoresdaeducação,saúdeecondiçõesdemoradia.


EvoluçãodoIDSReIDSO(Fortaleza)–2004a2009
























1.2AeducaçãoescolaremFortaleza:brevehistórico:Ahistória
daeducaçãopúblicamunicipaldeFortalezateveseuiníciona
segundametadedadécadade30,doséculopassado,exata
menteemmaiode1937,quandoinauguradopeloentãoPrefei
todaCidade,RaimundoAlencarAraripe,oJardimdaInfância
doParquedaIndependência,noespaçohojeconhecidocomo
Cidade da Criança/Parque da Liberdade. Era uma pequena
escola com a finalidade de realizar a alfabetização/educação
de crianças. Referida escola, nos anos 1960, passou a ser
denominada Escola Infantil Alba Frota, unidade escolar inte
grante da rede de escolas públicas de Fortaleza. A partir da
criaçãodessaescola, iniciouseaconstruçãoeaorganização
deumconjuntodeescolascomoobjetivodeofertaràpopula
çãodeFortalezaumserviçoeducacionalpúblico.Nessecome
ço,valelembrar,nãoexistiaSecretariadeEducaçãonoMuni
cípio de Fortaleza, apenas um Departamento de Educação,
coma responsabilidadedeadministrar umpequenogrupode
escolas.Em1964,oGovernodoCeará,pormeiodesuaSe
cretariadeEducação,lançoueapresentou“OLivrodaProfes
sora”,currículoparaaescolaprimáriadoCeará,elaboradopor
equipe multidisciplinar coordenada pela professora Luiza de
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Teodoro Vieira. Esta publicação foi ummarco na história da
educaçãonoCearáetornousereferêncianaorientaçãocurri
culardaescolapública, inclusivena redemunicipaldeensino
deFortaleza.Olivropermaneceusendoutilizadoparaconsulta
desdeoanodeseulançamento(1964)atéoiníciodadécada
de 1980, por diferentes profissionais da educação municipal.
Em1974,oCearáimplantaoTelensino,modalidadedeensino
regular via televisão, como formadesuperaragrandedificul
dadedecorrenteda implantaçãodaLei5.692/71,aoqual,ne
cessariamente, a Rede de Escolas Municipais de Fortaleza
aderiu.Assim,oTelensinopermaneceuna rededeensinode
Fortalezaatéofinaldadécadade1990,quandofoiextintono
Ceará. A opção pelo Telensino representou uma alternativa
paraatenderàssolicitaçõesdoEnsinode1ºGraumaior,que
exigia professores licenciados para a docência nas diversas
áreasdoconhecimentodocurrículoemdesenvolvimento.Re
fletindoaculturadeplanejamentovigenteàépoca,em1979o
municípiodeFortalezaelaborouoprimeiroPlanodeEducação
de Fortaleza – IPLANEM, e implantou na estrutura da então
Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, um Núcleo de
Planejamento para coordenar sua execução. Outra iniciativa
importantedeuseem1982,quandoaentãodenominadaSe
cretaria de Educação e Cultura do Município de Fortaleza,
preocupada com o processo educativo e com as questões
ambientais da Cidade, publica o livro “Educação Ambiental:
uma questão de sobrevivência – Introdução a um currículo
onde se ensine a conhecer, amar e defender a vida”. Esse
documento curricular tinha foco específico na área das Ciên
cias da Natureza e, em especial, na necessária relação de
harmoniaqueprecisaacontecerentrehomemenatureza.Em
1995, a Secretaria de Educação e Cultura do Município de
Fortaleza publicou o documento “Proposta Curricular para as
Séries IniciaisdoEnsinoFundamental”,cobrindoasseguintes
áreas do currículo: Língua Portuguesa,Matemática, Ciências,
EstudosSociaiseEducaçãoFísica.Estapropostaresultoude
umtrabalhoprocessual,concretizadocombaseemconsultase
estudosrealizadosjuntoaprofessoresdasunidadesescolares
daRedeMunicipaldeEnsinoecomamediaçãodeprofissio
nais especialistas das diferentes áreas do currículo e equipe
técnicadaprópriaSecretaria.Éimportanteressaltarqueaquela
oportunidade não contemplou as chamadas séries finais do
EnsinoFundamental(5ªa8ª,àépoca),emrazãodedesenvol
veremamodalidadeTelensino,quetinhacurrículopróprio.Em
1997, houve uma reforma na administração do município de
Fortaleza com o propósito de descentralização da gestão. A
cidadefoidivididaemseisregiõesadministrativas,comfocona
intersetorialidade e no objetivo de que o serviço público pas
sasse a ser planejado de forma integrada e articulada, supe
rando a fragmentação das diversas políticas setoriais. Como
parte dessa reforma foram criadas as Secretarias Executivas
Regionais (SER)queemsuaestruturacontavamcomórgãos
deexecuçãodaspolíticaseplanejamentoregionais,dentreos
quaisoDistritodeEducação,EsporteeLazer.Em2011,foram
elaboradasasDiretrizesCurricularesMunicipaisparaoEnsino
Fundamental (DCM) que sistematizam o que foi estabelecido
naLeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional (LDB,Lei
nº9394/96)eoutrosmarcos legaisqueregemosistemaedu
cacional do Brasil. Tais DCM’s foram elaboradas de forma
democrática,numprocessoquecontoucomaparticipaçãode
professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares,
equipetécnicadaSecretariaMunicipaldeEducação,dosDistri
tos de Educação, bem como das Secretarias deDireitosHu
manosedeCulturadeFortaleza.Vale,por fim,destacarque
Fortaleza, por ser acapital doEstado, foi sededosprimeiros
cursosdenívelsuperior instaladosnoCeará,oqueporcerto
contribuiuparatornálasededeváriasinstituiçõesdepesquisa
edesenvolvimentotecnológico.Atualmente,constituiumimpor
tantecentroeducacionaltantonoEnsinoMédiocomoSuperior,
cumprindoinformarque,em2014,contavacom1311estabele
cimentosdeensinoe592.381alunos,incluindotodasasredes
de ensino. 2. FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS NORTEADO
RESOMunicípiodeFortalezapretende,comaexecuçãodo
presente PlanoMunicipal deEducação (PME), consolidar um
projetoeducativoque fortaleçacaminhosquevêmsendoper

corridos comêxito, na busca da educaçãode qualidade para
todos. Norteiase pela convicção de que a construção do
sucesso educacional passa necessariamente pela sabedoria
de integrar conhecimentos e experiências em cuja essência
está uma concepção pedagógica que acredita na capacidade
deaprenderdoaluno,comacertezadequeaaprendizagem
dessealunoéoobjetivofundantedaaçãoescolar.Somasea
essacertezaacrençadequeaaprendizagemocorrenasinte
rações entre os próprios alunos, e entre alunos, professores,
familiareseoutrosagentesdocontextoeducativo.Nessapers
pectiva, assume de forma consciente e explícita a proposta
educativa que transforma a escola e seu entorno em efetiva
ComunidadedeAprendizagem.2.1.ComunidadesdeAprendi
zagem:OMunicípiodeFortaleza,emseuPlanoMunicipalde
Educação–2009/2018,estabeleceuqueacidadeseria“
de formação e educação”, concebendose, portanto, como
cidade educadora.O país, por sua vez, está proclamandose
pátria educadora.Como entendimento de que essas expres
sõesprecisamganharvidaecomacertezadeque,paratanto,
fazse necessário construir um caminhoque venhada escola
trazendo junto a comunidade do seu entorno, integrados em
umprocessoeducativo,nestePMEelegeuse,comaconcor
dânciadaquelesqueparticiparamdasdiscussõesdoPlano,a
proposta pedagógica das Comunidades de Aprendizagem
como a estrada que viabilizará a construção da Fortaleza –
CidadeEducadora.CumpreobservarqueasComunidadesde
Aprendizagemsebaseiamna transformaçãodocontextoedu
cativo, realizada pelos agentes educacionais da instituição
escolar em conjunto com familiares e estudantes, visando à
melhoriadasaprendizagensdetodososconhecimentosesco
lares,comênfasenaleituraenaescrita,porpartedetodasas
pessoasenvolvidasnoprocessoeducativo.Talpropostaedu
cativapartedaconcepçãodequeainterculturalidadeéogran
de pano de fundo da aprendizagem, que está alicerçada na
relaçãoentreos sujeitos, permeadapela concepção dialógica
dePauloFreire(1994).Nessesentido,acreditasequequanto
maioresemaisdiversas foremas relações intersubjetivases
tabelecidas,maior será a potencialidade da aprendizagemde
todas as pessoas envolvidas. Por isso, a colaboração direta
dos familiares nesse processo de melhoria da qualidade da
educação é uma ação enriquecedora e transformadora do
processo de ensino e de aprendizagem escolar. Nos anos
1990,oCentrodeInvestigaçãoemTeoriasePráticasdeSupe
raçãodeDesigualdades(CREA),daUniversidadedeBarcelo
na, com base no conhecimento acumulado pela comunidade
científica internacional e em colaboração com os principais
autores e autoras de diferentes disciplinas de todo omundo,
promoveuaimplementaçãodeComunidadesdeAprendizagem
emescolasdeEducaçãoInfantil,EnsinoFundamentaleEnsino
Médio. Seu objetivo é melhorar a convivência nas escolas e
superarsituaçõesdefracassoescolar.OCentrocontacom70
investigadores de diferentes disciplinas e diversos países,
gruposculturais,religiõeseopçõesdevida.Apartirdessalinha
de investigação, o CREA vem disseminando a proposta de
ComunidadesdeAprendizagemnãosomentenaEuropa,mas
também vem auxiliando a formação em outros países, como
porexemplo,BrasileChile.NoBrasil,elasvêmsendodesen
volvidas apartir do trabalho realizadopeloNúcleode Investi
gação e Ação Social e Educativa (NIASE), da Universidade
FederaldeSãoCarlos/Brasil,enoChilevemsendodifundida
pelogrupode investigação.AsComu
nidades de Aprendizagem apostam na democratização da
escola pormeio da participação e do diálogo (VALLS, 2000)
comaintençãodearticularosdiferentesagenteseducativosde
umaescola–professores,funcionários,familiares,estudantes,
entornodaescola,voluntários–nabuscadeumaeducaçãode
qualidadeparatodos.Emsuasformulaçõesteóricasepráticas,
as Comunidades de Aprendizagem pautamse nos princípios
daConcepçãoComunicativa:AprendizagemDialógica, formu
lados por Ramón Flecha (1997), com base nas elaborações
sobrediálogoformuladasporPauloFreireesobreaçãocomu
nicativa,construídasporHabermas.Éumaconcepçãotambém
respaldada por contribuições de alguns autores, como por
exemplo,Vygotskyparaquemtodaaprendizagemaconteceem
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umprimeiromomentonoplanosocial(intersubjetivo)e,poste
riormente, é apropriada pelo sujeitono plano individual (intra
subjetivo). Assim sendo, a Aprendizagem Dialógica tem um
referencialteóricoquecontacomacontribuiçãodapsicologia,
sociologia,pedagogia,etc.etemcomofundamentos:a)Diálo
goigualitário–acontecesemprequeseconsideramascontri
buições de todas das pessoas que dele participam. Segundo
PauloFreire,odiálogoéumprocesso interativomediadopela
linguageme, para ser de fatodialógico, precisaacontecerde
maneira horizontal. Para Freire, o diálogo é condição para a
construçãodoconhecimento.Eparaqueodiálogosejaiguali
tário, de acordo com Flecha (1997), é preciso considerar a
funçãodevalidadedeumargumentoenãoaposiçãodepoder
daspessoasqueestãonainterlocuçãoe,assim,todasaspes
soas podem aprender igualmente. Vale ressaltar: dialogar é
chegar a acordos, e não impor uma opinião. b) Inteligência
cultural–consideraseque todasaspessoassãosujeitosca
pazesdeaçãoe reflexãoepossuemuma inteligência relacio
nadaàculturadeseucontextoparticular,de formaque todas
têm igual condição de participar em um diálogo igualitário,
rechaçandoseavaloraçãosocialdadaadeterminadosgrupos
privilegiados.Habermas eChomsky, dois dos principais auto
resquecontribuemparaa construçãodesseprincípio, defen
demquetodasaspessoaspossuemhabilidadescomunicativas
inatas,sendocapazesdeproduzirlinguagemegeraraçõesno
meioemquevivem.Oconceitodeinteligênciaculturalvaialém
da inteligênciaacadêmicaeenglobaapluralidadedasdimen
sões da interação humana: a inteligência acadêmica, a inteli
gência prática, a inteligência comunicativa. Vygotsky também
tratoudoconceitodeinteligênciapráticaaodizerqueascrian
çasaprendem fazendo.A inteligência cultural refutaenfoques
centradosemdéficits.c)Transformação–ohomemeamulher
sãoseresdetransformaçãoenãodeadaptação,eestatrans
formaçãosefazcoletivamente,mediadapelodiálogointersub
jetivo.AsComunidadesdeAprendizagemestãovoltadaspara
uma educação transformadora. Para Vygotsky, a chave da
aprendizagem está nas interações entre as pessoas e delas
comomeio,ecomatransformaçãodasinteraçõesépossível
melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os
atores que fazem parte da comunidade educativa. Ter altas
expectativas em relação aos estudantes faz comque os pro
fessores,emvezdeadotaremumavisãoadaptativa(ajustara
aprendizagemaocontextoeaomodelodeinteraçãojáexisten
te), busquem a transformação do contexto e das interações
que nele acontecem para alcançar melhores resultados de
aprendizagemparatodososalunos.d)Criaçãodesentido–é
preciso dar sentido ao objeto da aprendizagem. É comum o
aluno não encontrar sentido na organização das aulas, nos
conteúdos, nas relações humanas que estabelecem, porque
seus saberes, sua cultura, sua forma de se comunicar e se
comportarnãosão levadosemconta.Aoatribuirmaissentido
aoqueestáaprendendo,oalunoampliasuas interações,eo
climadaescolapassaasermaisfavorávelàsaprendizagens.
e) Solidariedade – segundo Flecha, as práticas educativas
igualitárias só podem se fundamentar em concepções solidá
rias.Asolidariedadeéumrecursodemobilizaçãoquequestio
na o individualismo favorecendo a transformação social por
meiodaaçãoeducativa.Seaaprendizagemdialógicapretende
a superação das desigualdades sociais, a solidariedade deve
serumdeseuselementosprincipais.Sersolidárionãosignifica
meramentequerer que todasaspessoas tenhamasmesmas
oportunidades;maisdoque isso, é exigir osmesmosdireitos
paratodoseagiremfavordissoquandonãoacontece.Odiá
logoqueocorreemtodaacomunidadeeducativa,emrelações
horizontaiseemtodososespaçosesituaçõesdaescola,con
tribuiparainteraçõesmaissolidárias.f)Dimensãoinstrumental
– uma boa preparação acadêmica que enfatize a dimensão
instrumental daaprendizageméumelemento chaveparami
nimizarosefeitosdaexclusãosocial.Adimensãoinstrumental
referese à aprendizagem dos instrumentos fundamentais,
comoodiálogoeareflexão,econteúdosehabilidadesescola
res essenciais para a inclusão na sociedade. É importante a
preocupação com as dimensões humanista e instrumental ao
mesmo tempo, reforçandoas mutuamente. g) Igualdade de

diferenças–averdadeiraigualdadeincluioigualdireitodetoda
pessoaserdiferente,oquesignificaquetodasaspessoastêm
direitoaumaeducação igualitária, independentementedeseu
gênero, classe social, idade, cultura, formação acadêmica.
A partir do reconhecimento da diversidade, chegase a uma
situaçãodeigualdadequenãoéhomogênea(FLECHA,1997).
Ograndedesafioéentenderquenãobastaapenasreconhecer
asdiferençasparaseterumaeducaçãoigualitária.Paraofere
cerumaeducaçãomelhor,énecessárioquenãosepretendaa
igualdadequehomogeneízaadiversidadedesigual,masaque
proporciona os mesmos resultados a todos, a despeito das
diferenças sociais e culturais.Dessemodo, a organização de
ComunidadesdeAprendizagem temasseguintescaracterísti
cas:Édemocrática,horizontal, favoreceodiálogo igualitário,
buscaoconsensonasdecisões.Baseiasenaparticipaçãode
todaacomunidadeemtodososespaçoseemtodasasativi
dades que acontecem na escola, com especial ênfase nas
atividades de aprendizagem.  As decisões são tomadas de
forma participativa. Enfim, um centro educativo com essas
características busca sempremelhores resultados para todos
os alunos; coloca em prática permanente a busca do êxito,
ampliandootempodeaprendizagemecriandonovosespaços
paraestudoforadohorário letivo;abreespaçoparaformação
dos familiares, conforme necessidades da comunidade. As
mudanças que acontecem na escola chegam às casas do
alunoetransformamoentorno.Assim,tendocomoreferenciais
esses marcos acima tratados, este PME, na sua execução,
seránorteado, também,pelosprincípiosqueorientamoPlano
Nacional de Educação – PNE (Lei nº 13.005/14, Art. 2º): I.
erradicaçãodoanalfabetismo;II.universalizaçãodoatendimen
toescolar;III.superaçãodasdesigualdadeseducacionais,com
ênfasenapromoçãodacidadaniaenaerradicaçãodetodasas
formasdediscriminação; IV.melhoriadaqualidadedaeduca
ção;V.formaçãoparaotrabalhoeparaacidadania,comênfa
senosvaloresmoraiseéticosemquesefundamentaasocie
dade; VI. promoção do princípio da gestão democrática da
educaçãopública;VII.promoçãohumanística,científica,cultu
ral e tecnológica do País; VIII. estabelecimento de meta de
aplicaçãode recursospúblicosemeducaçãocomoproporção
doProduto InternoBruto PIB, queassegureatendimentoàs
necessidadesdeexpansão, compadrãodequalidadeeequi
dade; IX. valorização dos (as) profissionais da educação; X.
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Ademais, o
ensinoseráministrado,especialmente,combasenacertezade
que é essencial: I. garantir igualdade de condições para o
acessoeapermanênciacomsucesso,detodosnaescola; II.
desenvolveraaprendizagemsignificativacomomecanismode
construçãodoêxitodetodososalunos;III.entenderquetodos
são capazes de aprender, mesmo que com formas e ritmos
diversos;IV.compreenderaimportânciadopluralismodeidei
as e de concepções pedagógicas; V. assegurar padrão de
qualidade para todos; VI. valorizar os conhecimentos prévios
do aluno e sua experiência extraescolar; VII. somar esforços
para que a escola, juntamente com atores e fatores do seu
contexto, se transforme numa comunidade de aprendizagem.
Porfim,vale,acimadetudo,acompreensãodequeagrande
missão da escola é favorecer a aprendizagem do aluno2.2.
Objetivo geral: Conceber e propiciar a implementação de um
Projeto Educativo para a cidade de Fortaleza, comprometido
com uma escola cidadã, que assegure a inclusão social, a
permanênciacomsucessodoeducando,emtodososníveise
modalidadesdeensino,oferecendoumaeducaçãodequalida
denavivênciaplenadeumagestãodemocráticaenavaloriza
ção do papel dos profissionais da educação garantindo ao
alunoodireitodeaprender.3EIXOSTEMÁTICOS:3.1Educa
çãoInfantil:3.1.1Diagnóstico:Assegurarodireitodacriançade
atécincoanosdeidadeàEducaçãoInfantil,gratuitaedequa
lidade,temsidoumaluta,sobretudodosmovimentosorganiza
dosde instituiçõesedasociedadecivil.Oreconhecimentoda
EducaçãoInfantilcomoaprimeiraetapadaEducaçãoBásica,
pelaLeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional(LDBEN)
nº9394/96, foi,semdúvida,umavançona legislação,propor
cionandograndesdesafiosquantoàelaboraçãoeimplementa
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çãodepolíticaspúblicasdefinanciamentoegestãodaeduca
çãoparaatendimentoaessaetapadaeducação.Paraestudo
daofertadeEducaçãoInfantilemFortaleza,valeobservarque
oritmodecrescimentodapopulaçãonoEstadovemdiminuin
doaolongodosanos,conformepodeserobservadonaTabela
7quesegue(2000e2010).

TABELA7
MUNICÍPIODEFORTALEZA

POPULAÇÃORESIDENTENAFAIXAETÁRIADA
EDUCAÇÃOINFANTIL

2000e2010


















Fonte:IBGE:1991,2000,2010–CensosDemográficos

 Apartir dessesdados,constatasequena faixa
de0a3anosdeidadeataxadecrescimentodiminuiude9,0%
em1991para5,5%em2010;enafaixade4e5anosbaixou
de4,7%para2,8%,nomesmoperíodo.Aestefenômenodeve
seacrescentarqueastaxasdemortalidadeinfantilnoCearáe
emFortalezasãoaindaelevadas:segundoosdadosdoIBGE,
amédianacionaldamortalidade infantilem2006éde24,9%
mortespormilnascimentos.NoCeará,essamédia,em2006,é
de 30,8% e em Fortaleza é de 27,2% por cada mil crianças
nascidasvivas.





















EvoluçãodaMatrículadeEducaçãoInfantilemFortaleza

 O total de matrículas na Educação Infantil não
evoluinamesmaproporçãoqueapopulação,emborasereco
nheça que é facultativo à famíliamatricular seu filho em cre
ches.Oatendimentodestapopulaçãosedánaredepúblicae
eminstituiçõesprivadas.Naredepública,peladivisãofederati
va das obrigações educacionais cabe, prioritariamente, aos
municípiosaresponsabilidadedeacolheressasmatrículas.No
setor privado, a oferta é realizada por entidades filantrópicas,
comunitárias,confessionaiseparticulares.EmFortaleza,tanto
nas creches, quanto nas préescolas, é o setor privado que
detém omaior número dematrículas. Na Tabela 8, a seguir,

podeseobservaraevoluçãodamatrículanaEducaçãoInfantil,
em creches e préescolas, em Fortaleza, por dependência
administrativa, segundo série histórica referente ao período
2008a2014.

TABELA8
MUNICÍPIODEFORTALEZA

OFERTADAEDUCAÇÃOINFANTILPORDEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA

2008a2014

DEPENDÊNCIA ETAPA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MUNICIPAL

Creche 10.338 10.144 9.921 10.159 10.593 11.285 14.329

Pré
Escola 28.315 27.304 23.493 21.264 20.517 20.721 21.057

ESTADUAL

Creche 143 84     

Pré
Escola 419 402 395 370 339 341 89

PRIVADA

Creche 9.939 12.943 14.313 15.018 19.794 21.070 22.277

Pré
Escola 32.584 34.912 36.155 37.697 38.896 38.243 38.112

FEDERAL

Creche 26 16 16 22 19 17 33

Pré
Escola 29 42 37 30 38 41 33

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CRECHE 20.446 23.187 24.250 25.199 30.406 32.372 36.639

PRÉ
ESCOLA 61.347 62.660 60.080 59.361 59.790 59.346 59.291

TOTAL 81.793 85.847 84.330 84.560 90.196 91.718 95.930

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC/SME

 DeacordocomaevoluçãodamatrículanaEdu
caçãoInfantil,demonstradanatabelaacima,oatendimentoem
crechescresceuemtodasasredesdeensino,cumprindodes
tacar que na rede privada este crescimento, de 2008 para
2014,foidaordemde124,13%e,naredemunicipal,de38,6%.
Observase, contudo, que o crescimento mais acentuado na
citadaredemunicipal,emcreche,foide2013para2014,quan
doaumentouem26,97%,oquesedeveu tantoaoacréscimo
denovasvagasquantoà reduçãodoperíododeatendimento
integralparacriançasde3anos.Oatendimentonapréescola
ocorreudeformairregularumavezquenosetorpúblicomuni
cipal, a partir de 2012, houve uma retomada do crescimento,
emboracomumpercentualpoucosignificativo.Omesmopro
cesso pode ser observado no setor privado, que retomou o
crescimento a partir de 2008, quando saiu de 32.584 para
38.112 matrículas em 2014. Os dados referentes às redes
estadual e federal demonstram um acelerado processo de
reduçãodoatendimento,comclara tendênciadesuaconcen
tração na rede municipal e no setor privado que, em 2014,
chegarama35,5%e64,3%,respectivamente.

OGráficoqueseapresentaoatendimentoanalisado




















ABS % ABS % ABS %

0 a 3 anos 160.003 9,0 162.266 7,6 133.901 5,5

4 e 5 anos 83.657 4,7 85.710 4,0 68.620 2,8

FAIXA DE IDADE 1991 2000 2010
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TaxasdeEscolarizaçãodaEducaçãoInfantil

 Apartirdoatendimentoanteriormenteanalisado,
vejamosastaxasdeescolarizaçãonessaetapadeensino.

TABELA9
MUNICÍPIODEFORTALEZA

TAXASDEESCOLARIZAÇÃODAEDUCAÇÃOINFANTIL
CIDADEDEFORTALEZA

2010–2014


















Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC/SME

 Com relação à taxa de escolarização de 0 a 3
anos, portanto, tendocomo referência o atendimento emcre
che,constatasequeem2014ataxa líquidadeescolarização
era18,3%eabruta,29,5%.Comreferênciaà faixade4e5
anos,essastaxassão62,3%e95,4%,respectivamente.Essa
realidade remete à conclusão de que se faz necessário um
esforçoconjunto,sociedadeepoderpúblico,parauniversalizar
o atendimento na préescola, às crianças de 4 e 5 anos de
idade, em cumprimento às determinações legais. Temse,
portanto,nessaetapadeensino,doisgrandesdesafios:asse
guraroacessodetodasascriançasde4e5anosdeidadeà
préescolaeampliaroatendimentoemcreche.


TABELA10

MUNICÍPIODEFORTALEZA
PROJEÇÃODATAXADEESCOLARIZAÇÃOLÍQUIDA

2014,2015e2024


ANO 2014 2015 2024
EscolarizaçãoLíquida(Zeroa3anos) 18,3% 21,5% 50,0%
MatrículasIdadeCerta 22.757 26.736 62.177
Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC/SME


Aseguir,demonstraçãográficadataxadeescolarização
líquidanacreche.






















 ATabelaeoGráficoacimaapresentamqueem
2015,notocanteàpopulaçãode0a3anos,amatrículaproje
tadaparaatendimentoemcrecheéde21,5%ou26.736crian
ças.Continuandoaprojeção,observasequeparacumprimen
todametaestabelecidanestePME,em2024,seránecessário
oatendimentode62.177crianças.Istosignificaumcrescimen
tode132,6%namatrículadecrecheprevistapara2015,oque
exige o compromisso do poder público e da sociedade em
termos de ampliação dos espaços existentes. Novas creches
deverão ser construídas, outras ampliadas, sempre com a
atenção voltada para o compromisso da qualidade social do
atendimentoedeacordocomosparâmetrosdequalidadede
infraestruturadalegislaçãovigenteparaaEducaçãoInfantil.


TABELA11
MUNICÍPIODEFORTALEZA

PROJEÇÃODATAXADEESCOLARIZAÇÃOLÍQUIDA
2014,2015e2016


ANO 2014 2015 2016

EscolarizaçãoLíquida(4e5anos) 62,3% 75,1% 99,0%

MatrículasIdadeCerta 38.696 46.646 61.492


Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC/SME

 Seguesedemonstraçãográficadataxadeesco
larizaçãolíquidanapréescola.





















 Conforme os dados da Tabela 11 mostram, o
cumprimento dameta estabelecida neste PME, de universali
zaçãodoatendimentonapréescolaem2016,requerocresci
mento damatrícula de 2014em58,9%, o que significaoau
mentode22.796novasmatrículasem2(dois)anos.Conside
randoograndedesafioquerepresentaaampliaçãodoparque
escolardaredepúblicamunicipalnestecurtoespaçodetempo,
éprevisívelaimensadificuldadeaserenfrentada,notocanteà
expansãodoatendimentoeducacionaldessaetapadaeduca
ção. Neste sentido, medidas administrativas estão em anda
mentoedevemserefetivadasemrelaçãoàconstruçãoeaqui
siçãodenovascrechesecentrosdeeducaçãoinfantil,noâm
bito da rede públicamunicipal, bem como aluguel de prédios
compadrõesbásicosdequalidadedeacordocomosparâme
tros de infraestrutura da legislação vigente para a Educação
Infantil,tendosemprepresenteocompromissodaGestãocom
aqualidadesocialdoatendimentoofertado.É importante lem
brarqueauniversalizaçãodasmatrículasparaascriançasde4
e5anosde idadeéumadeterminaçãodaEmendaConstitu
cionalnº59,promulgadaem2009eregulamentadapelaLeinº
12.796/2013, portanto sete anos antes da data limite para o
seu cumprimento. 3.1.2 Diretrizes: A educação é direito de
todossendo,pois,deresponsabilidadedoPoderPúblicoMuni
cipalagarantiadeEducaçãoInfantilgratuitaedequalidadea
todasascriançasde0a5anos,independentederaça,gênero,
classe social, credo ou qualquer outro indicador social, de
acordocomoquedeterminamosprincípiosda legislaçãona
cional.AsaçõesdesenvolvidaspelasInstituiçõesdeEducação

 

   




 134.801 11,6 18 68.620 61,7

 136.143 11,8 18,5 69.303 58,4

 137.440 13,6 22,1 69.964 57,9

 140.277 14,1 23,1 71.408 55,6

 124.353 18,3 29,5 62.113 62,3

83,1

95,4








87,6

85,7

85,5
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Infantil dos Sistemas de Ensino no Município de Fortaleza
devemestaremconsonânciacomestasDiretrizes:•Implanta
çãoprogressivadaEducaçãoInfantilemtempointegral.•Obri
gatoriedade dematrículas de crianças com deficiência, trans
tornos globais do desenvolvimento e altas habilida
des/superdotação na rede regular de ensino. • Articulação da
Educação Infantil com o Ensino Fundamental e com outras
áreas,especialmentecomaCultura,aSaúdeeaAssistência
Social, garantindo a intersetorialidade das ações em prol da
qualidade da educação e respeitando as especificidades de
cada faixaetária. • InstituiçõesdeEducação Infantil (creches,
préescolase/ouCentrosdeEducaçãoInfantil–CEIs)regidas
pelo princípio da Gestão Democrática. • Elabora
ção/reelaboraçãodaPropostaPedagógicadas instituições de
EducaçãoInfantil,emconjuntocomacomunidadeescolar,que
propicieodesenvolvimento integral,aaprendizagemeobem
estardascrianças.•ProfessorhabilitadonaformadaLeipara
o exercício do magistério na Educação Infantil, assegurando
formação continuada para seu aprimoramento profissional,
priorizandoalotaçãodoprofessorquetenhaformaçãoespecí
fica na área. • Ascensão Funcional garantida nos planos de
cargos, carreiras e salários dos profissionais do magistério
públicomunicipal,proporcionandomelhoriassalariaiseincenti
vandosuapermanêncianessaetapadaeducação.•Acompa
nhamento sistemático e contínuodas crianças, realizado pelo
professor,levandoemconsideraçãoseusprocessosdeapren
dizagemedesenvolvimento semcaráter seletivoedepromo
çãoparaoEnsinoFundamental.•Garantiadeestruturafísicae
dematerialadequadosaospadrõesbásicosdefuncionamento
daEducação Infantil,atendendoaosparâmetrosnacionaisde
qualidadeparaessaetapadaeducação,sendoassegurada,de
acordocomosprincípiosdagestãodemocrática,aparticipação
dosprofessoresecoordenadores,naescolhadessesmateriais.
• Ampliação dos recursos orçamentários e financeiros, para
esta etapa da educação básica, com base no estudo custo
alunoqualidade, elaborado pelo INEP/MEC, e como parte do
RegimedeColaboração.3.1.3Objetivos: •Promoveraarticu
laçãodaEducaçãoInfantilcomoEnsinoFundamental,assegu
rando o cumprimento das Disposições Constitucionais, dos
ParâmetrosNacionaisdeQualidadeedasDiretrizesCurricula
resNacionaisparaaEducaçãoInfantil.•Promoverintercâmbio
sistemático e contínuo de boas práticas daEducação Infantil,
mediante o desenvolvimento de uma Proposta Pedagógica
criativa,interessanteecoerentecomarealidadedacomunida
deembasadanaLegislaçãovigente,focadanodesenvolvimen
to integral das crianças. • Assegurar, mediante Regime de
Colaboração com o Estado e a União, recursos financeiros
paraamanutençãoeodesenvolvimentodaEducaçãoInfantil.•
Favorecer a implementação de processos e mecanismos de
gestão democrática nas Instituições de Educação Infantil. •
Implementar a política de valorização dos profissionais que
atuam na Educação Infantil, inclusive garantindo a formação
continuadacomtemáticasespecíficas.

3.1.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

Meta1 Universalizar,até2016,aeducaçãoinfantilnapréescola,

para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e
ampliar a oferta de educação infantil em creches, de
forma a atender, nomínimo 50% das crianças de até 3
(três)anosatéofinaldavigênciadestePME.

ESTRATÉGIAS

 Ampliar a oferta de vagas naEducação Infantil na rede
municipal, demodo a garantir que, ao final da vigência
destePME,sejainferiora10%(dezporcento)adiferen
çaentre as taxasde frequência àEducação Infantil das
criançasdeatétrêsanosoriundasdoquintoderendafa
miliar   mais elevado e as do quinto de renda
familiarmaisbaixo.

 CarrearrecursosfinanceirosjuntoàUniãoeaoEstadoe
garantiraaplicaçãonaconstrução,reformaouampliação
decrechesepréescolasdeformaarealizarasmatrícu
las necessárias, assegurando as condições previstas e
estabelecidasnosdocumentosoficiais,garantindoocum
primentodestameta.

 Destinar no orçamento anual da PrefeituraMunicipal de
Fortaleza recursos financeiros para construção, reforma,
ampliaçãoemanutençãodas InstituiçõesPúblicasMuni
cipaisqueatendamàEducaçãoInfantilcompadrõesbá
sicosdeacordocomosparâmetrosdequalidadeeinfra
estruturadalegislaçãovigenteparaaEducaçãoInfantil.

 Realizarepublicarregularmente,emperíodonãosuperior
a umano, levantamentodademandapor crecheparaa
populaçãodeaté3anos,comoformadeplanejaraoferta
e verificar o atendimentodademandamanifesta, em re
gimedecolaboração.

 Realizarachamadaparaamatrículanaredepúblicadas
crianças de 1 a 5 anos, com vistas ao cumprimento da
meta.

 Remanejar crianças atendidas em Instituições que não
atendamaospadrõesbásicosdequalidade,paraespaços
adequadosaodesenvolvimentointegraldascriançasdes
taetapadaeducação.

 AmpliarovalordosrecursosfinanceirosdoProgramade
Manutenção e Desenvolvimento da Educação (PMDE),
destinadosàsInstituiçõesMunicipaisdeEducaçãoInfantil
queintegramoSistemaMunicipaldeEnsino.

 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, nor
mas,procedimentoseprazosparadefiniçãodemecanis
mos de consulta pública sobre a demanda das famílias
porcreches.

 Respeitar as normas de acessibilidade nos projetos de
construção e reestruturação de escolas, bem como na
aquisiçãodeequipamentos.

 Compor as turmas da Educação Infantil de acordo com
asResoluçõesvigentesdoConselhoMunicipaldeEduca
ção.

 Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME,
avaliaçãodaEducação Infantil, aser realizadaacada2
anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade,
tais como os Indicadores deQualidade na educação in
fantil (BRASIL,2009)afimdeverificara infraestruturafí
sica,oquadrodepessoal,ascondiçõesdegestão,osre
cursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre
outrosindicadoresrelevantes.

 Realizar acompanhamento sistemático do processo de
construçãoe reestruturaçãode instituiçõesdeEducação
Infantil,comvistasaoatendimentoàdemandaeaospa
drõesdequalidadesestabelecidosnoâmbitonacional.

 Dotarpermanentementeascrechesepréescolas, inclu
siveaquelasquefuncionamemescolasqueatendamas
diferentes etapas da educação, de material pedagógico
dequalidade(livrosdeliteraturainfantil,brinquedos,play
ground,entreoutros),adequadoàsdiferentesfaixasetá
rias, emquantidadeproporcional aonúmerodecrianças
atendidas,paragarantiraqualidadedoatendimentoedu
cacionaldapopulaçãodestaetapadaeducação.
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 Garantiraformaçãocontinuadadetodososprofissionais
daEducaçãoInfantil,buscandoparceriascominstituições
deensinosuperiorpúblicaseprivadasquepossamofere
cerformaçãocontinuadaespecíficaemeducaçãoinfantil,
demodoapromoveraqualidadedaeducaçãooferecida
àscriançasefavoreceraelaboraçãodecurrículosepro
postaspedagógicasque incorporemosavançosdepes
quisas ligadasaoprocessodeensinoeaprendizageme
àsteoriaseducacionaisnoatendimentodapopulaçãode
0a5anos.

 GarantirqueparaoingressodeprofessoresnaEducação
InfantilnaredemunicipaldeensinodeFortalezasejaexi
gidaaformaçãoemnívelsuperior.

 PriorizaroacessoàEducaçãoInfantilcomqualidadeso
cial e fomentar a oferta do Atendimento Educacional
Especializado complementar e suplementar às crianças
comdeficiência,transtornosglobaisdodesenvolvimentoe
altashabilidadesousuperdotação,assegurandoaeduca
çãobilíngueparacriançassurdaseatransversalidadeda
educaçãoespecialnessaetapadaeducaçãobásica.

 OportunizaràscriançaspúblicoalvodaEducaçãoEspe
cial atendimento em estimulação precoce na creche e
AtendimentoEducacionalEspecializadonapréescola.

 Promover,emcarátercomplementar,programasdeorien
tação e apoio às famílias, pormeio da intersetorialidade
dasáreasdeeducação,saúdeeassistênciasocial,coor
denandoaçõescomfoconodesenvolvimentointegraldas
crianças matriculadas na educação infantil por meio de
parceriastécnicaefinanceiracomasSecretariasMunici
paisdeSaúdeeAssistênciaSocial.

 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do
acessoe dapermanência das criançasnaEducação In
fantil, em especial dos beneficiários de programas de
transferênciade renda,emcolaboraçãocomas famílias,
com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência
Socialecomarededeassistênciaàinfância.

 Promover continuamente a busca ativa de crianças em
idade correspondente à Educação Infantil, em parceria
comasSecretariasMunicipaisdeSaúdeedeAssistência
SocialeConselhoTutelar,preservandoodireitodeopção
dafamíliaemrelaçãoàscriançasdeaté3anos.

 Ampliar,atéofinaldavigênciadestePME,oatendimento
em tempo integral na Educação Infantil para 100% das
criançasatendidasnascrechesdaredemunicipaldeen
sinodeFortalezaepara50%dascriançasdapréescola.

 Assegurarprofissionaisdeapoioqualificadosparaascri
anças com deficiências, transtornos do espectro autista,
altas habilidades/superdotação em todas as instituições
deEducaçãoInfantildadaacomprovaçãodanecessidade
desseacompanhamento.

 Contemplarconteúdosrelativosàinclusãonoscursosde
formação continuadapara todososprofessoresdaEdu
caçãoInfantil.

 Ofertar às crianças com deficiências, transtornos do
espectroautistaealtashabilidades/superdotaçãomatricu
ladosnasredespúblicasquetenhamdificuldadedeloco
moção,eparaoseuacompanhante,transportegratuitoe
adaptado,tantoparairàescola,comoparairàinstituição
quepresteoatendimentoeducacionalespecializado.

 Garantirocumprimentodosdiasdeplanejamentocoletivo
eestudocomascoordenaçõespedagógicas,previstosno
calendárioescolar,tornandoosoportunidadesdeaprimo
ramentoprofissionalemelhoriadotrabalhopedagógico.

 Ofertar às crianças uma alimentação escolar em quanti
dade e qualidade que atendamaos padrões nutricionais
estabelecidosparaesta faixaetária e as especificidades
de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares,
conformecargahoráriadepermanêncianaescola.

 Assegurarformaçãoparaosprofissionaisdeapoioepro
fessoresdaredepúblicamunicipal,quepossuememsua
turmacriançascomdeficiências, transtornosdoespectro
autista e altas habilidades/superdotação de acordo com
asespecificidadesdascriançasatendidas.

 Elaborarpolíticadeformaçãocontinuadapermanenteque
considereosinteressesenecessidadesmanifestadospe
losprofessores.

 Realizar acompanhamento regular dos investimentos e
custosporalunodaEducaçãoInfantil.


3.2.EnsinoFundamental:3.2.1Diagnóstico:OEnsinoFunda
mental,comduraçãodenoveanos,estádivididoemdoisseg
mentos:oprimeiroabrangeascriançasde6a10anos,do1º
ao5ºano;osegundoabrangeosestudantesde11a14anos,
do6ºao9ºano.Atabela12mostraqueapopulaçãopotencial
doEnsinoFundamental,emFortalezafoi,em2014,de338.398
criançaseadolescentes(de6a14anosdeidade).


TABELA12

MUNICÍPIODEFORTALEZA
TAXASDEESCOLARIZAÇÃODOENSINOFUNDAMENTAL

2010a2014


Ano
População TaxadeEscolarização

6a14anos Líquida Bruta

2010 350.261 90,6 104

2011 353.747 86,5 99,1

2012 357.118 84,2 96,0

2013 364.490 80,2 91,5

2014 338.398 84,2 96,4

Fonte(MATRÍCULA):INEP/CENSOESCOLAR/SEDUC/SME
População2014:EstimativaSEDUC/SEPLAG


 Observando os dados constantes da Tabela
acima,constatasequeataxadeescolarizaçãolíquida(alunos
matriculadosnafaixaetáriaprópria–6a14anos),de2010a
2013,apresentoucomportamentodecrescente.Omesmoocor
reu,também,nesseperíodo,comataxadeescolarizaçãobruta
(matrículageral incluindoalunos forade faixa).Somentecom
relaçãoaoanode2014essastaxascresceram,valendo,con
tudo, ressaltar que,mesmo comesse crescimento, a taxa de
escolarizaçãonafaixade6a14anosalcançouapenas84,2%,
taxa registrada em 2012. Com base nos dados destacados,
verificasequeataxadeescolarizaçãolíquida(84,2%)calcula
da sobre a população estimada para 2014, num total de
338.398pessoas,remeteaumtotalde53.467criançasde6a
14 anos que estão fora da escola. Esta realidade, portanto,
mereceatençãoespecial,porquanto,emsetratandodapopu
lação cuja oferta de ensino é constitucionalmente obrigatória,
cumpre reverter o comportamento constatado nesse período
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emestudoeidentificaraefetivarealidadedessesnúmeros.As
causasdonãoatendimentoestãoemprocessodeanáliseede
identificaçãojuntoàsredesdeensinoeasmatrículasdosmu
nicípiosdaregiãometropolitana,quefazemlimitecomFortale
za,bemcomomatrículasdealunosemescolassemregistros
na base do INEP. Recomendase, portanto, encontrar uma
soluçãoparaestascriançaseadolescentesqueseencontram
foradossistemasregularesdeensino.



























 Para atingimento da universalização no Ensino
Fundamental ou pelo menos de 99% da população na faixa
etáriade6a14anos,foielaboradametaanualdecrescimento
paraataxadeescolarizaçãobrutaprevendooacolhimentodo
prescrito pela Emenda Constitucional 59/2009 (art. 6º), que
determina a implementaçãoda educação básica obrigatória e
gratuitados4aos17anosde idadeaté2016,conformeare
presentaçãográficaquesegue.























 

 Natabela13demonstraseocomportamentodas
matrículasdoEnsinoFundamental,noperíodode2008a2014,
na cidade de Fortaleza, considerandose todas as dependên
ciasadministrativas.


TABELA13

MUNICÍPIODEFORTALEZA
MATRÍCULASDOENSINOFUNDAMENTAL

2008a2014

DEPENDÊNCIA

ADMINISTRATIVA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MUNICIPAL 184.655 181.930 168.079 154.823 143.031 137.135 140.493

ESTADUAL 76.984 69.040 60.239 57.953 51.611 49.718 38.966

PRIVADA 128.236 134.304 135.388 137.420 147.784 146.176 146.393

FEDERAL 528 539 522 507 494 479 478

TOTAL 390.403 385.813 364.228 350.703 342.920 333.508 326.330

Fonte:INEP/CensoEscolar

 A série histórica de matrículas do Ensino Fun
damentalmostra, ao longo dos anos, uma tendência redutiva
donúmerodealunosmatriculadosemFortaleza.Nesseaspec
to, a dependência municipal reduziu de 184.655 alunos, em
2008,para140.493,em2014,oquecorrespondeaumadimi
nuiçãode23,91%damatrícula.Aesferaestadual,porsuavez,
diminuiu,nessemesmoperíodo,de76.984para38.966alunos,
ouseja,sofreuumdecréscimode49,38%emsuamatrículado
Ensino Fundamental. Este comportamento é compreensível
porqueoEstadovemmunicipalizandoesseníveldeensinoe
se concentrando no Ensino Médio, no entanto, evidencia o
resultadodeumaaplicaçãoassimétricadoregimedecolabora
ção, que tem imposto um aumento da rede municipal, pela
transferência de parte dasmatrículas da rede estadual; entre
1998 e 2007, as matrículas do ensino fundamental, na rede
estadual, emFortaleza, passaramde 176.032 para 83.623, o
querepresentaumadiminuiçãode92.409matrículas,enquan
to, nomesmo período, a redemunicipal de ensino saltou de
131.889para195.490matrículasnomesmoníveldeescolari
dade, com um aumento de 63.601 novos alunos. Por outro
lado,prosseguindoàanálise,constatasequea redeprivada,
no mesmo período, foi a única que apresentou crescimento
permanente. Comparando o ano de 2008 com 2014, esse
acréscimofoidaordemde14,15%,ouseja,enquantoasredes
públicas diminuíram suas matrículas, as escolas privadas as
aumentaram.Arede federal tematendimentopoucoexpressi
vo.Notocanteàparticipaçãodecadaesferanesteatendimen
todoEnsinoFundamental,observaseque,em2014,oseguin
te: municipal – 43,1%; estadual – 11,9%; privada – 44,9% e
federal–0,1%.Conformepodeserconstatado,amaiordeten
toradoatendimentonesseníveldeensino,emFortaleza,éa
redeprivada,emboraadiferençasejamuitopequena.Quanto
àdistribuiçãodesseatendimentopelasetapasde1ºao5ºede
6ºao9ºano,vejamosaTabela14,quesegue.


TABELA14

MUNICÍPIODEFORTALEZA
MATRÍCULASDOENSINOFUNDAMENTAL

2008a2014


DEPENDÊNCIA ETAPA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MUNICIPAL
1ºao5º 126.050 125.929 118.072 107.378 97.918 92.347 88.041

6ºao9º 58.605 56.001 50.007 47.445 45.113 44.788 52.452

ESTADUAL
1ºao5º 11.266 7.289 4.648 3.812 2.888 2522 1.370

6ºao9º 65.718 61.751 55.591 54.141 48.723 47196 37.596

PRIVADA
1ºao5º 76.234 81.102 81.831 83.315 90.113 90.083 91.091

6ºao9º 52.002 53.202 53.557 54.105 57.671 56.093 55.302

FEDERAL
1ºao5º       

6ºao9º 528 539 522 507 494 479 478

ENSINOFUN

DAMENTAL

1ºao5º 213.550 214.320 204.551 194.505 190.919 184.952 180.502

6ºao9º 176.853 171.493 159.677 156.198 152.001 148.556 145.828

TOTAL 390.403 385.813 364.228 350.703 342.920333.508 326.330

Fonte:INEP/CensoEscolar
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 Osdados constantesdaTabelaacimademons
tramqueosanosiniciais(1ºao5º)detêmumnúmeromaiorde
matrículaqueosanos finais (6ºao9º).Constatase,contudo,
queaolongodoperíodoemestudo(2008a2014)adiferença
vemdiminuindo.Em2008,arededeensinomunicipalconcen
trava 68,3% da suamatrícula nos anos iniciais e 31,7% nos
anos finais.Em2014, essa relaçãopassoupara62,7%do1º
ao5ºanoe37,3%do6ºao9ºano.Aredeestadual,devidoao
processodemunicipalizaçãocitadoanteriormente,mantém,em
2014, somente 3,5% do seu atendimento, nos anos iniciais,
ficando96,5%dassuasmatrículasnosanos finais.Quantoà
redeprivada,em2008arelaçãoerade59,4%deatendimento
do1ºao5ºanoe40,6%,de6ºao9ºano.Em2014,passoua
ser 62,2% nos anos iniciais e 37,8%, nos anos finais. Esses
dadosrevelamque,emboraasperdasvenhamdiminuindoao
longodopercursonoEnsinoFundamental,registraseumfluxo
escolar que ainda devemelhorar significativamente.Vale res
saltar que na rede privada houve uma relativa redução nos
anos finais. Vejamos, a seguir, a representação gráfica deste
atendimento.






















 Com relação à melhoria do fluxo escolar ante
riormente abordado, vale verificar o que demonstra a Tabela
15,quesesegue.

TABELA15
MUNICÍPIODEFORTALEZA

DISTORÇÃOIDADE/SÉRIENOENSINOFUNDAMENTAL
2010a2014



ANO
DISTORÇÃO(%)

TOTAL 1ºao5º 6ºao9º

2010 29,2 24,9 35,0

2011 28,2 24,2 33,8

2012 24,9 20,9 29,8

2013 23,8 19,0 29,8

2014 22,5 16,5 29,7

REDEMUNICIPAL
2014 31,9 25,06 43,37

Fonte:SEDUC/COAVE/CEGED/EDUCACENSO–2010/2014


 Os dados da Tabela 15 demonstram que as
medidas em andamento com vistas à correção da distorção
idade/sérievêmapresentandomelhores resultadosno tocante
aos anos iniciais, apresentando uma redução de 24,9%, em
2010, para 16,5%, em2014, o que equivale a umadistorção
33,7%menor.Noquedizrespeitoaosanosfinais,adistorção
estáapenas15,1%menor,ouseja,baixoude35,0%em2010,

para29,7%,em2014.Nocômputogeral,adistorçãoem2014
chegoua22,5%.Deoutromodo,arededeensinomunicipalde
Fortaleza, em separado, apresentou, em 2014 as seguintes
distorções:Total–31,9%:1ºao5º 25,06%e43,37%,do6º
ao 9º ano. Associados à distorção idade/ano no Ensino Fun
damental,temostambémumaumentonastaxasdeaprovação
norendimentoescolarvistoqueem2011,nacidadedeForta
leza,ataxadeaprovaçãoalcançou86,2%,em2012subiupara
89,2%eem2013atingiu90,2%.AretençãodealunosnoEn
sino Fundamental está diminuindo, bem como as taxas de
abandonoescolare reprovação.Consoantecomestes indica
dorestemseaTPDA–TaxadePermanêncianaEscoladuran
teoano, que vemaumentandogradativamente: em2011era
de 82,1%, em 2012 subiu para 86,4% e em 2013 atingiu
87,7%, ou seja, de cada 100 alunos inseridos na matrícula
inicial,88,emmédia,chegamatéofinaldoano.Éimportante
verificar que as taxas de produtividade da redemunicipal de
ensino também apresentaram melhora. A aprovação cresceu
de81,6%em2010,para87,0%,em2013;areprovaçãodimi
nuiude12,8%para9,5%,eoabandono,de5,6%para3,6%,
nomesmoperíodo.


TABELA16

MUNICÍPIODEFORTALEZA
TAXASDEAPROVAÇÃO,REPROVAÇÃO

EABANDONO
2010a2013



ANOS
FORTALEZA REDEMUNICIPAL

APROV. REPROV. ABAND. APROV. REPROV. ABAND.

2010 86,5 9,7 3,8 81,6 12,8 5,6

2011 86,2 9,7 4,1 80,7 13,4 5,9

2012 89,2 7,9 2,8 85,6 10,4 4,0

2013 90,2 7,2 2,6 87,0 9,5 3,6

Fonte:SEDUC/COAVE/CEGED/EDUCACENSO–2010/2013


3.2.2 Diretrizes: A partir do contexto descrito no Diagnóstico
acima,háqueserconstruídaeexecutadaumaPolíticaEduca
cionalparaapopulaçãode6a14anos,norteadapelasDiretri
zes que a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional  LDB (1996) e as Diretrizes
CurricularesestabeleceramparaoEnsinoFundamental,como
também por aquelas que o Governo Municipal definiu como
característicasdaGestão,aseguirespecificadas: •Universali
zaçãodoEnsinoFundamentalcomduraçãode9(nove)anos,
considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência
com sucesso e qualidade do ensino. • Ampliação progressiva
dajornadaescolar,garantindoainfraestrutura,equipamentose
espaçosadequados,necessáriosaodesenvolvimentodeuma
educação integral que contemple o pleno desenvolvimento
humano(afetivo,cognitivo,artístico,espiritual,esportivo,socio
cultural). •Execução, pela redeescolar, deumProjetoPeda
gógicoqueassegureodireitoàeducação,comapoioempro
cesso formativo dos profissionais da educação cujo foco seja
precisonessadireção.•Implementaçãoemregimedecolabo
raçãocomaUniãoecomoEstado,depolíticassuplementares
destinadas à alimentação escolar, transporte escolar, livro
didático,deliteraturaeparadidático,fardamentoescolar,equi
pe multidisciplinar composta de: fonoaudiólogo, psicólogo,
assistentesocial,médicoseodontólogos.•Cumprimentoquali
tativoequantitativodotempopedagógicodestinadoaoproces
sodeensinoeaprendizagem,nodecorrerdoanoletivo,como
garantiadeumacondiçãoimportantedodireitodeaprenderdo
aluno. • Garantir a participação efetiva do Poder públi
co/SME/Família/Escola, fortalecendo a parceria família/escola
comoresultantedeprocessoformativoemqueasduasinstitui
ções aprendem a se ajudar na construção da educação dos
alunos.•Garantiadeacessibilidadeecondiçõesdepermanên
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ciaatodososusuáriosdosistemaescolar,nosdiferenteses
paços em que ocorrem as atividades de formação cognitiva,
tecnológica,artísticoculturais,esportivase recreativas. •Cria
ção e funcionamento de fóruns permanentes formados por
cada segmento da comunidade escolar para discussão e
acompanhamento do Plano Municipal de Educação. 3.2.3
Objetivos: • Favorecer o desenvolvimento de uma educação
integraldequalidade,assegurandoumaaçãocurricularcompe
tente e comprometida com as apropriações, por parte dos
estudantes,dosbensdaculturaacumuladospelahumanidade,
comaaprendizagemsignificativadoaluno,expressa,também,
na permanentemelhoria dos indicadores educacionais. • Uni
versalizaroatendimentonoEnsinoFundamentalcomduração
de9 (nove)anos,garantindocondiçõesadequadasaodesen
volvimentodoprocessodeensinoeaprendizagem,comsupor
teempadrõesbásicosde infraestruturaesegurançadospré
diosescolares,alémdemobiliárioeequipamentos.•Regulari
zar o fluxoescolarcombaseemaçãopedagógicaepolíticas
públicas que potencializem a aprendizagem e minimizem as
taxasderepetênciaeabandono,pelaeficientegestãodasala
deaula.•Desenvolverumprocessodeformaçãodocentecon
tinuadaque, integradoaosistemadeacompanhamentopeda
gógico dê suporte ao trabalho do professor, resultando em
práticasexitosasdasaprendizagensdoseducandos.

3.2.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

META1 Alfabetizar todasas crianças, nomáximo,atéo

finaldo2ºanodoEnsinoFundamental.

ESTRATÉGIAS

 Estruturarosprocessospedagógicosdealfabetiza
ção,nosanosiniciaisdoEnsinoFundamental,arti
culandooscomasestratégiasprópriasdaEduca
çãoInfantil,desenvolvidasnapréescola,comqua
lificação e valorização dos professores alfabetiza
doresecomapoiopedagógicoespecífico,afimde
garantiraalfabetizaçãoplenadetodasascrianças,
naidadecerta.

 Fomentar, certificar, validar edivulgar práticaspe
dagógicas inovadoras, estimulando a diversidade
demétodoseestratégias,propostaseprogramas,
queasseguremaalfabetizaçãoefavoreçamame
lhoriadofluxoescolareaprendizagensdosalunos.

 Acompanhar o desempenho de aprendizagem de
leituraeescritadosalunosdo1ºe2ºanosedos
programasdecorreçãode fluxo,atravésdoSiste
madeAvaliaçãodoEnsinoFundamentalSAEFe
dasavaliaçõesprópriasàsdinâmicaspedagógicas
decadaestabelecimentoescolara fimdeplanejar
propostasdeintervenções.

 Desenvolver e implantar um sistema de avaliação
de aprendizagem dos estudantes e de desempe
nhodocente,próprio,quedêcoberturaa todosos
anos do Ensino Fundamental I e que permita o
acompanhamento e a realização de intervenções
pedagógicas necessárias ao processo educativo,
comvistasaatenderoobjetivonacionalde ter to
dasascriançasalfabetizadas,naidadecerta.

 Ativaregarantirofuncionamentodosambientesde
aprendizagemnecessáriose importantesaotraba
lhodaescolaequeampliemaspossibilidadesedu
cativas,especialmente,masnãoexclusivamenteno
campo da alfabetização: laboratórios, bibliotecas
escolares, cantinhosde leitura, atravésdeativida
des lúdicas, psicomotoras e práticas esportivas
coma lotaçãodeprofissionaishabilitadosaesses
espaços.

 Fomentaraspráticasde leituraeescritapormeio
dediferentesestratégias–jornadasdeleitura,gin
canas culturais, saraus literários, recitais, concur
sos literários, por exemplo  e de sensibilizaçãoe
mobilizaçãodossujeitosdaescolaparaestefim.

 Ampliaraofertade livrosparadidáticosede litera
turainfantojuvenil,quenãosãoofertadospeloMi
nistériodaEducação,atodososalunosdoEnsino
Fundamentaldasredespúblicasdeensino.

 Criar e garantir a logística de funcionamento dos
programasdereforçoemonitoriadaaprendizagem
nocontraturnopara todososalunosqueprecisam
de ações interventivas, a serem conduzidos por
professoresalfabetizadorese/oucomformaçãonas
áreasespecíficas.

 Valorizareestimularaspublicaçõesdidáticasepa
radidáticaslocais,queabordemaculturalocal,en
treoutrastemáticasregionais.

 Ampliar,atravésdeconcursopúblico,onúmerode
professoresnasescolasde1ºao9ºanosdarede
pública,de formaaatenderas reaisnecessidades
pedagógicasdoestudante,sobretudonasáreasem
quehouvercarência.Emcasosdeinsuficiênciado
número de profissionais aprovados em concurso
público,deveráserrealizadaseleçãodecurrículos,
obrigatoriamente ainda dentro do semestre letivo
em andamento, evitando assim qualquer tipo de
prejuízo de aprendizagem na carga horária peda
gógicadoaluno.

META2 Fomentar a qualidade da educação básica em
todasasetapasemodalidades,commelhoriado
fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a
atingir, no ano de 2024, as seguintes médias
paraoIDEB:

AnosIniciais:7,0
AnosFinais:6,0

ESTRATÉGIAS
 Implementar diretrizes pedagógicas que invistam

naqualidadedoensino,visandoatingironívelsufi
ciente de aprendizado dos alunos, respeitando os
direitos e as expectativas de aprendizagens perti
nentes a cada ano de estudo expresso nosdocu
mentoselegislaçõesvigentes.

 Assegurarqueatéo5ºanodevigênciadestePME,
pelomenos 70% dos alunos dos anos iniciais te
nham alcançado 5,5 no IDEB e, nomínimo, 60%
dos alunos dos anos finais, 4,5; e que, no último
ano (2024), todos os alunos dos anos iniciais al
cancem,nomínimo,7,0eosdosanosfinais,6,0.

 Regularizar o fluxo escolar, reduzindo a, nomáxi
mo,2,0%ataxaderepetênciaea1,0%oíndicede
abandono, até o final de vigência destePME, de
senvolvendoprogramasdecorreçãode fluxoede
recuperaçãoparalelaao longodocurso,ecriando
condiçõesparaaefetivaçãodeumaaprendizagem
significativa.

 Garantir o atendimento aos padrões básicos de
qualidade infraestrutura,materialhumanoparase
gurançaemanutençãodaescolaemconformidade
comoqueestabelecea legislaçãovigentenomu
nicípio.

 Instituirprocessodeavaliaçãoinstitucionalemque
cada unidade escolar se autoavalie com foco nas
suascondições físicasemateriais, recursospeda
gógicos disponíveis, pessoal, características da
gestão,bemcomodeoutrosaspectosrelevantesa
seremabrangidos,considerandoasespecificidades
dasmodalidadesdeensino.
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 Acompanhar e divulgar os indicadores dos siste
masmunicipal e nacional de avaliação da educa
ção básica e do IDEB, relativos às Instituições de
EnsinodomunicípiodeFortaleza,elevandoonível
de desempenho dos alunosmediante implantação
de um programa permanente demonitoramento e
melhoria dos indicadores, garantindo apoio às es
colascompioresíndices.

 Implantarumsistemamunicipaldeavaliaçãodaa
prendizagem,emarticulaçãocomosprofessorese
demaisprofissionaisdaeducação,paracorrigir,du
ranteoprocesso,asdistorçõesencontradas, atra
vésdaadoçãodemedidaspedagógicasinovadoras
eeficazes.

 Assegurar a implementação e a atualização dos
projetos políticopedagógicos das escolas, garan
tindo o desenvolvimento de uma ação curricular
voltadaparaaeducação integraldoeducandoea
observânciadosParâmetrosCurricularesNacionais
(PCN),emquesepromovamasdimensõescogni
tiva,afetiva,emocional,social,artística,esportivae
cultural.

 Promoverarelaçãodasescolascominstituiçõese
movimentosculturais,a fimdegarantiraofertare
gulardeatividadesculturaisparaalivrefruiçãodos
alunos,dentroeforadosespaçosescolares,asse
gurando,ainda,queasescolassetornempolosde
criaçãoedifusãocultural.

 Promover atividades de desenvolvimento e de es
tímuloahabilidadesesportivasnasescolas,interli
gadas a um plano de disseminação do desporto
educacional.

 Apoiar e incentivar as organizações estudantis,
comoespaçodeparticipaçãopolíticaedeexercício
dacidadania.

 Ampliar,atravésdeconcursopúblico,onúmerode
professoresnasescolasde1ºao9ºanosdarede
pública,de formaaatenderas reaisnecessidades
pedagógicasdoestudante,sobretudonasáreasem
quehouvercarência.Emcasosdeinsuficiênciado
número de profissionais aprovados em concurso
públicodeveráserrealizadaseleçãodecurrículos,
obrigatoriamente ainda dentro do semestre letivo
em andamento, evitando assim qualquer tipo de
prejuízo de aprendizagem na carga horária peda
gógicadoaluno.

 Ofertarcondiçõesobjetivasnecessárias–formação
etempofísico–aosprofissionaisselecionadospa
raafunçãodeCoordenadorPedagógicoeProfes
sorCoordenadordeÁrea(PCA)paraquepossam
exercer seu papel de maneira adequada, colabo
rando sobremaneira para a melhoria do trabalho
pedagógicoeseusobjetivos,juntoaprofessorese
estudantes.

 Ampliar progressivamente a jornada escolar, im
plementando ações complementares que assegu
rem tratamento didático dinâmico, criativo e inte
ressante,voltadoparaodesenvolvimentoplenodo
estudante,avançandoparaaimplantaçãodeesco
lasemtempointegralemáreasdemaiorvulnerabi
lidadesocial, demodo a chegar ao último ano de
vigência deste PME (2024) com 50% dos equipa
mentos e 25% damatrícula nessamodalidade de
atendimento.

 Promover,comoapoiodaUnião,aofertadeedu
cação básica pública em tempo integral, pormeio
de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas,
deformaqueotempodepermanênciadosalunos
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a
serigualousuperiora7(sete)horasdiáriasduran
te todooano letivo,comaampliaçãoprogressiva
dajornadadeprofessoresemumaúnicaescola;

 Ampliaraofertadetransporteescolaraosestudan
tes que não residampróximo à escola onde estu
dam, visando reduzir o tempo médio de desloca
mento,bemcomoaevasãoescolar,apartirdeca
dasituaçãolocal,equalificarotrabalhodosprofis
sionaisresponsáveispeloserviço.

 Garantir oprovimento comqualidadedaalimenta
çãoescolar atravésde cardápioequilibradodení
veis calóricoproteicosadequados à faixa etária, e
às condições específicas de estudantes com aler
giasalimentares, celíacos eoutras, sob a orienta
çãodeumnutricionista.

 Implementarumprocesso formativocontinuadode
professores,reorganizandootrabalhodocentecom
jornada preferencialmente na mesma escola para
garantiada realizaçãodoplanejamento,daavalia
çãodaaprendizagemedashorasreservadaspara
estudo, integrado a programa de formação que
atenda necessidades decorrentes das avaliações
internaseexternasrealizadas.

 Melhorar o desempenho dos alunos do Ensino
Fundamental nas avaliações de aprendizagem
internas e externas, tomando como referência a
melhoriapermanentedosindicadores.

 Universalizar,atéofinaldevigênciadestePME,o
acessoàredemundialdecomputadoresembanda
larga de alta velocidade ampliando, até o final de
2017, a relação computador/aluno nas escolas da
rede pública, promovendo a utilização pedagógica
dastecnologiasdainformaçãoedacomunicação.

 Estabelecer,emcincoanos,areorganizaçãocurri
culardoEnsinoFundamental, inclusivedoscursos
noturnos,deformaaadequálosàscaracterísticas
da populaçãoe assegurar que os temas transver
sais sejam efetivamente tratados, com prioridade
paraaeducaçãoambiental,aconservaçãodopa
trimônio público, a educação para o trânsito e a
educaçãoemsaúde.

 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre
a história e as culturas afrobrasileira, africana e
indígenas e implementar ações educacionais, nos
termos das Leis nºs 10.639, de 9 de janeiro de
2003,e11.645,de10demarçode2008,assegu
randose a implementação das respectivas diretri
zescurricularesnacionais,pormeiodeaçõescola
borativas com fóruns de educação para a diversi
dade étnicoracial, conselhos escolares, equipes
pedagógicasesociedadecivil ecomaquisiçãode
materiais didáticospedagógicos relacionados à te
mática.

 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil,
articulandoaeducaçãoformalcomexperiênciasde
educação popular e cidadã, comos propósitosde
queaeducaçãosejaassumidacomoresponsabili
dadedetodosedeampliarocontrolesocialsobre
ocumprimentodaspolíticaspúblicaseducacionais.

 Incentivaraparticipaçãodospaisou responsáveis
noacompanhamentodasatividadesescolaresdos
filhos,pormeiodoestreitamentodasrelaçõesentre
asescolaseasfamílias.
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 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que
melhoraremosindicadoresdeaprendizagem.

META3 Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anosparatodaapopulaçãode6(seis)a14(qua
torze) anos e garantir que pelomenos 95% (no
venta e cinco por cento) dos alunos concluam
essa etapa na idade recomendada, até o último
anodevigênciadestePME.

ESTRATÉGIAS
 Realizar,anualmente,aChamadaEscolardemodo

a identificarascriançaseadolescentesqueestão
foradaescola,epromoverabuscaativaeoacom
panhamentodessascrianças,emparceriacomór
gãospúblicosdeassistênciasocial,saúdeeprote
çãoà infância,adolescênciae juventude,a fimde
universalizaraofertadoensinoobrigatório.

 Ampliaregarantiramanutençãodaredefísicacom
aquisição de novos equipamentos públicosde en
sinoextinguindoosprédiosalugadosouqueofere
çam riscosà integridade físicadacomunidadees
colaredeseuentornodemodoaofertarosservi
çoseducacionais,obrigatórios,dequalidadesocial,
omaispróximodaresidênciadeseususuários.

 Adequar e reformar espaços escolares existentes
impróprios e/ou inadequados para o desenvolvi
mentodasatividadeseducativas.

 Garantir o deslocamento dos alunos que residem
em localidadesdedifícilacesso,ampliando,se for
ocaso,aofertadotransporteescolare/ouopasse
comcrédito.

 Adaptarosprédiosescolaresparagarantiracessi
bilidadeaosalunoscomdeficiência.

 Garantir a aquisição e manutenção de mobiliário,
equipamentos emateriais pedagógicos para salas
de aula, bem como para outros ambientes de su
porteaoensino – laboratórios de informática,ma
temática e ciências, quadras esportivas, salas de
artesebibliotecas.

 IntensificaroAcompanhamentoPedagógicoaopro
fessor, integrandoo aoprocessode formação do
cente continuada, com reorganização do trabalho
pedagógicoparagarantiadoplanejamento,daava
liação da aprendizagem e dos estudos do profes
sor,demodoacolaborarparaamelhoriadaquali
dadedoensinoeparaapermanência, comêxito,
doalunonaescola.

 Proveraescoladelivrosdeliteratura,textoscientí
ficos, obras clássicas de referência e livros didáti
cosdeapoioaoprofessordoEnsinoFundamental
que não sejam os mesmos títulos ofertados pelo
MinistériodeEducação.

 GarantirpadrãoMECdeinfraestruturanasescolas.


3.2 Educação Especial: 3.3.1 Diagnóstico: Garantir o atendi
mento dos estudantes da Educação Especial tem sido uma
incansável lutaedemandadosmovimentos sociais, dosedu
cadoresedasfamíliasenvolvidasnesseprocesso.Éimportan
tedestacarquemuitosforamosavançosempreendidosnessa
área.AofertadaEducaçãoEspecialestáemconsonânciacom
as discussões domovimento nacional e internacional de luta
em defesa do direito à educação para todos, assumindo o
desafiodeuniversalizaroatendimentodopúblicodessamoda
lidade de ensino. Nessa perspectiva, essa política tem como

fundamentação os documentos legais vigentes, tais como: a
ConstituiçãoFederal, aConvençãodaONUsobreosDireitos
das Pessoas com Deficiências, promulgada no Brasil pelo
Decreton°6949/2009,aLDBENnº9394/96,aDeclaraçãode
Salamanca (1994), a Convenção de Guatemala (1999), pro
mulgadanoBrasilpeloDecretonº3.956/2001e,ainda,aPolí
ticaNacionaldeEducaçãoEspecialnaPerspectivadaEduca
ção Inclusiva (MEC, 2008), Decreto Nº 7.611/2011, dentre
outrosdocumentosediretrizesque regulamentamaofertada
Educação Especial pelos Sistemas de Ensino, com destaque
paraaResoluçãoCMENº10/2013.Nessemovimentoeregu
lamentação da Política Nacional de Educação Especial na
PerspectivadaEducação Inclusiva, (MEC,2008),aRedeMu
nicipaldeEnsinodeFortalezavemconsolidandooatendimen
to dos estudantes com deficiências, transtornos do espectro
autistaealtashabilidades/superdotação,públicodestamodali
dade,pormeiodaofertadeserviços,emespecial,doAtendi
mentoEducacional Especializado (AEE).ASecretariaMunici
paldaEducação(SME),no intuitodeatenderaessaPolítica,
dispõe, em sua estrutura organizacional, de uma Célula de
EducaçãoEspecialcomosseguintesprofissionais:22Técnicos
em Educação; 107 professores do Atendimento Educacional
Especializado, selecionados internamente, seguindo os crité
riosdaPolíticaNacionaldeEducaçãoEspecialnaPerspectiva
daEducaçãoInclusiva(MEC,2008);15AuxiliaresdeServiços
Educacionaise28estagiáriosdocursodePedagogia.A rede
deensinooferecenasunidadesescolares129SalasdeRecur
sosMultifuncionais (SRM), distribuídas pelas seis regiõesad
ministrativasdacidade,conformetabelaaseguir.Valeressal
tarqueatualmenteexistem22SalasdeRecursosMultifuncio
nais com carência de professores. As decorrentes carências
sãoencaminhadasparaprocessoseletivoeposteriorlotação.


TABELA17

MUNICÍPIODEFORTALEZA
QUANTIDADEDESALASDERECURSOS
MULTIFUNCIONAIS(SRM)PORDISTRITO

DEEDUCAÇÃO(DE)2014


DISTRITO SRM(MEC) SRM(PMF) TOTAL

DE1 07 16 23

DE2 11 10 21

DE3 11 09 20

DE4 11 17 28

DE5 06 13 19

DE6 07 11 18

TOTAL 53 76 129

Fonte:SME/CéluladeEducaçãoEspecial


 ConformeseobservanaTabela18,aseguir,as
matrículasdosestudantesdestamodalidade,naRedeMunici
paldeFortaleza,noperíodocompreendidoentre2010e2014,
apresentaramumaumentoprogressivoemtodasasetapasde
ensino ofertadas. Se comparadas as matrículas do ano de
2010, que totalizaram 2.076 alunos, com as matrículas de
2015, finalizadas com 3.574, observase um aumento de
72,25%. O aumento mais significativo se deu entre 2014 e
2015,comoacréscimode30,84%nasmatrículasdaEducação
Infantilede30,42%nasmatrículasdoEnsinoFundamental.A
modalidadedeEducaçãodeJovenseAdultosapresentouum
aumento progressivo em suasmatrículas naEducaçãoEspe
cial durante o período de 2010 a 2014. Contudo, no ano de
2015,apresentouumdecréscimode2,55%.Comoseobserva,
o aumento das matrículas na Rede Municipal de Ensino de
Fortalezasegueumatendêncianacional,certamenteresultado
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deumadefiniçãopolíticaemproldauniversalizaçãodaEduca
çãoEspecial/Inclusivanopaís.


TABELA18
MUNICÍPIODEFORTALEZA

MATRÍCULADOSESTUDANTESDAEDUCAÇÃOESPECIAL
NAEDUCAÇÃOBÁSICANACIDADEDEFORTALEZA–

REDEMUNICIPAL2010a2014


ANO
EDUCAÇÃO

INFANTIL
ENS.FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO
EJA TOTAL

2010 176 1.667  233 2.076

2011 176 1.873  276 2.325

2012 128 1.817  292 2.237

2013 147 1.966  295 2.408

2014 201 2.304  314 2.819

2015
(*)

263 3.005  306 3.574

Fonte:INEP/CensoEscolar–2010a2014
(*)SMEFortaleza


 De outro modo, comparandose as matrículas
ocorridas no período de 2010 a 2014, nas redes estadual e
privada de ensino, na cidade de Fortaleza, verificase que a
redeestadual,conformeTabela19,apresentouumdecréscimo
de 5,05% em suas matrículas. No ano de 2010, apresentou
1.266alunosmatriculadosenoanode2014,umtotalde1.202.
Já na rede privada, de acordo com os dados da Tabela 20,
constataseumdecréscimodematrículasaindamaissignifica
tivo, comopercentual de17,16%.Conformeapresentado, no
anode2010acitadaredetinhaumtotalde1.550alunose,no
ano de 2014, o número de alunos matriculados caiu para
1.284.Esse fenômeno devese, possivelmente, ao fato de as
escolas e instituições especializadas não contabilizaremmais
asmatrículasdosalunosatendidoscomosubstitutivasaoensi
no regular, e sim, como complementares, com a oferta do
AtendimentoEducacionalEspecializado.


TABELA19
MUNICÍPIODEFORTALEZA

MATRÍCULADOSESTUDANTESDAEDUCAÇÃOESPECIAL
NAEDUCAÇÃOBÁSICA–CIDADEDEFORTALEZA–

REDEESTADUAL2010a2014


ANO
EDUCAÇÃO

INFANTIL

ENS.

FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO
EJA TOTAL

2010 55 985 196 30 1.266

2011 42 855 271 18 1.186

2012 53 882 342 78 1.355

2013 39 905 417 42 1.403

2014 26 698 460 18 1.202

Fonte:INEP/CensoEscolar2010a2014


TABELA20
MUNICÍPIODEFORTALEZA

MATRÍCULADOSESTUDANTESDAEDUCAÇÃOESPECIAL
NAEDUCAÇÃOBÁSICA–CIDADEDEFORTALEZA–

REDEPRIVADA2010a2014

ANO
EDUCAÇÃO

INFANTIL

ENS.

FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO
EJA TOTAL

2010 564 931 31 24 1.550

2011 348 1.005 61 7 1.421

2012 300 825 58 5 1.188

2013 244 784 49 8 1.085

2014 215 990 71 8 1.284

Fonte:INEP/CensoEscolar2010a2014


 Nessecenário,podeseafirmarqueaRedeMu
nicipaldeEnsinodeFortalezatemapresentadodadospromis
sores quanto ao acesso e à permanência dos estudantes da
Educação Especial, na rede regular de ensino, sobretudo
quandocomparadososdados referentesàs redesestadual e
privadadeFortaleza.


TABELA21

MUNICÍPIODEFORTALEZA
MATRÍCULADOSESTUDANTESDAEDUCAÇÃOESPECIAL

NAEDUCAÇÃOBÁSICA–CIDADEDEFORTALEZA–
REDEFEDERAL2010a2014



ANO
EDUCAÇÃO

INFANTIL

ENS.

FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO
EJA TOTAL

2010 1   1 2

2011   14 4 18

2012   8 1 9

2013 1  5  6

2014 1 1 7  9

Fonte:INEP/CensoEscolar2010a2014


TABELA22
MUNICÍPIODEFORTALEZA

TOTALDAMATRÍCULADOSESTUDANTESDAEDUCAÇÃO
ESPECIALNAEDUCAÇÃOBÁSICAPORETAPAE

MODALIDADEDEENSINO–CIDADEDEFORTALEZA
2010a2014



ANO
EDUCAÇÃO

INFANTIL

ENS.

FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO
EJA TOTAL

2010 796 3.583 227 788 5.394

2011 566 3.733 346 525 5.170

2012 481 3.524 408 596 5.009

2013 431 3.655 471 555 5.112

2014 443 3.993 538 540 5.514

Fonte:INEP/CensoEscolar2010a2014

 Na totalização do atendimento da Educação
Especial em Fortaleza, observase que na Educação Infantil
predominouadiminuiçãodamatrículacomreduçãode44,3%
entreoprimeiroeoúltimoanodoperíodo.NoEnsinoFunda
mental,os trêsúltimosanosdo tempoemanálise registraram
crescimento,sendoquede2012para2014oaumento foi de
13,3%. No EnsinoMédio, o aumento ultrapassou 100% e na
EJAocorreu reduçãode31,5%doprimeiroparaoúltimoano
analisado.
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 Portodasasobservaçõesfeitas,entendeseque
aindasetemumgrandedesafionaampliaçãoenapromoção
da qualidade do atendimento dessa modalidade de ensino.
Nestesentido,inúmerasaçõesestãosendodesenvolvidaspela
PrefeituraMunicipaldeFortalezaparaasseguraraconstrução
deescolasinclusivascomo,porexemplo,osistemadematrícu
la antecipada, a implantação e manutenção de 129 (cento e
vinteenove)SalasdeRecursosMultifuncionais,aformaçãode
professoresdaEducaçãoEspecial/AEE,acontrataçãodepro
fissionaisdeapoioàdocênciaeàsrotinasescolareseaefeti
vaçãodeconvênios,porintermédiodeeditalpúblico,comoito
instituições de Educação Especial que se adequaram à con
cepçãodaeducaçãoinclusiva.Éimportantedestacaraneces
sidadedemaiores investimentosna formaçãocontinuadados
professores,proporcionandoreflexõessobreodesenvolvimen
todepráticasinclusivasnasescolaspormeiodeumapedago
giadevalorizaçãoeatençãoàsdiferenças,garantindonãosó
oacesso,masapermanênciacomsucessoeaaprendizagem
desses estudantes.Essas ações, juntamente comoutraspro
postas no presente Plano Municipal de Educação, somarão
esforçosparaagarantiadeumsistemaeducacionalinclusivoe
de qualidade para todos os estudantes. 3.3.2 Diretrizes: Os
princípios e fundamentos daEducação Inclusiva estão sendo
perseguidospelaRedeMunicipaldeEnsinodeFortaleza,ba
seadosacimadetudonodireitoàescolarizaçãodosestudan
tes da Educação Especial na sala comum. Para a garantia
desses princípios as ações desenvolvidas pelos Sistemas de
EnsinonoMunicípiodeFortalezadevemestaremconsonância
comasseguintesDiretrizes: •DesenvolvimentodaPolíticade
Inclusão,universalizandooacessoeapermanênciadosestu
dantesdaEducaçãoEspecialnoensino regular. •Reconheci
mento do direito à educação de todas as crianças, jovens e
adultos,públicodaEducaçãoespecial,entendendoseraesco
laumespaçodeconvivênciacomadiferença,numcontextode
diversidadeedeconstruçãoda identidadedosseusalunos. •
Ampliação dos serviços da Educação Especial em todas as
etapas e modalidades da Educação Básica. • Acessibilidade
plena nas instituições de ensino, conforme estabelecido nas
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técni
cas), no Decreto 5296/2004 e nas normas dos respectivos
Sistemas deEnsino. 3.3.3Objetivos: •Garantir a reestrutura
ção progressiva do sistema educacional de ensino regular
objetivando o atendimento de todos os estudantesdaEduca
çãoEspecial. •Asseguraroacessoeapermanênciacomsu
cessodosestudantescomdeficiência,transtornosdoespectro
autista, altas habilidades/superdotação na escola regular. •
FavoreceraintersetorialidadeentreasSecretariaseosórgãos
governamentaisenãogovernamentaisnointuitodeassegurar
osdireitosdosestudantesdaEducaçãoEspecial. •Garantira
formação continuada aos profissionais daEducação domuni
cípiodeFortaleza(ProfessoresdesalacomumeSRM,Coor
denadores Pedagógicos, Gestores Escolares, Estagiários e
AuxiliaresEducacionais, dentre outros) com vistas àmelhoria

do processo de inclusão escolar nomunicípio deFortaleza. •
Efetivarainclusão,comqualidade,dosestudantescomdefici
ência, transtornos do espectro autista, altas habilida
des/superdotação, garantindo profissionais, equipamentos,
recursos pedagógicos e de acessibilidade necessários. •
Garantir acessibilidade universal nas instituições de ensino,
conformeestabelecidonasnormasdaABNT(AssociaçãoBra
sileiradeNormaseTécnicas),noDecretoBrasil5296/2004e
nas normas do respectivo Sistema de Ensino. • Promover
acessibilidade atitudinais, metodológicas e de recursos peda
gógicosnasinstituiçõesdeensino.

3.3.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

META1 Universalizar o acesso à educação básica e ao

atendimento educacional especializado, na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema
educacionalinclusivo,desalasderecursosmulti
funcionaisouserviçosespecializados,públicosou
conveniadosparaosestudantescomdeficiência,
transtornos do espectro autista e altas habilida
des/superdotação.

ESTRATÉGIAS

 Implantar programas para subsidiar as unidades
escolares da rede pública mediante fornecimento
de equipamentos, recursos pedagógicos, adapta
çõesestruturaiseequipesinterdisciplinaresquevi
abilizem a aprendizagem dos estudantes da Edu
caçãoEspecial.

 Ampliaronúmerodesalasderecursosmultifuncio
nais e os correspondentes profissionais especiali
zados destinados à garantia do atendimento edu
cacionalespecializadonasescolaspúblicas.

 Criar o cargo de profissional de apoio /acom
panhante e assegurar o número destes profissio
nais às atividades, conforme a Nota Técnica nº
19/2010 (SEESP/MEC), Práticas Educativas para
umaVida Independente (PEVI),como: locomoção,
higiene e alimentação para prestar auxílio indivi
dualizado aos estudantes que não realizam estas
atividadescomindependência.

 Implantar escola municipal bilíngue (Libras e Lín
gua Portuguesa) para os estudantes com surdez,
deficiênciaauditivaeouvintes.

 Garantir transporteescolar adaptadoaosestudan
tesdaEducaçãoEspecialdaredepúblicadeensi
nodeacordocomoscritériosdalegislação.

 Incluirocritériodeidade/sériee/ouavaliaçãodoní
vel paraaenturmaçãodosestudantes comdefici
ência,garantindosuamatrículamedianteavaliação
pedagógica realizada por profissional especializa
do, considerandose as especificidades de cada
aluno.

 Promover,acompanhareavaliarasações interse
toriaisqueaproximemasSecretariasdaEducação,
Cultura, Saúde, Trabalho, DireitosHumanos eCi
dadania, Assistência Social, com vistas à supera
çãodopreconceito,dadiscriminaçãoedebarreiras
queimpedemainclusãodosestudantesdaEduca
çãoEspecial.
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 IncentivarearticularjuntoàsInstituiçõesdeEnsino
Superiorpúblicoeprivadoacriaçãoouaampliação
decursosdeformaçãoemníveldepósgraduação
em Educação Especial para os profissionais da
educaçãodeFortaleza.

 Garantir a escolarização do estudante impossibili
tadodefrequentaroambienteescolarpormeiodo
atendimento domiciliar ou hospitalar, disponibili
zandoumprofessoritinerante.

 Ampliarconvênioscomoscentrosdeatendimento
especializado para o atendimento aos estudantes
daEducaçãoEspecial.

 Estabelecer projetos de parcerias com as Institui
çõesdeEnsinoSuperioredereferêncianaáreada
EducaçãoEspecial/Inclusivaparaodesenvolvimen
todeestudosepesquisasnasáreasdasdeficiên
cias.

 Garantir a formação continuada, com ênfase na
educaçãoinclusiva,aosprofissionaisdaeducação.

 Conveniar com instituições públicas que possam
oferecer apoio psicológico aos profissionais da e
ducaçãoe familiaresdosestudantesdaEducação
Especial.

 Garantir que os recursos financeiros destinados à
Educação Especial assegurem amanutenção e a
ampliação dos programas e serviços destinados
aosestudantespúblicodessamodalidade.

 AmpliarformaçãodosprofessoresdeEducaçãoFí
sicacomvistasapromoverainclusãodosestudan
tesdaEducaçãoEspecialnasatividadesdeespor
teescolar,seguroeinclusivo.

 Viabilizarousodeequipamentos informatizadose
de tecnologia assistiva visando à aprendizagem
dos estudantes da Educação Especial que deles
necessitem.

 Preparareorientartodaacomunidadeescolarpara
receber os alunospúblico da educação especial,
garantindoseudireitoàeducaçãodequalidade.

 Garantir, emdois anos, a partir da vigência deste
PME,aobservânciaeocumprimentodalegislação
de infraestrutura e acessibilidade física das esco
las, conforme estabelecido nas normas da ABNT
(AssociaçãoBrasileira deNormas e Técnicas), no
Decreto 5296/2004 e nas normas dos respectivos
SistemasdeEnsino.

 Garantir, em até cinco anos, a partir da vigência
deste PME, presença de profissionais da área de
PsicologiaeAssistênciaSocialcomvistasaoaten
dimentoeducacionalnasunidadesescolares.

 FirmarparceriasistematicamentecomaSecretaria
Municipal de Saúde para diagnosticar com laudo,
quandonecessário, osestudantespúblicodaedu
caçãoespecial.

 Asseguraracontrataçãode intérpretenasescolas
comunsquepossuemalunoscomsurdez.

 GarantiroensinodeLibrascomodisciplinaobriga
tórianaEducaçãoBásicaenoEnsinoSuperior.


3.4Educaçãode Jovens,Adultose Idosos (EJA):3.4.1Diag
nóstico:ComoadventodaLeideDiretrizeseBasesdaEduca
ção Nacional nº 9394/96, a Educação de Jovens e Adultos
(EJA)passaaserconsideradaumamodalidadedaeducação
básicanasetapasdoEnsinoFundamentaleMédio,usufruindo
deumaespecificidadeprópria.Requer,nestesentido,um tra
tamento consequente e ummodo de fazer educação que se
realizaaoasseguraraossujeitosatendidosporessamodalida
de, apartir de15anos, pela inserçãoou reinserçãonospro
cessosdeescolarizaçãocomogarantiaderesgatedeumdirei
tonegado:odireitoàumaescoladequalidadeeoreconheci
mentodaigualdadeontológicadetodoequalquerserhumano,
não se confundindo, portanto, com a noção de suprimento.
Consubstanciase, desta forma, a Função Reparadora que
caracteriza a EJA. Nesse sentido, amodalidade consiste em
umprocessodeeducaçãopermanente, garantindoampla for
mação,proporcionandoavivênciadosprincípiosdeaprendera
ser,conviver,conhecerefazer,respeitandoadimensãodoser
humano.OssujeitosdaEducaçãodeJovens,AdultoseIdosos
são,nasuamaioria,moradoresdebairrosperiféricos.Hánes
se quadro uma parcela de trabalhadores e outra de jovens
buscandooprimeiroempregoe,ainda,mulheresehomensem
mercado informal, donas de casa, migrantes, pensionistas,
aposentados,encarcerados,filhoscompaisemãesdediferen
tes concepções de família. Isto significa que vários fatores
sociaisdificultamoacessoeapermanêncianaescolaformal,
comopor exemplo: o trabalho infantil; o currículo escolar dis
tanteda realidadeedosaspectosculturais;asmanifestações
preconceituosas; a desvalorização da pessoa idosa enquanto
sujeitosocial;aduplajornadadasmulhereschefesdefamílias,
entre outros. Possibilitar aos indivíduos novas inserções no
mundodo trabalho,navidasocial,nosespaçosdaestéticae
na abertura dos canais de participação, caracteriza a Função
Equalizadora da EJA como parte do rol de suas funções es
senciais.Afunçãoanunciada,emconjuntocomaQualificado
ra, essênciadaEJA, tem comopressuposto o caráter incom
pletodo ser humano, cujopotencial dedesenvolvimentoede
aprendizagem pode se realizar nos quadros escolares e não
escolares. Outra realidade que demonstra a seletividade do
acesso e permanência na escola formal são as disparidades
educacionaisentrebrancosenegros,quecontinuamacentua
das. Nesse sentido, vejamos a Tabela 23, que segue, com
base emdados do Instituto dePesquisaEconômicaAplicada
(IPEA),divulgadonofinalde2010.


TABELA23

MUNICÍPIODEFORTALEZA
DISPARIDADESEDUCACIONAISENTREBRANCOSE

NEGROSPORFAIXASDEIDADENOBRASIL
2010



CATEGORIAS

15a17anos 18a24anos 25a29anos

NEGRO BRANCO NEGRO BRANCO NEGRO BRANCO

Analfabetos 1,86 0,93 2,95 1,20 5,13 1,93

Frequentam o

Ensino

Fundamental

38,95 24,85 4,78 2,11 2,01 0,82

Frequentam o

EnsinoMédio
43,79 60,78 13,13 10,51 2,81 1,83
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Frequentam o

Ens.Superior
0,31 0,97 8,35 21,60 5,83 10,57

Frequentam a

Alfabetização

de Jovens e

Adultos

0,12 0,04 0,11 0,10 0,11 0,08

População

jovem (Valor

Absoluto)

5.819.417 4.525.929 12.179.425 10.707.484 8.592.059 7.749.554

Fonte:IBGE(2010)Elaboração:IPEA


 Osdadosda tabelaanteriormostramqueoso
matórioporfaixaetáriadajuventudenegracomidadeentre15
e 29 anos corresponde a 9,84% de analfabetos, enquanto o
percentual dos jovens brancos nessa categoria é de 4,06%.
CursandooEnsinoFundamental,osnegrossão45,74%eos
brancosrepresentam27,78%.No tocanteà frequêncianoEn
sino Médio, a proporção de estudantes negros é de 59,73%
enquantoosbrancossomam73,12%.FrequentandooEnsino
superior são 14,49%, os negros e 33,14%, os brancos. Na
AlfabetizaçãodeJovenseAdultos,osnegrossão0,34%eos
brancos0,22%.Essesdadosdemonstramadesvantagemem
relaçãoàpopulaçãonegrae torna lógicaaconclusãodeque
as desigualdades estruturadas pelo racismo e inerentes às
condições sociais em que vive a maioria dessa população,
motivam a realidade mostrada. Nessa perspectiva, é impres
cindíveloentendimentodequeasdesigualdadesnocontexto
brasileiro estão articuladas às de gênero, cor/raça e classe
social.Equeasintersecçõesderacismoegênerorepercutem
consequentementeemtodoosistemadaeducaçãobrasileira.
OGráficoaseguirmostraasdesigualdadesdegêneroexisten
tes,especificamenteemrelaçãoaosanosdeestudo,demulhe
res brancas e mulheres negras, homens brancos e homens
negros.





















Fonte:PesquisaNacionalporAmostraDomiciliar–PNAD2010


 Pelosdadosacima,constataseque, levandose
emcontaasvariáveissexoecor/raça,ogrupoétnico/racialque
maissebeneficiounosistemaeducacional foiodasmulheres
brancas e a maior desvantagem se registrou no grupo dos
homens negros. Outro aspecto importante a ser analisado
quando se trata da EJA é o analfabetismo, que persiste ao
longo da história da educação brasileira, sendo considerado
umproblemacrônico,apesardediversosprogramasecampa
nhas realizados com o objetivo de eliminálo. A extinção do
analfabetismo, portanto, permanece como uma meta a ser
atingidaemereceatençãocuidadosa,nosentidodadefinição
deuma linhadeaçãoqueatenda interessesecaracterísticas
dapopulaçãoenvolvida.Cumpre,então,analisarocenárioque
estápostosobreoanalfabetismonoPaís,emcomparaçãocom
oEstadodoCearáeFortaleza.Nessaperspectiva,serãomos

tradas, no Gráfico a seguir, as taxas de alfabetização e as
taxasdoanalfabetismo,respectivamente.

















































 Analisandomaisdetalhadamentea realidadedo
analfabetismonoCeará,valeapresentaralgunsresultadosde
estudorealizadopeloIPECE(InstitutodePesquisaeEstratégia
Econômica do Ceará). Segundo esse estudo, o Ceará, no
períodode2001a2012,reduziude1.271.000para1.082.000
o número de analfabetos, o que representou uma diminuição
de34,4%.OPaís,emcomparaçãocomosdadoslocais,redu
ziude14.892.000para10.424.400,oquesignificouumaredu
çãode30%.Assimsendo, oEstadodoCeará, queem2001
ocupavao4º lugarno rankingnacional deanalfabetismo,em
2012passouparaa7ªcolocação.


TABELA24
MUNICÍPIODEFORTALEZA

REDUÇÃODOANALFABETISMONOBRASILENOCEARÁ
2001a2012


ANO BRASIL CEARÁ
2001 12,4% 24,8%
2006 10,5% 20,6%
2012 8,7% 16,3%

Fonte:IPECE–apartirdosdadosdaPNAD(outubrode2013)

 Fortaleza,porsuavez,tambémdesenvolveuum
grande esforço nesse mesmo sentido, alcançando a redução
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de11,2%donúmerodeanalfabetos,em2000,para6,9%,em
2010, conformedemonstradonosGráficosanteriores.Mesmo
assim,segundoosmencionadosestudosdoIPECE,Fortaleza
aindapossuiumadasmaiorestaxasdeanalfabetismoregistra
dasentreascapitaisbrasileiras.Conformeoscitadosestudos,
comos6,9%dapopulação,com15anosoumaisanalfabeta,
Fortalezaocupavaem2010,norankingdascapitais,a7ªposi
ção,valendoressaltarqueestepercentualrepresentamaisde
130.000pessoas residentesna capital sem instruçãoescolar,
conformemostraaTabela25,aseguir:


TABELA25

MUNICÍPIODEFORTALEZA
PESSOASDE5ANOSOUMAISDEIDADE,SEGUNDOA

CONDIÇÃODEALFABETIZAÇÃOEAIDADE


FAIXA

DE

IDADE

PESSOASDE5ANOSOUMAISDEIDADE–2010

TOTAL Alfabetizadas
Não

Alfabetizadas

Sem

Declaração

%

Alfabetizadas

%Não

Alfabetizadas

%Sem

Declaração

Total 2.283.371 2.092.409 190.958 4 91,64 8,36 

5a9

anos
176.363 125.076 51.286 1 70,92 29,08 

5anos 34.607 13.632 20.974 1 39,39 60,61 

6anos 34.419 20.550 13.869  59,71 40,29 

7anos 34.634 26.502 8.132  76,52 23,48 

8anos 35.726 30.762 4.964  86,11 13,89 

9anos 36.977 33.630 3.347  90,95 9,05 

10

anos

ou

mais

2.107.008 1.967.333 139.672 3 93,37 6,63 

10a14

anos
208.505 200.661 7.844  96,24 3,76 

6a10

anos
183.607 150.812 32.795  82,14 17,86 

11a14

anos
166.654 161.293 5.361


96,78 3,22



6a14

anos
350.261 312.105 38.156


89,11 10,89



10

anos
41.851 39.368 2.483


94,07 5,93



11

anos
39.437 37.785 1.652


95,81 4,19



12

anos
42.077 40.694 1.383


96,71 3,29



13

anos
41.594 40.336 1.258


96,98 3,02 

14

anos
43.546 42.478 1.068


97,55 2,45 

15

anos

ou

mais

1.898.503 1.766.672 131.828 3 93,06 6,94 

Fonte:IBGE/CensoDemográfico2010

 Com relação à taxa de analfabetismo funcional,
conforme informaçãodo IPEA,o indicadorcearensediminuiu.
Apesquisarevelaqueesseíndicepassoude14,3%em2004
para11,3%em2009.Outraanáliseimportante,nestediagnós
ticodaEJA,dizrespeitoaoatendimentoformalnaredeescolar
dosjovens,adultoseidosos.Nessesentido,verTabela26:

TABELA26
MUNICÍPIODEFORTALEZA

MATRÍCULASDAEJAPORDEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVANACIDADEDEFORTALEZA

2010a2014

ANO

MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULAR FEDERAL TOTALGERAL

ENS.

FUND.MÉDIO

ENS.

FUND.MÉDIO

ENS.

FUND. MÉDIO

ENS.

FUNDMÉDIO

ENS.

FUND.

MÉDIO TOTAL

201018.238  12.460 12.694 1.276 3.277  196 31.974 16.167 48.141

201116.729  12.607 17.261 943 4.000  198 30.279 21.459 51.738

201216.999  11.726 18.851 1.047 5.291  136 29.772 24.278 54.050

201316.827  10.327 15.605 1.288 5.342  110 28.442 21.057 49.499

201415.624  9.632 16.487 1.595 5.139  96 26.851 21.722 48.573

Fonte:INEP/CensoEscolar
Nota:IncluídosnaEJAensinopresencialesemipresencial


 Pelos dados constantes naTabela 26, observa
seque tendoporbaseasduasetapasdaeducaçãobásica–
ensinofundamentalemédio,amaiordetentoradoatendimento
em EJA é a rede estadual que, em 2014, ofertou, nas duas
etapas, 26.119 matrículas ou 53,8% do atendimento. A rede
privada, por sua vez, respondeu por 13,8%dasmatrículas; a
rede municipal chegou a 32,2% (exclusivo no ensino funda
mental), e a rede federal participou com apenas 0,2%, no
mesmoano.Outraconstataçãoquemereceregistro,dizrespei
toàdiminuiçãoanoaano,noperíodoemanálise,doatendi
mento da modalidade na etapa do ensino fundamental: em
2010,eram31.974alunoseem2014foireduzidopara26.851.
O ensino médio, no entanto, teve comportamento oscilante,
crescendode2010a2012,diminuindoem2013evoltandoa
crescer,mesmoquede formapoucoexpressiva, em2014.O
Gráfico a seguir demonstra esse comportamento das duas
etapasdoensino,naEJA.
























 Porfim,éimportanteverificarorendimentoesco
lar na EJA que, via de regra, traduz uma realidade em que
predominamelevadastaxasdeabandono.Nopresenteestudo
serãoanalisadossomenteosdadosdarededeensinomunici
paldeFortaleza,porquanto,nãoforamencontradosdadosdas
demaisredesdeensino.VejamosaseguiraTabela27,comos
mencionados dados, e o Gráfico representativo da realidade
configurada.


TABELA27
MUNICÍPIODEFORTALEZA

RENDIMENTOESCOLARDAEJA
2010a2013



Ano

EducaçãodeJovenseAdultos

TaxadeAprovação TaxadeReprovação TaxadeAbandono

Total
Anos

Iniciais

Anos

Finais
Total

Anos

Iniciais

Anos

Finais
Total

Anos

Iniciais
AnosFinais

2008 33,4 31,7 37,8 17,4 21,0 9,2 49,2 47,3 53,5
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2009 34,6 31,3 39,7 16,2 21,6 8,2 49,2 47,2 52,1

2010 35,9 31,2 37,6 17,4 26,7 14,0 46,7 42,1 48,4

2011 36,8 30,1 39,0 17,5 28,2 14,1 45,7 41,7 46,9

2012 34,4 25,7 35,6 14,2 23,9 12,8 51,4 50,4 51,6

2013 36,3 32,0 37,1 13,2 20,8 11,8 50,5 51,1 50,5

Fonte:INEP/CensoEscolar



























 Pelarealidadeanteriormentedemonstrada,ratifi
caseosensocomumno tocanteapoucaefetividadedopro
cessodeensinoeaprendizagemnasturmasdeEJA.Observa
sequeemtodooperíodoanalisado,2008a2013,astaxasde
aprovaçãonosanosiniciaisexpressambaixorendimentoesco
lar com apenas 1/3 dos alunos, aproximadamente, obtendo
êxito.Nosanosfinais,constataseumavançonessesindicado
res:ataxadeaprovaçãoregistradafoi39,7%noanode2009.
Areprovaçãooscilouemtornode20%a28%,nosanosiniciais
ede9%a14%,nosanosfinais.Maispreocupante,contudo,é
constatarqueastaxasdeabandono,nosdoisúltimosanosdo
período, estão por volta de 50%. Ressaltase que o conheci
mentodarealidadedasdiferentesredesdeensino,naprática,
favoreceaconclusãodequeessecenárionãoétípicodarede
de ensino municipal de Fortaleza. Vários fatores contribuem
para a realidadeacimademonstrada: acesso tardiodo aluno;
jornadadetrabalhoconcomitantecomadeestudoacarretando
sobrecarga física e psicológica; desmotivação causada pelas
condições adversas da oferta e do acesso, o que se agrava
comadistânciaentreapropostapedagógicadesenvolvidaeas
características dos sujeitos atendidos nessa modalidade.
Assim, tornase fundamental que os sistemas de ensino defi
nameexecutem,comometadopresentePlano,umaPolítica
Pública que garanta a oferta, o acesso e a permanência aos
sujeitosdaEJA,edeumprojetopolíticopedagógicoqueaten
daasdemandasdossujeitosatendidosporessamodalidade.
3.4.2Diretrizes:•Considerar,naeducaçãoescolardaspesso
asjovens,adultaseidosas,asnecessidadeseespecificidades
de sua condição no processo natural de amadurecimento e
envelhecimento, respeitando seu direito de viver dignamente
todasasetapasdavidaedeexercersuacidadania.•Assegu
rar o acesso de jovens, adultos e idosos aos conhecimentos
socialmente produzidos, expressos por meio do desenvolvi
mento social, cultural, político, econômico e educacional. •
Formar (formação inicial e continuada) técnicos, professores,
estudantes e demais membros da comunidade escolar sobre
assuntospertinentesaoprocessonaturaldeamadurecimento,
envelhecimento e sobre conteúdos emetodologias de ensino

voltados aos jovens, adultos e idosos. • Ampliar a oferta do
atendimento escolar ao jovem, adulto e idoso nas unidades
escolares. • Desenvolver uma concepção de educação de
jovens,adultoseidososqueatendanecessidadesecaracterís
ticasdessapopulação,buscandointegraraspolíticasediretri
zesestabelecidasparaessamodalidadedeensino,construin
doaefetividadedoprocessoeducativo.•Asseguraraequida
de,comqualidadesocial,noacessoepermanênciadosalunos
da EJA nas redes de ensino noMunicípio, atentando para a
diminuiçãodequalquertipodediscriminação.3.4.3Objetivos:•
Reduzir oanalfabetismonomunicípiodeFortaleza, desenvol
vendoaçõesdeincentivoàAlfabetizaçãodeJovens,Adultose
Idosos na cidade, com prioridade aos bairros com maiores
taxas de analfabetismo. • Elaborar currículo adequado às es
pecificidadesdaEducaçãodeJovens,AdultoseIdososparao
1ºe2ºsegmentosdoEnsinoFundamental,possibilitandocon
tinuidade e terminalidade de estudos, com qualidade social,
aosalunosdestamodalidade. •Fortalecerodesempenhodo
centenaEJA,medianteumprocessoformativocontinuadoque
possibilite autilizaçãodeprocedimentosdidáticos inovadores,
inclusive favorecendo acesso a cursos de pósgraduação, no
níveldeespecializaçãonaáreadeestudodeEJA.•Oferecere
garantir padrõesdequalidadede funcionamentoaos espaços
escolaresquedesenvolvemaEducaçãodeJovens,Adultose
Idosos,noquesereferemàsestruturasfísica,materialepeda
gógica para o suporte ao atendimento do aluno. • Garantir
alimentação com qualidade nutricional, em quantidades ade
quadas às características dos adultos, jovens e idosos que
cursamaEJA.•Avaliar,publicareexpandirexperiênciasbem
sucedidasdaEducaçãodeJovens,Adultose Idosos,utilizan
doas como subsídios na formação continuada dos professo
res.•Promoveregarantirainclusão,naEducaçãodeJovens,
Adultos e Idosos, dos alunos com deficiência, transtornos do
espectroautistaealtashabilidadesousuperdotação,fornecen
dorecursoshumanoshabilitados,materialdidáticoespecíficoe
mobiliário, conforme necessidade. • Promover a educação
integraldosalunosdaEJA,possibilitandoa interlocuçãoentre
osconteúdoscurriculares formaiscomconteúdosdenatureza
técnicoprofissional, de inclusão digital e de programas socio
culturais.•ProporcionaregarantiraosalunosdaEducaçãode
Jovens, Adultos e Idosos atendimentos especializados, de
acordo com as necessidades apresentadas, pormeio de en
caminhamentoescolaraosórgãoscompetentes.•Implementar
nasescolasdeEducaçãodeJovens,AdultoseIdososoAten
dimentoEducacionalEspecializado,deacordocomasneces
sidadesapresentadaspeloseducandosdamodalidade. •Pro
moveraçõesde incentivoa leitura valorizandoasexpressões
artísticaseculturais.

3.4.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

Meta1 Elevaraescolaridademédiadapopulaçãode18
a 29 anos, demodo a alcançar, nomínimo, 12
anosdeestudonavigênciadestePlano.

ESTRATÉGIAS

 Implementar ações que garantam o acesso, a
oferta e a permanência na Educação de Jovens,
Adultos e Idosos de pessoas de 18 a 29 anosou
mais, deacordo comoPNE,queestejam forada
escolaecomdefasagemidadesérie,associadasa
outrasestratégiasquegarantamacontinuidadeda
escolarização, após a alfabetização inicial,
incluindoculturadigitaleformaçãoprofissional.

 Garantir aos alunos da EJA, em idade própria,
acessoaexamesdecertificaçãodaconclusãodas
etapasdeEnsinoFundamentaleMédio.

 Fomentaraexpansãodaofertadematrículasgra
tuitas de educação profissional técnica por parte
dasentidades privadasde serviço social ede for
mação profissional vinculados ao sistema sindical,
de forma concomitante ao ensino público aos
sujeitos atendidos pela modalidade de Educação
deJovenseAdultos.
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 Garantir, no Município, ações de educação de
jovens,adultoseidososvoltadasparaaampliação
deoferta,doacessoedapermanência,nosturnos
manhã,tarde,noitedossujeitosdessamodalidade,
nosprocessosdeescolarizaçãoqueproporcionem
aconclusãodoEnsinoFundamentalea formação
profissional inicial, de forma a estimular a conclu
sãodaEducaçãoBásica.

 Assegurar,emregimedecolaboração,aofertade
EducaçãodeJovens,AdultoseIdosos,nasetapas
de Ensino Fundamental e Médio, às pessoas
privadasde liberdadeem todososestabelecimen
tos penais, garantindo formação específica dos
professores.

 Promoverbuscaativade jovenseadultos forada
escola,emparceriacomasSecretariasdoMunicí
pio, de forma intersetorial, especialmente com as
áreasdeAssistênciaSocialeSaúde.

 Promover o acompanhamento e o monitoramento
doacessodejovens,adultoseidososàescola,em
parceriacomasáreasdeAssistênciaSocialeSaú
de.

 Contribuir para expansão de matrículas e amplia
çãononúmerodeofertadeescolascomamodali
dadedeEducaçãodeJovenseAdultos,demodoa
facilitar o acesso do segmento populacional,
atendidoporessamodalidade,àescolarizaçãoea
conclusãodoensinofundamentalemédio.

 Articular a formação inicial e continuada de traba
lhadores comaeducaçãoprofissional, objetivando
aelevaçãodoníveldeescolaridadedotrabalhador
dessamodalidadedeensino.

 Ampliarasoportunidadesprofissionaisdos jovens,
adultos e idosos com deficiência, transtornos glo
baisdodesenvolvimentoealtashabilidadesousu
perdotação,pormeiodoacessoàEducaçãodeJo
venseAdultosarticuladaàEducaçãoProfissional.

 Implementar namodalidade de EJA a sistemática
deEAD,utilizandosedeensinopresencialesemi
presencial,nosanosfinaisdoEnsinoFundamental
enoEnsinoMédio.

 Implementar um sistema de acompanhamento e
monitoramentodefrequênciaescolardosalunosda
EJA,identificandomotivosdeausênciaebaixafre
quência,afimdeadotarmedidaspedagógicas,que
favoreçama aprendizagemdos alunosminimizan
doareprovaçãoeoabandono.

 AsseguraroatendimentodeEducaçãodeJovens,
AdultoseIdososnoturnodiurnodefuncionamento
escolar, para aqueles impossibilitados de frequen
taremaescolaànoite.

 Estabelecer,emregimedecolaboraçãocomoEs
tado, mecanismos e incentivos que integrem os
segmentos empregadores, públicos e privados, e
ossistemasdeensino,parapromoveracompatibi
lização da jornada de trabalho dos empregados
com a oferta de Educação de Jovens e Adultos,
nasaçõesdealfabetizaçãoounasetapasquega
rantamacontinuidadedaescolarização.

 Aderir aoProgramaNacional deReestruturaçãoe
Aquisição de Equipamentos (FNDE –MEC) volta
dosàexpansãoeàmelhoriadaredefísicadees
colaspúblicasqueatuamnaEducaçãodeJovense
Adultos, garantindo acessibilidade à pessoa com
deficiência,transtornosglobaisdodesenvolvimento
ealtashabilidadesousuperdotação.

 Implementar, em regime de colaboração, progra
mas de capacitação tecnológica da população
jovem, adulta e idosa, direcionados para os seg
mentoscombaixosníveisdeescolarização formal
e para os alunos com deficiência, transtornos
globaisdodesenvolvimentoealtashabilidadesou
superdotação,pormeiodeaçõesdeextensãode
senvolvidasemCentrosVocacionaisTecnológicos,
comtecnologiasassistivasquefavoreçamaefetiva
inclusãosocialeprodutivadessapopulação,articu
lando os sistemas de ensino, a rede estadual de
EducaçãoProfissional,eoutrasparcerias.

META2 Elevarataxadealfabetizaçãodapopulaçãocom
15anosoumaispara93,5%1até2017eextin
guir,até2024,oanalfabetismoabsolutoeredu
zirem50%ataxadeanalfabetismofuncional.

 Realizar chamadas públicas regulares para matrí
culadeEducaçãodeJovenseAdultos,nosdiver
sosmeiosdecomunicação,emparceriacomoEs
tadoesociedadecivileimplementaraçõesdealfa
betizaçãodejovenseadultoscomgarantiadecon
tinuidadedaescolarizaçãobásica.

 Planejar e executar, emparceria comas universi
dadespúblicas,comopartedaextensãouniversitá
ria ou emnível dePósGraduação, cursos de for
mação continuada dos docentes que atuam na
EJA,contemplandotodooprocessodeescolariza
çãodessamodalidade,daalfabetizaçãoaoEnsino
Médio, tendo como fundamentação teórico
metodológico os pressupostos da Pedagogia Frei
reana.

 Participar, por adesão, do benefício adicional no
Programa Nacional de Transferência de Renda,
criado pelo MEC, para jovens e adultos que fre
quentaremProgramasouCursosdeAlfabetização.

 PromoveraosegressosdeProgramasdeAlfabeti
zaçãooacessoaoEnsinoFundamentalegarantir
oacessoaexamesde reclassificaçãoedecertifi
caçãodaaprendizagem.

 Executar, emarticulaçãocomaáreadaSaúde, o
ProgramaNacionaldeAtendimentoOftalmológicoe
fornecimentogratuitodeóculosparaestudantesda
EducaçãodeJovenseAdultos.

 Promoverousopedagógicodosdiversosespaços
da cidade, a fim de dar qualidade àEducação de
JovenseAdultos,oferecendoprogramassocioedu
cativoseculturaisemparceriacomasociedadeci
vileainiciativaprivada.



459

P
LA

N
O

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
>

>


 
 

 Reestruturarefortaleceroacompanhamentoemo
nitoramentodoacesso,daofertaedapermanência
namodalidadedeEJA,pormeiodamanutençãoe
aprimoramento naSMEe nosDistritos deEduca
çãodeequipesresponsáveispeloacompanhamen
to das ações de alfabetização e continuidade da
escolarizaçãonaEducaçãodeJovenseAdultos.

 ImplantaramodalidadedeEJAnosgruposdeter
ceiraidade,paralelamenteàsatividadesqueessas
pessoas desenvolvem, nas mais diversas institui
ções conveniadas comoMunicípio, ficandosoba
responsabilidadedoMunicípio/SMEasaçõesdelo
taçãodosdocentesparaatuaçãonesteslocais.

 Garantir o fornecimento de material escolar, de
transporte, de material didáticopedagógico e ali
mentaçãocomqualidadenutricional, emquantida
des adequadas às características dos alunos da
EJA.

Meta3 Oferecer,nomínimo,25%dasmatrículasdeEdu
caçãodeJovenseAdultosna forma integradaà
educação profissional nos anos finais do Ensino
FundamentalenoEnsinoMédio.

 Fomentar a integração da Educação de Jovens e
Adultos com a educação profissional, em cursos
planejados de acordo com as características do
públicodaEJA,inclusivenamodalidadedeEduca
çãoàDistância.

 Aderir aoProgramaNacional deReestruturaçãoe
AquisiçãodeEquipamentos (FNDEMEC)voltados
àexpansãoeàmelhoriadaredefísicadeescolas
públicasqueatuamnaEducaçãodeJovenseAdul
tos integrada à educação profissional, garantindo
acessibilidade à pessoa com deficiência, transtor
nosglobaisdodesenvolvimentoealtashabilidades
ousuperdotação.

 Fomentarodesenvolvimentodecurrículos,material
didáticoemetodologiasespecíficasparaaescola
rizaçãonaEducaçãodeJovenseAdultosintegrada
àEducaçãoProfissional.

 Fomentar,emparceriacomasuniversidadespúbli
cas,aformaçãocontinuadadedocentesdasredes
públicasdeensinoqueatuamnaEducaçãodeJo
venseAdultosintegradaàEducaçãoProfissional.

 AderiraoProgramaNacionaldeAssistênciaaoEs
tudante, compreendendo ações de assistência so
cial, financeira e de apoio psicopedagógico que
contribuamparagarantiroacesso,apermanência,
aaprendizagemeaconclusãodaEducaçãodeJo
vens e Adultos integrada com a Educação Profis
sional.

 FomentaradiversificaçãocurriculardoEnsinoMé
dio para jovens, adultos e idosos, associando a
formação integral à preparação para o mundo do
trabalhoepromovendoa interrelaçãoentre teoria
epráticanoseixosdaciência,dotrabalho,datec
nologiaedaculturaecidadania,deformaaorgani
zarotempoeoespaçopedagógicoadequadosàs
características de jovens, adultos e idosos, por
meiodeequipamentose laboratórios,produçãode
materialdidáticoespecíficoe formaçãocontinuada
deprofessores.

1Conformedemonstradoanteriormente (Tabela25), a taxade
alfabetização em Fortaleza chegou, em 2010, a 93,06%, es
tandoametadefinidanoPNEpraticamentealcançada.

3.5EnsinoMédio: 3.5.1Diagnóstico:Apartirdaconsolidação
doEstadodemocrático,doavançodasnovastecnologiasedas
mudançasnaproduçãodebenseconhecimentos,écadavez
maisexigidoqueaescolapossibilite aosalunososmeiosde
integraçãocomomundocontemporâneo,nasdimensões fun
damentais do trabalho e da cidadania. O acesso e a perma

nênciadosjovensdascamadasmenosfavorecidasàescolade
Ensino Médio é hoje uma conquista social, pois no passado
apenas uma minoria da população jovem (das classes mais
favorecidas) frequentavaessaetapadoensino. Isso foipossí
vel devido à pressão social pelo direito à educação pública,
gratuitaedequalidadeparatodos,bemcomopelanecessida
de em atender as exigências decorrentes do processo de in
dustrialização, que requisitava mão de obra mais qualificada
paraomercadodetrabalho.Emrazãodisso,oEnsinoMédio,
base para o acesso às atividades produtivas e intelectuais e
paraoprosseguimentonosníveismaiselevadosdaeducação,
passa a ser considerado parte importante na formação que
todobrasileiro,jovemeadulto,deveterparasetornarumcida
dão consciente e participativo (no sentido de preparálo para
viveremsociedade).Nessadireção,aLeideDiretrizeseBa
ses daEducaçãoNacional – LDBENnº 9394/96 – ampliou o
conceito de Educação Básica, considerando o Ensino Médio
como uma de suas etapas, devendo omesmo, portanto, ser
universalizado,afimdepromoverademocratizaçãoescolarea
oferta de uma nova proposta que possa desenvolver compe
tênciasbásicas,cognitivaseéticas.Essaéacondiçãorequeri
daparaainserçãodosjovensnomundodotrabalho,aarticu
lação entre saberes, experiências e atividades, superando a
formameramenteconteudistaque temcaracterizadoestaeta
padeensino.OEnsinoMédio,portanto,nalegislaçãovigente,
assumenãosóafunçãodeampliaçãodoacessoaessaetapa
de ensino,mas à qualidade do ensino, imprescindível ao de
senvolvimento das pessoas, da sociedade e do País. Isso
pressupõe: espaços físicos adequados, acervos bibliográficos
atualizados,laboratóriosequipados,materiaisdidáticosdiversi
ficadose,principalmente,professoreshabilitadosemotivados,
atravésdavalorizaçãoprofissionaleda formaçãocontinuada.
Passa a desempenhar, também, um importante papel, tanto
nascidadesdesenvolvidas,quantonasquelutamparasuperar
o subdesenvolvimento. Consequentemente, em Fortaleza, a
expansãodoEnsinoMédioconstituiumgrandedesafio.Assim,
noqueserefereàúltimaetapadaEducaçãoBásica,aConsti
tuiçãoFederalde1988,comredaçãodadapelaEmendaCons
titucional nº 14, determina a “progressiva universalização do
EnsinoMédiogratuito”(art.208,incisoII).Porsuavez,aLeide
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao apresentar as
responsabilidadesdosentesfederadosparacomasetapasda
EducaçãoBásica,estabelecequecompeteaoEstado“assegu
raroEnsinoFundamentaleoferecer,comprioridade,oEnsino
Médio”(art.10, incisoVI).Esseordenamento jurídico,natural
mente, influencia de forma significativa os movimentos das
estatísticaseducacionais,quedemonstramseraredeestadual,
historicamente,agrande responsávelpelasmatrículasdoEn
sinoMédionoEstadodoCeará,comaproximadamente,87,8%
dasmatrículas.Aredeprivadadetém11,3%desseatendimen
to, enquantoa rede federal assume0,9%apenas.NaTabela
28,quesegue,estádemonstradaessarealidadeanalisada.


TABELA28

MATRÍCULADOENSINOMÉDIONOESTADODOCEARÁ
PORDEPENDÊNCIAADMINISTRATIVA2014


DEPENDÊNCIA ENSINOMÉDIO

ADMINISTRATIVA Médio Int.aE.P. Normal Total %
Estadual 299.208 40.897 661 340.766 87,8
Federal 451 3.083  3.534 0,9
Privada 43.763 90 176 44.029 11,3
Total 343.422 44.070 837 388.329 100,0

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC

 ATabelaabaixoapresentaomovimentodema
trículas do Ensino Médio nas diversas redes, em Fortaleza,
mostrando,apartirde2013,ofechamentodaúnicaescolade
EnsinoMédiodadependênciamunicipal.


TABELA29

MUNICÍPIODEFORTALEZA
MATRÍCULANOENSINOMÉDIOPORDEPENDÊNCIA

ADMINISTRATIVA2010a2014
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DEPENDÊNCIA 2010 2011 2012 2013 2014
ESTADUAL 84.608 84.222 77.591 75.914 73.901
MUNICIPAL 273 263 93  
FEDERAL 1.714 1.675 1.577 1.757 1.756
PRIVADA 31.152 31.369 32.626 31.275 29.247
TOTAL 117.747 117.529 111.887 108.946 104.904

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC

 A partir dos dados constantes da Tabela 29,
percebese que a matrícula do Ensino Médio, na cidade de
Fortaleza, vem diminuindo gradativamente, apresentando, em
2010,umquantitativode117.747alunose104.904,em2014.
Conformemencionado anteriormente, essamatrícula concen
trase na rede estadual, havendo expressiva participação da
redeprivadae residual da rede federal.Poroutro lado, anali
sandoas taxasdeescolarização líquidaebruta,nessaetapa
daEducaçãoBásica,constatasequeem2010,deumapopu
laçãode135.509jovensentre15e17anos,foiregistradauma
matrícula total de 117.747 alunos, dos quais apenas 70.734
estavam nessa faixa de idade, o que significa uma taxa de
escolarizaçãolíquidade52,2%.Essesdadosrevelamoreduzi
doacessoepermanênciacomsucessodosjovensnestaetapa
deensino.Em2014,osdadosmostramquehouveumaredu
çãonos indicadores: população134.417habitantes,matrícula
total104.904alunos,dosquais67.546eramdafaixaetáriade
15a17anos.Essesdadostraduzemqueataxadeescolariza
ção líquidabaixoupara50,3%equea taxadeescolarização
brutaalcançou78%.Verificase,assim,queastaxasdeesco
larizaçãobrutaacusamumpercentual relativamente importan
te, mas, por incluir os alunos fora de faixa, remete a outro
grande desafio que é corrigir a distorção idade/série, muito
pertinentenesseatendimento,tambémemâmbitonacional.


TABELA30
MUNICÍPIODEFORTALEZA

TAXADEESCOLARIZAÇÃODOENSINOMÉDIO
2010a2014



ANO POPULAÇÃO
MATRÍCULA

TAXADE
ESCOLARIZAÇÃO

TOTAL
15A17
ANOS LIQUIDA BRUTA

2010 135.509 117.747 70.734 52,2 86,9

2011 136.858 117.529 72.143 52,7 85,9

2012 138.162 111.887 70.732 51,2 81,0

2013 134.576 108.946 68.892 51,2 81,0

2014 134.417 104.904 67.546 50,3 78,0

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC
População até 2013  projeção do IBGE. População 2014:
projeçãoSEPLAG.

 Vejamos, a seguir, a demonstração gráfica das
citadastaxasdeescolarização.




















 Mesmo ocorrendo uma busca de expansão,
constatasequeaindaseestálongedesaldarodéficiteduca
cionalnessaetapadeensino,principalmenteparaosjovensde
15a17anos.Deoutromodo,cumpreressaltara importância
do investimento na qualidade do ensino ofertado, lembrando
quecausasexternasaosistemaeducacional,agravadas,mui
tasvezes,pordificuldadesdaprópriaorganizaçãodaescolae
doprocessodeensinoeaprendizagem, contribuemparaque
adolescentesejovenssepercamdoscaminhosdaescolariza
ção.Nesse sentido, vejasea distorção idade/série registrada
noperíodode2010a2014,observandoqueentreoprimeiroe
oúltimoanodoperíodoanalisadohouveumaumentodemais
de100%nadistorçãoreferida.


TABELA31

MUNICÍPIODEFORTALEZA
DISTORÇÃOIDADE/SÉRIENOENSINOMÉDIO

2010a2014


ANO ALUNOSEMDISTORÇÃO %
2010 18.081 15,40
2011 40.835 34,80
2012 37.077 33,14
2013 35.672 32,74
2014 33.144 31,99

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC2014

 Os resultados do rendimento escolar, com evi
denterepercussãonadistorçãoidade/série,sinalizamoesforço
do poder público emmelhorar progressivamente os indicado
res, mesmo considerando os desafios da permanência com
qualidadedosalunosnainstituiçãoescolar,conformedemons
tradonaTabelaaseguir.


TABELA32

MUNICÍPIODEFORTALEZA
RENDIMENTOESCOLARNOENSINOMÉDIO

2010a2013


ANO
APROVAÇÃO

%
REPROVAÇÃO

%
ABANDONO

%
2010 78,4 9,6 12,0
2011 77,6 8,4 14,0
2012 80,4 8,8 10,8
2013 81,5 8,8 9,7

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC

 As taxas de reprovação e abandono no Ensino
Médio, em 2013, foram, respectivamente, 8,8% e 9,7% da
matrícula total, considerando que o ensino noturno apresenta
uma fragilidade maior que contribui para o aumento dessas
taxas.Estesindicadores,juntoscomumataxadeaprovaçãode
81,5%,sãoaindapreocupantes,vistoque,énecessário inda
gar sobreaqualidadedesseaprendizado, poisos índices re
gistrados pelo SAEB revelam que as médias de proficiência
dos estudantes estão abaixo do esperado. Outro dado que
chamaatenção,dizrespeitoàstaxasdereprovaçãoeabando
noquetêmsofridoumapequenaquedanosúltimosanos.Em
2010,essastaxassomavam21,6%,em2013,essesomatório
caiupara18,5%,significando19.584jovens.Osdesafiosaqui
explicitadosrevelamqueoingressonoEnsinoMédiodeveser
precedidodascondiçõesnecessáriasàpermanênciaesuces
soescolarnumaescoladequalidade,poispoucossãoosque
conseguemchegaraoEnsinoMédioesópartedestesconse
guemconcluílo.Alémdoacessoedosindicadoresdeaprova
ção,reprovaçãoeabandonoéprecisoanalisaros indicadores
de aprendizagem das avaliações realizadas pelos sistemas
nacionais de ensino. O Sistema de Avaliação da Educação
BásicaSAEB,ocorridoacadadoisanos,testandoosconhe
cimentosdeLínguaPortuguesaeMatemática,aponta resulta
dosquesãoclassificadosemcincoestágiosdaavaliaçãoque
verificaodomíniodascompetênciasehabilidades:Muitocrítico
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(0a3);Crítico(3a5);Intermediário(5a7);AdequadoeAvan
çado(8a10),conformeseobservanatabelaaseguir:


TABELA33
ESTADODOCEARÁ

PROFICIÊNCIANOS2ºe3ºANOSDOENSINOMÉDIO


ANO

2ºANO 3ºANO

LINGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA
LINGUA

PORTUGUESA
MATEMÁTICA

2010 257,90 256,50 267,40 263,30

2011 261,10 259,70 264,20 264,80

2012 262,60 259,21 255,50 262,40

2013 254,35 254,66 257,50 265,50
Fonte:SEDUC

 Os resultados de proficiência em Língua Portu
guesados2ºe3ºanosdoEnsinoMédio,conformeseapresen
tanaTabela33,registrarampequenasvariaçõesquecompara
tivamente entre 2010 e 2013 apontam uma queda de 3,55
pontosno2ºanoede9,90pontosno3ºano.Em relaçãoàs
proficiênciasemMatemáticaosresultadostambémseapresen
taramdiferenciados,comumaquedade1,84pontosno2ºano
eumcrescimentode2,20pontosno3ºano.3.5.2Diretrizes:As
Diretrizes Norteadoras do Ensino Médio estão vinculadas ao
cumprimentodosprincípiostraçadospelaConstituiçãoFederal
(1988),LeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional(1996)
e Plano Nacional de Educação (2014 a 2024), detalhadas a
seguir:PromoçãodoacessoaoEnsinoMédio,permanência
comsucessoeaqualidadedoensinoatodososegressosdo
Ensino Fundamental, cabendo à rede estadual cumprir essa
diretriz,emaçãocompartilhadacomasredesfederaleinstitui
ções privadas de ensino.  Regularização da distorção ida
de/série no EnsinoMédio, contemplando todo o cidadão fora
dafaixaetáriaregular,comgarantiadopadrãodequalidadeda
aprendizagem.Garantiadoacesso,permanênciaesucessoa
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvi
mentoealtashabilidadesousuperdotaçãonaescoladeEnsi
noMédioregular.Melhoriadosindicadoresdeaprendizagem
doensinomédioduranteavigênciadestePlano,desenvolven
doumaaçãocurricularquepossibiliteainterdisciplinaridadee
respeitoàsregionalidades.Autonomiaescolarparaaflexibili
zaçãodostempos,dosespaçosescolaresedaorganizaçãodo
trabalhopedagógico,desdequeobservadasasnormascurricu
lares e os demais dispositivos da legislação (art. 23,
LDBEN/96).3.5.3Objetivos:Garantirodireitoaoacessoeà
permanênciacomêxitonaescoladequalidade,aosadolescen
tes, jovens, adultos e idosos atendidos no ensino médio em
suas diferentes modalidades do município de Fortaleza de
acordocomasmodalidadeseespecificidadesdosestudantes.
Regularizar o fluxoescolar, reduzindode formaprogressiva
astaxasderepetência,abandonoeevasão,garantindoaqua
lidadenoprocessodeensinoeaprendizagem.Integrarrecur
sos públicos destinados à política social, para garantia dos
programasderendamínimaassociadosàsaçõessocioeduca
tivas,empregoe renda,paraas famíliascomcarênciaeconô
micacomprovada.Melhorarosindicadoresdeaprendizagem
doEnsinoMédio,pormeiodeaçõese investimentosqueas
segurem o pleno desenvolvimento do Projeto Político
Pedagógicodas instituiçõesescolares.Assegurarprocessos
contínuos de formações dos profissionais da educação que
atendam às necessidades e inovações da ação educativa. 
Fomentarparceriasentre instituiçõespúblicaseprivadaspara
ofortalecimentodoensinomédioeprofissional.

3.5.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

META1

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar
paratodaapopulaçãode15a17anoseelevar,
atéofinaldevigênciadestePME,ataxalíquida
dematrículasnoEnsinoMédiopara85%.

ESTRATÉGIAS

 Adoção do Ensino Médio Integrado e/ou Subse
quente comoperspectivadeeducação profissional
deníveltécnico,paraaquelesqueoptaremporesta
formação e para as escolas que optarem no seu
ProjetoPolíticoPedagógico.

 PromoveraarticulaçãodasescolasdoEnsinoMé
diocominstituiçõesacadêmicasecomasquepos
samfomentarapráticadaculturacorporal,dainici
açãocientífica,datecnologia,damúsicaedasde
maisexpressõesartísticas.

 Garantia de políticas suplementares de transporte
escolar,alimentaçãoescolar,livrodidático,eoutros,
em regime de colaboração entre o Estado e a
União.

 Implementação de políticas de transferência de
rendamínimaarticuladasàspolíticasdegeraçãode
renda, destinadas às famílias que comprovarem a
necessidadedecomplementaçãona renda familiar
para a permanência e sucesso escolar de seus fi
lhos,emregimedecolaboraçãocomoEstadoea
União,vinculadasàfrequência.

 Promoçãoda inclusãodigitala todososalunosdo
EnsinoMédio,nosseusturnoseoucontraturnos.

 RedimensionaraofertadeEnsinoMédionosturnos
diurnoenoturno,bemcomoadistribuiçãoterritorial
dasescolasdeEnsinoMédio,deformaaatendera
toda a demanda, de acordo com as necessidades
específicasdosestudantes.

 ApoiaraexpansãodasmatrículasgratuitasdeEn
sinoMédio integrado à Educação Profissional, em
consonânciacomaspeculiaridadesenecessidades
dapopulaçãoresidentenacidadedeFortaleza.

 Promover a busca ativa da população de 15 a 17
anosforadaescola,emarticulaçãocomosserviços
de assistência social, saúde e proteção à adoles
cênciaeàjuventude.

 ImplantareimplementarCentrosPúblicosdeInicia
çãoDesportiva,CentrosdeArteseCentrosdeLín
guasvoltadosparaaformaçãointegraldecrianças,
jovens,adultoseidososdomunicípiodeFortaleza.

 Estruturarefortaleceroacompanhamentoeomoni
toramentodoacessoedapermanênciadosjovens
beneficiáriosdeprogramasdetransferênciaderen
da,noEnsinoMédio,quantoàfrequência,aoapro
veitamentoescolar,àinteraçãocomocoletivoeas
distintas situações de discriminação a que estão
submetidos,emcolaboraçãocomasfamíliasecom
órgãospúblicosdeassistênciasocial,saúdeepro
teçãoàadolescênciaeàjuventude.

 Assegurar a inclusãoeducacional eoacompanha
mentoescolardosjovensedosadolescentesemsi
tuação de rua, de acolhimento institucional, em
cumprimentodemedidas socioeducativasem regi
meabertoefechado,pormeiodepolíticasinterse
toriais.

 DotarasescolasdeEnsinoMédiodeinfraestrutura
eequipamentosparaousodenovastecnologiase
espaços para o desenvolvimento de atividades ar
tísticoculturais,esportivaserecreativas,garantindo
acessibilidadeparapessoascomdeficiência,trans
tornosglobaisdodesenvolvimentoealtashabilida
desousuperdotação.

 Apoiare incentivarasorganizaçõesestudantis,co
mo espaço de participação política e de exercício
dacidadania.
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 Ampliar progressivamente a jornada escolar visan
doexpandiraescolade tempo integral,garantindo
umperíododepelomenossetehorasdiárias,com
professores,especialistasefuncionáriosemnúme
ro suficiente, bem como reestruturação do espaço
físicodaescola,afimdegarantiraefetivaçãodes
setipodeatendimentoaolongodos10anosdevi
gênciadoPlanoMunicipal.

 Assegurar a inclusão dos alunos com deficiência,
transtornos do espectro autista e altas habilidades
ou superdotação, fornecendo material didático
pedagógicocompatível, instalaçõesfísicasadequa
das e profissionais capacitados para seu atendi
mentoecuidadoresquandonecessário, favorecen
do atendimento especializado no contraturno e/ou
garantiroencaminhamentoparaoatendimentoes
pecializadoemoutras instituiçõesporequipemulti
disciplinar.

 Promoveraçõesde formaçãocontinuadaparaam
pliar a comunicação da comunidade escolar com
alunos com Necessidades Educacionais Especiais
(NEE).

 Assegurar a elevação progressiva do nível de de
sempenhodosalunosanualmente,medianteode
senvolvimentodeprogramaspedagógicosdeforma
aalcançarníveisadequadosdeaprendizagem.

 Garantiroprovimentodaalimentaçãoescolaratra
vésdecardápioequilibrado,adequadoàfaixaetária
eàsatisfaçãodosalunos.

 Implementaregarantirpolíticasdeprevençãoeen
frentamentoaousodesubstânciaspsicoativasnas
EscolasdeEnsinoMédioemsuasdiferentesmoda
lidades.


3.6.EducaçãoProfissionalTécnicadeNívelMédio:3.6.1Diag
nóstico: Entendese o Plano Municipal de Educação (PME)
comoumaaçãoestratégicaempreendidapelamunicipalidade
equeconcebeaeducaçãocomoinstrumentofundamentalpara
odesenvolvimentosocioeconômicodaregiãosoboaspectoda
sustentabilidade, com o objetivo de proporcionar a todos a
oportunidadedeformaçãoparaacidadaniaplena.AEducação
Profissional Técnica de Nível Médio  EPT, nesse contexto,
conforme definição da Lei nº 9394/96  LDBEN, consiste em
umamodalidade específica de ensino que “integrada às dife
rentesformasdeeducação,aotrabalho,àciênciaetecnologia,
conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva”. Tal definição deixa evidente sua importância
para o contexto nacional, bem como sua independência em
relação ao ensino regular. A Educação Profissional (EP), a
partir da LDBEN, passou a ser considerada complementar à
Educação Básica, podendo ser desenvolvida em escolas, em
instituiçõesespecializadasounopróprioambientedetrabalho.
AEducaçãoProfissionalTécnicaEPTnãosubstituiaEduca
ção Básica, direito de todos,mas lhe é complementar, tendo
comoobjetivopromoveratransiçãoentreaescolaeomundo
do trabalho,capacitando jovenseadultoscomconhecimentos
ehabilidades,geraiseespecíficas,paraoexercíciodasativi
dades produtivas (Decreto n° 5.154/2004  Presidência da
República).EstemesmoDecretodistingueaEPemtrêsníveis
deformação:formaçãoinicialecontinuada,dirigidaaqualquer
pessoa,apartirde15anos,independentedograudeescolari
dade; Educação Técnica deNívelMédio, dirigida às pessoas
quejápossuemoEnsinoFundamental;eaformaçãotecnoló
gicadegraduaçãoepósgraduação,dirigidaaosconcludentes
doEnsinoMédio.Aformação inicialecontinuadadetrabalha
doresincluiacapacitação,oaperfeiçoamento,aespecialização
eaatualizaçãoemtodososníveisdeescolaridade,ofertados
segundo itinerários formativos variados, objetivando o desen
volvimentodeaptidõesparaavidaprodutivaesocial.AEdu

caçãoProfissionalTécnicadeNívelMédio,porsuavez,pode
serdesenvolvidadeformaarticuladacomoEnsinoMédio,em
trêsproposições:subsequente,concomitanteeintegrada,regu
lamentada pela Lei Nº 12.513/2011, que institui o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PRONATEC)epelasResoluçõesnº04/99doConselhoNacio
naldeEducação(CNE)enº413/06doConselhodeEducação
do Ceará. Cumpre salientar que as Diretrizes Curriculares
NacionaisdefinidaspeloCNEmantêmaEPTcomosmesmos
trêsníveisdecursoseprogramasde formaçãoestabelecidos
pelo Decreto 5.154/2004, anteriormentemencionado. No que
dizrespeitoaoCeará,ogovernoestadual,pormeiodaSecre
tariadaEducação (SEDUC),assumiu,em2008,odesafiode
implantara rededeeducaçãoprofissionalnoEstado.Aestra
tégiacentralfoiintegraroEnsinoMédioàformaçãoprofissional
denível técnico,oferecendoeducaçãoem tempo integralaos
jovens cearenses. Essemodelo integrado possibilita a cente
nas de alunos a qualificação para ingressar no mercado de
trabalho,aomesmotempoemquesãohabilitadosaconcorrer
aumavaganauniversidade.Paraaimplementaçãodasprimei
rasescolasprofissionais forameleitososmunicípiossededas
Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação
(CREDES)eosdistritosRegionaisdeFortaleza.Algunscrité
riosforamobservadosparaatransformaçãodasescolasesta
duaisindicadasemescolasdeeducaçãoprofissional:situarem
seemáreasdevulnerabilidadesocial;apresentaremindicado
reseducacionaisabaixodoesperadocomoformaderevitalizá
las;econtaremcominfraestruturabásicanecessáriaàimplan
tação.Aescolhadoscursossedeuemfunçãodascaracterísti
cas socioeconômicas dos municípios inicialmente contempla
dos,emdiálogocomosprojetosestratégicosdogovernoesta
dualnoqueserefereaodesenvolvimentoeconômicoeprodu
tivodoCeará.Essecritériocontinuaaserconsideradonacria
çãodenovoscursos.AEducaçãoProfissional,nessesentido,
dámaioramplitudeàconcepçãododireitoàeducaçãoporcriar
condiçõesparaqueseestabeleçaumdiálogocomomundodo
trabalho.Aoprivilegiaroensinointegrado,oGovernodoCeará
oferece aos alunos que concluíram o Ensino Fundamental a
matrículaúnicaparaoEnsinoMédioeformaçãotécnica,abrin
doapossibilidadedeingressonasEscolasEstaduaisdeEdu
caçãoProfissional LeiEstadualn°14.273,de19/12/2008.A
partirdapromulgaçãodaLeinº11.872/2009,daPresidênciada
República, que estabelece a educação profissionalizante nos
InstitutosFederaisdeEducação(IFCE)edemaissubsistemas
deeducaçãoformaldoPaís,aeducaçãoprofissional,científica
e tecnológica, assume um novo impulso nas políticas dessa
modalidade.NessaproposituraaEPTimplicaalémdodomínio
operacionaldeumdeterminadofazer,queacompanhaacom
preensãoglobaldoprocessoprodutivo,aapreensãodosaber
tecnológico,avalorizaçãodaculturado trabalhoeamobiliza
çãodosvaloresnecessáriosàtomadadedecisões.

EVOLUÇÃODASMATRÍCULASDEEDUCAÇÃO
PROFISSIONALETÉCNICA

NASREDESPÚBLICAEPRIVADADOESTADODOCEARÁ
20072013
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 Paraodesenvolvimentodessapolítica,oGover
noEstadualcontoucomaparceriadoGovernoFederal,atra
vésdoProgramaBrasilProfissionalizado,que,juntamentecom
osrecursosdoTesouroEstadual,constituiuseaprincipalfonte
de financiamento da expansão da Educação Profissional e
Tecnológicanaredeestadualdeensino,quetemsedestacado
no cenário nacional pelo investimento no Ensino Médio inte
gradoàEducaçãoProfissional.Em2008,quandooprograma
foiiniciado,foramimplantadas25EscolasEstaduaisdeEduca
çãoProfissional(EEEP),em20municípios,comquatrocursos
profissionais de nível técnico: Informática, Enfermagem, Guia
deTurismoeSegurançadoTrabalho.Em2014,aquantidade
decursostécnicosofertadospassoupara49,contemplando92
Escolas Estaduais de Educação Profissional, distribuídas em
82 municípios cearenses, com estágio curricular para
12.195alunos. Essa rápida expansão das escolas profissio
nais,localizadasemtodasasmacrorregiõesadministrativasdo
Ceará,representaumgrandeesforçodoGovernodoEstadoe
daSecretariadeEducaçãoparadiversificaraofertadoEnsino
ProfissionalTécnicodeNívelMédionoEstado.Daimplantação
doprojetoa2014,registrouseaexpansãoqueseobservana
Tabela34aseguir.


TABELA34

ESTADODOCEARÁ
DESENVOLVIMENTODAEDUCAÇÃOPROFISSIONAL

DAREDEPÚBLICAESTADUAL
2009a2014



Ano
Escolasem

Funcionamento
Totalde

Municípios
Cursos

MatrículaInicial
(1ª,2ªe3ªséries)

2009 51 29 13 11.279
2010 59 42 18 17.342
2011 77 57 43 23.753
2012 92 71 51 29.958
2013 97 74 51 35.522
2014 106 82 53 40.979
Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Educação Profissional 
2015.


 OsdadosconstantesnaTabelaanteriormostram
queoestadodoCearápossui,atualmente,umaredecomposta
por106EscolasdeEducaçãoProfissionalcomofertadeEnsi
no Médio integrado ao Ensino Técnico Profissional, contem
plando 53 cursos técnicos dos diferentes eixos previstos no
Catálogo de Cursos Técnicos do MEC, dentre os quais se
destacam: Contabilidade, Comércio, Edificações, Automação
Industrial, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Mecânica
Automotiva,PetróleoeGás,Informática,RededeComputado
res, Eventos, Guia de Turismo, Hospedagem, Enfermagem,
Massoterapia,SegurançadoTrabalho,MeioAmbiente,Agroin
dústria, Floricultura, Produção de Moda, Tecelagem e outros
emfasedeimplantação.Ográficoaseguirdemonstraacurva
de crescimento da Educação Profissional sob a dependência
daredeestadual.





















Fonte: SEDUC/Coordenadoria de Educação Profissional 
2015.

 ATabelaeoGráficoqueseguemapresentamo
processodeexpansãodamatrículadoEnsinoTécnicoProfis
sional,pordependênciaadministrativa,nomunicípiodeForta
leza.


TABELA35

MATRÍCULASDAEDUCAÇÃOPROFISSIONAL
EMFORTALEZA
2011a2014


DEPENDÊNCIA

ADMINISTRATIVA

EDUCAÇÃOPROFISIONAL–2001A2014 %

2011 2012 2013 2014

Estadual 6.335 6.614 6.918 7.287 30,0

Federal 2.202 1.855 2.312 2.039 8,4

Privada 9.734 10.090 11.392 14.999 61,7

TOTAL 18.271 18.559 20.622 24.325 100,00

Fonte:INEP/CensoEscolar/SEDUC2015
























 Conformeseobserva,nasériehistóricaapresen
tada,aredeprivadadetém61,7%dasmatrículasdaEducação
ProfissionalnomunicípiodeFortaleza,ficandoaredeestadual
com30%earedefederalcom8,4%.Notocanteaodesempe
nhona redeprivada,podeseafirmarqueaação incluioSis
tema 'S':ServiçoSocialdaIndústria(SESI),ServiçoSocialdo
Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Indus
trial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC),ServiçoNacionaldeAprendizagemRural (SENAR),
Serviço Social do Transporte (SEST), Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (SENAT), Serviço Nacional de
AprendizagemdoCooperativismo(SESCOOP)eoServiçode
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Ainda em
Fortaleza, foram identificadas, através da Secretaria Estadual
deCiênciaeTecnologiadoEstado,ondeseencontramcadas
tradas,48InstituiçõesquedesenvolvemEducaçãoProfissional
paraosníveisdeformaçãoinicialecontinuadadotrabalhador
eensino técnicoe tecnológico,nasesferaspúblicaeprivada.
Observase uma composição de experiências que, gradativa
mente,promovemaconstruçãodahistóriadaEducaçãoTécni
caProfissionalnoMunicípio,masquenecessitamdeinterven
ções corretivas, a partir do Plano Municipal de Educação. É
importantedestacaraexistênciadeumaPopulaçãoEconomi
camente Ativa  PEA, que abrange 1.792.547 pessoas2 que,
comparada com as estatísticas educacionais de atendimento
dapopulação, demonstraoquanto são concretasasnecessi
dadesdeampliaçãodasofertasdeEducaçãoProfissionalem
Fortaleza.Essa expansão de ofertas requer a implementação
de estruturas físicas e organizacionais, para que atendam à
adequação do fazer pedagógico nas diferentes áreas de de
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senvolvimento desta modalidade educacional. Ressaltese a
importânciadosestágioscurricularesnodesenvolvimentodos
cursos técnicos profissionalizantes, como mecanismos que
imprimemqualidadeàformaçãodoprofissional.Entreosanos
de2010e2014,ocursotécnicocommaiordemandaeoferta
dematrículasparaa realizaçãodoestágiocurricular, noEixo
SaúdeeAmbiente, foiodeEnfermagem.OEixoTecnológico
de InformaçãoeComunicação, comdestaqueparaoscursos
deRedesdeComputadoreseInformática,representouumtotal
de 25% dos alunos em estágio no universo dos cursos dos
demaiseixos.
²calculadocombasenoCensoDemográficode2010,apartir
do percentual que corresponde à faixa de 15 a 69 anos de
idade.

TABELA36
PRINCIPAISDEMANDASDEESTÁGIOCURRICULAR

SEGUNDOCURSOSTÉCNICOS
2010a2014

Ano
Curso:EixoSaúde Cursos:DemaisEixos

Enfermagem Informática Redesde
Computadores Comércio

2010 1.098 1.582  
2011 1.731 2.036  393
2012 1.460 2.153  284
2013 1.629 1.343 1.115 696
2014 1.326 1.145 1.474 552
TOTAL 7.244 8.259 2.589 2.025
Fonte:SEDUC/CoordenadoriadeEducaçãoProfissional2015

3.6.2 Diretrizes: • Compromisso com a oferta da Educação
Técnica Profissional pautada em valores éticos, políticos e
estéticos,quepromovamumasociedadesolidária,humanistae
democrática. • Desenvolvimento da Educação Técnica e Pro
fissionalvinculadaaumprojetodedesenvolvimentosustentá
veldasociedade,deacordocoma legislaçãovigenteeníveis
maiselevadosdaEducaçãoBásicageral. • Integraçãoecom
plementaçãodoconhecimentoformal,adquiridoeminstituições
especializadas, com o não formal, adquirido pormeios diver
sos, inclusive no trabalho. • Desenvolvimento da Educação
Técnica Profissional mediante uma ação intersetorial que en
volvaosetoreducacional,oMinistériodoTrabalho,Secretarias
doTrabalho,Comércio,Agricultura,Indústria,CiênciaeTecno
logia, além de entidades privadas e organizações do terceiro
setor.•ArticulaçãodaEducaçãoProfissionalcomaEJA,dan
dosignificadoaoprocessodeescolaridadedostrabalhadores,
ampliandosuasoportunidadesnotocanteàinserçãonomundo
do trabalho. •Desenvolvimentodecompetências (habilidades,
atitudes e valores) para a vida produtiva, a inclusão social, a
reduçãodasdesigualdadessociaiseocrescimentocomgera
çãodetrabalho,empregoerenda,naperspectivadasustenta
bilidadeambiental,estabelecendodessaformaaexpansãoda
cidadaniaeofortalecimentodademocracia.3.6.3Objetivos: •
Assegurar o desenvolvimento integral do aluno da Educação
Profissional,contribuindoparasuaformaçãocidadã.•Contribu
irparaoaumentodageraçãodetrabalhoerenda,fomentando
o empreendedorismo e as práticas associativas como instru
mentosda inserçãosocialprodutiva. •Asseguraraampliação
daofertadecursos/vagasdeníveisdeformaçãoinicialeconti
nuada,técnicoetecnológico,priorizandoáreasestratégicasdo
mercado de trabalho em Fortaleza e estabelecendo articula
ções/parceriasentreossetorespúblicoeprivado.•Aprofundar
as discussões no campo da Educação Técnica Profissional,
possibilitandoaparticipaçãodasociedadecivilemfórunsedu
cacionaispermanentesnaárea. •Promoveração intersetorial,
firmandoparceriascomasIESeoutrasinstituiçõescredencia
dasqueatuamnaáreadaEducaçãoProfissional. •Garantira
viabilização financeiradoscursosprofissionalizantespormeio
deconvênioscomprogramasexistentesdeincentivoàEduca
çãoProfissional,nosâmbitosmunicipal,estadualou federal. •
Firmar compromisso coma pesquisa e o aperfeiçoamento do
ensino, a formação docente, a interdisciplinaridade, as inova
ções didáticopedagógicas e o uso de novas tecnologias no
processo educativo, atendendo às necessidades e demandas

do mercado de trabalho. • Estimular o desenvolvimento de
cursosdeEducaçãoProfissionalquecontribuamparaaexecu
çãodeumprojetodedesenvolvimentosustentáveldasocieda
de.

3.6.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

META1 Triplicar as matrículas da Educação Profissional
TécnicadeNívelMédioassegurandoaqualidade
da oferta e pelo menos 50% da expansão no
segmentopúblico

ESTRATÉGIAS

 Promover educação profissional e tecnológica pú
blica e gratuita, assegurando o atendimento de
50%dademandaatéo finaldodécimoanodevi
gênciadoPME.

 IncentivareapoiaraexpansãodaofertadeEduca
çãoProfissionalTécnicadeNívelMédionasredes
públicasestaduaisdeensino,deacordocomade
mandaexistentenomunicípio.

 Estabelecer, no primeiro ano de vigência deste
Plano, normas, procedimentos e prazos paradefi
nição de mecanismos de consulta pública da de
mandaporEPTnoMunicípio.

 Desenvolverprojetosquevisemàintegraçãoentre
a Educação de Jovens e Adultos e a Educação
TécnicaProfissional.

 Efetivararealizaçãodecursosdeeducaçãoprofis
sionalizante na perspectiva da formação continua
da, ampliando as oportunidades de ingresso no
mundodotrabalho.

 Intensificaroprocessodeintegraçãodoensinopro
fissionalizanteàEducaçãoBásica,contribuindopa
raobomdesenvolvimentodoscursosnasmodali
dadessequenciaiseconcomitantes.

 Estabelecerparceriascomas instituiçõesprivadas
paraasseguraroingressodejovenseadultosnos
processosdeformaçãoequalificaçãoprofissional.

 Manter e ampliar convênios com programas esta
duaisefederaisdefinanciamentoparaaeducação
profissionalduranteavigênciadestePlano,garan
tindomelhorias.

 Viabilizar,de formaarticuladaàesferaestadual,o
fortalecimentodasunidadesdeeducaçãoprofissio
nalpúblicaegratuitaafimdecumprirasmetases
tabelecidasparaaeducaçãoprofissional.

 Assegurar,nasescolasprofissionalizantes,a infra
estrutura física, didática e tecnológica adequada,
deacordocomospadrõesnecessáriosàqualidade
do ensino profissional, atendendo, inclusive, aos
alunoscomnecessidadeseducativasespeciais.

 Viabilizar açõesde integraçãodoensinoprofissio
nalizantejuntoaossetoresprodutivos,visandoseu
aperfeiçoamento.

 Criar,atéosegundoanodevigênciadoPlano,um
sistemapúblicode informação,gestãoemonitora
mentodasaçõesdeeducaçãoprofissionaletecno
lógicanoâmbitomunicipal, comaparticipaçãodo
setorprivado.

 Realizarconsórciosintermunicipaiscomosmunicí
pios integrantesdaRegiãoMetropolitanadeForta
leza,visandoàarticulaçãodosmesmosparaofo
mentodaformaçãoprofissional.
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 Instalar,comatualizaçãopermanente,umbancode
dados sobre o Sistema Municipal de Educação
TécnicaProfissional.

 Viabilizar a participação da sociedade civil em fó
runs, congressos, seminários sobre educação téc
nicaprofissional nasesferasmunicipal,estadual e
federal.

3.7Qualidadeediversidade:3.7.1Diagnóstico:De início,vale
lembrar queháumconjuntode variáveis, intraeextraescola
res, que interferem na qualidade da educação, entre elas, a
concepção mesma do que se entende por educação. Nesse
sentido, Moacir Gadotti diz “entender a qualidade como um
conceitodinâmico,quedeveseadaptaraummundoqueexpe
rimenta profundas transformações”. Propõe, então, o citado
educador,adefesadaeducaçãopúblicacomqualidadesocial,
indicando uma nova abordagem do tema, destacando que
“falar em qualidade social da educação é falar de uma nova
qualidade,ondeseacentuaoaspectosocial,culturaleambien
tal da educação, em que se valoriza não só o conhecimento
simbólico,mastambémosensíveleotécnico”.ODocumento
deReferênciadaConferênciaNacionaldeEducação(CONAE)
–MEC, 2009, referese à qualidade da educação no Eixo II,
associandoestetemaaodagestãodemocráticaeaodaavali
ação.Ressaltaquenãoháqualidadenaeducaçãosemaparti
cipaçãodasociedadenaescolaequesóaprendequemparti
cipa ativamente no que está aprendendo. Suscita, ainda, o
citadoDocumento, adefiniçãodoqueseentendeporeduca
ção, afirmando, então, que “numavisãoampla, aeducaçãoé
entendida comoelemento partícipe das relações sociaismais
amplas,contribuindo,contraditoriamente,paraatransformação
e a manutenção dessas relações”. Destaca, também, que “é
fundamental,portanto,nãoperderdevistaquequalidadeéum
conceitohistórico,quesealteranotempoenoespaço,vincu
landose às demandas e exigências sociais de um dado pro
cesso” (MEC,2009:30).O temadaqualidadenãopodeesca
motear o tema da democratização do ensino. Dentro dessa
novaabordagemademocraciaéumcomponenteessencialda
qualidadenaeducação:“qualidadeparapoucosnãoéqualida
de, é privilégio” (Gentili, 1995:177). O Documento Político da
“ReuniãodaSociedadeCivil”,realizadaemBrasília,nosdias8
e9denovembrode2004,assimexpressa:qualidadenaedu
cação “éumprocessoqueexige investimentos financeirosde
longoprazo,participaçãosociale reconhecimentodasdiversi
dades e desigualdades culturais, sociais e políticas presentes
emnossasrealidades.Queremosumaqualidadeemeducação
quegeresujeitosdedireitos,inclusãoculturalesocial,qualida
dedevida,contribuaparao respeitoàdiversidade,oavanço
dasustentabilidadeedademocraciaeaconsolidaçãodoEsta
dodeDireitoemtodooplaneta”(ReuniãodaSociedadeCivil,
2004:1).Comesseentendimento,váriasquestõesprecisamser
analisadasquandosetratadaqualidadedaeducaçãobrasilei
ra.Nocasoespecífico,emqueseabordaaeducaçãoemFor
taleza,cumpreobservarque,mesmobuscandoatodocustoa
universalização do atendimento escolar, é necessário atentar
paraofatodequeodireitoàeducaçãonãoseresumeàmatrí
cula. É preciso permanência com sucesso. É preciso que os
alunosaprendamoqueéensinado,assimcomoéfundamental
que o conteúdo ensinado tenha significado para aquele que
estáaprendendo.Vejase,nestesentido,oquemostraoÍndice
deDesenvolvimentodaEducaçãoBásica(IDEB)comoresulta
dodaavaliaçãodaaprendizagemnasescolasdeFortaleza.

MUNICÍPIODEFORTALEZA

IDEB IDEBOBSERVADO METASPROJETADAS

ETAPA 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015

5ºANO 3,3 3,5 3,9 4,2 4,7 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7

9ºANO 2,8 3,0 3,5 3,6 3,8 2,8 2,9 3,2 3,6 4,0

 Osdadosacima,notocanteaoIDEBobservado,
demonstramqueemboravenhaocorrendoprogressivamelhora
dos índices, omaior nível alcançado, em 2013, no tocante à

etapado5ºano,anotacorrespondenteàsupostaaprendiza
gemrealizadacontinuamenorque50%doesperado(4,7).No
9º ano esses índices são ainda piores: amelhor nota foi 3,8.
Em razão dessa realidade, asmetas projetadas são também
abaixodaexpectativaqueosistemadeensinohojealimenta.
Nesse aspecto, esperase ultrapassálas.Nosentido da com
plementação da realidade acima analisada, observemse, a
seguir,osdadosdorendimentoescolaremFortalezaenarede
municipaldeensino.

TABELA37
MUNICÍPIODEFORTALEZA

TAXASDEAPROVAÇÃO,REPROVAÇÃOEABANDONO
2010a2013

ANOS
FORTALEZA REDEMUNICIPAL

APROV. REPROV. ABAND. APROV.REPROV. ABAND.

2010 86,5 9,7 3,8 81,6 12,8 5,6
2011 86,2 9,7 4,1 80,7 13,4 5,9
2012 89,2 7,9 2,8 85,6 10,4 4,0
2013 90,2 7,2 2,6 87,0 9,5 3,6

Fonte:SEDUC/COAVE/CEGED/EDUCACENSO2010/2013

 É animador constatar que houve um aumento
das taxas de aprovaçãono rendimento escolar. Em2011, na
cidadedeFortaleza,ataxadeaprovaçãoalcançou86,2%,em
2012 subiu para 89,2% e em 2013 atingiu 90,2%. De outro
modo, vale verificar que as taxas de produtividade da rede
municipaldeensinotambémapresentarammelhora.Aaprova
ção cresceude81,6%em2010, para87,0%,em2013; a re
provação diminuiu de 12,8% para 9,5%, e o abandono, de
5,6%para3,6%,nomesmoperíodo.Osgráficosqueseguem
demonstramo rendimento escolar em análise, inclusive deta
lhandoosegundoosanosiniciaisefinais.
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 É importante ressaltar, contudo, que os índices
apresentados nesse aspecto não tranquilizam com relação à
qualidade das aprendizagens realizadas. Embora estejam
acima de 80% na escala utilizada, são resultados subjetivos
que semostram incompatíveis com os resultados das avalia
çõesfeitasparadefiniçãodoIDEB,anteriormentetratados.Se
qualidadedeensinoéalunoaprendendo,eestaéumaconvic
ção, é preciso que isto ocorra efetivamente. Não basta apre
sentar“boasnotas”.Éessencialqueasnotastraduzamareal
aprendizagemsignificativa.Paratanto,oalunodeveserenvol
vido como protagonista de qualquermudança educacional. O
fracassodemuitosprojetoseducacionaisestánofatodedes
conhecerem a participação desses alunos. O aluno aprende
quandooprofessoraprende;ambosaprendemquandopesqui
sam.ComodizPauloFreire (1997:32), “fazpartedanatureza
da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa”. Com
referência à diversidade, outra dimensão deste diagnóstico,
cumpre lembrar o que prescreve a Constituição Federal que
assumecomofundamental,dentreoutros,oprincípiodaigual
dade,estabelecendonocaputdeseuartigo5º,que“todossão
iguaisperantealei,semdistinçãodequalquernatureza,garan
tindoseaosbrasileiroseaosestrangeiros,residentesnoPaís,
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade". As pessoas são diferentes, têm
necessidadesdiversaseocumprimentodaleiexigequeaelas
sejamgarantidasascondiçõesapropriadasdeatendimentoàs
peculiaridadesindividuais,deformaquetodospossamusufruir
das oportunidades existentes. A inclusão, portanto, é o fenô
meno mais recente no debate de ideias no País, no que se
refereaodelineamentodasrelaçõesentreasociedadebrasilei
raeosegmentopopulacionaldebrasileiroscomnecessidades
especiais: pessoas com deficiências, pessoas diferentes em
termosétnicoraciais, orientaçãosexual ououtras característi
casqueconstituamasaludidasdiferenças.Apreendidaemsua
dimensãocultural,adiversidadeéassociadaaosnovosmovi
mentossociais,especialmenteosdecunhoidentitário,articula
dosemtornodadefesadaschamadas“políticasdediferença”.
Comomarcosregulatórios,abrangendoadiversidadeeaárea
daeducação,háumconjuntodetextosnormativos,comoaLei
nº10.639/03,quetornaobrigatóriooensinodehistóriaecultu
raafrobrasileiraeafricananasescolas;asDiretrizesCurricula
res Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais
(Resoluçãonº1,de17/6/2004), instituídaspeloConselhoNa
cionaldaEducação;oDecretonº5.296/04,referenteaoaten
dimento às pessoas portadoras de deficiência; o Decreto nº
5.626/05, que regulamenta a Língua Brasileira de Sinais (Li
bras);oProjetodeLeinº3.627/04quedestinaumpercentual
devagasnosInstitutosFederaisdeEducaçãoSuperior(IFES)
para estudantes de escolas públicas negros e indígenas; o
PlanoNacionaldeEducaçãoemDireitosHumanos–PNEDH–
de2003;oPlanoNacionaldePolíticasparaasMulheres;eo
ProgramaBrasilSemHomofobia,de2004.Mesmocomtodoo
avançoquevemocorrendonoPaísemrelaçãoaoarcabouço

normativo sobre direitos humanos, estudos e pesquisas reali
zados mostram que a discriminação de diferentes naturezas
aindaémuitoforte.ApesquisaPerfildosProfessoresBrasilei
ros, realizadapelaUNESCO, entre abril emaio de 2002, em
todasasunidadesdafederaçãobrasileira,naqualforamentre
vistados5mil professoresda redepúblicaeprivada, revelou,
entreoutrascoisas,quepara59,7%delesé inadmissívelque
uma pessoa tenha relações homossexuais, e 21,2% deles
tampoucogostariamde tervizinhoshomossexuais (UNESCO,
2004: 144146). Outra pesquisa, realizada pelomesmo orga
nismoem13capitaisbrasileirasenoDistritoFederal,forneceu
certoaprofundamentonacompreensãodoalcancedahomofo
bianoespaçoescolar(dosníveisfundamentalemédio).Cons
tatouse,porexemplo,que: opercentualdeprofessoresque
declaranãosabercomoabordaros temas relativosàhomos
sexualidadeemsaladeaulavaide30,5%emBeléma47,9%
emVitória; opercentualdosquepercebemahomossexuali
dadecomodoença:7,0%emFlorianópolis,17,1%emGoiânia,
20,5%emManaus,22%emFortaleza;entreosestudantesdo
sexo masculino, não gostariam de ter colegas de classe ho
mossexuais 33,5% dos de Belém, 39,6% do Rio de Janeiro,
40,9%deSãoPaulo,42%dePortoAlegre,42,3%deFortale
za, 44% de Maceió, 44,9% de Vitória;  estudantes do sexo
masculino, ao classificarem ações consideradasmais graves,
colocaram “bater emhomossexuais” emsexto lugar, emuma
listadeseisexemplosdeviolência(ABRAMOVAY,CASTROe
SILVA,2004:277304).Aindaem relaçãoà intersecçãoentre
gêneroeraça/cor,oestudo“RetratodasDesigualdadesGêne
roeRaça”aponta,emdiversasáreas,asdesigualdadesaque
apopulaçãonegra–emespecialasmulheres–estásujeita.O
estudo mostra, por exemplo, que no mercado de trabalho a
rendamensaldasmulheresnegrasnoBrasil,segundoaPes
quisa Nacional de Amostra por Domicílio, do IBGE (PNAD,
2003),édeR$279,70contraR$554,60paramulheresbran
cas,R$428,30parahomensnegroseR$931,10parahomens
brancos(BRASIL/IPEAeONU/Unifem,2005).Diantedosfatos
edadosacimaapresentados,háumafortesinalizaçãodeque
aspolíticaseprogramasgovernamentais,nodecorrerdadéca
da de vigência deste Plano, devem enfrentar desafios decor
rentesdodescumprimentodosdireitoshumanosassegurados.
Esta é umaaçãoeminentemente intersetorial que exige deci
sãopolíticaecompromissosocialcomareversãodessareali
dade. 3.7.2 Diretrizes: • Construção da qualidade social da
educaçãocomodireitodetodosecompromissodogoverno,da
comunidadeescolar eda sociedade. •Garantiadopadrãode
qualidadedaeducação, tendocomo referênciaocustoaluno
qualidade.•Fortalecimentodaeducaçãoemdireitoshumanos
como instrumento da construção da igualdade e da justiça
social,comrespeitoevalorizaçãodadiversidade. •Desenvol
vimentodapolíticaeducacionalcomfoconaliberdade,plurali
dadeenorespeitoàsdiferençascomoelementosdaconstru
çãodeidentidadesesingularidades.3.7.3Objetivos:•Propiciar
a construção da qualidade da educação para todos, assegu
rando inclusão, igualdade na diversidade e justiça social. •
Garantiroacesso,aqualidadenoensinoeaprendizagemea
permanência com sucesso dos sujeitos sociais, respeitando
homens e mulheres nas suas diversidades sexual, social,
étnicoracial,cultural,religiosaedaspessoascomdeficiência.

3.7.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:

META1

Incluir na formação do professor(a) a educação
em direitos humanos, práticas restaurativas e o
enfrentamento a todas as formas de discrimina
ção,realizandotrimestralmenteaformaçãoconti
nuadaqueatendanomínimoa45%dosprofis
sionaisacadaano.

ESTRATÉGIAS
 Revereadequarocurrículoparaumtratamentodi

dáticoqueassegureaunidadeteoria/práticanoto
canteaodesenvolvimentodecompetênciasehabi
lidades relacionadas com a valorização e cumpri
mentodosdireitoshumanos,comênfasenorespei
toàsdiferençasenaconstruçãoidentitáriadossu
jeitosaprendentes.
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 Incentivar ações de atividades interdisciplinares,
comênfasenosvaloreshumanoseéticosdeforma
continuada.

 Garantirprofissionaisqualificadosdeapoioemsala
deaulaparaoacompanhamentodepessoascom
necessidadesespeciais.

 Formar, em processo continuado, os profissionais
daeducaçãoparao fortalecimentodocoletivoes
colarna implementaçãodepolíticasepráticaspú
blicas e privadas que visem à correção das desi
gualdades e injustiças sociais, o que implica mu
dançacultural,pedagógicaepolítica.

META2

Garantira inclusãoeaparticipaçãodemocrática
deformaaqualificaraaprendizagemdemodoa
alcançarasmetasprojetadasparaoMunicípiode
Fortaleza e a redução, até o final da vigência
destePlano,doíndicedeabandononaEducação
Básicaa1%.

ESTRATÉGIAS
 Implementar ações que estimulem a inclusão e a

permanêncianaescoladeadolescentesqueseen
contramemcumprimentodemedidasocioeducati
vaeemsituaçãode rua,criançaseadolescentes
comdeficiênciaeoutrosgrupos,pormeiodasen
sibilizaçãodacomunidadeescolarecampanhasde
estímuloàmatrículaparaessesgruposespecíficos,
emregimedeparceriaeacompanhamentodosór
gãosespecializados.

 Fortaleceroscanaisdediálogo,participaçãoepar
ceriacomosmovimentossociais,nosentidodore
conhecimentoerespeitoàdiversidadeeampliação
doexercíciodacidadania.

 Assegurar a permanência das crianças e adoles
centesnaescolaeapromoçãodosseusdireitos,
através da articulação das políticas públicas (saú
de,assistênciasocialeetc)apartirdaescola,ga
rantindoacoresponsabilização.

META3

Universalizar até 2016 a Educação Básica em
todososníveisemodalidadesparatodososado
lescentesemcumprimentodemedidasocioedu
cativa.

ESTRATÉGIAS
 Garantiroatendimentoescolardequalidadediário

dentro das unidades de privação de liberdade de
adolescentes, com garantia de insumos educacio
nais(bibliotecas,materialdidático,etc.)emregime
decolaboraçãodomunicípioeestado.

 Realizar ações conjuntas entre as unidades de
cumprimentodemedidassocioeducativaseasuni
dadesescolares,eoacompanhamentojurídicoso
cial dos adolescentes demodo a promover o seu
acesso,permanênciaesucessoescolar.

 Criar escolasdeensino regular vinculadasacada
unidadedeatendimentosocioeducativodeprivação
de liberdade, com garantia de insumos educacio
nais(bibliotecas,materialdidático,etc.)emregime
decolaboraçãodomunicípioeestado.

 Garantiraalfabetizaçãodosadolescentes internos
nasunidadessocioeducativa.

 Fortalecerocumprimentodamedidasocioeducati
vadeprestaçãodeserviçoàcomunidadenasuni
dadesescolarespormeiodaatuaçãoconjuntada
SecretariaMunicipaldaEducaçãoeaSecretariado
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.


3.8 Educação Integral em Escola de Tempo Integral: 3.8.1
Diagnóstico: A história da educação integral no Brasil marca
seu nascedouro na década de 1930, com o Manifesto dos
Pioneiros,etemAnísioTeixeiracomoumdosmentoresintelec
tuais.Temposdepois,em1953,AnísioTeixeiraeDarcyRibeiro

erguemabandeiradaeducaçãointegralcomsuaimplantação
noCentro Educacional CarneiroRibeiro, emSalvador, Bahia.
Em1980,DarcyRibeiro,umdefensorincansáveldaeducação
integral,maisumavezaceitaodesafiode implantaroCentro
IntegradodeEducaçãoPública (CIEP),nogovernodoRiode
Janeirocomaconstruçãodequinhentos(500)prédios.Surgem
outras experiências no Brasil na década de 1990, valendo
lembrarainiciativadeJuizdeFora/MG,denominadaEducação
emTempoIntegral(ETI).Em1996,comaaprovaçãodaLeide
DiretrizeseBases(LDB),foiestabelecida,nosartigos34e87,
aampliaçãoda jornadaescolar,queseefetivounoPlanoNa
cionaldeEducação(PNE)2001/2011,comcargahoráriamíni
madesetehorasdiárias.Em2007,comoestratégiadogover
no federal para disseminar e induzir a políticade tempo inte
gral, foi instituídooProgramaMaisEducação, regulamentado
peloDecreto7.083/10.EssePrograma temcomo foco central
promover,nasredesestaduaisemunicipaisdeensino,acons
trução da agenda de educação integral que amplia a jornada
escolar nasescolaspúblicas, paranomínimosetehorasdiá
rias, por meio de atividades optativas nos macrocampos:
acompanhamentopedagógico, educaçãoambiental,esportee
lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura
digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias,
investigação no campo das ciências da natureza e educação
econômica.Previstoparadesenvolversenocontraturnoesco
lar,oprogramaobjetivaampliarosconceitosdetempoeespa
çoeducativoparaalémdosmurosdaescola,atravésdeparce
riasintersetoriaisedaconcepçãodereconhecimentodacidade
comolugardeeducação.EmFortaleza,oProgramaMaisEdu
cação foi implementado a partir de 2008, em 182 escolas da
rede pública de ensinomunicipal, que atendiam aos critérios
estabelecidos pelo FNDE, tendo continuidade, nos anos sub
sequentes conforme dados constantes daTabela 38, que se
gue.

TABELA38
MUNICÍPIODEFORTALEZA

DESENVOLVIMENTODOPROGRAMAMAISEDUCAÇÃONA
REDEDEENSINOMUNICIPAL

2010a2014

ANO ESCOLAS ALUNOS

2010 194 26.050

2011 221 28.957

2012  
2013 231 60.547

2014 271 50.070
Fonte:SME
 Osdados constantesnaTabelaacimamostram
ocrescimentodonúmerodeescolasedealunosenvolvidosno
Programa,constatandosequeos50.070estudantesatendidos
em2014 representam35,6%damatrícula da rede de ensino
municipal (140.493)no citadoano.Em2012oProgramanão
funcionouna redemunicipal deensinodeFortaleza, em face
da não liberação do recurso financeiro peloMEC.No ano de
2013, a SME, em parceria com o Instituto de Co
ResponsabilidadepelaEducação(ICE)eInstitutoNatura,inicia
oprocessopara implantaçãodapolíticadeeducação integral
emseisescolasdeEnsinoFundamental,anosfinais,adaptan
dosuasestruturasfísicaeorganizacional,contemplandocada
Distrito de Educação, com base em indicadores como: alto
nível de vulnerabilidade socioeconômico da localidade, que
geramindicadoresdeviolência;e,noquedizrespeitoaoaluno:
retençõesconsecutivas,abandonoescolar.Em2014,portanto,
é implementadaa jornadaescolar deoitohorasdiárias, aten
dendo1.969estudantes,nasseisprimeirasEscolasdeTempo
Integral (ETI) da rede de ensino municipal de Fortaleza. Em
2015,aSMEfezadaptaçõesemmaisseis(6)escolastambém
de Ensino Fundamental, anos finais, atendendo mais 1.699
alunos, totalizandodoze (12) escolase3.668alunos contem
pladoscomessetipodeatendimento.Considerandoarealida
de da rede de ensino de Fortaleza, temse na Tabela 39 o
cenáriodoatendimentoemtempointegralnomunicípio.
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TABELA39
MUNICÍPIODEFORTALEZA

QUANTITATIVODEESCOLAEMATRÍCULASDETEMPO
INTEGRALNAREDEMUNICIPALDEENSINO

2010a2014
















Fonte:SME/CensoEscolar2015

 Na análise dos dados relativos ao período de
2010a2014,verificaseemrelaçãoàEducaçãoInfantilqueo
atendimentofoicrescenteaté2013,comumaquedadasmatrí
culasem2014,mesmotendoaumentadoonúmerodeescolas.
ComreferênciaaoEnsinoFundamental,ocrescimentotantode
escolasquantodasmatrículas foi relevante,passandode três
escolaspara17ede45alunospara2.152.Esteaumentosina
liza para a importância que vem sendo dada ao atendimento
educativoemtempointegral,emFortaleza.Valedestacarque,
aotodo,são11.014estudantesatendidos,em2014,najorna
da escolar de tempo integral. Na demonstração gráfica que
segue, observase o percentual de atendimento por etapa de
ensino.




















 Naperspectivadegarantiropadrãodequalida
dedaaçãoescolar,aSMEvemprovidenciandoareestrutura
çãodasescolasemfuncionamento,pormeiodaconstruçãoe
restauraçãodequadraspoliesportivas,laboratóriosdeMatemá
ticaeFísica,BiologiaeQuímicaeInformáticaEducativa,espa
çosparaatividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas,
refeitórios, banheiros, vestuários e outros equipamentos, bem
como produção de material didático e formação de recursos
humanosparaaeducaçãoemtempointegral.Cumpreressaltar
que,atualmente,naEducação Infantil,primeiraetapadaEdu
caçãoBásica,ascriançasdecreche(zeroa3anosde idade)
sãoatendidasemtempointegral,ouseja,ascriançasdoInfan
til I,Infantil IIealgumasdoInfantil III,estejamondeestiverem
(Creche, Centro de Educação Infantil  CEI ou Escola), rece
bemesseatendimento.Julgaseoportunodestacar,ainda,que,
em 2014, das 8.862 crianças constantes na tabela anterior,
7.585ou85,6%sãodarededeensinomunicipal.3.8.2Diretri
zes:•Fortalecimentodapolíticadeampliaçãodajornadaesco
lar propiciando uma maior oferta de matricula na escola de
tempointegral;•Garantiadaqualidadedotempoescolardesti
nado ao aluno no desenvolvimento do Projeto Político

PedagógicodaEscoladeTempoIntegral.•Compromissocom
aaprendizagemsignificativadoaluno,expressanapermanen
te melhoria dos indicadores educacionais. 3.8.3 Objetivos: •
Proporcionarodesenvolvimentodeumaeducaçãointegralque
contempleoplenodesenvolvimentohumano(afetivo,cognitivo,
artístico,espiritual,esportivo,sociocultural),garantindoa infra
estrutura necessária e a ampliação dos tempos e espaços
educativos. • Contribuir para o aperfeiçoamento do desempe
nho docente, no sentido do uso demetodologias que favore
çamaexecuçãodeumadinâmicacurricularcomprometidacom
aefetivaaprendizagemdoaluno.

3.8.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:


META1

Oferecer educação em tempo integral em, no
mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a
atender,pelomenos,25%dosalunosdaEduca
çãoBásica.

ESTRATÉGIAS
 Estenderprogressivamenteapolíticamunicipal de

ampliação da jornada escolar, mediante oferta de
Educação Básica pública em tempo integral, por
meiodeatividadesdeacompanhamentopedagógi
co e interdisciplinares, de forma que o tempo de
permanênciadecrianças,adolescentesejovensna
escola ou sob sua responsabilidade passe a ser
igualousuperiorasetehorasdiáriasdurantetodo
oanoletivo.

 Institucionalizar de forma a garantir emanter, em
regime de colaboração, através de programa de
ampliação e reestruturação das escolas públicas
municipais,pormeiodainstalaçãodequadraspoli
esportivas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, co
zinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamen
tos,bemcomodeproduçãodematerialdidáticoe
deformaçãoderecursoshumanos,ainfraestrutura
necessária,bemcomoostemposeespaçosparaa
educaçãoemtempointegral.

 Fomentaraarticulaçãodaescolacomosdiferentes
espaços educativos e equipamentos públicos da
comunidade, como centros comunitários, bibliote
cas,praças,parqueseoutros.

 Estimularaofertadeatividadesvoltadasàamplia
çãodajornadaescolardeestudantesmatriculados
nasescolasda redemunicipal,porpartedasenti
dadesprivadasdeserviçosocial,de formaconco
mitante.

 Readequaraestruturacurriculardemodoaatender
asnecessidadesdoensinoemtempointegral,com
atividades integradasao longodoperíodoescolar,
que reúnam práticas lúdicas e disciplinas conven
cionais.

 Desenvolverdeformatransversal,lúdicaeintegra
daatividadesdenaturezacognitiva,esportiva,cul
tural,artísticaedelazer,tornandoaescolainteres
santeecadavezmaiscompetentenodesenvolvi
mentodesuafunçãosocial.


3.9 Educação Superior: 3.9.1 Diagnóstico: Entendese por
EducaçãoSuperioraquelaquepormeiodoEnsino,daPesqui
saedaExtensãodáprosseguimentoàformaçãodenívelmé
dio,especialmentedosjovensentre18e24anosdeidade.No
Brasil, essamodalidade de educação apresenta duas etapas
principais: graduação e pósgraduação. A graduação é con
cluída comdiplomade licenciatura,bachareladoou tecnológi
co.Apósgraduaçãosesubdivideemstrictosensu,queatribui
títulodemestreededoutor,e latosensu,quenãotitula,mas
atribui certificadosdeespecializaçãoedeaperfeiçoamento.A
realidadedeste nível deensino noCeará, segundo dados do
INEP,constantesdaTabela40,referentesaosanosde2009e
2010, se configura por um total de 51 Instituições de Ensino
Superior(IES),dasquais5Universidades,(4públicase1par
ticular),valendoressaltarqueaspúblicassão3estaduaise1

ESCOLAS MATR. ESCOLAS MATR.

2010 160 10.874 3 45

2011 166 10.962 4 35

2012 175 11.259 5 84

2013 180 11.519 5 150

2014 199 8.862 17 2.152

ENS. FUNDAMENTAL
Ano

ED. INFANTIL
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federal. Somamse a essas Universidades 45 Faculdades,
todas privadas (39 particulares e 6 comunitárias/filantrópicas,
em2009, reduzindopara42,em2010)e1CentrodeEduca
ção Tecnológica, público. A capital, Fortaleza, concentra 32
dessas IES,nosdoisanosemanálise:2Universidadespúbli
case1privada;28Faculdadesprivadase1CentrodeEduca
çãoTecnológicopúblico.Emtermospercentuais,significaque
Fortaleza detinha 62,7%e 66,7%, em2009 e 2010, respecti
vamente,daquantidadedeIEScomatendimentonoEstado.O
interior do Ceará sediava, portanto, 37,3% e 33,3% (2009 e
2010)doparquedeIESinstalado.VerdetalhamentonaTabela
40,quesegue.


TABELA40
ESTADODOCEARÁ

INSITUIÇÕESDEENSINOSUPERIOR(IES),POR
LOCALIZAÇÃO,SEGUNDOAORGANIZAÇÃOACADÊMICA

EACATEGORIAADMINISTRATIVA2009a2010






  

     

 Total 51 48 32 32 19 16

 Universidades 5 5 3 3 2 2

 Públicas 4 4 2 3 2 1

Estadual 3 3 1 2 2 1

Federal 1 1 1 1  

 Privadas 1 1 1 1  

Particular 1 1 1 1  

Comunitárias/Confessio
nais/Filantrópicas      

 Faculdades/Escola/Institutos 45 42 28 28 17 14

 Privadas 45 42 28 28 17 14

Particular 39  26  13 

Comunitárias/Confessio
nais/Filantrópicas 6  2  4 

 CentrosdeEducação
Tecnológica/Faculdades
deTecnologia

1 1 1 1  

 Públicos 1 1 1 1  

Federal 1 1 1 1  

 Privados      

Particular      


Fonte:InstitutoNacionaldeEstudosePesquisasEducacionais
AnísioTeixeira(INEP).
Nota: Tabela elaborada a partir dos dados fornecidos pelo
INEP.
 No tocante às matrículas no Ensino Superior
presencial, vejamse os dados constantes da Tabela 41, que
segue.


TABELA41

ESTADODOCEARÁ
MATRÍCULANOENSINOSUPERIORPRESENCIAL,POR

LOCALIZAÇÃO,SEGUNDOACATEGORIA
ADMINISTRATIVA

2009a2011

ANOS
TOTAL PRIVADA PÚBLICA

ABS % ABS % ABS %

CEARÁ

2009 136.781 100 80.102 58,6 56.679 41,4

2010 152.430 100 92.000 60,4 60.430 39,6

2011 166.917 100 101.113 60,6 65.804 39,4

FORTALEZA

2009 99.565 100 66.209 66,5 33.356 33,5

2010 106.877 100 72.762 68,1 34.115 31,9

2011 114.498 100 79.161 69,1 35.337 30,9

Fonte:InstitutoNacionaldeEstudosePesquisasEducacionais
AnísioTeixeira(INEP)
Nota:ABS=Absoluto.
























 Duasconstataçõessurgemdeimediatodaanáli
sedosdadosacima:1ºnoperíodode2009a2011,asmatrí
culas são crescentes, tanto no âmbito doCeará, quanto com
relaçãoàFortaleza;2ºadependênciaprivadanosdoiscená
riosestudadosdetémomaior número dematrículas, ficando,
nocasodoEstado,porvoltade60%e,emFortaleza,próximo
de70%.Emboracrescentes,essasmatrículasvêmaumentan
dodeformapoucoexpressiva.NotocanteaoCeará,de2009
para 2010, cresceram 11,4% e de 2010 para 2011, somente
9,5%.Com referência a Fortaleza, nos dois primeiros anos o
crescimento foi de apenas 7,3% e, nos dois últimos, 7,1%, o
que caracteriza expansão ainda menor. Estas constatações
remetemàconclusãodequecontinuamuitopequenooingres
so do jovem cearense/fortalezense na educação superior, o
queseagravaporváriosfatores,como:aofertadevagasnas
IESpúblicasmenorquenasprivadas;oelevadocustodoestu
donasinstituiçõesprivadasfrenteàbaixacondiçãoeconômica
dasfamílias;anecessidadedetrabalhar,damaioriadosjovens
queconcluemoEnsinoMédio,quemuitasvezesnãopermite
conciliarestudoetrabalhodevidoàincompatibilidadedehorá
rios, em especial porque a oferta de vagas e de cursos no
períodonoturnoapresentagrandeslimitações.Estasconstata
ções remetemà conclusãodequecontinuamuitopequenoo
ingressodo jovemcearense/fortalezensenaeducaçãosuperi
or,oqueseagravaporváriosfatores,como:aofertadevagas
nasIESpúblicasmenorquenasprivadas;oelevadocustodo
estudo nas instituições privadas frente à baixa condição eco
nômica das famílias; a necessidade de trabalhar, da maioria
dos jovens que concluem o EnsinoMédio, quemuitas vezes
nãopermiteconciliarestudo,trabalhoefamíliadevidoàincom
patibilidadedehorários,emespecialporqueaofertadevagas
edecursosnoperíodonoturnoapresentagrandes limitações.
Apequenadimensãodo ingressonoensinosuperioréconfir
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mada quando se analisa suas taxas de escolarização.Nesse
aspecto,cumpreanalisararealidadeemtermosdePaís,visto
que são as informações oficiais que estão disponibilizadas.
Tais taxas, então, em 2011, eram: de escolarização bruta,
34,4%;edeescolarizaçãolíquida,17%.SenotocanteaoPaís
estaéaposiçãoconcretizada,deduzsequeestecenáriodeve
sermaisgravenocontextodoCearáedeFortaleza,tornando
muito distante o cumprimento dameta estabelecida noPlano
NacionaldeEducação PNE.OsdadosapresentadosnaTa
bela 42 comprovam, com referência ao estado do Ceará, a
pequenadimensãodasvagasofertadas, frenteaonúmerode
inscritosedeingressosocorridos,em2011.Onúmerodecan
didatosinscritos(374.208)ésuperiorem485,5%àquantidade
devagasoferecidaseoscandidatosque ingressaramequiva
lemaapenas68,9%donúmerodevagasabertas.


TABELA42

ESTADODOCEARÁ
VAGASOFERECIDAS,CANDIDATOSINSCRITOS
EINGRESSOSNOSCURSOSDEGRADUAÇÃO

PRESENCIAISPORVESTIBULAREOUTROSPROCESSOS
SELETIVOS,SEGUNDOACATEGORIAADMINISTRATIVA

2011


Organizaçãoacadêmicaecategoria

administrativa

2011

Vagas

oferecidas

Candidatos

inscritos
Ingressos

Total 63.907 374.208 44.025

Pública 17.292 270.498 17.038

Privada 46.615 103.710 26.987

Fonte:InstitutoNacionaldeEstudosePesquisasEducacionais
AnísioTeixeira(INEP)
Nota: Tabela elaborada a partir dos dados fornecidos pelo
INEP


 No que diz respeito ao número de vagas por
dependência administrativa, referente a 2011, verificase que
72,9% são provenientes da rede de ensino privada e apenas
27,1%, da rede pública. De outromodo, vale observar que a
situação emanálise se tornamais séria,mesmo considerada
apenasaquantidadedejovensnafaixaetáriade18a24anos,
que, naturalmente deveria ter acesso à Universidade. Essa
populaçãoéde340.942,segundodadosdoIBGE(CensoDe
mográfico de2010)Se confrontadacomonúmerode ingres
santes – 44.025, dados de 2011, já mostra a dimensão do
déficit ora tratado, ou seja, somente 12,9% do mencionado
grupoestãoalcançandooobjetivoem foco.Outra informação
importanteéquedos374.208inscritosnosprocessosseletivos
para ingresso na Educação Superior, 270.498 concorreram a
17.292 vagas das instituições públicas, o que significa uma
relaçãocandidato/vagade21,6, istoé,maisde21candidatos
para cada vaga na esfera pública. No tocante às instituições
privadas, essa relação baixa para 2,2 candidatos por vaga.
Nessecontexto,cumprereconheceraimportânciadosprogra
masfederaisdestinadosaofinanciamentodealunosnoensino
superior,comooFundodeFinanciamentoEstudantil(FIES)eo
Programa Universidade para Todos (PROUNI), assim como
compreenderamaiorparceladoatendimentonaredeprivada,
nessenível deensino.Conforme informaçõesdoMEC, cons
tantes da Tabela 43, o número de universitários beneficiados
pelos citados programas cresceu 358%noCeará, de 2010 a
2013.Nessemesmoperíodo,oFIES teveumcrescimentode
559,16%eoPROUNIteve80%deexpansão.Nessecontexto,
apesardanecessidadedemaioresinvestimentosnaeducação
públicaegratuitadequalidade,cumprereconheceraimportân
cia dos programas federais destinados ao financiamento de
alunos no ensino superior, como o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos

(PROUNI),assimcomocompreenderamaiorparceladoaten
dimento na rede privada, nesse nível de ensino. Conforme
informações do MEC, constantes da Tabela 3, o número de
universitários beneficiados pelos citados programas cresceu
358% no Ceará, de 2010 a 2013. Nesse mesmo período, o
FIESteveumcrescimentode559,16%eoPROUNIteve80%
deexpansão.


TABELA43

ESTADODOCEARÁ
EVOLUÇÃODECONTRATOSEMATRÍCULAS

2010a2013


ANO FIES* PROUNI*

FIES+

PROUNI

(B)

MATRÍCULAS

(A)

PERCENTUAL

DE

BEMA

2010 4.026 2.902 6.928 92.000 7,53%

2011 8.501 3.228 11.729 114.421 10,25%

2012 18.014 4.930 22.944 132.727 17,28%

2013 26.538 5.226 31.764  

Variação

noperíodo
559,16% 80% 358% 44% 

*Contratosativos
Fonte:Sisfieswap,Sisprouni,MECeCensodaEducaçãoSu
perior/INEP
Nota:oMECnãoinformouaquantidadedematrículasnoCea
ráem2013

 Além desses fatores já analisados, vejamos a
questão do número de concluintes em cursos presenciais de
graduação, fazendo um paralelo com os ingressos ocorridos
conformedadosapresentadosnaTabelaquesegue.


TABELA44

INGRESSANTESXCONCLUINTES
2008/2011

ANO DISCRIMINAÇÃO CEARÁ FORTALEZA

2008  Ingressantes 38.771 26.144

2011  Concluintes 17.306 12.417

%
Concluintes 44,6 47,5

Perdas 55,4 52,5

Fonte:InstitutoNacionaldeEstudosePesquisasEducacionais
AnísioTeixeira(INEP)

 Tendofoconosingressantesdoanode2008,em
comparação com os concluintes de 2011, possível ano de
conclusãode cursoscomduraçãodequatroanos, verificase
que menos de 50% concluíram seus estudos superiores no
tempo certo. As perdas são, consequente e respectivamente,
de 55,4% e 52,5% em termos de Ceará e Fortaleza. Essas
perdas podem ser justificadas, dentre outros aspectos, por
dificuldade de muitos alunos de acompanhar determinados
cursos pela deficiente formação básica acumulada e, ainda,
pelo abandono por razões relacionadas com o ingresso no
mundodotrabalhoeadificuldadedeacessonocursonoturno,
especialmentenaesferapública.Observandoseasperdaspor
dependênciaadministrativanarelaçãoingressoegresso,cons
tatasequesãomaioresnaesferaprivada,ondeseaproximam
de60%equenessaredetaisperdasvêmaumentandoanoa
ano.ÉoquemostraaTabela45.

TABELA45
ESTADODOCEARÁ
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CONCLUINTESEMCURSOSPRESENCIAISDE
GRADUAÇÃO,PORLOCALIZAÇÃO,SEGUNDOA

CATEGORIAADMINISTRATIVA
2009a2011



ANOS
TOTAL PRIVADA PÚBLICA

ABS % ABS % ABS %

CEARÁ

2009 15.861 100 8.632 54,4 7.229 45,6

2010 16.132 100 9.309 57,7 6.823 42,3

2011 17.306 100 11.129 64,3 6.177 35,7

FORTALEZA

2009 11.847 100 7.527 63,5 4.320 36,5

2010 12.143 100 7.710 63,5 4.433 36,5

2011 12.417 100 8.534 68,7 3.883 31,3

Fonte:InstitutoNacionaldeEstudosePesquisasEducacionais
AnísioTeixeira(INEP)

3.9.2Diretrizes:•Compromissodeapoiaraexpansãoequitati
vaedequalidadedaEducaçãoSuperiorpúblicanoMunicípio.
•Compromissode fomentara integraçãoentreas IESparaa
expansão de ações equitativas e qualitativas da Educação
Superior noMunicípio. • Indução deumapolítica permanente
dearticulaçãodasaçõesdeensino,pesquisaeextensãouni
versitárias,comfocoestratégiconodesenvolvimentodoMuni
cípio. •Colaboraçãonaconstruçãodeumapolítica de forma
çãodepessoalqueatendaàsnecessidadesdosprofissionais
domagistérioeda sociedadeatual. • Incentivoeapoioà for
mação de profissionais domagistério em níveis lato sensu e
stricto sensu. 3.9.3 Objetivos: • Favorecer a melhoria do de
sempenho dos profissionais da educação concebendo, em
parceriacomasInstituiçõesdeEnsinoSuperiorIES,umpro
jetoformativoemconsonânciacomasdemandasdaEducação
Básica e com as peculiaridades dos educandos da rede de
ensinomunicipaldeFortaleza.•Aprofundaroconhecimentoda
realidadesocioeducacionaldoMunicípio,articulandoparcerias
comasIESnasdimensõesdepesquisa,extensão,avaliaçãoe
ensino. • Possibilitar a compatibilização dos currículos dos
cursos de licenciatura com a função docente de desenvolvi
mentodaaprendizagemsignificativadoaluno,inclusivequalifi
candoaspráticascotidianasdoprocessoeducativo.•Contribu
irparaaampliaçãodaofertadecursosdegraduação,exten
são e pósgraduação, especialmente no período noturno, dis
cutindo parcerias com as IES. • Incentivar a qualificação dos
profissionais da educação domunicípio pormeio de políticas
quefavoreçamoacessodestesprofissionaisacursosdemes
tradoedoutorado.

3.9.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:


META1

ColaborarcomaUniãoeEstadonaelevaçãoda
taxa bruta de matrícula na educação superior
para50%ea taxa líquidapara33%dapopula
çãode18a24anos,asseguradaaqualidadeda
oferta e expansão para pelo menos 40% das
novasmatrículas,nosegmentopúblico.

ESTRATÉGIAS

 Divulgar a existência do Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior  FIES, de que
trataaLeino10.260,de12de julhode2001,por
meiodaconstituiçãode fundogarantidordo finan
ciamento,deformaadispensarprogressivamentea
exigênciadefiador.

 Fomentar, até o prazo de cinco anos, a oferta de
educaçãosuperiorpúblicaegratuitaprioritariamen
teparaa formaçãodeprofessores,sobretudonas
áreasdeLínguasEstrangeiras,Ciências,Matemá
ticaePortuguês,considerandoasnecessidadesdo
município,a inovação tecnológicaeamelhoriada
qualidade da educação básica, bem como para
atenderaodéficitdeprofissionaisemáreasespecí
ficas.

 Fomentar a ampliação da oferta de estágio como
partedaformaçãodenívelsuperior.

 Mapearademandadedoisemdoisanosefomen
taraofertadeformaçãodepessoaldenívelsupe
rior, considerandoasnecessidadesdodesenvolvi
mento do Município, a inovação tecnológica e a
melhoriadaqualidadedaeducaçãobásica.

 IncentivarasInstituiçõesdeEnsinoSuperiorIESa
ofertarem cursos de extensão que atendam de
mandasdeeducaçãocontinuadadejovenseadul
toseeducaçãoespecialcomousemformaçãode
nívelsuperior.

 Apoiaraspolíticasdeinclusãoedeassistênciaes
tudantildirigidasaosestudantesdeinstituiçõespú
blicas,bolsistasde instituiçõesprivadasdeeduca
çãosuperiorebeneficiáriosdoFundodeFinancia
mento Estudantil  FIES, de que trata a Lei nº
10.260,de12dejulhode2001,naeducaçãosupe
rior, de modo a reduzir as desigualdades étnico
raciaiseampliarastaxasdeacessoepermanência
na educação superior de estudantes egressos da
escola pública, afrodescendentes e de estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvol
vimento e altas habilidades ou superdotação, de
formaaapoiarseusucessoacadêmico.

 ColaborarparaqueasInstituiçõesdeEnsinoSupe
riorassegurem,nomínimo,10%do totaldecrédi
toscurricularesexigidosparaagraduaçãoempro
gramaseprojetosdeextensãouniversitária,orien
tando sua ação, prioritariamente, para áreas de
grandepertinênciasocial.

META2

GarantiremregimedecolaboraçãoentreaUnião
eoMunicípio,quetodososprofessoresdaedu
cação básica possuam formação específica de
nívelsuperior,obtidaemcursodelicenciaturana
áreadeconhecimentoemqueatuam.

 Incentivarainiciaçãoàdocênciaaestudantesma
triculadosemcursosdelicenciatura,afimdeincen
tivaraformaçãodeprofissionaisdomagistériopara
atuarnaeducaçãobásicapública.

 Incentivar a participação em plataforma eletrônica
educacionalparaorganizaraofertaeasmatrículas
emcursosdeformaçãoinicialecontinuadadepro
fessores,bemcomoestimularadivulgaçãoeatua
lizaçãodoscurrículoseletrônicosdosdocentesem
plataformaeletrônicaadequada.

 Institucionalizar,noprazodeumanodevigênciado
PlanoMunicipal deEducação (PME)  2014/2024,
política municipal de formação e valorização dos
profissionais da educação de forma a ampliar as
possibilidadesdeformaçãoemserviço.
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 Estimular, pormeio do diálogo com as IES, a re
formacurriculardoscursosde licenciatura,de for
maaassegurarofoconoaprendizadodoestudan
te, dividindo a carga horária em formação geral,
formaçãonaáreadosaberedidáticaespecífica.

 Apoiaroestágionoscursosdelicenciatura,visando
trabalho sistemático de conexão entre a formação
acadêmicadosgraduandoseasdemandasdarede
públicadeeducaçãobásica.

 Fomentaracriaçãodecursos,presenciaiseàdis
tância, e programas especiais para assegurar for
mação específica de docentes não licenciados ou
licenciadosemáreadiversaadeatuaçãodocente,
emefetivoexercício.

META3

Formar50%dosprofessoresdaeducaçãobásica
emníveldepósgraduaçãolatoestrictosensue
garantirtodaaformaçãocontinuadaemsuaárea
deatuação.

 Criar e divulgar portais eletrônicos para subsidiar o
professor na preparação de aulas, disponibilizando
gratuitamenteroteirosdidáticosematerialsuplemen
tar.

 Garantir,noprazodeatécincoanos,ocumprimento
doPlanodeCarreiradosprofissionaisdaeducação
doMunicípio, no tocante à qualificação profissional
emníveldepósgraduação.

 GarantirqueosprofissionaisdaeducaçãodaRede
PúblicaMunicipal,enquantoestudantesdecursosde
pósgraduaçãostrictosensu,sejamliberadosplena
menteparaestudos,cumprindooEstatutodoMagis
tériodoMunicípiodeFortaleza.

 Contribuir,emregimedecolaboração,paraoplane
jamentoedimensionamentodademandaporforma
çãocontinuadadosprofissionaisdaeducaçãobási
ca,fomentandoarespectivaofertaporpartedasins
tituições públicas de educação superior, de forma
orgânica e articulada às políticas de formação do
Município.

 Acompanharapolíticanacionaldeformaçãodepro
fessores da educação básica, que define as diretri
zes nacionais, áreas prioritárias, instituições forma
doras e processos de certificação das atividades
formativas.

 Realizar adesão ao programa de composição de
acervodeobrasdidáticas,paradidáticasede litera
tura e de dicionários, e programa específico de
acessoabensculturais, incluindoobrasemateriais
produzidosemLibraseemBraille,semprejuízode
outros,aseremdisponibilizadosparaosprofessores
daredepúblicadeeducaçãobásica, favorecendoa
construção do conhecimento e a valorização da
culturadainvestigação.


3.10 Valorização dos Profissionais da Educação: 3.10.1
Diagnóstico:AvalorizaçãodosprofissionaisdaEducaçãoexige
medidas administrativas e pedagógicas que considerem uma
política de Gestão de Pessoas respaldada, de um lado, na
implementação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários

(PCCS,)queatendaaosdiferentesníveisdeformaçãodopro
fissional, e de outro, focada em um processo de formação
continuada, voltada para as condições de trabalho a serem
ofertadasaosprofessores.Assimsendo,iniciaseestediagnós
tico pela análise da realidade atual da formação docente em
Fortaleza.OsdadosconstantesdaTabela46demonstramque,
consideradas as quatro dependências administrativas
(estadual, federal,municipaleprivada),háumtotalde22.750
professoresqueintegramoquadrodomagistérionomunicípio
deFortaleza.Analisandoessequantitativodedocentessegun
dooníveldeformação,observasequeasredespúblicascon
tamcommaisde95%dessesprofissionaiscomnívelsuperior,
sendodiminutoototalcomnívelmédio.Naredeprivadaéque
seencontraumsignificativonúmerodeprofessoresaindacom
formaçãodenívelmédio (27,2%),sendo72,4%detentoresde
nível superior. Vale ressaltar a existência de 48 professores
leigos(46naredeprivadae2naredemunicipal),cujaforma
çãoésomentedonívelEnsinoFundamental.Noqueserefere
aosdaredemunicipal,essesprofessoresnãoestãolotadosem
sala de aula e estão aguardando aposentadoria, exercendo
funções de apoio. Para as instituições privadas, o Sistema
MunicipaldeEnsino,atravésdoConselhoMunicipaldeEduca
ção, que as normatiza, credencia, autoriza e acompanha na
EducaçãoInfantil,háumadeterminaçãode,aodetectaresses
professoresatuandonadocência,nãocredenciara instituição
enãoautorizarofuncionamentodaEducaçãoInfantil,atéque
sejamsubstituídosporprofissionaisdevidamentehabilitados.


TABELA46
MUNICÍPIODEFORTALEZA

NºDEDOCENTESPORNÍVELDEFORMAÇÃOE
DEPENDÊNCIAADMINISTRATIVA

2014

NÍV.FORM.

DEP.

ADMINIT.

ENSINO

FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO

ENSINO

SUPERIOR
TOTAL

ABS % ABS % ABS % ABS %

ESTADUAL   14 0,3 5.594 99,7 5.608 100

FEDERAL   7 2,5 273 97,5 280 100

MUNICIPAL 2  284 3,6 7.544 96,4 7.830 100

PRIVADA 46 0,4 2.921 27,2 7.818 72,4 10.805 100

TOTAL 48 0,2 3.226 14,2 19.476 85,6 22.750 100

Fonte:SEDUC/COAVE/CEGED/EDUCACENSO2014
 Os dados constantes da Tabela 47, a seguir,
mostrama distribuição dos professores em exercício na rede
deensinomunicipal,segundooníveldeensinoemqueatuam.
Observase pelos mencionados dados, consolidados pelo
Censo Escolar de 2014, que, do total de 7.830 docentes do
magistério municipal, 1929 atuam na Educação Infantil, o
quecorrespondea24,6%,e5.901lecionamnoEnsinoFunda
mental, equivalendo a 75,4%. Desses professores, 808 se
dedicamàEJA,ouseja,13,7%domagistériodoEnsinoFun
damental.

TABELA47
MUNICÍPIODEFORTALEZA

PROFESSORESEMEXERCÍCIONAREDEMUNICIPALPOR
NÍVELDEFORMAÇÃOEETAPA/MODALIDADEDE

ATUAÇÃO
2014

NÍV.FORM.

ÁREA

ATUAÇÃO

ENSINO

FUNDAMENTAL

ENSINO

MÉDIO

ENSINO

SUPERIOR
TOTAL

ABS % ABS % ABS % ABS %

Ed.Infantil 2 0,1 162 7,9 1.765 92,0 1.929 100

Ens.Fundamental   122 2,1 5.779 97,9 5.901 100

Ens.Médio        

Ed.Especial(*)     6 100 6 100

EJA(*)   21 2,6 787 97,4 808 100

TOTAL 2  284  7.544  7.830 100
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Fonte:SEDUC/COAVE/CEGED/EducaCenso2014
NOTA:(*) Os totais expressam somente as etapas de ensino

EducaçãoInfantileEnsinoFundamental,ondeestão
inclusosEJAeEducaçãoEspecial.


 Em outra perspectiva, dados da Coordenadoria
dePlanejamento(COPLAN)daSecretariaMunicipaldaEduca
ção,constantesdaTabela48, com focoapenasna formação
denívelsuperiordosprofessores,emsériehistóricarelativaao
períodode2011a2014, demonstramqueécrescente oper
centualdeprofessorescomnívelsuperioremtodasas redes.
Poressesmesmosdados,tambémseobservaqueasinstitui
ções privadas mantêm, no período em estudo, os menores
percentuaisdedocentescomnívelsuperior.Naanálisedessa
realidade,noqueserefereàredemunicipal,aCoordenadoria
de Gestão de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal da
Educação aponta como fatores que favoreceram a obtenção
desses índices registrados: Aampliaçãodonúmerode insti
tuições de nível superior que ofertaram cursos de graduação
emRegimeEspecial;OdesenvolvimentodaPlataformaPaulo
Freire;AaposentadoriadeprofessorescomnívelMédio;A
promoçãopelasCoordenadoriasdeEnsinoFundamentalede
Educação Infantil de ações de formação continuada para os
docentes.ArealizaçãodeConcursosPúblicos.


TABELA48

MUNICÍPIODEFORTALEZA
DADOSSITUACIONAISDEFORTALEZA

2011a2014


ANO
PROFESSORESCOMNÍVELSUPERIOR

MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA

2011 96,6% 98,74% 65,95%

2012 97,38% 99,98% 67,77%

2013 97,37% 99,73% 70,18%

2014 98,69% 99,7 72,4


Fonte:COPLAN/PMF2014

 OutroestudodaCOPLAN,cujosdadosconstam
daTabela49,trazonúmerodeprofessoresdeFortalezacom
formaçãoemníveldePósGraduação,distribuídospelasdife
rentes redes de ensino, e faz uma comparação com essa
mesmarealidadeemníveldePaís.Nocitadoestudo,constata
sequea rededeensinomunicipal já registrava,desde2010,
mais de 50% dos seus professores com nível de Pós
Graduação, tendoalcançado67,97%,em2014.Enquanto isto
ocorrena redemunicipal,noperíodode2010a2013,a rede
estadual não chegou ao percentual de 40%e a rede privada
não alcançou 15%. No âmbito do Brasil, o maior percentual
registradofoi31,75%,em2014.

TABELA49
NºDEPROFESSORESCOMPÓSGRADUAÇÃO

EMFORTALEZAENOBRASIL
2010a2014



ANO
PROFESSORESCOMPÓSGRADUAÇÃO

MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA BRASIL

2010 52,18% 39,85% 12,54% 24,50%

2011 58,34% 37,60% 13,39% 26,14%

2012 59,53% 38,46% 13,99% 27,89%

2013 63,97% 38,56% 13,45% 29,76%

2014 67,97%   31,76%

Fonte:COGEP/PMF2015

 Segundo a COGEP, vários fatores contribuíram
para que essa realidade fosse alcançada na rede pública de
ensino,como:ImplantaçãodoPCCS(PlanodeCargos,Car
reiraseSalários)compromoçãohorizontaleprogressãoverti
cal;Liberaçãode2(duas)horasdacargahoráriaparadocen
tesetécnicosemeducaçãoparaestudosdeGraduaçãoePós
Graduação   mediante solicitação da Comissão
EspecialdeAvaliação,em2013.Liberaçãoparcialouintegral
paraestudosdeMestradoeDoutorado;ConvêniocomaUFC
ecomaUECE,nosanosde2009e2012,financiandometade
do curso de Mestrado Profissionalizante;  Parceria com o
IFCE,entreosanosde2007e2008,paraofertadeumcurso
de especialização em Educação de Jovens e Adultos para a
RedeMunicipal de Ensino;  Cursos de PósGraduaçãomais
frequentementeconcluídospelosprofessores:Psicopedagogia,
CoordenaçãoEscolar,CoordenaçãoeGestãoEscolar, Plane
jamentoEducacionaleMetodologiadoEnsino;Convêniocom
instituições de Ensino Superior para realização de cursos de
MestradoeDoutoradoemáreasdepesquisaconvergentecom
a Política Educacional do Município de Fortaleza;  Parceria
comprogramasfederaiscomooUAB(GestãoPedagógica)eo
PARFOR; Desenvolvimento de ações que favoreçama per
manência, na rede pública de ensino, do professor pós
graduado, através de ações como: formação continuada, e
liberaçãoparcialeintegraldosprofissionaisdomagistériopara
estudo deMestrado eDoutorado no estado, e tempo integral
quandoministradoemoutroestadooupaís;Deoutromodo,
houveacontribuiçãodefatoresrelacionadoscomaremunera
ção dos profissionais do magistério:  Reajustes anuais dos
saláriosdosprofessores;Gradativaelevaçãodopercentualdo
FUNDEB destinado ao pagamento dos professores da rede
pública, considerando que Fortaleza já utiliza 100% desses
recursos;ReajustediferenciadoparaoMagistériocomparado
com as demais categorias da Rede Municipal;  Destinação
integraldoreajustedo“Custoaluno”doFUNDEBparareajuste
salarialdacategoriaMagistério.Comestesprocedimentos, foi
possívelobteraevoluçãodoPisoSalarialProfissionalmostra
danaTabela50,aseguir:


TABELA50
EVOLUÇÃONOVALORDOPISODOMAGISTÉRIO

(DATABASE:JANEIRO)


ANO VALOR(R$) ÍNDICE(%) PREFEITURADE

FORTALEZA

2010 1.024,67 7,86 1.175,29

2011 1.187,97 15,94 1.439,03

2012 1.450,54 22,2 1.780,80

2013 1.567,00 7,97 1.922,73

2014 1.697,39 8,32 2.082,73

2015 1.917,78 13,01 2.353,70

Fonte: ASSESSORIADECOMUNICAÇÃOSOCIAL DOMEC
2015.

 Com relação ao Piso Salarial Profissional é im
portante destacar que existe controvérsia entre os valores
pagospelooMunicípiodeFortalezaedefinidospeloMEC,e
osdefendidospelossindicatosdeprofessores,queentendem
queaLei11738/08prevêoprimeiroreajusteem2009,einclui
o ano de reajuste dentro do cálculo de crescimento do valor
anualmínimoporaluno, totalizandoumvalor deR$ 2.966,42
para 2015. Analisados estes aspectos relacionados com a
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formaçãodocenteeoPCCS, vejamosa realidadedascondi
ções de trabalho ofertadas, tendo em vista que essas condi
çõescumpremumpapelrelevantenodesempenhodosdocen
tes e, em consequência, na qualidade da educação escolar.
Em decorrência de condições de trabalho desfavoráveis alia
dasàdesinformaçãosobreousoadequadodavozedopró
prio corpo, surgem em escala crescente os distúrbios ocupa
cionais. Asmanifestações destes distúrbiosnão têm recebido
doPoderPúblicoaatençãoqueagravidadedasituaçãocons
tatada requer, o que tem gerado a consequente elevação do
absenteísmo, dos índices de afastamento para tratar de pro
blemas de saúde e dos casos de readaptação de função.
Cumpre,contudo,ressaltarainiciativadoInstitutodePrevidên
ciadeFortalezaIPMaodesenvolver,nomunicípio,oProgra
ma de Saúde Ocupacional do qual faz parte o “PróMestre”,
emborasereconheçaquesuaáreadeabrangênciaestámuito
aquém das reais necessidades constadas. Ainda como parte
das condições de trabalho, umbreve exameda situaçãodos
recursospedagógicosàdisposiçãodosdocentes,nasescolas
municipais,revelaquerecursosaudiovisuaisdeapoioàsativi
dades docentes como TV, vídeo, projetor de slides e DVD,
encontramseemgrandepartenasescolas.Poroutrolado,são
raras as unidades escolares que possuem salas apropriadas
paraabrigarrecursosmultimídia.Conformeinformaçõesdispo
níveis, asescolas, deummodogeral, possuemmateriaispe
dagógicosatualizadosparautilização.3.10.2Diretrizes:Apro
duçãodoconhecimentoeacriaçãodenovas tecnologiasde
pendem do nível e da qualidade da formação das pessoas.
Assim,avalorizaçãodosprofissionaisdaeducaçãodevepau
tarseemumaPolíticadeGestãodePessoascomfocoemum
PCCS efetivo, do qual faça parte um processo formativo que
assegureodesenvolvimentodapessoadoeducadorenquanto
cidadão e profissional. O desempenho do professor precisa
estarfortalecidonodomíniodosconhecimentos,objetodoseu
trabalho,edemetodologiasquepromovamaaprendizagemdo
aluno, cumprindo reforçar: o compromisso do professor deve
sercomaaprendizagemdoseualuno.Nessaperspectiva,são
diretrizesdavalorizaçãodosprofissionaisdaEducação: •Jor
nada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos
alunos,concentradaemumúnicoestabelecimentodeensinoe
queincluaotemponecessárioparaasatividadescomplemen
taresaotrabalhoemsaladeaula.•Saláriocondignoecompe
titivocomoutrasocupaçõesquerequeremnívelequivalentede
formação.•Garantiadecondiçõesadequadasdeformação,de
trabalho e de remuneração aos trabalhadores da educação,
visando bom desempenho e compromisso com a aprendiza
gemdosalunos,eparticipaçãonotrabalhodeequipe,naesco
la.•Instituiçãodeprogramapróprioouemregimedecolabora
ção para formação inicial e continuada dos profissionais da
educação.•Criaçãoeimplementaçãodeumaleiquegarantaa
revisãodasdistorçõesdoenquadramentodoPlanodeCarrei
ras,CargoseSaláriosparaosprofissionaisdaeducação (Lei
Municipalnº9249/2007),privilegiandoaformaçãoeamelhoria
das condições de trabalho. • Valorização do trabalhador da
educação,representadopelodesempenhoeficazeeficienteno
trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabili
dade, realização de cursos de atualização e desenvolvimento
profissional. • Garantia de execução do período probatório,
tornandooprofessorefetivoestável,apósavaliaçãodoConse
lhoEscolar e doCoordenadorPedagógico, garantindoo con
traditórioeaampladefesa. •Envolvimentodetodaacomuni
dade escolar na discussão e elaboração do Projeto Político
Pedagógico, respeitadasasespecificidadesde cada escola. •
IncorporaçãonoNúcleoGestordaescoladeprofessorescoor
denadores pedagógicos que acompanhem as dificuldades
enfrentadaspeloprofessor.•Planejamentoderedenoquese
refereà lotaçãodostrabalhadoresdaeducação,atentandose
paraanecessidadedereordenamento,oquesignificaamplia
çãodoquadroefetivoereduçãodascontrataçõestemporárias
àssituaçõesaferidasemlei.•Qualificação/formaçãoadequada
dostrabalhadoresdaeducaçãoaosníveis,etapasemodalida
des de ensino, nos quais atuam. • Dotação das escolas de
estruturafísica,materialedepessoal,necessáriasaoexercício
do magistério e demais atividades de suporte à docência.
3.10.3 Objetivos: • Implementar uma Política de Formação e

ValorizaçãodosProfissionaisdaEducaçãodoMunicípio,asse
gurando: • Execução dos dispositivos legais de promoção e
progressão funcionaldosprofissionaisdomagistérioedemais
trabalhadoresdaeducação,constantesnoPCCSdaEducação
e da Gestão Pública. • Desenvolvimento de um processo de
formação continuada, em serviço, para os profissionais da
educação,garantindolhespermanêncianafunçãoparaaqual
estãosendocapacitados,peloprazomínimode2(dois)anos.•
Definição de processos e instrumentos de planejamento,
acompanhamentoeavaliaçãododesempenhodosdocentese
dosdemaisprofissionaisdaeducação.•Provisãodecondições
físicas, materiais e de pessoal necessárias à expansão do
ensino e ao eficiente desempenho docente. • Implementação
de processo sistemático de acompanhamento e avaliação da
PolíticadeValorizaçãodoMagistério,porinstânciarepresenta
tivadacategoriaprofissional.

3.10.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:


META1


Garantir, em regime de colaboração com a
UniãoeoEstado,noprazodeumanodevigên
ciadestePME,políticamunicipaldeformaçãoe
valorização dos profissionais da educação,
assegurando que todos os professores da
educação básica possuam formação específica
denívelsuperior,obtidaemcursodelicenciatu
ranaáreadeconhecimentoemqueatuam.

ESTRATÉGIAS

 Garantir pormeio de concurso público a partir da
entrada em vigor deste PME, em conformidade
com o PCCS, o ingresso na carreira do grupo
magistériosomenteaosportadoresdelicenciatura,
emcursos reconhecidos,obtidaem instituiçõesde
ensino superior devidamente credenciada por
órgãonormativocompetente.

 Identificaremapear,apartirdoprimeiroanodeste
plano,osprofessoresefetivosquenãopossuema
formação compatível com a função que exercem,
demodoarespaldarprogramasdeformaçãoinicial
econtinuada.

 Assegurar e financiar,gradativamente, oacessoà
formaçãodenívelsuperior,emcursosde licencia
turacompatíveiscomafunçãoexercida,àtotalida
dedosprofessoresdeEducaçãoInfantiledeséries
iniciais do Ensino Fundamental, modalidade de
EducaçãodeJovenseAdultos.

 Incluir em cursos de formação continuadaconteú
dos básicos sobre educação de pessoas com
necessidadesespeciais,naperspectivadainclusão
educacionaledaintegraçãosocial.

 Possibilitarcursosdegraduação,pósgraduaçãoe
atualização destinados à formação do pessoal de
apoio para administração escolar, atividades de
multimeios, biblioteca, infraestruturaealimentação
escolar.

 Fortaleceraparceriacomprogramasfederaispara
viabilizaraformaçãoemserviço.

 Colaborar coma reforma curricular dos cursosde
licenciatura e estimular a renovação pedagógica
desses cursos, de forma a assegurar o foco no
aprendizadodoaluno,dividindoacargahoráriaem
formação geral, formação na área do saber e
didática específica, e incorporando as tecnologias
modernasdeinformaçãoecomunicação.
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 Incentivaraparticipaçãoemprogramapermanente
de iniciaçãoàdocênciaaestudantesmatriculados
em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a
formaçãodeprofissionaisparaatuarnomagistério
daeducaçãobásica.

 Incentivar aparticipaçãoemprogramade conces
sãodebolsas/convênios/cotasdeestudosparaque
osprofessoresdeidiomasdasescolaspúblicasde
educação básica realizem estudos de imersão e
aperfeiçoamentonospaísesque tenhamcomo idi
omanativoaslínguasquelecionam.

META2

Formar em nível de pósgraduação 80% dos
professores da educação básica, até o último
anodevigênciadestePME,egarantiratodosos
profissionaisdaeducaçãobásicaformaçãocon
tinuada em sua área de atuação, considerando
asnecessidades,demandasecontextualizações
dosSistemasdeEnsino.

 Garantiraostrabalhadoresdaeducação,apartirdo
primeiroanodevigênciadesteplano,aoportunida
dedeacessoa cursosdePósGraduação, Latoe
Stricto Sensu, com cotas anuais financiadas por
suasinstituiçõese/ourededeensino,beneficiando
professores,técnicos,gestoresedemaisservidores
da educação, assegurando 80% do atendimento
aos profissionais comexercício em unidade esco
lar,assegurandoaosaprovadosemcursosdepós
graduaçãostrictosensu,licenciamentoremunerado
paracursáloemconformidadecomasexigências
dasinstituiçõesdeEnsinoSuperior.

 Garantiraofertagradativa,apartirdoprimeiroano
de vigência deste Plano, de programas de forma
çãocontinuadaemserviçoparatodososprofissio
naisdaeducação.

META3

Valorizar os profissionais do magistério das
redes públicas de educação básica, a fim de
equipararorendimentodosdemaisprofissionais
comescolaridadeequivalente, atéo final do6º
anodevigênciadestePME.

 Universalizar, gradualmente, o regime de trabalho
de tempo integralde200horas,preferencialmente
cumpridoemumúnicoestabelecimentodeensino,
estimulando o regime de colaboração Estado e
Município.

 Destinar tempo reservado a estudo e preparação
deaulas,avaliaçõesereuniõespedagógicas,con
formedispõealegislaçãofederalpertinente.

 Proceder, a partir do 1º anoaté o final do6º ano
destePlano,aequiparaçãodacarreiradeprofessor
da educação pública com os demais profissionais
denívelsuperiordoMunicípiodeFortaleza.

META4

Assegurar,ao finaldoprimeiroanodevigência
deste plano, a execução de Plano de Carreira
na íntegra para os profissionais da educação
básicadoSistemadeEnsinoMunicipaletomar
comoreferênciaoPisoSalarialNacionalProfis
sional,definidoemleifederal,nostermosdoart.
206,VIII,daConstituiçãoFederal.

 Assegurar salário condigno de acordo com a pro
gressãofuncional,garantidaareposiçãosalarialna
database,conformeaLeidoPisoNacionaldoMa
gistério.

 Realizar,noâmbitodomunicípio,semprejuízodos
direitos adquiridos atualização de forma contínua
doPlanodeCargoseCarreiradosprofissionaisdo
magistério da redemunicipal de ensino, instituído
pelaLeiMunicipalnº9.249/2007,de10dejulhode
2007.

 Assegurar, em até dois anos da aprovação deste
plano, o direito à revisão do enquadramento do
PCCS – Lei 9249/07, para garantir a inclusão do
tempodeserviço como integrantedadefiniçãoda
novamatrizsalarial,comefeitosfuncionaisretroati
vosa2007.

 Introduzir, progressivamente, a partir do primeiro
anodevigênciadestePlano,programasdirigidosà
saúdeeprevençãodedistúrbios laboraisqueafe
tam a voz, a postura corporal, como também o
equilíbrio emocional dos trabalhadores da educa
ção. Concomitantemente, oferecer programas que
abordem os relacionamentos humanos, aos quais
estãoexpostososprofissionaisemseucotidiano.

 Desenvolver,emdoisanos,umsistemadereorde
namentoderedecomvistasàadequaçãodoqua
drodostrabalhadoresdaeducaçãoàsreaisneces
sidadesdoSistemadeEnsino.

 Realizarestudossobreo impactodoPCCSnaor
ganizaçãoedesenvolvimentodoensinoemconso
nânciacomaLeidoPisoNacionaldoMagistérioe
comoEstatutodoMagistériodeFortaleza.

 Assegurar às escolas instalações físicas emateri
ais necessários ao desenvolvimento eficiente das
atividadespedagógicas.

 Dotarasescolasdepessoal,emnúmeroe forma
çãoadequadaparaoexercíciodasfunçõesdedo
cência,deapoioàdocênciaedasatividadesmeio
eafinsàdocência,assegurandolotaçãodeprofes
soresauxiliaresemtodasassalasdeEducaçãoIn
fantil.

 Implementarem1 (um)anooacompanhamentoe
a avaliação periódicos da qualidade do desempe
nhodosdocentesedemais trabalhadoresdaedu
cação, inclusive como subsídio à definição de ne
cessidades de formação continuada, sem prejuízo
aosprofissionais, em consonância comoEstatuto
doMagistério.

 Estruturara redemunicipaldeeducaçãodemodo
que,atéo iníciodo terceiroanodevigênciadeste
PME, 90%, no mínimo, dos respectivos profissio
naisdomagistérioe75%,nomínimodosrespecti
vosprofissionaisdeeducaçãonãodocentessejam
ocupantesdecargosdeprovimentoefetivoeeste
jamemexercício.

 Melhorar o Banco de Dados acerca da situação
funcional dos professores do magistério e demais
trabalhadoresdaeducação,parasuporteaoplane
jamentoereordenamentodarede.

 Realizar adesão ao programa de composição de
acervodeobrasdidáticas,paradidáticasedelitera
turaededicionários,formaçãoeprogramaespecí
fico de acesso a bens culturais, incluindo obras e
materiais produzidos em Libras e em Braille, sem
prejuízo de outros, a serem disponibilizados para
osprofessoresedemaisprofissionaisda redepú
blica de educação básica, favorecendo a constru
çãodoconhecimentoeavalorizaçãodaculturada
investigação.


3.11GestãoDemocráticadaEducação: 3.11.1Contextualiza
ção:AGestãodaredepúblicamunicipaldeensinodeFortale
zaéregulamentadapormeiodaLeiComplementarnº0169,de
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12desetembrode2014,que “DispõesobreaGestãoDemo
cráticaeParticipativa”dacitadaRede.Namencionadaregula
mentação foramestabelecidosos seguintesprincípiosnortea
dores: I.participaçãodacomunidadenadefiniçãoena imple
mentaçãodedecisõespedagógicas,administrativasefinancei
ras,pormeiodeórgãoscolegiados;II.respeitoàpluralidade,à
diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos
humanosemtodasasinstânciasdaredepúblicamunicipalde
ensino de Fortaleza; III. autonomia das unidades escolares,
nostermosdalegislação,nosaspectospedagógicos,adminis
trativos e financeiros; IV. transparência da gestão da escola
pública de Fortaleza, nos aspectos pedagógicos, administrati
vosefinanceiros;V.garantiadequalidade,traduzidapelabus
caconstantedoplenodesenvolvimentodapessoa,dopreparo
para o exercício da cidadania e da elevação permanente do
nível de aprendizagem dos alunos; VI. democratização das
relaçõespedagógicasedetrabalho,criaçãodeambientesegu
ro, propício ao aprendizadoe à construção do conhecimento;
VII. valorização do profissional da educação; VIII. escolha de
DiretorEscolar,ViceDiretorEscolar,SuperintendenteEscolar,
SecretárioEscolareCoordenadorPedagógicoatravésdeSe
leçãoPública,garantidaamplapublicidade.Atítulode“Dispo
siçõesIniciais”daGestãoDemocrática,areferidaLeipreconiza
queessaGestão“seráefetivadaporintermédiodosseguintes
mecanismosdeparticipação,aserregulamentadospeloPoder
Executivo: I.ÓrgãosColegiados: a)ConferênciaMunicipal de
Educação;b)ConselhoMunicipaldeEducaçãodeFortaleza;c)
Assembleia Geral Escolar; d) Conselho Escolar; e) Grêmio
estudantil; f) Unidade Executora dos Recursos Financeiros
(UERF).II.DireçãodaUnidadeEscolar.”ApartirdaLeisupra
citada,temseumprocessovoltadoparaasseguraraqualidade
da participação dos segmentos representados nos diferentes
organismoscolegiados,especialmentenosConselhosEscola
res.Nessecontexto,garanteseoincentivo,promoçãoedivul
gaçãoparaaorganizaçãoe funcionamentodeGrêmiosEstu
dantis, como forma de fortalecimento na escola, do exercício
consciente da cidadania e do protagonismo juvenil dos estu
dantes.Essesprocedimentossãofundamentaisnaconstrução
e aperfeiçoamento da gestão democrática e participativa da
educaçãopúblicaquesepretendeparaFortaleza.3.11.2Dire
trizes: • Democratização, transparência, desburocratização e
descentralizaçãodaGestãoEducacional. •Ampliaçãoe forta
lecimentodosmecanismosparticipativosnaGestãodaEduca
çãoMunicipal. •Definição de uma sistemática de controle in
terno e externo do Sistema de Ensino Municipal. • Fortaleci
mentodoRegimedeColaboraçãoentreasesferasadministra
tivas do Governo. • Transparência dos atos de Gestão e de
Governo.3.11.3Objetivos: •FortaleceraGestãoDemocrática
e Participativa na rede pública municipal de ensino, tendo a
escolacomosuaunidadebásicaeestabelecendoosníveisde
responsabilidade de cada órgão integrante desse sistema, na
construção da qualidade da participação. • Assegurar a pro
gressivaautonomiapedagógica,administrativaefinanceiradas
escolas.•Implementarumasistemáticadeavaliaçãoinstitucio
nalemtodasasinstânciasdaredepúblicamunicipaldeensino.
• Fortalecer o regime de colaboração entre o Município de
Fortaleza, oEstado doCeará e aUnião, operacionalizandoo
comoinstrumentodeconstruçãodaqualidadesocialdaeduca
ção. • Estimular a colaboração entre a SME, os Distritos de
Educaçãoeasunidadesescolaresintegrantesdasredespúbli
caseinstituiçõesprivadasdeensino,favorecendoodesenvol
vimentodeumProjetoPolíticoPedagógicocomprometidocom
aaprendizagemdoaluno.

3.11.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:


META1

Assegurarcondições,noprazodedoisanos,para
aefetivaçãodagestãodemocráticadaeducação,
comfortalecimentodautilizaçãodecritériostécni
cosdeméritoedesempenhoeàconsultapública
à comunidade escolar, no âmbito das escolas
públicas, prevendo recursos e apoio técnico do
MunicípiocontandocomoapoiodoEstadoeda
Uniãoparatanto.

ESTRATÉGIAS

 ConsolidarosinstrumentosdaGestãoDemocrática
daEducaçãoematonormativo,fortalecendoasis
temáticadeescolhadedirigentesatravésdesele
çãopúblicaeoexercíciodagestãonaredepública
municipal deensino, comorientações norteadoras
dofuncionamentodasinstânciasemecanismosde
participação coletiva dos representantesda comu
nidade escolar: alunos, professores, funcionários,
paisecomunidade.

 Implementar um Fórum Anual para avaliação do
Regime de Colaboração entre as instâncias de
Governo(Federal,EstadualeMunicipal).

 ElaborarumManual,comaparticipaçãodaComu
nidadeEscolar, fundamentadonaLeiComplemen
tarnº0169,de12desetembrode2014,queDis
põesobreaGestãoDemocráticaeParticipativada
RedeMunicipaldeEnsinodeFortaleza, queesta
beleçalinhasdeaçãonorteadorasdosprocedimen
tosdecontroleinternoeexternodosistemadeen
sino municipal, assegurando a progressiva auto
nomia pedagógica, administrativa e financeira das
instituições escolares e definindo sistemáticas de
acompanhamento e avaliação do desempenho
administrativo, pedagógicoe financeirodosistema
deensino.

 Planejar,executareacompanhar,deformapartici
pativa, sistemáticas de avaliação de desempenho
das instituiçõesdaeducaçãodoMunicípiodeFor
taleza, abrangendo instâncias e segmentos envol
vidos – instituições escolares, Distritos de Educa
ção,SecretariaMunicipaldeEducaçãoSME,pro
fissionaisdaeducação–,como tambémsistemáti
cas de avaliação da aprendizagem com foco nas
metastraçadas.

 Desenvolverumprocessodeformaçãocontinuada,
em serviço e para o serviço da sua competência,
dosTécnicosdaSME,dosDistritosdeEducação,
dos Núcleos Gestores das instituições escolares
(Diretores,ViceDiretores,CoordenadoresPedagó
gicos,SecretáriosEscolares) e dos demaisprofis
sionaisqueapoiamdiretamenteaGestão:Orienta
doresEducacionais,SupervisoresEscolaresePro
fessoresReadaptados.

 Assegurar o apoio técnico na elabora
ção/reelaboração, execução, avaliação e acompa
nhamentodoPlanodeGestãoedoProjetoPolíti
coPedagógicodainstituição,garantindoumtempo
específicoparaestasações.

 Definir uma sistemática de articulação Esco
la/DistritodeEducação/SME,que favoreçauma li
nhadeaçãointegradaemfavordosucessodains
tituição escolar nos campos administrativo, peda
gógicoefinanceirocomarticulaçãodoensinoeda
gestãonastrêsinstânciasqueintegramaredepú
blicadeensino.



477

P
LA

N
O

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
>

>


 
 

 ElaborareexecutarumProgramadeReformas,de
Conservação e Manutenção das instituições edu
cacionais, que garanta estruturas físicas adequa
das,conformeumpadrãobásicodereferênciaado
tadopeloMunicípio,baseadonoCustoAlunoQua
lidadeCAQerecursospedagógicos,materiaisefi
nanceirosnecessáriosaodesenvolvimentoeficien
te do Plano de Gestão e do Projeto Político
Pedagógicodasinstituições.

 Realizar Avaliação Anual do Plano Municipal de
Educação(PME),objetivandoomonitoramentoea
efetivação das ações com foco na execução das
MetaseEstratégiasprevistas.

 Assegurar a permanência das crianças e adoles
centes na escola e a promoção dos seus direitos
humanos, através da articulação das políticas pú
blicas (saúde, assistênciasocialeetc.) apartir da
escola,garantindoacoresponsabilização.

 Incentivare fortaleceraparticipaçãodecriançase
adolescentesnaescolaapartirdosgrêmiosescola
res.

 Promover a escola como um espaço acessível e
democrático que assegure a participação e o de
senvolvimentodeaçõesvoltadasparaacomunida
de.

3.12FinanciamentodaEducação:3.12.1Diagnóstico:ACons
tituiçãoFederal (CF)de1988,emconcordânciacomaDecla
raçãoUniversaldosDireitosHumanoseaConvençãoInterna
cionalsobreosDireitosdaCriança,determinou,expressamen
te,queaEducaçãoéumdireitoconstituído,umavezobserva
do“ofundamentodaobrigaçãodopoderpúblicodefinanciálo”
(PNE, 2001:132). Necessita, portanto, da implementação de
instrumentos que viabilizem a consecução de ações efetivas
queoassegurem,entreeles,aimplantaçãodeumapolíticade
financiamento da educação.A Lei de Diretrizes e Bases da
EducaçãoNacional (LDBEN)apresentaas fontesde recursos
destinadasàeducação,noart.68,sendo:receitadeimpostos
própriosdaUnião,dosestados,doDistritoFederaledosmuni
cípios;receitadetransferênciasconstitucionaiseoutrastrans
ferências;receitadosalárioeducaçãoedeoutrascontribuições
sociais;receitadeincentivosfiscaiseoutrosrecursosprevistos
emlei.Emseuart.212aConstituiçãoFederal(CF)estabelece
a vinculaçãodeumpercentualmínimode recursos tributários
paraaeducação:“AUniãoaplicará,nuncamenosdedezoito,e
osEstados,oDistritoFederaleosMunicípiosvinteecincopor
cento, nomínimo, da receita resultante de impostos, compre
endida a proveniente de transferência, naManutenção eDe
senvolvimentodoEnsino”.AConstituiçãoFederal,emseuart.
6º, prevê a educação como um direito social, sendo que ao
Estado é obrigatório garantir educação básica gratuita dos 4
(quatro)aos17(dezessete)anosdeidade,inclusiveparatodos
osqueaelanãotiveramacessonaidadeprópria,aprogressi
vauniversalizaçãodoEnsinoMédiogratuito,atendimentoedu
cacional especializado a pessoas com deficiências e atendi
mentoemcrecheepréescolaàscriançasdezeroacincoanos
de idade (art. 208, comalterações dasEmendasConstitucio
nais nº 14/1996, 53/2006 e 59/2009). À União foi atribuída a
responsabilidade pela organização do ensino federal e dos
territórios, financiamento das instituições federais de ensino,
prestando assistência técnica e financeira aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de
seussistemasdeensinoeoatendimentoprioritárioàescolari
dade obrigatória (art. 212, CF3). A atuação de cada esfera
administrativaéapresentadada seguintemaneira:Municípios
comatuaçãoprioritárianoEnsinoFundamentalenaEducação
InfantileEstadoseDistritoFederalnoEnsinoFundamentale
Médio,definindoformasdecolaboraçãoentresi(art.211,CF).

Apartir daEmendaConstitucional n° 53, de19dedezembro
de2006,daLein°11.494,de20dejunhode2007edaMedida
Provisória n° 339, de 28 de dezembro de 2006 foi criado o
FundodeManutençãoeDesenvolvimentodaEducaçãoBásica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
Regulamentado e implantado em 2007, em substituição ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentaledeValorizaçãodoMagistério (FUNDEF),oFUNDEB
dispõe sobre amanutenção e desenvolvimento da Educação
Básicaapartirdaredistribuiçãoequitativaderecursosentreo
Estado e seus Municípios e complemento da União, como
também estabelece um valor mínimo por aluno, com valores
diferenciadosporetapaemodalidadedeensinodaEducação
Básica de todo o país. A substituição do FUNDEF pelo
FUNDEBrepresentouumgrandeavançono financiamentoda
EducaçãoBásica,ao incluiraEducaçãoInfantil,oEnsinoMé
dioeaEducaçãodeJovens,AdultoseIdososnocômputoda
distribuição dos recursos, favorecendo o atendimento às de
mandas até então excluídas daquele Fundo. O FUNDEB é
constituído,emcadaestado,porumfundo,denaturezacontá
bil, comvigênciaaté2020,comosmesmosmecanismosque
constituíramoFUNDEF.Écompostoporrecursosdospróprios
estadosemunicípios,origináriosde20%dosseguintesimpos
tos e transferências: ICMS, FPE, FPM, IPIexp, LCN° 87/96,
ITR, IPVAeITCMD.Os impostosIPTU,ITBI, ISSeIRRFnão
entramnacomposiçãodoFUNDEB4.
3 Art.212CF. A união aplicará, anualmente, nuncamenos de
dezoito,eosEstados,oDistritoFederaleosMunicípiosvintee
cincoporcento,nomínimo,dareceitaresultantedeimpostos,
compreendidaaprovenientedetransferências,namanutenção
edesenvolvimentodoensino.
4 IPVA– ImpostosobreaPropriedadedeVeículosAutomoto
res;ITCMD–ImpostodeTransmissãoCausaMortiseDoação;
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano; ITBI – Imposto
sobreaTransmissãodeBens Imobiliários; ISS– ImpostoSo
bre Serviços; IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte;
FUNDEB–FundodeManutençãoeDesenvolvimentodaEdu
cação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério;
ICMS– ImpostosobreCirculaçãodeMercadoriaseServiços;
FPE–Fundo deParticipação dosEstados; FPM–Fundo de
ParticipaçãodosMunicípios;IPIexp–ImpostosobreProdutos
Industrializado–exportação;ITR–ImpostoTerritorialRural.























 Recursos do FUNDEB: Além dos recursos que
compõem o FUNDEB, há a complementação da União, que
tem como objetivo assegurar um valor mínimo ao custo alu
no/anonacionalaosentesestaduaisemunicipaisquecontam
commenos recursos.Dos estados brasileiros, em2014 nove
receberamestescomplementos(AM,PA,MA,PI,CE,PB,PE,
ALeBA).OsrecursosdoFUNDEBdestinamseàmanutenção
eaodesenvolvimentodaEducaçãoBásicaeàValorizaçãodos
Profissionaisdaeducação,assimdistribuídos:domontantede
100%,nomínimo60%destinamseaopagamentodosprofis

  

IPVA 

ITR 

ITCMD 

Juros, multas e  Dívida ativa 

FPM 

ICMS 

FPE 

IPLEXP 
LC Nº 87 

Rendimento 
de aplicações 
financeiras  

Complementação 

União 
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sionaisemefetivoexercícionadocênciaenosuportepedagó
gico, incluindo direção, administração escolar, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação
pedagógicaetécnicoemeducação.Aoutraparte,quecorres
pondeaaté40%,deveseraplicadanopagamentodeoutros
profissionaisdeapoioenasaçõesdemanutençãoedesenvol
vimento do ensino.  Segundo a Lei deDiretrizes e Bases da
EducaçãoNacional(LDBEN),art.70,sãoconsideradasdespe
sascomManutençãoeDesenvolvimentodoEnsino–MDE: 
remuneraçãoe formaçãocontinuadadosprofissionais ligados
ao ensino;  aquisição, aluguel, reforma, construção emanu
tençãodeinstalaçõesdaeducação;aquisiçãoemanutenção
deequipamentosemóveisescolares;realizaçãodeestudose
pesquisasligadosaoensino;aquisiçãodemateriaisdidáticos
epedagógicosparaasunidadesdeensino; manutençãoda
frotaveiculardotransporteescolar;pagamentodeoperações
de crédito (empréstimos)destinadoà rededeensino;  paga
mentoreferenteafornecimentodeáguaeenergiaelétricadas
unidadesdeensino; realizaçãodeatividadesnecessáriasao
funcionamentodossistemasdeensino.Cumpre,ainda,desta
carqueaaplicaçãodosrecursosfinanceirosseencontraregu
lamentadapormeiodaLeiFederalnº11.494/07,queinstituiuo
FundodeManutençãoeDesenvolvimentodaEducaçãoBásica
eValorizaçãodosProfissionaisdoMagistério (FUNDEB),que
emseuart.38estabelece:AUnião,osEstados,oDistritoFe
deraleosMunicípiosdeverãoassegurarno financiamentoda
EducaçãoBásica,previstonoart.212daConstituiçãoFederal,
amelhoriadaqualidadedoensino,deformaagarantir“padrão
de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de
educação.”(RedaçãodadapelaEmendaConstitucionalnº59,
art. 3º, de 2009). A partir dos preceitos legais mencionados
anteriormente,cabe,nestediagnóstico,umaanálisedosdados
consolidados na Tabela 51, a seguir, na qual é possível se
identificar as receitasaplicadasnaManutençãoeDesenvolvi
mentodoEnsino(MDE)noâmbitodaredemunicipal,noperío
do de 2010 a 2013. Na citada Tabela foram selecionadas as
principais receitasmunicipaisquesãocomputadasparaefeito
documprimentododispostonoart.212daConstituiçãoFede
ral, com relação à aplicação de recursos na Manutenção e
DesenvolvimentodoEnsino–MDE.Observasequeoaporte
financeiroarrecadadoentreimpostosetransferênciasem2013,
totalizouummontantedeR$2.669.944.258,93eque,compa
rativamente aos anos anteriores, foi o de maior arrecadação
nesteperíodo.


TABELA51

MUNICÍPIODEFORTALEZA
IMPOSTOSARRECADADOSETRANSFERÊNCIASPARA
MANUTENÇÃOEDESENVOLVIMENTODOENSINONA

REDEMUNICIPALDEFORTALEZA
2010a2013


IMPOSTOSE

TRANSFERÊNCIAS
2010 2011 2012 2013

IPTU 159.734.233,98 172.071.713,87 191.284.814,42 211.496.816,47

ISS 363.778.383,55 427.468.338,07 495.746.951,66 523.604.502,35

ITBI 67.138.700,92 88.285.646,87 110.132.529,38 138.949.967,09

IRRF 83.337.407,88 108.630.691,49 139.265.759,11 160.405.048,88

FPM 548.809.947,51 688.075.380,02 711.284.640,62 609.514.090,25

ITR 10.189,26 3.456,95 316.810,31 654.783,43

IPVA 106.884.783,93 123.915.964,60 141.475.446,03 160.682.940,81

ICMS 572.575.227,26 635.246.986,92 713.787.269,60 807.530.138,14

IPI 2.938.361,82 3.429.229,98 2.719.958,83 2.841.009,56

DívidaAtivaTributária 58.723.736,34 35.296.422,75 68.978.242,21 49.542.013,58

Juros,Multase

AtualizaçãoMonetária

deImpostose

DívidaAtiva

2.460.097,15 2.258.937,23 2.247.596,48 1.633.989,23

LeiComplementar

Nº.87/96
3.112.936,20 3.131.472,72 3.145.639,32 3.088.959,14

TOTAL 1.969.504.005,80 2.287.814.241,47 2.580.385.657,97 2.669.944.258,93

Fonte:BalançosAnuaisdoMunicípio/SEFIN(2010a2013)

 Numaanálisemacroacercadacomposiçãodos
impostos e transferências, que subsidiam a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, é relevante destacar que as
maioresparcelasdesteconjuntode recursos,noanode2013
(Tabela 51), foram formadas pelo Imposto sobre Operações
relativasàCirculaçãodeMercadoriasePrestaçãodeServiços
deTransporteInterestadualeIntermunicipaledeComunicação
(ICMS), representando 30,9%; Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) com 23,3% e Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza (ISS) constituindo 20% da arrecadação.
Alémdestes, é importante tambémdestacarneste volumede
arrecadação,osimpostoscomcrescimentogradualacadaano
noperíododestacado(2010a2013):ImpostoPredialeTerrito
rial Urbano (IPTU)  saiu de R$ 159.734.233,98 para
R$ 211.496.816,47 em 2013 (crescimento de 32,4%); ISS 
passou de R$ 363.778.383,55 para R$ 523.604.502,35 em
2013 (elevação de 43,9%); Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI)  avançou de R$ 67.138.700,92 para
R$ 138.949.967,09 (crescimento de 106,9%); Imposto de
Renda Pessoa Física (IRRF)  elevou a sua arrecadação de
R$ 83.337.407,88 para R$ 160.405.048,88 (representando
92,4%);eoImpostosobreaPropriedadedeVeículosAutomo
tores (IPVA)  passou de R$ 106.884.783,93 para
R$160.682.940,81(elevaçãode50,3%).


TABELA52
MUNICÍPIODEFORTALEZA

DESPESASCONSIDERADASCOMOAPLICAÇÃOEM
MANUTENÇÃOEDESENVOLVIMENTODOENSINO(MDE)

2010a2013



DescriçãodeDespesas 2010 2011 2012 2013

(+)
Gastos com Educação

(Função12)
659.366.811,76 793.264.109,67 851.076.473,41 918.029.711,18

(+)

Restos a Pagar Inscritos

nosExercícioAnteriorese

Liquidados no Atual

Exercício

803.352,22 298.854,03 677.918,95 

()

Restos a Pagar Não

Processados Inscritos

noExercício,Relativosà

Educação

1.791.186,78 2.196.813,98 8.432.964,67 43.268.611,43

()
Ensino Médio

(Subfunção362)
3.789.384,06 4.507.546,56 2.018.003,00 1.147.882,44

()
Ensino Profissional

(Subfunção363)
   

()
Ensino Superior

(Subfunção364)
2.137,78 16.365,45 23.454,71 10.612,62

()

Despesas Realizadas

com Recursos de

Transferências Voluntá

rias

45.933.545,51 40.122.209,94 44.237.545,20 38.592.434,20

()

Despesas Realizadas

comaComplementação

doFUNDEB

97.366.613,90 156.880.057,52 122.103.054,70 134.174.843,38

(=) ValorAplicado 511.287.295,95 589.839.970,25 674.939.369,66 700.835.327,11


PercentualAplicado 25,96% 25,78% 26,15% 26,25%



Superávit/Déficit de

Aplicação
18.911.294,50 17.886.409,88 29.842.955,17 33.349.262,38

Fonte:BalançosAnuaisdoMunicípio/SEFIN:Demonstrativoda
ExecuçãodasDespesasporFunção/Subfunção(2010a2013)

 A partir da Tabela acima, observamos que os
recursosdestinadosàeducação,alcançaraminvestimentosde
modo progressivo a cada exercício realizado no período de
2010a2013,naconsolidaçãodosgastosdaeducação(função
12  MDE), saindo de R$ 659.366.811,76 em 2010 para
R$918.029.711,18em2013.Jáemrelaçãoaovaloraplicado
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na educação, omontante elevou de R$ 511.287.297,95 para
R$700.835.327,11,propiciandoumincrementode37,07%.As
fontesderecursosparaaeducaçãomunicipalsão:Fonte101
recursos ordinários destinados à Manutenção e Desenvolvi
mento doEnsino (MDE); Fonte 104  recursos destinados ao
FundodeManutençãodoDesenvolvimentodaEducaçãoBási
caeValorizaçãodoMagistério(FUNDEB);Fonte105contri
buição do salárioeducação; Fonte 109  transferências do
FundoNacionaldeDesenvolvimentodoEnsino(FNDE);Fonte
187RecursosdeconvêniosedoPlanodeAçõesArticuladas
PAR.NoGráficoaseguir estãoevidenciados, paraoperíodo
de2007a2013,osvaloresaplicadoseaseremaplicadosna
Educação, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE),conformeoart.212daConstituiçãoFederal, versuso
valorefetivamenteaplicado.


MUNICÍPIODEFORTALEZA
EVOLUÇÃODOSRECURSOSPREVISTOSXRECURSOS
APLICADOSNAEDUCAÇÃO(NOÂMBITOMUNICIPAL

MED)
2007a2013





































■ GASTO A APLICAR: 324.985.624,0 403.748.565,1 409.411.655,5
492.376.001,4571.953.560,3645.096.414,4667.486.064,7
■ GASTO APLICADO: 350.410.244,6 422.235.054,0 449.299.143,1
511.287.295,9589.839.970,2674.939.369,6700.835.327,1

Fonte:SIOF/SEFIN

 ConformemostraoGráficoanterior,emFortale
za o percentual aplicado atende ao disposto no art. 212 da
Constituição Federal, que determina a aplicação mínima de
25%do totalde receitasde impostose transferênciasarreca
dadas.Nestecaso,adespesaestabelecidaparaManutençãoe
DesenvolvimentodoEnsinonosexercíciosobservados,mante
vesesuperioremtodososanos,emrelaçãoaovalorprevisto
paraaplicação.Estaaçãodemonstraoesforçodoentemunici
palsobreesteintensosegmentopúblico,nabuscapormelho
resresultados,promovendoaqualidadedasatividadesopera
cionais. Em 2007, omunicípio teve provisionado para aplicar
R$ 324.985.624 e executou R$350.410.244, ou seja, uma
aplicaçãosuperioràmetaestabelecidanoâmbitofederal,atin

gindo um percentual de 26,96%. Em 2013, a estimativa
de aplicação era de R$ 667.486.064 e o município aplicou
R$ 700.835.327, um percentual de 26,25%. O Gráfico que
segueilustraopercentualexecutadonaEducação,emconso
nânciacomoperíodoespecificado,quandoseconstataqueos
percentuais aplicados estiveram sempre acima do percentual
mínimodeterminadopelaConstituiçãoFederal.

EVOLUÇÃODOPERCENTUALAPLICADONAEDUCAÇÃO

REDEMUNICIPAL
2007a2014
























Fonte:SIOF/SEFIN

 Tambémparaaesferaestadual,osartigos212,
daConstituiçãoFederal, e216, daConstituiçãoEstadual,de
terminamquedeve ser aplicado, nomínimo,25%daReceita
Resultante de Impostos e Transferências na Manutenção e
DesenvolvimentodoEnsino.Analisando,então,aevoluçãodos
recursosaplicadosnaeducaçãoemnívelestadual,verificase
queopercentualaplicadonointervalosinalizadotambémapre
sentou um quociente acima do limitemínimo estabelecido na
ConstituiçãoFederaleEstadual.VejamosoGráficoaseguir.



EVOLUÇÃODOPERCENTUALAPLICADONAEDUCAÇÃO

REDEESTADUAL
2007a2014
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Fonte:SIOPEeSecretariadaFazendaSEFAZ

 ATabela 53demonstra os valoresmínimospor
aluno/ano da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio,EducaçãoEspecialeEJA.Taisvalorescumpremoque
determinaaLeinº11.494/2007,de20de junhode2007,que
regulamentouoFundodeManutençãoeDesenvolvimentoda
EducaçãoBásicaedeValorizaçãodosProfissionaisdaEduca
ção–FUNDEB,combinadocomoart.7ºdoDecretonº6.253,
de13denovembrode2007,queestabeleceovaloranualpor
aluno,estimadonoâmbitodecadaEstadoedoDistritoFede
ral, além de desdobrado por etapas, modalidades e tipos de
estabelecimentodeensinodaEducaçãoBásica.


TABELA53
MUNICÍPIODEFORTALEZA

VALORANUALPORALUNOAPLICADOPORETAPASE
MODALIDADEDEENSINODAEDUCAÇÃOBÁSICA

2010–2013
























Fonte:FNDE

 ApartirdaTabelaacima,observasequeocusto
alunoporetapaemodalidadedeensino,obteveumcrescimen
tomédiode62,4%noperíodode2010a2013.Odetalhamento
desta evolução de custeio por aluno será avaliado de forma
segmentadaparaumavisãomaisampla.NaEducaçãoInfantil,
em 2010, o valor médio anual por aluno era de cerca de
R$ 1.469,07 e ao final de 2013, ficou emR$ 2.443,90, totali
zando um crescimento de 66%. O customédio por aluno do
Ensino Fundamental passou de R$ 1.581,17 em 2010 para
R$ 2.517,96 em 2013, proporcionando um crescimento neste
custeioem tornode59%.OcustomédiodoalunodoEnsino
MédiopassoudeR$1.793,56em2010paraR$2.814,19em
2013,assegurandoumincrementoadicionalde57%.AEduca
ção Especial teve um crescimento similar àmédia de cresci
mento do custo aluno do Ensino Médio, passando de
R$1.699,17em2010paraR$2.666,08em2013.AEducação
deJovenseAdultos (EJA) foiamodalidadedeensinocoma
maior média de crescimento, saindo do custo médio de
R$1.274,38em2010paraR$2.221,73em2013,alcançando
74% de crescimento. No tocante aos indicadores de Investi
mentosPúblicosemEducação, é importantedestacar queas
informaçõessãofornecidasnoâmbitoorçamentárioefinancei
rosobreaaplicaçãode recursospúblicosnosdiversosníveis
deensino.Umdos indicadores financeirosutilizadoparaesta
análise será o percentual do investimento em educação em
relaçãoaoProdutoInternoBruto(PIB),tantoemníveldeBrasil
comonoâmbitodeFortaleza.

INVESTIMENTOPÚBLICOEMEDUCAÇÃOPORNÍVEL
(%PIB)–BRASIL

2007a2013






















Fonte:INEP
 Nocontextodaevoluçãodosrecursosaplicados
peloPaísnosníveisdaEducaçãoBásicaedaEducaçãoSupe
rior,comreferênciaaoProdutoInternoBruto(PIB),observase
omaiorvolumeaplicadonoprimeirosegmento.Justificaessa
aplicaçãoamaiorquantidadedematrículasdaEducaçãoBási
ca,quecompreendeaEducação Infantil,EnsinoFundamental
eMédio,e tambémaprioridadeconstitucionalqueessaseta
pas constituem. Assim sendo, o investimento na Educação
Básica,nointervalode2007a2013,proporcionouumaevolu
ção ascendente em 1,1 pontos percentuais, passando de um
investimento de 4,3 do PIB em 2007 para 5,4 em 2013. Por
outro lado,em relaçãoaosdispêndiosnaEducaçãoSuperior,
nomesmo intervalode tempo,observaseumaevoluçãopre
dominantementeestável, compequenas variações,muitoem
bora ao compararse o ano inicial (2007) com o ano final
(2013),verificaseumcrescimentopercentualemtornode0,3
pontosdosgastospúblicos,nesseníveldeensino.


INVESTIMENTOPÚBLICOEMEDUCAÇÃO(%PIB)
–BRASILXFORTALEZA

2007a2012





















Fonte:INEP/IBGE(20072012)
SIOF/SEFIN–GastosTotaisemEducaçãonaRedeMunicipal
Nota:Ográficosófoielaboradoaté2012,pelanãodisponibili
dadedoPIBdacidadedeFortalezaem2013.

 A partir doGráfico acima, observase que o in
vestimento público vem crescendo de modo progressivo no
País, a partir damensuração entre total destinado ao âmbito
educacional versus Produto Interno Bruto (PIB). No período
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sinalizado(2007a2012),opercentualdoPIBEducação/Brasil
obteve um crescimento de 1,2 pontos percentuais, saindo de
5,2em2007para6,4em2012.NocontextodeFortaleza,ob
servase que os gastos totais alocados na Educação (âmbito
da redemunicipal)emumparalelocomoPIBdacidade, tem
mantidoumaevoluçãouniformenestemesmoperíodo,saindo
depercentualconsolidadonaáreade1,9em2007para2,0em
2012. Constatase, assim, que a expansão do investimento
educacional noPaís vemapresentando umaevolução node
correrdosanos.Noâmbitodofinanciamentodaredemunicipal
deensino,verificasequeaté2011opercentualrepresentativo
do PIB na Educação se manteve estável. Ao final de 2012,
constatamsesinaisdeelevaçãonestecenário,comaconsoli
daçãodosinvestimentospúblicosatingindoopercentualde2,0
no âmbito educacional. 3.12.3 Diretrizes: • Transparência na
gestão,execuçãoeprestaçãodecontasdosrecursospúblicos
destinados à Educação, pelos órgãos integrantes do sistema
deensino. •Ampliaçãodos recursos financeirosdestinadosà
EducaçãoBásica,recorrendoseatodasasfontesdefinancia
mento com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas
nestePME.•Aprimoramentodosmecanismosdeparticipação
democrática no planejamento, execução e acompanhamento
do financiamentodaEducação. •Fortalecimento,pormeiode
mecanismos permanentes, da rede de articulação com as di
versas fontes de financiamento e doRegime deColaboração
comoEstadoeaUnião.•Fortalecimentodosórgãosdecon
trole social: Conselho de Acompanhamento eControle Social
doFUNDEBemFortaleza,ConselhoMunicipal deEducação,
Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Comitê Executivo da
SME,Colegiado deDiretoresEscolares,ColegiadodosCoor
denadores Pedagógicos, Conselho Municipal de Alimentação
Escolar e Fórum Municipal de Educação. • Atendimento aos
dispositivos legais de valorização dos profissionais da educa
ção.3.12.3Objetivos: •Fortaleceraautonomia financeiradas
instituições escolares, mediante a garantia de repasses de
recursosdiretamenteaosestabelecimentosdeensinodarede
municipal,conformedispositivoslegaisvigentes.•Asseguraro
rigorosocumprimentodoart.212daConstituiçãoFederal,em
termos de aplicação dos percentuais mínimos vinculados à
manutençãoedesenvolvimentodoensino,comaimplementa
ção de mecanismos eficientes de fiscalização, controle e
acompanhamento. • Adotar mecanismos que assegurem o
efetivocumprimentodosartigos70e71daLeideDiretrizese
Bases da Educação Nacional, no que concerne às despesas
admitidas como manutenção e desenvolvimento do ensino e
aquelasquenãopodemserincluídasnessarubrica.•Ampliar,
gradativamente,opercentualderecursosfinanceirosaplicados
naEducação,demodoaassegurarocumprimentodasmetas
deste PME. • Garantir autonomia e recursos orçamentários
paramanutenção e funcionamento doConselhoMunicipal de
Educação(CME),doConselhodeAcompanhamentoeContro
leSocialdoFUNDEBemFortaleza(CACSFORFUNDEB)edo
FórumMunicipaldeEducação(PME).

3.12.4Metaseestratégiasdeoperacionalização:


META1

Participar de amplamobilização para que seja
ampliado o investimento público em educação
públicadeformaaatingir,nomínimo,opatamar
de7%(seteporcento)doProdutoInternoBruto
(PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10%
(dezporcento)doPIBaofinaldodecênio.

ESTRATÉGIAS
 Assegurarocumprimentodasmetaseestratégias

estabelecidasnestePlano,contandocomoaumen
todastransferênciasdoGovernoFederaldeacor
docomasuafunçãoredistributiva,supletivaeco
laborativa,assimcomoestabelecidonoart.211da
ConstituiçãoFederalenoart.9ºdaLDB.

 Ampliar, no município de Fortaleza, gradativa e
continuamente, o mínimo constitucional a que se
refereoArt.212daConstituiçãoFederal,atéatin
gir, 30% da receita resultante de impostos, com
preendidaaprovenientede transferências,nama
nutençãoedesenvolvimentodoensino.

 Garantirorepassederecursosfinanceirosparaas
escolasmunicipais, sistematicamente, no intervalo
denomáximoseismeses,vinculadoaorespectivo
anoletivo,pormeiodoProgramadeManutençãoe
Desenvolvimento do Ensino (PMDE), de forma a
atender as reais necessidades das escolas para
cumprimento do seu Projeto PolíticoPedagógico
(PPP).

 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que
assegurem,nos termosdoparágrafoúnicodoart.
48daLeiComplementar nº 101, de4demaiode
2000,atransparênciaeocontrolesocialnautiliza
çãodosrecursospúblicosaplicadosemeducação,
comacriaçãodeportaiseletrônicosdetransparên
ciaeacapacitaçãodosmembrosdeconselhosde
acompanhamento e controle social do FUNDEB,
comacolaboraçãodoMinistériodaEducaçãoeda
SecretariadaEducaçãodoEstado.

 Garantir,mediante execução do Regime de Cola
boração,condiçõesfavoráveisàmanutençãoede
senvolvimentodaEducaçãoBásicacomqualidade
socialparatodosnarededeensinomunicipal.

 GarantirodesenvolvimentodaPolíticadeValoriza
çãodosProfissionaisdaEducação,conjugandoes
forçosparaassegurarosdireitoseconquistasdos
trabalhadores.

 Envidar esforços, mobilizando governantes, parla
mentares e sociedade civil, para garantir que, até
2016, conforme propõe a estratégia 20.6 do PNE
(Lei 13.005/2014), seja implantadooCustoAluno
Qualidade inicial CAQi, referenciado no conjunto
de padrões básicos estabelecidos na legislação
educacional,cujosrecursosserãoprovenientesdos
aportes financeiros negociados e disponibilizados
paraoseucumprimentoemanutençãoprogressiva
até a implementação plena doCustoAlunoQuali
dadeCAQ.

 Ampliarmecanismos de acompanhamento dos tri
butosmunicipaisconstantesnabasedeaplicação
constitucional em educação e instituir em lei no
prazo deaté1 ano o conselho paritário de acom
panhamento e controle social do fundo municipal
deeducação.

 Mobilizar os governantes, os parlamentares e as
instânciasorganizadasdasociedadeparaquemo
nitorem a regulamentação do parágrafo único do
art.23eoart.211daConstituiçãoFederal,nopra
zode2(dois)anos,porleicomplementar,deforma
a estabelecer as normas de cooperação entre a
União, osEstados, oDistritoFederal eosMunicí
pios, em matéria educacional, e a articulação do
sistemanacionaldeeducaçãoem regimedecola
boração, com equilíbrio na repartição das respon
sabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento
das funções redistributivae supletiva daUniãono
combateàsdesigualdadeseducacionaisregionais.

 Mobilizar os governantes, os parlamentares e as
instânciasdasociedadecivilpelacomplementação
de recursos financeiros,pelaUnião,para todosos
Estados,oDistritoFederaleosMunicípiosquenão
conseguirem atingir o valor do CAQi e, posterior
mente, do CAQ, como estabelece a estratégia
20.10doPNE (Lei13.005/2014)epelaaprovação
deLeideResponsabilidadeEducacional,conforme
estratégia20.11doPNE(Lei13.005/2014).
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 Analisarocustoefetivoatualdoalunodaredemu
nicipal em suas diversas etapas e modalidades,
comoobjetivodeestimaroimpactodeadequação
docustoatualparaovalorideal(CAQMunicipal).

 Estabelecer critérios, mediante aprovação e regu
lamentaçãodafonteadicionalderecursosproveni
entesdaUnião,visandoaoequilíbrio fiscal,conju
gadocomamelhoriadaqualidadedaeducação.

 AsseguraraoFórumMunicipaldeEducaçãomeios
eestruturaparaoseufuncionamento,comdotação
orçamentária oriunda da Secretaria Municipal de
EducaçãodeFortaleza.

 Assegurar,medianteoprovimentoderecursosmu
nicipais,a realizaçãodosprocessos conferenciais,
noperíododevigênciadestePME.

 Garantir emLeiMunicipal adestinaçãodos recur
sosoriundosdoFundoSocialdoPréSalparaava
lorização dos profissionais da educação e manu
tençãoedesenvolvimentodoensino.


 4. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO: A relação de interdependência entre os planos
(PlanoNacional daEducação PNE,PlanoEstadualdaEdu
cação  PEE e Plano Municipal da Educação  PME) é uma
configuração de planejamento estratégico das políticas públi
cas.Estaorganizaçãodeplanejamentoconstituiumadasmais
importantes ferramentas para estabelecimento dos caminhos
queorientamosgestorespúblicosnaexecuçãodasatividades.
Umplanodaimportância,abrangênciaecomplexidadecomoo
PlanoMunicipaldeEducaçãodeFortalezadeveprevermeca
nismos de acompanhamento e avaliação que permitam aos
gestoresagir comsegurançanogerenciamentodasaçõesao
longo do tempo.Adaptaçõesemedidas corretivas decorrerão
dessacontinuadaavaliaçãodepercurso.AavaliaçãodoPME
deve, portanto, valerse de dados e análises quantitativas e
qualitativas fornecidos pelos sistemas federal e estadual de
avaliaçãoeinformaçãoeducacional,bemcomodasqueserão
desenvolvidas e coordenadas pelo seu próprio sistema de
monitoramento e avaliação que será organizado estabelecen
do,inclusive,osinstrumentosespecíficosparaavaliaçãocontí
nua e sistemática dasmetas previstas. Destemodo, o Plano
MunicipaldeEducaçãoseráperiodicamenteavaliadoa fimde
acompanhar o cumprimentodasmetas e estratégias, orientar
osgestoreseexecutoresnoempregodemedidasadequadas
paraseuaprimoramento,pormeiodemecanismosdemocráti
cos,transparentesedecritériostécnicosecorrigirasdeficiên
cias.Nestesentido,seguemalgumasaçõesquenortearãoesta
tarefa:1.MonitoramentoglobaldaexecuçãodoPME,emnível
de Gabinete do Secretário que, trimestralmente fará reunião
específicacomosgerentesdasmetaseoComitêExecutivoda
SME.Nestainstância,serãoanalisadososresultadosalcança
dos e definidas as intervenções destinadas às necessárias
correçõesderumo.Tambémcompeteaestainstânciaoesta
belecimentodediálogocomasinstituiçõesparceiraseasocie
dadecivil.2.Instalaçãodeumespaçodeaçãocolegiadaque,
utilizando a metodologia de seminário, avalie anualmente a
execuçãodoPlano,comamplaparticipaçãopopularedeagen
tes públicos, objetivando a construção e o acompanhamento
coletivodaspolíticaspúblicasdeeducação,noâmbitodomu
nicípio,queconsubstanciamoPME.Esteespaçodeavaliação
inclui o FórumMunicipal deEducação, oConselhoMunicipal
deEducaçãoeoComitêExecutivodaSME,comrepresentan
tesdoColegiadodeDiretoresEscolares(6titularese6suplen
tes,sendo1titulare1suplentedecadaRegião).Osrepresen
tantes devem ser indicados, oficialmente, pela instância que
representam.3.CriaçãodeumsistemadeavaliaçãodoPME
de Fortaleza (SIAVPME) que, na abrangência territorial do
municípiodeFortaleza,considereodesempenhodoPEEedo
PNE,favorecendoaanálisecomparativadosresultadosfrente
àperformanceglobaldomunicípio.Essesistemadeveráconter
umabasededadosquepossibiliteoacompanhamentobimes
tral de resultados de ensino e aprendizagem dos alunos da
redemunicipal. 4.Ogerenciamentodasmetasserá realizado

porsetordaSME,considerandoapertinênciadametacoma
natureza da ação do setor – políticas, programas, projetos e
atividadescujagestãoestejasobaresponsabilidadedoórgão,
comosejam:EducaçãoInfantil–CoordenadoriadaEducação
Infantil.EnsinoFundamental,EJA,EducaçãoEspecial,Quali
dadeeDiversidadeeEducaçãoIntegralemEscoladeTempo
Integral – Coordenadoria do Ensino Fundamental.  Gestão
Democrática–CoordenadoriadeArticulaçãodaComunidadee
Gestão Escolar.  Valorização doMagistério –Coordenadoria
deGestãodePessoas.FinanciamentodaEducação–Coor
denadoriadePlanejamentoeCoordenadoriaFinanceira.Cada
órgão acimamencionado deverá realizar a alimentação siste
máticadobancodedadosdoSIAVPMEe, a cada trimestre,
apresentar os resultados parciais desse acompanhamento ao
ComitêExecutivodaSME,emumadesuasreuniõesordinárias
queterápautaespecífica.5.Realização,nodecorrerdavigên
cia do PME, de 02 (duas) Conferências de Avaliação, sendo
umano quinto ano da execuçãodoPlanoe outra no décimo
ano,ambasnoúltimotrimestredoanodeterminado.Asmetas
que tratam de matérias que não integram as competências
legalmente atribuídas à SME, ou seja, aquelas referentes ao
Ensino Médio, ao Ensino Técnico Profissional e ao Ensino
Superior,serãoavaliadasnossemináriosanuais,dequetratao
item 3 desta Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.
Nestesentido,serãoconvidadososrepresentantesdasinstitui
ções responsáveis pelo desenvolvimento das citadas metas.
Cumpre,porfim,ressaltarqueoÍndicedeDesenvolvimentoda
EducaçãoBásica (IDEB)eos resultadosdasavaliações inter
nas (SAEF) e externas (SPAECE/Alfa e SPAECE) serão ins
trumentos importantesepontosde referênciadaavaliaçãoda
qualidadedaeducaçãomunicipal.







Autoriza o Instituto Municipal
deDesenvolvimentodeRecur
sosHumanos(IMPARH)area
lizar Processo de Credencia
mento de Colaboradores de
ConcursoseSeleçõesPúblicas
para o Público Geral, e dá
outrasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lhesãoconferidaspeloart.83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDE
RANDOodispostonoart.5º,daLeiComplementarMunicipal
nº 0194, de 22 de dezembro de 2014. CONSIDERANDO a
necessidade de o Instituto Municipal de Desenvolvimento de
RecursosHumanos(IMPARH)dispordecolaboradoresparaa
execuçãodeconcursoseseleçõespúblicas.DECRETA:Art.1º
 O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos
Humanos (IMPARH) fica autorizado a realizar processo de
Credenciamento de Colaboradores de Concursos e Seleções
Públicas para atuarem quando da realização de certames
públicos.Art.2ºOprocessodeCredenciamento,realizadode
acordo com normas específicas estabelecidas em Edital pró
prio, terácaráter externoeserviráparaa formaçãodebanco
decolaboradoresdeconcursoseprocessosseletivos.Art.3º
O Credenciamento externo destinarseá exclusivamente aos
interessados que não mantêm vínculo com o Município de
Fortaleza e que desejam participar como colaboradores de
concursospúblicoseseleçõespúblicas.Art.4ºConsideramse
como atividade de colaboração em concursos públicos e sele
çõespúblicasosseguintestrabalhos: I.Bancaexaminadoraou
decomissãoparaexamesorais,análisecurricular,correçãode
provasdiscursivas,elaboraçãodequestõesdeprovas,revisão
deprovasouparajulgamentoderecursosintentadosporcan
didatos;II.Logísticadepreparaçãoederealizaçãodeproces
soseletivo,envolvendoatividadesdeplanejamento,coordena
ção, supervisão, apoio, execução de eventos, avaliação de
resultado e reprodução gráfica; III.Aplicação, fiscalização ou
avaliaçãodeprovasdeprocessoseletivoousupervisãodestas



483

P
LA

N
O

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
>

>



484

P
LA

N
O

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
>

>



485

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



486

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



487

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



488

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



489

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



490

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



491

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



492

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



493

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



494

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



495

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



496

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



497

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



498

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



499

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



500

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



501

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



502

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



503

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



504

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



505

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



506

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



507

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



508

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



509

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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

>
>



510

P
R

O
G

R
A

M
A

S
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, 12 DE DEZEMBRO DE 2005 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 32

te termo motivo e justificado pelo Contratante. DATA DA ASSI-
NATURA: 05 de dezembro de 2005. 

*** *** *** 

 EXTRATO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
DO PREGÃO Nº 03/2005, de origem do Instituto de Pesos e 
Medidas de Fortaleza, Autarquia Municipal, inscrita sob o 
G.C.G: 07.909.112/0001-09, representada por seu Superinten-
dente Sr. Antônio Almir de Sousa, casado, brasileiro, CI 
89856585, CPF 380.385.603-53, residente e domiciliado a Rua 
Álvares Cabral, nº 741, Serrinha, Fortaleza-Ce., que HOMO-
LOGOU a licitação e ADJUDICOU seu objeto em favor da em-
presa CENTRO DE INCENTIVO À VIDA  - CINV, com apoio no 
que dispõe o item 08.03 do edital e com fundamento no art. 4º, 
XXI da Lei nº 10.520/2002 (Lei Federal do Pregão). GABINETE 
DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PESOS E ME-
DIDAS DE FORTALEZA/CE., em 02 de novembro de 2005.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SERVIÇOS 
PÚBLICOS E DE CIDADANIA 

 EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 
012/2005 - CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito, 
Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza, CNPJ nº 
03.844.450/0001-59, neste ato representada por seu titular 
José Ademar Gondim Vasconcelos, inscrito no CPF sob o nº 
470.227.877-00, residente e domiciliado nesta capital, na Rua 
Vicente Linhares, nº 1178. INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: 
O Município de Fortaleza através da Secretaria de Administra-
ção do Município, representada pela sua titular Ana Maria de 
Carvalho Fontenele, CPF nº 439.232.917-87, residente e domi-
ciliada nesta capital, na Av. Rui Barbosa, nº 2100, Aptº 502. 
CONTRATADA: DÍNAMO Serviços Ltda., inscrita no CNPJ nº 
74.114.968/0001-85, com sede na cidade de Eusébio-Ceará, 
na Av. Eusébio de Queiroz, nº 2800, altos, representada pelo 
Sr. Luiz Antônio de Mesquita, procurador, brasileiro, solteiro, 
Empresário, inscrito no CPF nº 383.018.733-53 e RG sob nº 
97002456586 SSP-CE., residente e domiciliado nesta capital, a 
Rua Antônio Francisco de Araújo, nº 170, Conjunto Lírio do 
Vale, Mondubim, Fortaleza-Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente contrato tem sua celebração autorizada pelo des-
pacho de fls. 2615 a 2636, do Processo Administrativo nº 
496/2005-SAM (Pregão Presencial nº 22/2005). DO OBJETO: 
O contrato tem por objeto a execução dos serviços nas catego-
rias profissionais descriminadas no Anexo I deste edital para os 
órgãos e as entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por 
um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 
limites da lei. DO PREÇO: Dá-se a este contrato o preço global 
de R$ 814.807,32 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e sete 
reais e trinta e dois centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Este 
contrato terá prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 
sua assinatura e publicação, podendo ser prorrogado nos limi-
tes legais, mediante termo motivado e justificado pelo Contra-
tante. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decor-
rente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas 
abaixo descriminadas: Projeto/Atividade 15.122.0067.2148. 
0001, Elemento de Despesa 339037, Fonte de Recurso 106 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza; Projeto/Atividade 06.181.0036.2014. 
0001, Elemento de Despesa 339034, Fonte de Recurso 280 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza; Projeto/Atividade 04.122.0002.2002. 
0008, Elemento de Despesa 339037, Fonte de Recurso 280 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza; Projeto/Atividade 15.122.0067.2014. 
0001, Elemento de Despesa 339034, Fonte de Recurso 106 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza. DO FORO: O foro do presente contrato 
será o da comarca da capital do Estado do Ceará, excluído 
qualquer outro. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 
2005. 

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

LEI Nº 9054 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Cria o Programa de Transporte 
Escolar Municipal Gratuito, na 
forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o Programa de Trans-
porte Escolar Municipal Gratuito, no Município de Fortaleza, 
com o objetivo de garantir aos alunos matriculados o acesso às 
escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental 
situadas fora do bairro em que residem. Art. 2º - O Programa 
de Transporte Escolar Municipal Gratuito constitui-se no serviço 
de transporte dos alunos de suas residências até os estabele-
cimentos de ensino, e destes até as residências, realizado por 
operadores selecionados, nos termos da legislação vigente. 
Art. 3º - Para participar do Programa de Transporte Escolar 
Municipal Gratuito, o aluno deverá estar matriculado em escola 
pública municipal de ensino infantil ou fundamental. Art. 4º - O 
Serviço de Transporte Escolar, instituído neste programa, será 
operado por condutor, devidamente habilitado, e por monitor, 
maior de 18 (dezoito) anos, que permanecerá no veículo duran-
te todo o trajeto, auxiliando no embarque e desembarque dos 
alunos, bem como zelando pela segurança dos alunos trans-
portados. Parágrafo Único. O Poder Público deverá fornecer ao 
condutor do veículo e ao monitor crachá específico, que deverá 
ser portado em local visível, durante toda a execução do servi-
ço. Art. 5º - Os condutores deverão preencher todos os requisi-
tos legais e as demais normas complementares referentes ao 
transporte escolar, a serem editadas pela Empresa de Trânsito 
e Transporte Urbano (ETTUSA). Art. 6º - O Programa de 
Transporte Escolar Municipal Gratuito será implantado gradati-
vamente, observando-se, para definição dos alunos a serem 
atendidos, os seguintes critérios, além de outros que vierem a 
ser estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e 
Assistência Social (SEDAS): I - problemas crônicos de saúde; II 
- menor faixa etária; III - menor renda familiar; IV - maior dis-
tancia entre a residência e a escola. § 1º - Terão prioridade de 
participação no Programa os alunos portadores de necessida-
des especiais. § 2º - Para os fins de aferição da renda familiar 
mencionada no inciso III deste artigo, considera-se família o 
núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou 
responsável legal, filhos e/ou dependentes que estejam sob 
tutela ou guarda, devidamente formalizados pelo juízo compe-
tente, bem como parentes ou outros indivíduos que residam 
com o grupo sob o mesmo teto e contribuam economicamente 
para a sua subsistência. Art. 7º - A implantação e a operaciona-
lização do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito 
ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Assis-
tência Social (SEDAS) e a Empresa de Trânsito e Transporte 
Urbano (ETTUSA) que, por meio de portaria, definirão: I - as 
metas e diretrizes necessárias à implantação do programa; II - 
a forma de cadastramento dos condutores interessados em 
participar do programa e a forma de remuneração dos serviços 
a serem prestados, nos termos da legislação aplicável; III - os 
pontos de embarque e desembarque, caso seja possível o 
oferecimento de transporte entre a residência e o estabeleci-
mento de ensino; IV - as incumbências de cada órgão na viabi-
lização do programa; V - os critérios de acompanhamento e 
fiscalização do programa; VI - os prazos para a implementação 
do programa. Parágrafo Único. O Poder Público Municipal 
disponibilizará veículos de sua frota oficial, especialmente os 
da Companhia de Transportes Coletivos (CTC), podendo con-
tratar veículos de transporte escolar da rede privada, caso seja 
necessário. Art. 8º - Fica criada a Comissão Coordenadora do 
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Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, a ser cons-
tituída por portaria editada pela Secretaria Municipal de Educa-
ção e Assistência Social (SEDAS) e a Empresa de Trânsito e 
Transporte Urbano (ETTUSA), tendo por atribuição o acompa-
nhamento e a avaliação do programa. Art 9º - Os pais ou res-
ponsáveis deverão autorizar, por escrito, a adesão do aluno ao 
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, e estar 
presentes com o mesmo nos horários e local estabelecidos 
para sua entrega ao monitor e recepção no retorno da escola. 
Art. 10 - Toda falta do aluno deverá ser comunicada pelos pais 
ou responsáveis, por escrito, ao monitor, com a devida justifica-
tiva, dando este ciência do ocorrido à diretoria da escola. Pará-
grafo Único. A ocorrência de 5 (cinco) faltas consideradas injus-
tificadas pela diretoria da escola implicará a exclusão do aluno 
do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, sendo 
sua vaga preenchida nos termos estabelecidos pelo ato admi-
nistrativo a que se refere o art. 7º desta lei, observando o dis-
posto no art. 9º desta lei. Art. 11 - As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentá-
rias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Assistên-
cia Social (SEDAS); suplementadas, se necessário. Art. 12 - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrario. PAÇO DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 
05 de dezembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Go-
mes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9055 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a contratação de 
30% (trinta por cento) da mão-
de-obra local por parte da Pre-
feitura Municipal ou de empre-
sas contratadas pela Adminis-
tração Pública Municipal, no 
âmbito do Município de Forta-
leza, e dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Ficam autorizados o Poder Executivo 
Municipal e as empresas contratadas pela Administração Pú-
blica Municipal a contratarem 30% (trinta por cento) da mão- 
de-obra local nas construções de prédios públicos ou similares. 
Art. 2º - A contratação da mão-de-obra local realizar-se-á           
dentro dos critérios profissionais de cada morador que re-           
side no bairro onde a obra será construída. Parágrafo Único. 
Os critérios profissionais serão fornecidos pelo SINE/IDT da 
região onde será construída a obra. Art. 3º - Esta lei entra              
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dis-
posições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de de-
zembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin 
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9056 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a denominação 
de hospitais, centros de saúde, 
maternidades e outros estabe-
lecimentos de saúde, na forma 
que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - São adotados critérios, no âmbito do 
município de Fortaleza, para a denominação de hospitais, cen-
tros de saúde, maternidades e outros estabelecimentos de 

saúde. Art. 2º - Somente poderão ser denominados os estabe-
lecimentos referidos no art. 1º desta lei, com o nome de pesso-
as ligadas à área de saúde, mediante projeto de lei ordinária. § 
1º - A ligação a que se refere este artigo pode ter sido através 
de colaboração cientifica, profissional ou como servidor. § 2º - A 
exigência de que trata este artigo deverá ser comprovada com 
a anexação do currículo do homenageado, comprovando os 
seus serviços prestados à área de saúde. Art. 3º - Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro 
de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9057 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a divulgação da 
demanda atendida e a reprimi-
da, e os índices de evasão, re-
petência e aprovação dos alu-
nos matriculados na rede pú-
blica municipal de ensino. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o órgão gestor da educação do 
Município de Fortaleza obrigado a divulgar a demanda atendi-
da, a demanda reprimida, e os índices de evasão, repetência e 
aprovação dos alunos matriculados na rede pública municipal 
de ensino. Art. 2º - A divulgação de que trata o caput do art. 1º 
desta lei deverá ser feita através do Diário Oficial do Município, 
em prazo nunca superior a 3 (três) meses após o início do ano 
letivo, para as informações sobre demanda atendida e deman-
da reprimida; e de 3 (três) meses após o início do ano letivo 
subseqüente, para os índices de evasão, repetência e aprova-
ção. Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas, 
se necessário. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro de 2005. Agos-
tinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9058 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Cria o Programa Lazer na Ter-
ceira Idade para atendimento à 
população idosa e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica criado o Programa Lazer na Ter-
ceira Idade, com o objetivo de oferecer aos cidadãos de tercei-
ra idade a oportunidade de convívio social e atividades de lazer 
permanentes, garantindo-lhes seus direitos à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à 
convivência familiar e comunitária, respeitando as condições 
peculiares em razão da idade. Art. 2º - Com vistas ao cumpri-
mento de seus objetivos, o Programa Lazer na Terceira Idade 
deverá ser organizado de modo que contemple: I - atividades 
físicas e de fisioterapia; II - atividades artísticas e culturais; III - 
atividades artesanais passiveis de geração de renda; IV - ativi-
dades de lazer e recreação; V - apoio psicológico e assistência 
social. Art. 3º - As atividades do Programa Lazer na Terceira 
Idade referidas no art. 2º desta lei deverão ser realizadas em 
pelo menos um local na jurisdição de cada uma das Secretarias 
Executivas Regionais (SER), nas dependências de prédios 
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RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002

FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS

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

FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680



tavos)porhoratrabalhada.§1ºParaefeitosdecontabilização
da horaaula, deverá ser considerado o período de efetiva
regência,bemcomoodestinadoàsatividadesdeplanejamen
to. §2º Osprofessorescontratadosna formadesteDecreto
tambémfarão jusapercepçãodeAuxílioTransporteeAuxílio
Refeição, na forma da Lei nº 6.034, de 02 de dezembro de
1985,comsuasalteraçõesposterioresedoDecretonº10.001,
de11dedezembrode1996,comsuasalteraçõesposteriores,
respectivamente.Art.4ºASecretariaMunicipaldaEducação
–SME,juntamentecomaSecretariaMunicipaldePlanejamen
to, Orçamento e Gestão – SEPOG, determinarão as normas
para inscrições e seleção dos interessados, observados os
critérios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicida
de e eficiência. § 1º  As contratações autorizadas por este
Decretosomenteefetivarseãomedianterealizaçãodeseleção
públicasimplificada,podendoserutilizadoapenasaanálisede
currículocomocritériodeseleção.§2º Oscandidatosapro
vados na seleção pública simplificada não possuem direito
adquiridoàcontratação,queporserexcepcionaletemporária,
dependem da permanência da circunstância autorizativa da
contratação.§3ºOscandidatosaprovadosnoprocessosele
tivosóserãocontratadoscomanuênciadaSecretariaMunici
pal daEducação.Art.5º Éexpressamente vedadoodesvio
defunçãodosprofessorescontratados,sobpenaderesponsa
bilidade administrativa e civil da autoridade quer permitir ou
tolerartaldesvio.ParágrafoÚnico.Aocontratadoéproibido:I–
Desempenhar atribuições, funções ouencargos não previstos
no respectivocontrato; II–Sernomeadooudesignado,ainda
que a título precário ou em substituição, para o exercício de
cargo em comissão ou função gratificada; III – Participar de
comissão de sindicância ou inquérito administrativo, ou de
qualquer órgão de deliberação coletiva. Art. 6º  A Secretaria
MunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestãoeaSecretaria
MunicipaldaEducação tomarão todasasprovidênciasneces
sáriasao fielcumprimentodesteDecreto,podendoeditarnor
mascomplementares.Art. 7º EsteDecretoentrará emvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
trário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em07demarço
de 2014.   
     
     
       






AutorizaaSecretariaMunicipal
daEducação–SMEa realizar
contratação de profissionais
para atender o Programa Mais
Educação, por tempo determi
nado,edáoutrasprovidências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,
incisoVI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezae,CON
SIDERANDOodispostonoart.37, IXdaConstituiçãodaRe
pública, no art. 98, inciso X da Lei Orgânica do Município de
FortalezaeaLeiComplementarnº158,de19dedezembrode
2013. CONSIDERANDO a necessidade temporária de excep
cional interesse público no âmbito da Administração Pública
Municipal para contratar pessoal, com notória capacidade
técnicaoucientífica,portempodeterminadoparaatenderpro
gramas especiais de educação. CONSIDERANDO, ainda, o
dispostonoincisoIII,art.3º,daLeiComplementarnº158,de
19 de dezembro de 2013. CONSIDERANDO por fim, que é
dever constitucional do Estado garantir educação a todos.
DECRETA:Art.1ºFicaautorizadacontrataçãotemporáriade
até 05 (cinco) profissionais: com doutorado ou mestrado em
Artes,Educaçãoouáreascorrelatasparaconsultorianaelabo
raçãodomaterialdidáticoemartesenoprocessodeformação
demonitoresdoProgramaMaisEducaçãodoGovernoFederal
emparceriacomaSecretariaMunicipaldaEducação.Art.2º
AscontrataçõesdecorrentesdesteDecretoserãoformalizadas
por contrato administrativoa ser celebrado entre a Secretaria
MunicipaldaEducação–SMEeocontratado,comainterveni
ência da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão – SEPOG, e terão eficácia a partir da data de suas
formalizações.Art.3ºAremuneraçãodosprofissionaiscontra
tados mencionados no art. 1º deste Decreto será conforme
descriçãonatabelaabaixo:


FORMAÇÃOACADÊMICA HORA/TRABALHADA
DoutoradoemArtes R$126,00
DoutorandoemEducação R$100,00
MestradoemEducação R$100,00
MestradoemArtes R$100,00
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§1ºParaefeitosdecontabilizaçãodahoratrabalhada,deverá
ser considerado o período de efetivo trabalho, bem como o
destinado às atividades de planejamento. § 2º  Os profissio
nais contratados na forma deste Decreto também farão jus a
percepçãodeAuxílioTransporteeAuxílioRefeição, na forma
daleinº6.034,de02dedezembrode1985,comsuasaltera
çõesposterioresedoDecretonº 10.001, de11dedezembro
de 1996, com suas alterações posteriores, respectivamente.
Art.4ºAsdespesasdecorrentesdascontrataçõesautorizadas
por este Decreto correrão por conta da seguinte DotaçãoOr
çamentária:24.901.12.368.0105.2881.0001–339036–0.101,
do orçamento do Fundo Municipal de Educação. Art. 5º  A
Secretaria Municipal da Educação – SME, juntamente com a
SecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestão–
SEPOG,determinarãoasnormasparainscriçãoeseleçãodos
interessados, observados os critériosde legalidade,moralida
de,impessoalidade,publicidadeeeficiência.§1ºAscontrata
ções autorizadas por este Decreto somente efetivarseão
mediante realização de seleção pública simplificada, podendo
ser utilizado apenas a análise de currículo como critério de
seleção. § 2º  Os candidatos aprovados na seleção pública
simplificadanãopossuemdireitoadquiridoàcontratação,que
por ser excepcional e temporária, dependemda permanência
dacircunstânciaautorizadadacontratação.§3ºOscandida
tosaprovadosnoprocessoseletivosóserãocontratadoscom
anuência da Secretaria Municipal da Educação. Art. 6º  É
expressamente vedado o desvio de função dos profissionais
contratados, sob pena de responsabilidade administrativa e
civildaautoridadequepermitiroutolerartaldesvio.Parágrafo
Único.Aocontratadoéproibido: I–Desempenharatribuições,
funçõesouencargosnãoprevistosnorespectivocontrato;II–
Sernomeadooudesignado,aindaqueatítuloprecárioouem
substituição,paraoexercíciodecargoemcomissãooufunção
gratificada;III–Participardecomissãodesindicânciaouinqué
ritoadministrativo,oudequalquerórgãodedeliberaçãocoleti
va.Art.7ºAsSecretariasMunicipaisdePlanejamento,Orça
mentoeGestãoedaEducação,tomarãotodasasprovidências
necessáriasaofielcumprimentodesteDecreto,podendoeditar
normas complementares. Art. 8º  Este Decreto entrará em
vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 07 de
marçode2014.
      
     
       











PROCESSO:PregãoPresencialnº21/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza –

SEFIN.
OBJETO: Contratação de empresa para assistência técnica,

paramanutençãopreventivaecorretivacomsubsti
tuição de peças defeituosas em equipamentos de
marca IBM, conforme especificações constantes no
AnexoITermodeReferênciadesteedital.

DOTIPO:Menorpreço.
DAFORMADEFORNECIMENTO:Parcelado.

 O(A)PREGOEIRO(A)DACENTRALDELICITA
ÇÕESDAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA–CE |
CPL, registraquediantedomanifestodesinteressedepartici
paçãodasempresas,referenteaoPREGÃOPRESENCIALNº
21/2013 – SEFIN, resolve declarar a Licitação DESERTA e
devolver o processo ao Órgão, para que sejam adotadas as
providências cabíveis. Maiores informações encontramse à
disposição dos licitantes e demais interessados em sua sede

situadanaRuadoRosário,77,Centro–Ed.Comte.VitalRolim
–SobrelojaeTerraçoFortaleza(CE)ouatravésdo telefone:
(85) 3452.3477. FortalezaCE, 10 de março de 2014. 







PROCESSO:PregãoPresencialnº22/2014.
ORIGEM:Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza –

SEFIN.
OBJETO:Contrataçãodeempresaparaprestaçãodosserviços

de locação de 02 (duas) impressoras a laser para
prestaçãodeserviçosdeimpressão,contemplandoa
cessãodeusodeequipamentosnovos, deprimeiro
uso, fornecimento, instalação e manutenção dos
equipamentos, peças de reposição, materiais con
sumíveiscomotoneroucartuchodetoneredemais
componentes necessários, bem como fornecimento
de01(uma)licençaserverdesoftwareparagerenci
amento do ambiente de impressão, instalação, trei
namentoemusodoproduto,suportetécnicoeatua
lizaçõestecnológicasduranteavigênciadocontrato,
deacordocomasespecificaçõesequantitativosdis
postosdoAnexoITermodeReferênciadesteedital.

DOTIPO:Menorpreço.
DAFORMADEFORNECIMENTO:Parcelado.


 O(A) PREGOEIRO(A)DACOMISSÃO PERMA
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA–CE,tornapúblicoparaconhecimentodoslicitan
tesedemaisinteressados,queporrazõesdeOrdemTécnica,
oreferidoprocessocujadatadeaberturaestavaprevistaparao
dia 10 de março de 2014, no horário compreendido entre
13h00min.às13h15min.omesmoocorreránodia14demarço
de2014às10h00min,naCentraldeLicitações|RuadoRosá
rio,77,Centro–Ed.Comte.VitalRolim–SobrelojaeTerraço–
FortalezaCE. Maiores informações pelo telefone: (85)
3452.3477. FortalezaCE, 10demarçode 2014. 







PROCESSO:PregãoEletrôniconº19/2014.
ORIGEM:SecretariaMunicipaldePlanejamento,Orçamentoe

Gestão–SEPOG.
OBJETO:Apresentelicitaçãotemporobjetooregistrodepre

çopara futuraseeventuaisaquisiçõesdear condi
cionadotipoSplitHiWalleSplitPisoTeto,deacordo
com as especificações e quantitativos previstos no
Anexo I–TermodeReferênciadesteEdital,parao
períodode12meses.

TIPODELICITAÇÃO:Menorpreçoporlote.
DAFORMADEFORNECIMENTO:Pordemanda.

 O(A) PREGOEIRO(A) DACOMISSÃO PERMA
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA–CE,tornapúblicoparaconhecimentodoslicitan
tes e demais interessados, que a empresa: THERMUS AR
CONDICIONADOEREFRIGERAÇÕESS.A, apresentouCon
trarrazões no processo em epígrafe, estando o documento à
disposiçãoemsuasedesituadanaRuadoRosário,77,Centro
–Ed.Comte.VitalRolim–SobrelojaeTerraçoFortaleza(CE).
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3474 | Pregão
Eletrônico|.Fortaleza(CE),10demarçode2014.









PROCESSO:PregãoEletrôniconº54/2014.
ORIGEM:SecretariaMunicipaldeSaúde–SMS.
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