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LEI Nº 5234 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1979 

Dispõem sobre normas especiais para a construção 

de Conjunto Habitacional de Interesse Social, no 

Município de Fortaleza, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

CAPITULO I 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 1º - Esta Lei disciplina a construção, no território do Município de Fortaleza, de Conjuntos 

Habitacionais de Interesse Social. 

 

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei consideram-se Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 

os Projetos elaborados na sua conformidade e destinados à urbanização de áreas para implantação de 

programas habitacionais promovidos pelas entidades governamentais COHAB-CE, programa de 

Assistência a Favela da Região Metropolitana de Fortaleza (PROAFA) e Fundação do Serviço Social de 

Fortaleza e cujo custo total, por unidade, incluindo a infraestrutura, não ultrapasse a 500 UPCs 

 

Art. 2º - As Habitações de Interesse Social destinam-se a moradia permanente, de uma ou mais famílias 

e enquadram-se nas categorias de uso RU (Residência Unifamiliar) e RM (Residência Multifamiliar), 

caracterizadas conforme Art. 20 da Lei Nº 5122-A, de 13 de março de 1979. 

 

CAPITULO II 

 

Dos Projetos 

 

Art. 3º - Os projetos para construção dos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social deverão ser 

submetidos à Prefeitura, só sendo permitida a sua aprovação em bloco (parcelamento do solo, 

edificações e infra-estrutura), cabendo ao órgão municipal competente acompanhar sua implantação. 
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pavimentação das vias, o sistema de drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário, iluminação 

pública e arborização. 

 

Art.4º - O pedido da aprovação dos projetos de construção de Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social deverá ser procedido de consulta prévia à Prefeitura Municipal de Fortaleza, só devendo ser 

encaminhado o pedido de aprovação definitivo após o parecer autorizativo do órgão competente. 

 

Art. 5º - Os projetos submetidos à aprovação da Prefeitura deverão ser acompanhados de documento 

oficial expedido pela Entidade Governamental comprometida com o empreendimento, no qual esta 

certifique que o projeto está de acordo com suas normas e especificações e se declare compromissária 

compradora, irrevogável e irretratável, do conjunto habitacional objeto do pedido de aprovação. 

 

Parágrafo Único - Todas as peças integrantes do pedido de aprovação de qualquer projeto deverão ser 

devidamente autenticadas pela Entidade governamental comprometida com o empreendimento. 

 

Art. 6º - O número de cópias do projeto que acompanharão o requerimento, as peças gráficas e 

indicações técnicas serão de acordo com a legislação vigente e normas adotadas pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza. 

 

CAPÍTULO III 

 

Do Parcelamento do Solo  

Art. 7º - Da área total do projeto de parcelamento para construção de Conjuntos Habitacionais de 

Interesse Social, exclusivamente constituídos de Unidades Residenciais Unifamiliares, será destinado 

um mínimo de 33% (trinta e três por cento) para o sistema viário, áreas livres e áreas institucionais, 

obedecidos os seguintes percentuais: 

I - Um mínimo de 10% (dez por cento) para áreas Livres (praças, parques, jardins e outras destinações 

da mesma natureza); 

II - Um mínimo de 4% (quatro por cento) para áreas institucionais (escolas, postes de saúde, 

equipamentos comunitários e outras destinações da mesma natureza)  

 

§1º - Quando a área destinada às vias do sistema viário não atingir o índice de 19% (dezenove por 

cento), à área necessária para complementar esse índice será adicionado às áreas Livres; 
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§ 2 - Quando as diretrizes fixadas pela Prefeitura para o Sistema Viário Básico excederem de 15% 

(quinze por cento) da área a ser parcelada as áreas excedentes serão declaradas de utilidade pública. 

para efeito de desapropriação. 

 

Art. 8º - Nos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social constituídos de Unidades Residenciais 

Multifamiliares, os percentuais de áreas livres áreas institucionais e os destinados ao sistema viário 

serão os constantes do Art. 12 da Lei nº 5161, de 04 de junho de 1979, respeitando o disposto no 

parágrafo único do Art. 12. da Lei nº 5122-A, de 13 de março de 1979. 

 

Parágrafo Único - Para efeito de cálculo das áreas livres, áreas institucionais e sistema viário nos 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social onde existam unidades residenciais unifamiliares e 

multifamiliares, serão divididas as áreas por eles utilizadas, sendo seus percentuais definidos de acordo 

com Art. 7º da presente Lei, para as áreas destinadas à construção das Residências Unifami1iares (RU), 

e pelo Art. 12 da Lei nº 5161/79, respeitado o parágrafo único do Art. 12 da Lei nº 5122-A, de 13 de 

março de 1979, para as áreas destinadas à construção das Residências Multifamiliares (RM). 

 

Art. 9º - Fica o proprietário do loteamento obrigado a transferir para o Município de Fortaleza, 

independente de ônus de qualquer natureza para a Prefeitura, o domínio público de terrenos que se 

destinarem a logradouros públicos (ruas, avenidas, praças e parques) e áreas destinadas ao uso 

institucional. 

 

Art. 10 - O comprimento das quadras não poderá ser superior a 250,00 (duzentos e cinqüenta metros) e 

a largura não inferior a 40,00m (quarenta metros). 

 

Parágrafo Único - Nos corredores de atividades, no caso de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 

que contenham Residência Multifamiliares a extensão da quadra lindeira ao corredor, nas ruas divisas 

perpendiculares ao mesmo, não poderá ultrapassar 66,00m (sessenta e seis metros). 

 

Art. 11 - No projeto de parcelamento serão permitidas vias de circulação de pedestres com largura 

mínima de 8,00m (oito metros), desde que respeitada, para as referidas vias a extensão máxima de 

250,00m (duzentos e cinqüenta metros). 

 

Art. 12 - As vias do Sistema Viário obedecerão às disposições constantes do Anexo I da Lei nº 5122-

A/79. 
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(onze metros), sendo 7,00m (sete metros) de pista de rolamento e 2,00m (dois metros) de passeio lateral 

(de cada lado da via). 

§ 2º - As ruas que ligarem duas vias do Sistema Viário Básico deverão ter caixa mínima de 14,00m 

(catorze metros), sendo 9,00m (nove metros) de pista de rolamento e 2,50m (dois metros e cinqüenta 

centímetros) de passeio lateral (de cada lado da via). 

Art. 13 - A testada mínima dos lotes será de 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros) e sua área 

mínima de 135,00m² (cento e trinta e cinco metros quadrados). 

 

CAPÍTULO IV 

 

De Uso e Ocupação do Solo. 

 

Art. 14 - Dentro do perímetro ocupado pelos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social, além das 

categorias de usos residenciais Residência Unifamiliar (RU) e Residência Multifamiliar (RM) só serão 

admitidas as categorias CL - Comércio Local, SL - Serviço Local e EL – Equipamento Local, para apoio 

das residências, definidas conforme a Lei nº 5122-A, de 13 de março de 1979, exceto quando sua 

implantação se der ao longo dos corredores de adensamento e de atividades, onde as categorias de uso 

permitidas serão as do quadro do corredor correspondente, constante do Anexo II da Lei nº 5122-A/79. 

 

Art. 15 - As categorias de uso previstas no artigo anterior desta Lei, admitidas em construções de 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social, terão sua ocupação conforme os quadros das respectivas 

zonas, constantes do anexo II da Lei nº 5122-A/79 

 

Parágrafo Único - Em Corredores de Atividades em ZRl, será admitido o índice de Aproveitamento de 1,1 

(um vírgula um) para a categoria RM (Residência Unifamiliar). 

 

Art. 16 – Em zonas onde de acordo com a Lei nº 5122-A/79, não é permitida a categoria de uso 

Residencial Multifami1iar, os Conjuntos Habitacionais de Interesse Social serão exclusivamente 

Residenciais Unifamiliares. 

 

Art. 17 - Não será permitida a construção de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social na Zona 

Central – ZCl definida conforme a Lei nº 5122-A/79. 
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que impliquem em edificação de Residências Multifamiliares (RM), nas Zonas Especiais (EI. E2, E3, E4. 

E5. E6 e E7) e Corredores de Atividades em Zonas E5 e E6, zonas essas determinadas conforme a Lei 

nº 5122-A/79. 

 

CAPITULO V  

 

Da Edificação 

 

Art. 19 – As condições, dimensões e áreas mínimas para os vãos destinados à iluminação, ventilação e 

insolação, nas Habitações de Interesse Social, são as constantes da legislação em vigor. 

 

Art. 20 – Respeitados os pés direitos mínimos constantes da legislação em vigor, serão admitidas em 

Residência Unifamiliares em Conjuntos Habitacionais de Interesse Social, o pé-direito mínimo de 2,40m 

(dois metros e quarenta centímetros) 

 

Art. 21 - As áreas e dimensões mínimas dos compartimentos em Habitações de Interesse Social são as 

constantes da legislação em vigor, sendo admitidas para quartos e salas as seguintes áreas e 

dimensões mínimas: 

 

a) Salas: área mínima de 10,00m (dez metros quadrados), permitindo inscrever um círculo de diâmetro 

mínimo de 2,50m(dois metros e meio); 

 

b) Quartos: 

 

I – Unidades com 01 dormitório – área mínima de 7,50m (sete metros e meio), permitindo um cálculo de 

diâmetro mínimo de 2,00m (dois metros); 

 

II - Unidades com 02 dormitórios (soma das áreas) 15,00m2, permitindo inscrever um círculo de diâmetro 

mínimo de 2,00m (dois metros) em cada compartimento; 

 

III - Unidades com 03 dormitórios (soma das áreas) 20,00m², permitindo inscrever um círculo de diâmetro 

mínimo de 2,00m (dois metros) em cada compartimentos; 
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IV - Unidades com 04 dormitórios (soma das áreas) 27,50m² permitindo inscrever um círculo de diâmetro 

de 2,00m (dois metros) em cada compartimento. 

 

Art. 22 - As Habitações de Interesse Social deverão prever espaço para estacionamento de veículos, na 

proporção de 01 (uma) vaga para cada 06 (seis) Unidades Residenciais Uni familiares e de 01 (uma) 

vaga para cada 03 (três) Unidades Habitacionais Multifamiliares. 

 

Parágrafo Único - Os espaços para estacionamento não precisarão obrigatoriamente situar-se dentro do 

lote, podendo ficar localizados junto às vias de circulação de veículos. Os projetos deverão prever 

dispositivos adequados, de forma a deixar desimpedida a faixa carroçável, permitindo, dessa maneira a 

livre circulação de veículos. 

 

CAPITULO VI 

 

Disposições Finais 

 

Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Parágrafo Único - O Prefeito baixará ato administrativo sempre que for necessário estabelecer 

interpretação ou aplicação de qualquer dispositivo da presente Lei, ato esse que servirá de norma geral 

ou da aplicação particular em casos semelhantes. 

 

Art. 67 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogando-se a Lei nº 4485, de 27 de 

fevereiro de 1975, a Lei nº 4723 de 19 de agosto de 1976, a Lei nº 4821, de 27 de dezembro de 1976 e 

as disposições em contrário.  
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�
Suprime observação da Lei nº 
5.530, de 17 de dezembro de 
1981, que aprova o Código de 
Obras e Posturas do Município 
de Fortaleza. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica supri-
mida a observação constante da Tabela IV, Anexo I da Lei nº 
5.530/81, Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza 
que dispõe sobre os compartimentos da habitação de interesse 
social e casas populares. Art. 2º - Permanecem inalteradas as 
demais disposições contidas na Tabela IV, Anexo I, referida no 
art. 1º desta Lei. Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 31 de outubro de 2003. ����������� ���������������
��������������

����������� 

������������������������������	�����������
�
Prorroga o mandato dos ocu-
pantes dos cargos de Direção e 
de função de Vice-Direção de 
estabelecimentos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, e dá outras 
providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
76, VI a XI, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO 
o disposto no art. 230 da Lei Orgânica do Município de Fortale-
za, que estabelece a eleição de Diretores e Vice-Diretores das 
Escolas Públicas Municipais; CONSIDERANDO que a proximi-
dade do termo final do mandato eletivo dos atuais Diretores e 
Vice-Diretores de Escolas Públicas Municipais; CONSIDE-
RANDO que a confecção de processo eletivo para preenchi-
mento dos cargos de Diretores e Vice-Diretores de Escolas 
Públicas Municipais é procedimento complexo; CONSIDE-
RANDO que as Escolas Públicas Municipais não podem ficar 

sem seus administradores (Diretores e Vice-Diretores), sob 
pena de descontinuidade administrativa. DECRETA: Art. 1º - Os 
mandatos dos Diretores e Vice-Diretores das Escolas Públicas 
Municipais, que findam em outubro de 2003, ficam prorrogados 
por tempo indeterminado. Art. 2º - Os ocupantes dos cargos de 
Diretores e função de Vice-Diretores poderão ser exonerados 
ad nutum, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 3º - 
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO, 
em 31 de outubro de 2003. ������� 
������ ��� ���� ���� ��
�����������������������

������������
�

������������������������������	�����������
�
Denomina as Unidades de        
Saúde que indica e dá outras 
providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 76, 
itens VI e XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CON-
SIDERANDO a necessidade da prestação de serviços de saú-
de em especialidades médicas à comunidade de baixa renda, 
visando um melhor nível de qualidade de vida da população. 
DECRETA: Art. 1º - São criadas e incluídas na Rede Oficial do 
Município as seguintes Unidades de Saúde: Centro de Saúde 
João Medeiros - Av. I, 982 - Vila Velha (SER I); UBASF Frei Tito 
- Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Caça e Pesca (SER II); 
Centro de Saúde Irmã Hercília Aragão - Rua Frei Vidal, 1821 - 
São João do Tauape (SER II); Centro de Saúde Pio XII - Rua 
Belizário Távora, s/n - Pio XII (SER II); UBASF Hermínia Leitão 
- Rua Gal. João Couto, 470 - Quintino Cunha (SER III). Pará-
grafo Único - Os cargos comissionados correspondentes à 
lotação das Unidades a que se refere o caput deste artigo se-
rão remanejados do Centro de Assistência à Criança Mariêta 
Cals, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Ado-
lescente - CARISMA e Centro de Saúde do CIES Prof. Francis-
co Edmilson Pinheiro, integrantes da estrutura organizacional 
da SER II, na forma do Anexo Único deste Decreto. Art. 2º - O 
cargo comissionado de Diretor do Centro de Assistência à 
Criança Mariêta Cals, simbologia DAS.2 será remanejado para 
o Banco de Cargos do Poder Executivo. Art. 3º - As despesas 
decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das 
dotações orçamentárias das Secretarias Executivas Regionais 
(SER’s) onde estão localizadas as respectivas Unidades de 
Saúde. Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE 
DO PREFEITO, em 31 de outubro de 2003. �������
���������
���� �����������������������������

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 11509 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003 

DENOMINAÇÃO, SIMBOLOGIA E QUANTIFICAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS 

SER I - Centro de Saúde João Medeiros 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 
DENOMINAÇÃO 

SIMB. QUANT. 
DENOMINAÇÃO 

SIMB. QUANT. 

Chefe da Unidade Administrativa e Finan-
ceira (Ex-Centro de Assistência à Criança 
Marieta Cals) 

 
 

DAS.3 

 
 

01 

 
 
Chefe do Centro de Saúde 

 
 

DAS.3 

 
 

01 
Chefe do Serviço de Pessoal e Finanças 
(Ex-Centro de Assistência à Criança Marieta 
Cals) 

 
 

DNI.1 

 
 

01 

 
Chefe do Serviço de Apoio Técnico Admi-
nistrativo 

 
 

DNI.1 

 
 

01 
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���������Em matéria publicada no Jornal Diário 
Oficial do Município de número 12.986, datado do dia 29 de 
dezembro de 2004, originária do Gabinete do Prefeito Municipal 
de Fortaleza, referente à Lei número 8916 de 28 de dezembro 
de 2004, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 
para o exercício financeiro de 2005, ONDE SE LÊ: Art. 5º.... 
Gabinete do Prefeito, valor R$ 8.153.000, LEIA-SE: Art. 5º... 
Gabinete do Prefeito, valor R$ 9.153.000. IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2004. 
���� ���������

������
�������� ��������������

QUADRO I DA LEI Nº 8616/2004 
R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO VALOR % 
Câmara Municipal de Fortaleza 48.122.900 2,35 
Gabinete do Prefeito 9.153.000 0,45 
Guarda Municipal de Fortaleza 19.984.000 0,98 
Gabinete do Vice-Prefeito 621.700 0,03 
Procuradoria Geral do Município 12.098.000 0,59 
Agência Reguladora de Fortaleza 2.020.000 0,10 
Fundo de Aperfeiçoamento da PGM 219.000 0,01 
Secretaria Municipal de Defesa do Consu-
midor 

 
1.643.000 

 
0,08 

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 
Difusos 

 
180.000 

 
0,01 

Secretaria Municipal de Planejamento e 
Orçamento 

 
2.971.000 

 
0,14 

Fundo Municipal de Desenvolvimento So-
cioeconômico 

 
6.874.000 

 
0,34 

Controladoria Geral do Município 922.100 0,05 
Secretaria de Administração do Município 14.542.200 0,71 
Instituto Municipal de Pesquisas, Adminis-
tração e Recursos Humanos 

 
10.457.000 

 
0,51 

Instituto de Previdência do Município 180.695.200 8,82 
Secretaria de Finanças do Município 46.832.600 2,28 
Secretaria Municipal de Educação e Assis-
tência Social 

 
73.867.600 

 
3,61 

Fundação da Criança e da Família Cidadã 23.471.500 1,15 
Fundo Municipal de Assistência Social 16.882.400 0,82 
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

 
1.921.000 

 
0,09 

Instituto Dr. José Frota 113.445.800 5,54 
Fundo Municipal de Saúde 472.744.800 23,07 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 19.299.400 0,94 
Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de 
Fortaleza 

 
9.892.000 

 
0,48 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infra-Estrutura 

 
39.588.700 

 
1,93 

Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços 
Públicos e Cidadania 

 
93.292.500 

 
4,55 

Fundação de Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza 

 
68.268.100 

 
3,33 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Controle Urbano 

 
6.709.000 

 
0,33 

Empresa Municipal de Limpeza e Urbaniza-
ção 

 
43.601.000 

 
2,13 

Fundo de Defesa do Meio Ambiente 4.128.000 0,20 

Fundo Municipal de Limpeza Urbana 57.624.000 2,81 
Secretaria Executiva Regional I 75.740.400 3,70 
Secretaria Executiva Regional II 102.520.100 5,00 
Secretaria Executiva Regional III 111.428.100 5,44 
Secretaria Executiva Regional IV 92.245.000 4,50 
Secretaria Executiva Regional V 85.189.600 4,16 
Secretaria Executiva Regional VI 95.099.000 4,64 
Recursos sob Supervisão da Procuradoria 
Geral do Município 

 
22.397.000 

 
1,09 

Recursos sob Supervisão da Secretaria de 
Administração 

 
2.834.000 

 
0,14 

Recursos sob Supervisão da Secretaria de 
Finanças 

 
51.225.000 

 
2,50 

Reserva de Contingência 8.238.500 0,40 
TOTAL 2.048.988.200 100,00 
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Denomina de ENGENHEIRO 
JOSÉ WALDEZ BOTELHO, 
uma artéria de Fortaleza. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica denominada de Engenheiro José Waldez Botelho 
uma artéria de Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 29 de dezembro de 2004.������ �
� � ��� ��� ���������� �� ��������� ���������� ��� ������
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Dispõe sobre a Política Habita-
cional de Interesse Social, do 
Município de Fortaleza, e dá 
outras providências. 

�
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
CAPÍTULO I - DIRETRIZES GERAIS: Art. 1° - Esta Lei estabe-
lece os princípios, diretrizes e normas da Política Habitacional 
de Interesse Social (PHIS), do Município de Fortaleza. Art. 2° - 
O objetivo da Política Habitacional de Interesse Social é asse-
gurar condições dignas de moradia à população de Fortaleza, 
dotada de infra-estrutura básica, com garantias de durabilidade 
e estabilidade da estrutura física, com condições adequadas de 
conforto ambiental e disponibilidade de uso dos serviços públi-
cos. Art. 3° - A Política Habitacional de Interesse Social, na 
execução da política urbana de que tratam os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, e o art. 2°, inciso XIV, da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e no Título V, Capítulo I da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza, fundamenta-se nas se-
guintes diretrizes gerais: I - organização humanizada do espaço 
urbano, ampliando o acesso sustentável à terra urbanizada e 
transformando a cultura de exclusão territorial do Município de 
Fortaleza; II - garantia do direito à cidade sustentável, entendi- 
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da como o direito à terra urbana, ao saneamento ambiental, à 
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos 
voltados para a política ambiental; III - planejamento do desen-
volvimento do Município de Fortaleza e da distribuição espacial 
de sua população, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; IV - simplificação da legislação de parcelamento, uso 
e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permi-
tir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 
unidades habitacionais; V - garantias de permanência, privaci-
dade e espaço adequado para o pleno desenvolvimento dos 
seus moradores e de resguardo das condições ambientais do 
lugar da moradia; VI - promover, inclusive através de convênios 
com a iniciativa privada, programas de construção de moradias 
e a melhoria das condições habitacionais, infra-estrutura de 
água, de esgoto e de saneamento básico; VII - ordenação e 
controle do uso do solo urbano, de forma a evitar a utilização 
inadequada ou retenção especulativa dos imóveis urbanos e a 
deterioração das áreas urbanizadas, dentre outros; VIII - regu-
larização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por popu-
lação de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as 
normas ambientais; IX - cumprimento da função social e só-
cioambiental da propriedade urbana. CAPÍTULO II - DAS ES-
TRATÉGIAS DA POLÍTICA HABITACIONAL. Art. 4° - A Política 
Habitacional de Interesse Social do Município de Fortaleza é 
formada por 4 (quatro) estratégias básicas que contêm os se-
guintes princípios: I - garantia de oferta de habitações, visando 
suprir a demanda reprimida e reduzir o déficit habitacional; II - 
garantia de moradia digna, assegurando condições de infra-
estrutura e acesso aos serviços públicos; III - intervenção em 
moradias precárias propiciando melhorias construtivas; IV - 
garantia de estabilidade e de permanência na moradia, de 
forma segura e socialmente incluída. Art. 5° - As estratégias da 
Política Habitacional de Interesse Social do Município de Forta-
leza compreenderão a busca das seguintes metas: I - Estraté-
gia Nossa Morada: a) atender à demanda reprimida, através da 
construção, no regime de mutirão e através de contratação de 
empreitada, reduzindo o déficit acumulado e demanda demo-
gráfica; b) garantir condições para a produção de moradias 
adequadas, através do apoio técnico e da distribuição de kits 
sanitários, criando condições para que as novas moradias a 
serem produzidas estejam em sintonia com as novas exigên-
cias da função habitacional, possibilitando um trabalho mais 
personalizado e atendendo às variações impostas pelo merca-
do; c) reduzir o déficit habitacional acumulado, incentivando 
empresas a produzirem mais moradias, reduzindo a exclusivi-

dade dos Poderes públicos na produção de habitações de 
interesse social; II - Estratégia Morar Melhor: a) dotar as habi-
tações de interesse social de infra-estrutura básica, através da 
implantação de sistemas de esgotamento sanitário, abasteci-
mento d'água, ligações domiciliares, pavimentação, drenagem 
e unidade sanitária, de modo a contribuir para a melhoria das 
condições de habitabilidade, com sensíveis repercussões na 
saúde da população; b) reduzir o adensamento domiciliar, atra-
vés de soluções de construção de, pelo menos, 1 (um) compar-
timento a mais na moradia; c) propiciar condições de conforto 
ambiental, através de melhorias habitacionais que resguardem 
os moradores das intempéries e das adversidades das condi-
ções ambientais; d) garantir a segurança da moradia, através 
da estabilidade estrutural das condições de instalação elétricas, 
hidráulicas, sanitárias e da função de abrigo da moradia; III - 
Estratégia Qualidade de Vida: a) permitir o acesso aos serviços 
sociais e ao transporte coletivo, através da racionalização do 
uso dos serviços públicos; b) proporcionar facilidades de interli-
gações entre espaços urbanos, facilitando o acesso às zonas 
de emprego e trabalho, e em caso de aglomerações consolida-
das, que sejam reservadas áreas próximas para o desenvolvi-
mento de atividades econômicas; c) manter meio ambiente 
saudável, através de fomento a programas e projetos de recu-
peração e preservação de recursos naturais e inibir a reinci-
dência das situações problemáticas; d) integrar os assentamen-
tos precários à cidade formal, através de intervenções coibindo 
a formação de guetos, áreas segregadas ou extensão de peri-
ferias; IV - Estratégia Viver Tranqüilo: a) promover a regulariza-
ção fundiária em assentamentos precários, através da regulari-
zação fundiária, urbanística e edilícia; b) assegurar a perma-
nência na moradia mediante programas e projetos de locação 
social e do incentivo à produção de moradias para locação, 
através de instrumentos de gestão do solo urbano. CAPÍTULO 
III - DAS NORMAS DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO. Art. 6° 
- Nos programas de regularização fundiária e loteamentos 
realizados em áreas públicas do Município, o titulo de domínio 
ou de concessão real de uso para fins de moradia será conferi-
do ao homem e à mulher, independentemente do estado civil. 
Art. 7° - Nas ações coletivas e individuais de usucapião urbano, 
com fins de regularização fundiária, o Município de Fortaleza 
propiciará aos pretendentes formas de apoio técnico e jurídico 
necessário. Art. 8° - Nos programas habitacionais da casa 
própria, a lei reservará percentual da oferta de moradia para 
pessoas portadoras de deficiência e para os idosos, comprova-
damente carentes, assegurado o direito preferencial de esco-
lha. Art. 9° - A Política Habitacional de Interesse Social utilizará 
os instrumentos institucionais, econômicos, jurídicos e políticos, 
tributários, financeiros e ambientais contidos na Legislação 
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Federal, Estadual e Municipal, sem prejuízo das normas perti-
nentes à execução de cada intervenção. Art. 10 - O Município 
de Fortaleza, através de seus órgãos gestores da PHIS, deverá 
constituir, em articulação com a União e o Estado do Ceará, um 
sistema integrado de cadastro de demandas e beneficiários 
capaz de refletir a real situação de habitação social no âmbito 
do Município de Fortaleza, com vistas a resguardar o atendi-
mento aos princípios e metas desta Lei. Parágrafo Único - 
Considera-se habitação de interesse social, as iniciativas de 
construção de habitação, melhoria habitacional, regularização 
fundiária, urbanística e edilícia e oferta de infra-estrutura básica 
dirigidas ao público compreendido na faixa de renda entre zero 
e 3 (três) salários mínimos vigentes no território municipal. Art. 
11 - A alienação, a concessão de uso especial ou a autorização 
de uso fica revogada de pleno direito, se for dada destinação 
diversa da prevista nesta Lei. SEÇÃO I - DA CONCESSÃO DE 
USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. Art. 12 - Aquele 
que possuir, como sua, área de até 250m² (duzentos e cin-
qüenta metros quadrados), situada em imóvel público, por 5 
(cinco) anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão 
de uso especial para fins de moradia em relação à referida 
área, desde que não seja proprietário ou concessionário de 
outro imóvel urbano ou rural. § 1° - O direito de que trata este 
artigo não será reconhecido ao mesmo concessionário, mais de 
1 (uma) vez. § 2° - Para os efeitos deste artigo, o herdeiro 
legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, 
desde que resida no imóvel por ocasião da abertura da suces-
são. Art. 13 - Nas áreas urbanas com mais de 250m² (duzentos 
e cinqüenta metros quadrados), situadas em imóvel público 
municipal, ocupadas por população de baixa renda para sua 
moradia, por 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, onde 
não for possível identificar os terrenos ocupados por cada pos-
suidor, a concessão especial para fins de moradia será conferi-
da de forma coletiva, desde que os possuidores não sejam 
proprietários ou concessionários de outro imóvel urbano ou 
rural. Art. 14 - No caso de ocupação de terrenos descritos no 
art. 24, o Poder Público garantirá ao possuidor o exercício do 
direito de que tratam os arts. 12 e 13 desta Lei em outro local. 
Art. 15 - O título de concessão de uso especial para fins de 
moradia será concedido via administrativa, mediante processo 
administrativo perante o órgão competente da Administração 
Pública Municipal, servindo a decisão ali proferida como título 
para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da respectiva jurisdição. Art. 16 - O direito de concessão de uso 
especial para fins de moradia é transferível por ato inter vivos 
ou causa mortis. § 1° - No caso de transmissão da concessão 
especial de uso para fins de moradia por ato inter vivos, é obri-
gatória a intervenção da Administração Pública Municipal, que 
analisará se o sucessor atende todos os requisitos exigidos em 
lei, cuja transmissão somente produzirá seus efeitos após deci-
são final proferida pelo órgão público competente. § 2° - Não 
sendo preenchidos os requisitos legais, conforme previsto no § 
1° deste artigo, é facultada à administração pública a conces-
são de prazo de 30 (trinta) dias ao interessado, prorrogáveis, a 
critério da autoridade competente, por igual período, para que 
sejam supridas as falhas apontadas no processo administrativo 
respectivo. Art. 17 - O direito à concessão especial de uso para 
fins de moradia extingue-se, retornando o imóvel ao domínio 
público, no caso de: I - dar o concessionário ao imóvel destina-
ção diversa da moradia para si ou sua família; II - no caso de 
transferência inter vivos, o não preenchimento pelo interessado 
dos requisitos legais à concessão de uso especial para fins de 
moradia. SEÇÃO II - DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. Art. 18 - 
Havendo interesse público devidamente justificado, o Chefe do 
Poder Executivo, uma vez esgotadas as possibilidades de 
outorgar a concessão do direito real de uso para fins de mora-
dia, nos termos da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, 
poderá alienar áreas de terreno de propriedade do Município, 
declaradas como de interesse social, para fins de habitação 
popular. § 1° - Os terrenos a serem alienados serão submeti-
dos à avaliação administrativa, que deverá ser processada com 
base em critérios técnicos devidamente justificados, tendo 
como parâmetro básico o valor do terreno considerado para 

cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU). § 2° - Nas alienações a que se refere este 
artigo, uma vez apurado o preço do imóvel, fica o Chefe do 
Poder Executivo autorizado a conceder descontos, observados 
os seguintes critérios: I - 50% (cinqüenta por cento), quando se 
tratar de área ocupada há mais de 20 (vinte) anos; II - 30% 
(trinta por cento), quando se tratar de área ocupada há mais de 
10 (dez) anos; III - 10% (dez por cento), quando se tratar de 
área ocupada há mais de 5 (cinco) anos. § 3° - O tempo de 
ocupação de que trata o § 2° deste artigo será apurado a partir 
do ano de surgimento da ocupação. § 4° - O valor a ser pago 
poderá ser efetivado em até 48 (quarenta e oito) parcelas. § 5° 
- O valor máximo da prestação mensal, mencionado no § 4° 
deste artigo, deverá observar o limite máximo de 30% (trinta 
por cento) de comprometimento da renda familiar. § 6° - No 
caso de pagamento à vista, será concedido um desconto adi-
cional de 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido, apurado 
mediante os critérios fixados no § 1° deste artigo. Art. 19 - Apli-
ca-se à presente seção, no que couber, as disposições cons-
tantes dos arts. 12 a 17. SEÇÃO III - DA CLASSIFICAÇÃO 
DOS TERRENOS. Art. 20 - Serão consideradas como de uso 
misto as áreas de terreno integrantes de Programa Habitacio-
nal de Interesse Social (PHIS), quando preenchidos os seguin-
tes requisitos: I - desempenho, concomitantemente à moradia, 
de atividade econômica pelo próprio morador; II - utilização de 
até, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) da área do terreno 
para fins de exploração de atividade econômica. § 1° - Quando 
mais de 50% (cinqüenta por cento) da área do terreno forem 
ocupados para fins de moradia, a utilização será considerada 
como finalidade habitacional. § 2° - Ultrapassado o limite má-
ximo de 50% (cinqüenta por cento), previsto no inciso II deste 
artigo, perde o terreno a característica de uso misto, ficando o 
possuidor impossibilitado de ser beneficiado pela presente Lei. 
CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 21 - O Município 
de Fortaleza, em parceria com as associações e entidades da 
sociedade civil da área de habitação popular, se articulará para 
coibir e desestimular a invasão de terras públicas e privadas. 
Parágrafo Único - As comunidades que se utilizarem desse 
expediente de invasão de terras perderão o direito de preferên-
cia em programas e projetos desenvolvidos pelo Poder Público 
Municipal. Art. 22 - Os beneficiários que agirem em discordân-
cia com os objetivos dos programas e projetos a que estiverem 
vinculados ficam sujeitos às sanções civis, penais e administra-
tivas. Parágrafo Único - Em todos os casos é garantido aos 
beneficiários apontados em irregularidades ou desvio de finali-
dade o direito ao contraditório e à ampla defesa. Art. 23 - Não 
serão beneficiados por esta Lei o cidadão ou a comunidade 
que sejam proprietários de imóvel ou que já sejam assistidos 
por programa habitacional municipal, estadual ou federal.               
Art. 24 - Ficam excluídos da abrangência desta Lei, não po-
dendo, pois, ser objeto de quaisquer benefícios aqui previstos, 
os terrenos situados em área de risco, de proteção ambiental, 
nem aqueles que se constituem de logradouros públicos, tais 
como ruas, praças e os demais. Art. 25 - Fica criado o Fundo 
Municipal de Habitação, vinculado à Fundação de Desenvolvi-
mento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR). Art. 26 - O Po-
der Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, contado a partir de sua publicação. Art. 27 - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em  29 de dezembro de 2004. ��������� ���� �
������� �������������������������������������
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Declara de utilidade pública o 
Centro de Convivência Mão 
Amiga: Educação Especial para 
Crianças e Adolescentes 
Portadores de Deficiência. 
 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 04 DE AGOSTO DE 2008 Nº 13.872

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9410 DE 04 DE AGOSTO DE 2008 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de manutenção de exemplares 
da Bíblia Sagrada nos acervos 
das bibliotecas e das unidades 
escolares municipais. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - As unidades escolares e as bibliotecas públicas muni-
cipais manterão em seus acervos exemplares da Bíblia Sagra-
da, não implicando restrição ou impedimento de qualquer natu-
reza em relação a livros sagrados de outras tradições religio-
sas. Art. 2º - Os exemplares da Bíblia Sagrada deverão ser 
colocados à disposição de alunos, professores e dos demais 
usuários, em local visível e de fácil acesso. Art. 3º - É vedado 
proibir, restringir ou limitar o acesso aos exemplares da Bíblia 
Sagrada ou de qualquer outro livro sagrado mantidos nos acer-
vos do Poder Público Municipal. Parágrafo Único - Fica asse-
gurada a liberdade de opção religiosa e filosófica, sendo veda-
da nesses recintos a obrigatoriedade de participação em qual-
quer atividade confessional. Art. 4º - O Poder Executivo Muni-
cipal fica autorizado a manter convênio com editoras, no intui-  
to de receber doações de exemplares da Bíblia Sagrada. Art.  
5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de agosto de 2008. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9411 DE 04 DE AGOSTO DE 2008 

Autoriza o Poder Executivo a 
efetuar concessão de uso de 
área pública a Arquidiocese de 
Fortaleza e dá outras providên-
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Município de Fortaleza, por intermédio de seu 
Poder Executivo, autorizado a efetuar a concessão de uso, a 
título gratuito, do bem público especificado nesta lei à Arquidio-
cese de Fortaleza. § 1º - O imóvel em que se efetuará a con-
cessão pertence ao patrimônio público municipal, oriundo do 
Loteamento Cajazeiras II, e registrado sob a matrícula nº 
11.400 do Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona de Forta-
leza. § 2º - O imóvel sobre o qual dispõe esta lei é área verde, 
cuja concessão será feita no limite de 20% (vinte por cento) do 
total da área, conforme o art. 82, § 1º, da Lei Municipal nº 
7.061/92, ressalvando-se os direitos e a não responsabilidade 
do Município de Fortaleza nos casos especificados no art. 3º, § 
3º, desta lei. Art. 2º - Fica o Poder Público Municipal autorizado 
a efetuar a concessão de uso da área localizada no Loteamen-

to Cajazeiras II, tendo esta forma irregular, com área total de 
3.810,26m² (três mil, oitocentos e dez vírgula vinte e seis me-
tros quadrados), extremando: ao norte, com a Rua Enf. Joa-
quim Pinto; ao sul, com a área verde pertencente ao Município 
de Fortaleza; a leste, com a Rua D, e, a oeste, com o imóvel 
pertencente a Nelzer Pereira (terceiros). Parágrafo Único - O 
imóvel especificado no caput deste artigo é parte da área verde 
de 19.051,32m² (dezenove mil, cinqüenta e um vírgula trinta e 
dois metros quadrados) pertencente ao patrimônio imobiliário 
municipal, oriunda de doação relativa ao Loteamento Cajazei-
ras II, que extrema: ao norte, com a Rua Enf. Joaquim Pinto; ao 
sul, com imóvel pertencente a terceiros; a leste, com a Rua D; 
e a oeste, com o imóvel pertencente a Nelzer Pereira (tercei-
ros). Art. 3º - A área a ser concedida somente poderá ser utili-
zada para a construção da sede e da igreja da Paróquia São 
Diogo, bem como para a implantação das atividades religiosas, 
dos projetos, ações e equipamentos de assistência comunitária 
e social praticados junto à comunidade do Bairro das Cajazei-
ras. § 1º - É vedado o uso da área concedida para outras finali-
dades, ainda que públicas, sem a autorização legislativa do 
Município de Fortaleza, bem como o uso da área verde rema-
nescente, vizinha à área doada. § 2º - O Município de Fortale-
za, proprietário do imóvel concedido, manterá a posse indireta 
sobre o bem, podendo retornar à sua posse direta na hipótese 
de ocorrer a superveniência de interesse público. § 3º - Ocor-
rendo a descontinuidade do uso, independentemente do moti-
vo, não poderá ser cobrada do Município de Fortaleza nenhu-
ma indenização pelas benfeitorias realizadas em conseqüência 
da concessão autorizada nos termos desta lei, independente-
mente de quem as tenha feito ou financiado, se por dotação 
pública ou em parceria ou convênio com a iniciativa privada ou 
com moradores, sendo vedada, ainda, a retenção das benfeito-
rias existentes. Art. 4º - A concessão de que trata esta lei tem 
caráter precário, com prazo de vigência indeterminado, e será 
formalizada por intermédio de Termo de Concessão de Uso, 
sendo o Município de Fortaleza, na condição de concedente, 
representado pela Secretaria de Administração do Município 
(SAM). Parágrafo Único - O ato de conceder, firmar o Termo de 
Concessão de Uso, bem como rescindi-lo deverá ser devida-
mente motivado e fundamentar-se nos termos do disposto no 
art. 3º desta lei. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de agosto 
de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12.427, DE 30 DE JULHO DE 2008 

Autoriza a utilização da chan-
cela eletrônica para subscrição 
dos Termos de Concessão de 
Direito Real de Uso de imóveis 
públicos, construídos ou adqui-
ridos no âmbito da política ha-
bitacional de interesse social, 
nos termos da legislação vigen-
te, e dá outras providências 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERAN-
DO que, pela Lei nº 9.294, de 29 de outubro de 2007, a Chefe 
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do Poder Executivo Municipal fica autorizada a outorgar a Con-
cessão de Direito Real de Uso de Imóveis Públicos, construí-
dos ou adquiridos no âmbito da política habitacional de interes-
se social. CONSIDERANDO a necessidade de efetivar a outor-
ga retro citada, da forma mais célere e segura, controlada ele-
tronicamente. DECRETA: Art. 1º - Os Termos de Concessão de 
Direito Real de Uso de imóveis públicos, construídos ou adqui-
ridos no âmbito da política habitacional de interesse social. 
observadas as normas de segurança e controle de uso, pode-
rão ser subscritos por chancela eletrônica, a critério da Chefe 
do Poder Executivo. Parágrafo Único - Chancela eletrônica é a 
reprodução exata da assinatura ou da rubrica de próprio punho, 
com descrição do nome do subscritor, resguardada por caracte-
rísticas técnicas, mediante o emprego de recursos próprios de 
informática. Art. 2º - A aposição de chancela eletrônica nos 
documentos indicados no art. 1º, será de responsabilidade do 
usuário, identificado por nome e senha no acesso. Parágrafo 
Único - Poderão ter acesso a senha da chancela eletrônica o 
titilar da Fundação para o Desenvolvimento Habitacional de 
Fortaleza (HABITAFOR), e os assessores vinculados ao Gabi-
nete da Prefeita, mediante seu registro de usuário no sistema, 
previamente autorizados pela Chefe do Poder Executivo. Art. 3º 
- O nome do usuário, a data e hora de acesso e o tipo de do-
cumento editado serão registrados em banco de dados, com 
possibilidade de consulta a qualquer momento. Art. 4º - Compe-
te à Secretaria de Administração do Município a implementação 
da chancela eletrônica e a adoção de medidas que confiram 
restrição e segurança no manuseio dos autógrafos, no arma-
zenamento das informações em banco de dados e no controle 
de acesso ao sistema. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
30 de julho de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

ATO Nº 5573/2008 - 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 LARISSA ROLIM DE ASSUNÇÃO BÍSIO, Coordena-
dor de Programas Habitacionais, a importância de R$ 1.488,00 
(um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), correspondente a 
05 (cinco) diárias da Região II, e conceder passagem aérea de 
ida e volta no trecho Fortaleza/Curitiba/Fortaleza, para partici-
par do Seminário de Políticas Públicas, o evento promoverá o 

debate das teorias e práticas da ação política e de planejamen-
to, no período de 04 a 08.08.2008, devendo as despesas correr 
por conta da Dotação Orçamentária: 16.122.0002.2002,0026, 
Elemento de Despesa 3390.33 (Passagem), 3390.14 (Diárias) 
Fonte 0100, consignadas a Fundação de Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, pelo orçamento vigen-
te. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 31 de julho de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PRE-
FEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 5574/2008 - 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 JOYSE MAZZA NUNES, Enfermeira, a importância de 
R$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), corresponden-
te a 05 (cinco) diárias da Região II, (acrescido uma diária de 
deslocamento consoante o que estabelece o § 3° do art. 2° do 
Decreto n° 11.459, de 11.08.03) e conceder passagens aéreas 
no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar no IV 
Seminário Internacional de Atenção Primária e III Concurso 
Nacional de Experiências em Saúde da Família, a realizar-se 
no período de 05 a 08.08.2008, devendo as despesas correr 
por conta da Dotação Orçamentária: 10.122.0002.2002.0022 - 
Elemento de Despesa: 33.90.14 (Diárias Civil), Elemento de 
Despesa: 33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), 
Fonte: 0102/212, consignadas a Secretaria Municipal de Saú-
de, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MU-
NICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de julho de 2008. Luizian-          
ne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 5585/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto no Decreto n° 9834 de 26.03.1996 e em face 
do que consta do Processo n° 26730/2008. CONSIDERANDO 
que a servidora abaixo indicada implementou as condições 
legais para se aposentar com as vantagens do cargo em co-
missão, na forma do disposto no artigo 134, da Lei n° 6794 de 
27.12.1990. RESOLVE: 1. Exonerar VANILDA MARIA SILVA DE 
SOUSA, matrícula n° 18032-01, do cargo em comissão de 
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 Art.3ºAestruturainternadoInstitutoMunicipalde
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)éaseguinte:
I. Direção Superior: 1. Presidência; 2. Vice Presidência. II.
Órgãos de Assessoramento: 1. Procuradoria Jurídica; 2.
AssessoriadePlanejamentoeDesenvolvimentoInstitucional;III.
ÓrgãosdeExecuçãoProgramática:1.DiretoriadeConcursose
Seleções; 1.1. Gerência deConcursos e Seleções; 2. Diretoria
de Extensão e Projetos; 2.1. Gerência de Extensão; 2.2.
Gerência do Plantão Gramatical; 2.3. Gerência de Projetos
Especiais; 3. Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores; 3.1. Gerência de Capacitação Corporativa e de
Gestão; 3.2. Gerência de Capacitação Setorial; IV. Órgãos de
Execução Instrumental: 1. Diretoria AdministrativoFinanceira;
1.1. Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas; 1.2.
GerênciaFinanceira;1.3.GerênciadeTecnologiadaInformação
e Comunicação. Parágrafo Único  O Regimento Interno do
Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos
(IMPARH) será aprovado por Decreto do Chefe do Poder
Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto, estabelecerá as competências das unidades de que
trataesteartigo.


CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 4º  Os cargos de provimento em comissão
que integramaestruturaadministrativadoInstitutoMunicipalde
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) são os
relacionados no Anexo Único desta Lei, nos quantitativos e
simbologias ali previstas. Art. 5º  Fica o InstitutoMunicipal de
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)autorizadoa
realizarcredenciamento,internoeexterno,destinadoàformação
de banco de instrutores e membros de apoio de cursos de
capacitação,bemcomobancodecolaboradoresdeconcursose
seleções, que atendam aos critérios definidos pela
Administração. § 1º O credenciamento interno será destinado
aosservidorespúblicosmunicipais interessadosematuarcomo
instrutores ou colaboradores de cursos de capacitação, bem
assim como colaboradores de concursos e seleções. § 2º  O
credenciamento externo será destinado ao público em geral
interessadoematuarcomoinstrutoroucolaboradoresdecursos
de capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
seleções, não gerando qualquer vínculo permanente,
empregatícioouadministrativo,entreocredenciadoeoInstituto
MunicipaldeDesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH).
§ 3º  A atuação efetiva como instrutor ou colaboradores de
cursos de capacitação, bem assim como colaborador de
concursos e seleções, ensejará o pagamento de vantagem
remuneratória fixada no respectivo edital de credenciamento,
observadas as condições do mercado de trabalho. § 4º  A
vantagemremuneratóriarecebidapeloservidorpúblicomunicipal
pela atuação como instrutor ou colaborador de cursos de
capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
seleções, não será incorporadaaos vencimentosparaqualquer
fim, tampouco servirá de base de cálculo para a concessão de
quaisqueroutrasvantagens.§5ºOChefedoPoderExecutivo
Municipalregulamentará,porDecreto,ocredenciamentodeque
trataesteartigo.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em 22 de dezembro de 2014.   



ANEXOÚNICO
AQUESEREFEREOART.4ºDALEICOMLEMENTAR

Nº0194/2014.


ESTRUTURA CARGO SIMB. QTD.

Presidência
Presidente S2 1
Assistente técnico
administrativoI

DNS3 1

VicePresidência VicePresidente DG1 1
ProcuradoriaJurídica ProcuradorJurídico DNS1 1

ProcuradorJurídicoAdjunto DNS2 1
Assistente técnico
administrativoII DAS1 1

Assessoria de Planeja
mento e Desenvolvi
mentoInstitucional

Coordenador DNS1 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 1

Assistente técnico
administrativoII DAS1 1

Diretoria de Concursos
eSeleções Diretor DNS1 1

Gerência de Concursos
eSeleções Gerente DNS2 1

Diretoria deExtensão e
Projetos Diretor DNS1 1

GerênciadeExtensão Gerente DNS2 1
Gerência do Plantão
Gramatical Gerente DNS2 1

Gerência de Projetos
Especiais Gerente DNS2 1

DiretoriadeFormaçãoe
Aperfeiçoamento de
Servidores

Diretor DNS1 1

Gerência de Capacita
ção Corporativa e de
Gestão

Gerente DNS2 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 2

Suportedeatividadestécnicas DNI1 2

Gerência de Capacita
çãoSetorial

Gerente DNS2 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 1

Suportedeatividadestécnicas DNI1 1
Diretoria Administrativo
Financeira Diretor DNS1 1

Gerência Administrativa
e de Gestão de Pesso
as

Gerente DNS2 1

Suportedeatividadestécnicas DNI1 1

GerênciaFinanceira
Gerente DNS2 1
Suportedeatividadestécnicas DNI1 3

GerênciadeTecnologia
da Informação eComu
nicação

Gerente DNS2 1

TOTAL 32





Altera a Lei Complementar nº
0149,de03dejunhode2013,e
dáoutrasprovidências.

 FAÇO SABERQUE A CÂMARAMUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaalteradoo§1ºdoart.1ºdaLei
Complementar n. 0149, de 03 de junho de 2013, passando a
vigorarcomaseguinteredação:“Art.1º........................................
§1ºUmaáreacorrespondentea2.498,33m2(doismil,quatro
centosenoventaoitometrosetrintaetrêscentímetrosquadra
dos), com os seguintes limites e confrontações: ao norte, por
ondemede180,45m(centoeoitentametrosequarentaecinco
centímetros),sendo166,75m(centoesessentaeseismetrose
setenta e cinco centímetros) como terreno objetodamatrícula
79.966 e 13,70m (treze metros e setenta centímetros) com o
terreno objeto da matrícula 54,953; ao sul, 180,57m (cento e
oitentametrosecinquentaesetecentímetros)com terrenosdo
CondomínioSpazio; a leste,por ondemede13,85 (trezeme
troseoitentaecincocentímetros)comaAvenidaSebastiãode
Abreu;aoeste,porondemede13,84m(trezemetroseoitentae
quatrocentímetros)com terrenoobjetodamatrículanº79.966.”
(NR).Art.2oEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,
revogandose as disposições em contrário. PAÇODAPREFEI
TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de
2014.      





InstituiaPolíticaMunicipalparaa
população em situação de rua,
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noâmbitodoMunicípiodeForta
leza, cria oComitêMunicipal de
PolíticasPúblicasparaapopula
çãoemsituaçãoderua,edáou
trasprovidências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõeslegais,conferidaspeloart.83,VIeXIda
LeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOoart.
2º, doDecreto Federal n° 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
estabeleceuqueaPolíticaNacionalparaapopulaçãoemsitua
çãodeRuaserá implementadade formadescentralizadaearti
culadaentreUniãoeosdemaisentesfederativosqueaelaade
rirempormeio de instrumento próprio.CONSIDERANDOo art.
3º,doDecretoFederaln°7.053,de23dedezembro2009,que
preconiza que os entes da Federação que aderirem à Política
NacionalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuadeverãoinstituir
comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes
dasáreas relacionadasaoatendimentodapopulaçãoemsitua
çãoderua,comaparticipaçãodefóruns,movimentoseentida
des representativas desse segmento da população. CONSIDE
RANDO o interesse do Município de Fortaleza em endossar a
citadapolíticanacional, aplicandoa, respeitadas aspeculiarida
deslocais,bemcomoaausênciadeumcomitêgestorinterseto
rialrelativoatemática.DECRETA:Art.1ºFicainstituídaaPolíti
caMunicipal para a População emSituação deRua, a ser im
plementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos
previstosnestedecreto.ParágrafoÚnicoParafinsdestedecre
to,considerasepopulaçãoemsituaçãode ruaogrupopopula
cionalheterogêneoquepossui,emcomum,apobrezaextrema,
osvínculos familiares interrompidosou fragilizados,a inexistên
ciademoradiaconvencionalregularequeutilizaoslogradouros
públicoseasáreasdegradadascomoespaçodemoradiaede
sustento de forma temporária ou permanente, bem como as
unidadesdeacolhimentoparapernoitetemporáriooucomomo
radia provisória. Art. 2º  O Poder Executivo Municipal poderá
firmar convênios com entidades públicas e privadas, sem fins
lucrativos,paraodesenvolvimentoeaexecuçãodeprojetosque
beneficiemapopulaçãoemsituaçãoderuaeestejamdeacordo
comosprincípios, diretrizeseobjetivosqueorientamaPolítica
MunicipalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Art.3ºAPolí
ticaMunicipal para a População emSituação deRua, além da
igualdadeeequidade,adotaosmesmosprincípiospreconizados
nalegislaçãofederalquetratadaPolíticaNacionalparaPopula
çãoemSituaçãodeRua.Art.4ºSãodiretrizesMunicipaispara
aPopulaçãoemSituaçãodeRua:IPromoçãodosdireitoscivis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; II  Res
ponsabilidade do poder público por sua elaboração e financia
mento;IIIArticulaçãodapolíticapúblicamunicipaleintersetori
al;IVIntegraçãodaspolíticaspúblicasemcadaníveldegover
no,promovendoaarticulaçãoentreosmunicípios;VIntegração
dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua
execução;VIParticipaçãodasociedadecivil,pormeiodeenti
dades,fórunseorganizaçõesdapopulaçãoemsituaçãoderua,
nos projetos programas e na elaboração, acompanhamento e
monitoramento das políticas públicas; VII  Incentivo e apoio à
organizaçãodapopulaçãoemsituaçãoderuaeasuaparticipa
çãonasdiversasinstânciasdeformulação,controlesocial,moni
toramentoeavaliaçãodaspolíticaspúblicas;VIIIImplantaçãoe
ampliação das ações educativas destinadas à superação do
preconceito, promoção de capacitação dos servidores públicos,
para garantir qualidade e respeito no atendimento deste grupo
populacional;IXDemocratizaçãodoacessoefruiçãodosespa
çoseserviçospúblicos.Art.5ºSãoobjetivosdaPolíticaMunici
palparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAsseguraroaces
so amplo simplificado e seguro aos serviços e programas que
integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência
social, habitação, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e
renda; II  Garantir a formação e capacitação permanente de
profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de
políticaspúblicas intersetoriais, transversaise intergovernamen
taisdirecionadasaspessoasemsituaçãoderua; III  Instituira
contagem periódica e oficial da população em situação de rua
pelosórgãoscompetentes;IVProduzir,sistematizaredissemi

nardadoseindicadoressociais,econômicoseculturaissobrea
redeexistentedecoberturadeserviçospúblicosàpopulaçãoem
situaçãoderua;VDesenvolveraçõeseducativaspermanentes
quecontribuamparaa formaçãodeculturade respeito,éticae
solidariedadeentreapopulaçãoemsituaçãoderuaeosdemais
grupossociaisdemodoaresguardaraobservânciaaosdireitos
humanos;VI  Incentivar apesquisa, produçãoedivulgaçãode
conhecimentossobreapopulaçãoemsituaçãode rua,contem
plando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico
racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do
conhecimento;VIIIncentivaracriação,divulgaçãoedisponibili
zaçãodecanaisdecomunicaçãoparaorecebimentodedenún
cias de violência contra a população em situação de rua, bem
comodesugestõesparaoaperfeiçoamentoemelhoriadaspolí
ticaspúblicasvoltadasparaestesegmento;VIIIProporcionaro
acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previ
denciáriose assistenciais e aos programasde transferência de
renda na forma da legislação específica; IX  Criar meios de
articulação entre os sistemas nacional, estadual emunicipal de
assistênciasocialedesaúdeparaqualificaraofertadeserviços;
X  Implementar Centros de Referências Especializadas para
AtendimentodaPopulaçãoemSituaçãodeRuaCENTROPOP,
no âmbito da proteção social especial dos sistemas nacional,
estadual e municipal de assistência social; XI  Implementar
açõesdesegurançaalimentarenutricionalsuficientesparapro
porcionaracessopermanenteàalimentaçãodequalidadeparaa
populaçãoemsituaçãoderua;XIIDisponibilizarprogramasde
qualificação profissional para as pessoas em situação de rua
comoobjetivodepropiciaroseuacessoaomercadodetrabalho
erenda,assimcomofortalecerasorganizaçõesdecatadoresde
materiais recicláveis. Art. 6º  O padrão básico de qualidade,
segurançaeconfortodarededeacolhimentotemporáriodeverá
observarlimitedecapacidade,regrasdefuncionamentoeconvi
vência,acessibilidade,salubridadeedistribuiçãogeográficadas
unidadesdeacolhimentonasáreasurbanas,respeitandoodirei
to de permanência da população em situação de rua.Art. 7º 
Fica criado, no âmbito doMunicípio de Fortaleza, o Comitê de
PolíticasPúblicas para aPopulação emSituação deRua, inte
grado por representantes de órgãos públicos e da sociedade
civil.Art.8ºCompeteaoComitêMunicipaldePolíticasPúblicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAvaliareacompanhar
ações, programas, projetos e planos relacionados às políticas
públicasparaapopulaçãoemsituaçãoderuaemâmbitomunici
pal,garantindoomonitoramentodapolíticanacionalparaapo
pulação em situação de rua; II  Acompanhar a tramitação de
projetos de lei e outras normas relacionadas à população em
situaçãoderua; III Propormedidasqueasseguremaarticula
ção intersetorialdaspolíticaspúblicasmunicipaisparaoatendi
mentodapopulaçãoemsituaçãoderua;IVApoiararealização
depesquisasquevisemdiagnosticaressapopulaçãoeaviola
çãodosseusdireitos,a fimdedarvisibilidadeàsdesvantagens
sociais a que a população em situação de rua foi submetida
historicamente no Brasil e analisar formas para sua inclusão e
garantiadosdireitos;V Organizar,periodicamente,seminários
para avaliar e formular ações para a consolidação da Política
Municipal para aPopulaçãoemSituação deRua;VI Realizar
eventosquepossibilitemasensibilizaçãodasociedadecivilea
capacitaçãodeagentespúblicos;VIIDesenvolveroutrasações
e atividades necessárias ao alcance dos objetivos e diretrizes
apontadosnestedecreto.Art.9ºOComitêseráintegradopor:I
01(um)representantetitulare01(um)suplentedosseguintes
órgãos públicos governamentais: a) Coordenadoria de Políticas
sobreDrogas; b)SecretariaMunicipal doTrabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateàFome(SETRA);c)SecretariaMunici
pal de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH); d) Secretaria
MunicipaldaEducação(SME);e)SecretariaMunicipaldaSaúde
(SMS);f)FundaçãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeFortale
za(HABITAFOR);g)SecretariaMunicipaldeCulturadeFortaleza
(SECULTFOR); h) Secretaria Municipal de Segurança Cidadã
(SESEC).IIPor08(oito)representantestitularesdasociedade
civil e 08 (oito) suplentes, sendo 04 (quatro) representantes da
população em situação de rua organizada e 04 (quatro) repre
sentantesdasentidadesque tenhamdesenvolvamações,ativi
dades e/ou serviços voltado ao atendimento da população em
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situação de rua, que sejam reconhecidas pelomovimento e/ou
pelaprópriapopulaçãoemsituaçãoderua.§1ºAseleçãodas
entidades da sociedade civil e os representantes da população
emsituaçãoderuaorganizadaseráfeitaporseusparesmedian
teprocessoeleitoralemfórumpróprio.Eposteriormente,apósa
indicação dos representantes das entidades da sociedade civil,
serão nomeados peloChefe do ExecutivoMunicipal. § 2º  Os
membrosdoComitêMunicipal dePolíticasPúblicasdaPopula
ção em Situação de Rua representantes dos órgãos públicos
governamentais serão indicados por seus titulares e nomeados
peloChefedoExecutivoMunicipal. §3º Osmembros daCo
missão serão nomeados para um mandato de 02 (dois) anos,
prorrogáveis,pormais02 (dois)anos.§4º OComitê teráum
coordenadoreumcoordenadoradjunto,eleitosentreseusmem
bros, para mandato de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01
(um) ano. Art. 10º  O Comitê Municipal de Políticas Públicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua, poderá convidar gesto
res,especialistas,erepresentantesdapopulaçãoemsituaçãode
ruaparaparticipardesuasreuniõeseatividadescomoobserva
doreseconsultores.Art.11ºAparticipaçãonoComitêMunicipal
dePolíticasPúblicasparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuanão
seráremunerada,sendoconsideradaprestaçãodeserviçopúbli
co relevante. Art. 12º  O Gabinete do Prefeito, através da
SETRA,daráapoio técnicoadministrativoe forneceráosmeios
necessários à execução dos trabalhos do comitê municipal de
políticaspúblicasparaapopulaçãoemsituaçãoderua.Art.13º
EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições emcontrário. PAÇODAPREFEITURAMU
NICIPAL,em18dedezembrode2014.







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


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

        



REGULAMENTODOFUNDOMUNICIPALDOJOVEM
EMPREENDEDOR


CAPÍTULOI

DISPOSIÇÕESGERAISEOBJETIVOS


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

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

CAPÍTULOII
GESTÃODOFUNDO


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


CAPÍTULOIII
INSTRUÇÕESCOMPLEMENTARES


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

         









AbreaosOrçamentosdoMunicípio,emfavordediver
sos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$39.291.504,00parareforçodedotaçõesorçamentá
riasconsignadasnovigenteorçamento.
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VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. 
Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú 
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 020,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

 
Acrescenta inciso ao art. 99 da 
Lei Orgânica do Município, 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 - Fica acrescentado 
incisos ao art. 99 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 99 - ............. 
XV - ao Professor regente de sala de aula, licença de até 180 
(cento e oitenta) dias, quando constatado comprometimento de 
suas cordas vocais em função do exercício profissional, devi-
damente comprovado  por perícia médica do Instituto de Previ-
dência do Município (IPM); Parágrafo Único - Findo o período 
de licença para tratamento e comprovadamente persistindo os 
sintomas da disfunção vocal, o Professor deverá ser readapta-
do de função, sem qualquer prejuízo dos seus vencimentos e 
vantagens, como se na regência de sala de aula estivesse. 
(AC)” Art. 2º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Fortaleza entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. 
Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluísio 
Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do 
Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sa-
les - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SE-
CRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 021,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 149, 151, 153, 
154, 155, 156, 158, 160 e 161, 
acresce os arts. 148-A, 148-B, 
148-C, 148-D, 148-E, 148-F, 
148-G, 148-H, 148-I, 149-A, 
150-A e 156-A 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. 149, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 160 e 161, bem 
como acresce os arts. 148-A, 148-B, 148-C, 148-D, 148-E,  
148-F, 148-G, 148-H, 148-I, 149-A, 150-A e 156-A, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO I - DOS PRIN-
CÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA: Art. 148-A - A 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência 
digna, conforme os ditames da justiça social e observados o 
princípio da função social da propriedade, a defesa do consu-
midor, a defesa do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 
Art. 148-B - O Município, na condição de agente normativo e 
regulador da atividade econômica, exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
último imperativo para o setor público e indicativo para o setor 
privado. Art. 148-C - Os planos que expressam a política de 
desenvolvimento econômico do Município terão o objetivo de 
promover a função social da cidade, a melhoria da qualidade 

de vida da população, a geração de empregos, a distribuição 
eqüitativa da riqueza produzida, a preservação do meio ambi-
ente e o uso da propriedade fundiária segundo sua função 
social. Art. 148-D - Na organização de sua economia, além dos 
princípios previstos nas Constituições Federal e Estadual, o 
Município zelará pelo seguinte: I - proteção do meio ambiente e 
ordenação territorial; II - integração, no sentido de garantir a 
segurança social, das ações do Município com as da União e 
do Estado, destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, 
à educação, à saúde, à cultura, ao desporto, ao lazer, à habita-
ção e à assistência social; III - garantia efetiva de participação 
da comunidade através de suas organizações representativas; 
IV - preferência aos projetos de cunho social e comunitário nos 
financiamentos públicos e incentivos fiscais; V - proibição de 
incentivos fiscais ou de qualquer outra natureza a atividades 
que gerem significativos problemas ambientais, comprovados 
através de estudos de impacto ambiental; VI - integração do 
planejamento com a Região Metropolitana em programas de 
interesse conjunto, respeitado o interesse do Município; VII - 
incentivo ao desenvolvimento das microempresas e empresas 
de pequeno porte e da economia solidária. Art. 148-E - O Muni-
cípio, observado o que prescreve o artigo 173 da Constituição 
Federal, poderá explorar atividade econômica, por meio da 
empresa pública ou sociedade de economia mista, com a fina-
lidade de assegurar o bem-estar da coletividade e a justiça 
social. Art. 148-F - O Município definirá normas de incentivo ao 
investimento e à fixação de atividades econômicas em seu 
território, estimulando as formas associativas e cooperativas, 
assim como as pequenas e micro-unidades econômicas e as 
empresas que estabeleçam, em seus estatutos, a participação 
dos trabalhadores nos lucros e em sua gestão, nos termos da 
lei complementar. Art. 148-G - É assegurado o exercício de 
atividades aos vendedores ambulantes e artesãos nos espaços 
públicos disponíveis, em conformidade com a lei e os regula-
mentos municipais. Art. 148-H - O Poder Executivo ficará in-
cumbido da organização, de forma coordenada com a ação do 
Estado e da União, de sistema de abastecimento de produtos 
no território do Município. Art. 148-I - O Município promoverá, 
na forma da lei, a defesa do consumidor, em ação coordenada 
com órgãos e entidades que tenham atribuições de proteção 
dos destinatários finais de bens e serviços. CAPÍTULO I-A - DA 
POLÍTICA URBANA - SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS: Art. 
149 - A Política de Desenvolvimento Urbano executada pelo 
Município de Fortaleza tem por objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem 
estar de seus habitantes, mediante as seguintes diretrizes: 
(NR) I - garantia do direito a cidade sustentável, com direito à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para 
as presentes e futuras gerações; (NR) II - gestão democrática 
por meio de participação da população e de associações repre-
sentativas dos vários segmentos da comunidade; (NR) III - 
cooperação entre os diferentes níveis de governos, a iniciativa 
privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; (NR) IV - 
planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Municí-
pio de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos sobre o meio ambiente; (NR) V - ordena-
ção e controle do uso do solo de forma a evitar a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos, parcelamento do solo, edifi-
cação ou uso inadequado em relação à infra-estrutura, a reten-
ção especulativa do imóvel urbano que resulte em sua subutili-
zação ou não utilização e a poluição e/ou degradação ambien-
tal; (NR) VI - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transportes e serviços públicos adequados aos interesses e 
necessidades da população; (NR) VII - o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança do bem estar 
dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. (NR) Art. 149-A - A 
política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Mu-
nicípio, assegurará: (AC) I - a urbanização e a regularização 
fundiária das áreas, onde esteja situada a população favelada 
e de baixa renda, sem remoção dos moradores salvo: (AC) a) 
em área de risco, tende nestes casos o Governo Municipal a 
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obrigação de assentar a respectiva população no próprio bairro 
ou nas adjacências, em condições de moradia digna, sem ônus 
para os removidos e com prazos acordados entre a população 
e a administração municipal; (AC) b) nos casos em que a re-
moção seja imprescindível para a reurbanização, mediante 
consulta obrigatória e acordo de pelo menos dois terços da 
população atingida, assegurando o reassentamento no mesmo 
bairro; (AC) II - a preservação, a proteção e recuperação do 
meio ambiente natural e cultural; (AC) III - a participação ativa 
das entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e 
na solução dos problemas, planos, programas e projetos que 
lhes sejam concernentes; (AC) IV - às pessoas com deficiência, 
a acessibilidade a edifícios públicos e particulares de freqüên-
cia aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte 
coletivo, na forma da lei; (AC) V - a utilização racional do territó-
rio e dos recursos naturais, mediante a implantação e o funcio-
namento de atividades industriais, comerciais, residenciais e 
viárias. (AC) ........... Art. 150-A - Para a execução da Política 
Urbana no Município de Fortaleza será utilizado, entre outros 
instrumentos, o de planejamento municipal através do Plano 
Diretor, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, zonea-
mento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamento anual, gestão orçamentária participativa e plano de 
desenvolvimento econômico-social. (AC), Art. 151 - .......... I - 
atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor; (NR) II - assegurar a democratiza-
ção de acesso ao solo urbano e à moradia; (NR) Art. 153 - 
............. § 1º - Nos prédios e praças construídas pelo poder 
público poderão ser colocadas obras de arte, de artistas plásti-
cos cearenses, de valor proporcional à construção realizada. 
(NR) ............ Art. 154 - O uso e ocupação do solo, através de 
construção, deverá ser autorizado previamente pelo poder 
público municipal, segundo parâmetros estabelecidos em lei. 
(NR) Parágrafo Único - Cabe ao poder público através de seus 
instrumentos, de planejamento, tributários e jurídicos coibir a 
retenção especulativa de terrenos e imóveis urbanos. (AC) Art. 
155 - É obrigação do Município elaborar e manter atualizado o 
Sistema de Informações Municipais reunindo cadastro georefe-
renciado dos imóveis públicos e particulares municipais, planta 
genérica de valores dados e cadastros das demais Secretarias 
do Município. (NR) Parágrafo Único - Fica assegurado o amplo 
acesso da população às informações do Sistema de Informa-
ções Municipais. (NR) Art. 156 - A urbanização do Município se 
orientará considerando o ordenamento territorial estabelecido 
no Plano Diretor de Fortaleza, que deverá prever, no mínimo, 
as seguintes áreas especiais. I - de interesse social; (NR) II - de 
Interesse ambiental; (NR) III - de dinamização urbanística e 
sócio-econômica; (NR) IV - de preservação do patrimônio histó-
rico e cultural; (NR) § 1º - As áreas especiais compreendem 
áreas do território que exigem tratamento especial na definição 
de parâmetros de uso e ocupação do solo. (NR) § 2º - As áreas 
especiais de interesse social são porções do território destina-
das prioritariamente à habitação da população de baixa renda, 
seja por regularização urbanística e fundiária de assentamen-
tos informais ou implementação de programas habitacionais de 
produção de moradia. (NR) Art. 156-A - Para assegurar as 
funções sociais da cidade e da propriedade, o poder público 
utilizará, principalmente, os seguintes instrumentos: (AC) I - 
planejamento urbano; (AC) a) plano diretor; (AC) b) disciplina 
do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; (AC) c) zone-
amento ambiental; (AC) d) planos, programas e projetos setori-
ais; (AC) II - tributários e financeiros; (AC) a) imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU), que poderá ser 
progressivo no tempo, conforme o plano diretor; (AC) b) contri-
buição de melhoria; (AC) c) incentivos e benefícios fiscais e 
financeiros; (AC) III - institutos jurídicos e políticos: (AC) a) 
desapropriação; (AC) b) parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios; (AC) c) desapropriação com pagamento em 
títulos; (AC) d) limitações administrativas; (AC) e) tombamento 
de imóveis ou de mobiliário urbano; (AC) f) instituição de uni-
dades de conservação; (AC) g) concessão de direito real de 
uso; (AC) h) concessão de uso especial para fins de moradia; 
(AC) i) usucapião especial de imóvel urbano; (AC) j) assistência 
técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos so-

ciais menos favorecidos; (AC) l) direito de superfície; (AC) m) 
direito de preempção; (AC) n) outorga onerosa do direito de 
construir; (AC) o) transferência do direito de construir; (AC) p) 
operações urbanas consorciadas; (AC) q) regularização fundiá-
ria; (AC) r) arrecadação por abandono; (AC) Parágrafo Único - 
O plano diretor de Fortaleza indicará as áreas onde poderá ser 
aplicado, sucessivamente, o parcelamento, edificação e utiliza-
ção compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapro-
priação com pagamento em títulos. (AC) ............... Art. 158 - O 
plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvi-
mento urbano, devendo, quando de sua elaboração, ser asse-
gurada, ampla discussão com a comunidade, a participação 
das entidades representativas da sociedade civil, nos termos 
da lei. (NR) Parágrafo Único - O Plano Plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual devem se adequar às dire-
trizes e as prioridades contidas no Plano Diretor. (AC) Art. 159 - 
Suprimido. Art. 160 - O Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano é órgão colegiado, autônomo e de composição pari-
tária entre o Poder Público e a sociedade. (NR) Parágrafo Úni-
co - Lei específica disporá sobre a composição, atribuições, 
organizações e funcionamento do Conselho a que se refere o 
caput deste artigo. (NR) Art. 161 - A concessão e a cassação 
de alvará de funcionamento para as atividades econômicas que 
o exijam deverão ser definidas em lei” Art. 2º - Ficam suprimi-
dos os §§ 1º e 2º do art. 153, §§ 3º e 4º do art. 156, o art. 159, 
o parágrafo único do art. 161 e o art. 162 da Lei Orgânica do 
Município. Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza entra em vigor na data de sua 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 Sergio Novais Eleuterio - 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 022,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 163, 164, 165, 
168, 1693 170 e 172, bem co-
mo acresce os arts. 162-A,  
164-B e 172-A, 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. 163, 164, 165, 168, 169, 170 e 172, bem como acresce 
os arts. 162-A, 164-B e 172-A, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “SEÇÃO III - DO SANEAMENTO. Art. 162-A 
- Todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção 
e preservação é dever do Poder Público e da coletividade. Art. 
163 - O Município, com a colaboração do Estado instituirá o 
Plano Município Participativo de Saneamento Ambiental, com o 
objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, 
garantir a salubridade ambiental respeitada a capacidade de 
suporte do meio ambiente aos danos causados. (NR) § 1º - O 
programa será orientado no sentido de garantir à população: I - 
serviço público de abastecimento de água: a captação, a entre-
ga de água bruta, o tratamento, a entrega de água tratada, a 
reservação e a distribuição de água; (AC) II - serviços públicos 
de esgotamento sanitário: a coleta, o transporte, o tratamento e 
a disposição final de esgotos sanitários, incluindo os efluentes 
industriais compatíveis, bem como de lodos e de outros resí-
duos do processo de tratamento; através de concessão munici-
pal ou de empresa estatal do Município. (AC) III - coleta, o 
transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reci-
clagem, o tratamento, inclusive por compostagem, e a disposi-
ção final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados e 
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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) 



88

P
O

LÍ
TI

C
A

LEI 8021 de 1997. 



89

P
O

LÍ
TI

C
A



90

P
O

LÍ
TI

C
A



91

P
O

LÍ
TI

C
A



92

P
O

LÍ
TI

C
A



93

P
O

LÍ
TI

C
A



94

P
O

LÍ
TI

C
A



95

P
O

LÍ
TI

C
A



96

P
O

LÍ
TI

C
A



97

P
O

LÍ
TI

C
A



98

P
O

LÍ
TI

C
A



99

P
O

LÍ
TI

C
A



100

P
O

LÍ
TI

C
A



101

P
O

LÍ
TI

C
A����������������������������

������������������
��	����������� ������������������������
   
mento no art. 65, § 2°, II da Lei n° 8.666/93, suprimir 35,93% 
(trinta e cinco vírgula noventa e três por cento) do inicial do 
contrato, que passará a ter valor global de R$ 664.542,72 
(seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta              
e dois reais e setenta e dois centavos) e mensal, de                       
R$ 55.378,55 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito 
reais e cinqüenta e cinco centavos). CLÁUSULA SEGUNDA: O 
serviço somente será executado nos 07 (sete) terminais de 
integração do Município de Fortaleza. CLÁUSULA TERCEIRA: 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. E por estarem 
justos e contratados, assinam o presente aditivo em 04 (quatro) 
vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas. VIS-
TO: �������� ��� �� �� ������� �� ����������� ����������
�������� 	����� ��������� �� ��������� ��������� ������������
��������

�

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

��

� ��������� ��� ��������� ��O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO – 
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Processo n° 3.331/2002, de 17.09.2002, e de 
conformidade com os arts. 12 e 13 do Decreto 7.810, de 
05.08.1988. RESOLVE: I - Conceder ao empregado público 
SWAMI CUNHA, titular da matrícula n° 9.572, ocupante do 
cargo Fiscal de Limpeza e Urbanização, Licença Especial du-
rante o período de 01.11.2002 a 30.11.2002; e II – Revogar as 
disposições em contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-
se. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO – EMLURB, em 30 de outubro 
de 2002. �������������	���������������������������
VISTO: ��������������������	������������������������
������������������

������������
�

� ��������� ��� ��������� �� O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO – 
EMLURB, com base no § 1°, do art. 457, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, e tendo em vista o que consta do Processo n° 
02412/2002. RESOLVE: I - Incorporar aos vencimentos do 
empregado público PLÁCIDO CRUZ MACEDO, matrícula n° 
11.955, a função gratificada de Diretor de Operacionalização de 
Limpeza, símbolo DAS-2, a contar de Janeiro de 2000; II - 
Revogar as disposições em contrário. Cientifique-se, publique-
se e cumpra-se. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA 
MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 30 
de outubro de 2002. ������� ������ 	������ ������� ��
������������VISTO: ��������������������	�������������
�����������������������������

������������
�
� ��������� ��� ��������� �� O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -  
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade 
com o Decreto n° 5.673, de 29 de setembro de 1980, a Lei n° 
6.223, de 28 de setembro de 1987, e o art. 186 e ss. da Lei n° 
6.794, de 27 de dezembro de 1990. RESOLVE, designar os 
funcionários NILZA GONÇALVES DE SANTANA, Advogada, 
matrícula n° 3.528 - Presidente, CLEONICE MARIA QUEIROZ 
P. PEIXOTO, Advogada, matrícula n° 8.532 - Membro, e JOSÉ 
EUDETE CIRILO, Gari, matrícula n° 19.834 - Secretário, para 
comporem a Comissão de Sindicância Administrativa a fim de 
promover a apuração de possível infração cometida pelo em-
pregado público FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS, matrí-
cula n° 16.905, em estrita consonância com o Processo n° 
3723/2002 - EMLURB. A sindicância a que se refere a presente 
Portaria deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de sua instauração. Cientifique-se, publique-se e 
cumpra-se. GABINETE DO PRESIDENTE DA EMPRESA MU-
NICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 30 de 

outubro de 2002. �������������	������������� ��������
�������

������������
�

� ����������� ����������������������
��
�����������������������������CONTRATANTE: Em-
presa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB, repre-
sentada por seu Presidente, Carlos César Benevides Teixeira. 
CONTRATADO: NCB Tropical Frutos Ltda., representada por 
seu Diretor Gerente, José Aurimar Rebouças. DA FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666, de 21/06/1993, e Convite n° 
01/2000. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de fornecimento de 
alimentos para os animais do Zoológico Sargento Prata, por um 
período de 12 (doze) meses. DO VALOR CONTRATUAL MEN-
SAL: R$ 1.116,23 (um mil e cento e dezesseis reais e vinte e 
três centavos). DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas 
correrão à conta das dotações consignadas ao Projeto/Ativi-
dade Código 15.122.0002.2002.0020, Elemento de Despesa 
3.3.90.39, Fonte de Recursos 100. DO PRAZO: 02/08/2002 a 
01/08/2003. DO FORO: Cidade de Fortaleza, Capital do Estado 
do Ceará. DATA DA ASSINATURA: 1° de agosto de 2002. AS-
SINATURAS: pela CONTRATANTE - �������������	������
�������� Pela CONTRATADA - ����� �������� ���������
TESTEMUNHAS: Maria Ivonilde Santos de Oliveira e José 
Alves do Carmo. VISTO: �������	���������������� ������ ��
�������������������������������������
�
�

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

� �
�
� ������������� �������� ��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 art. 5°, CONSIDERAN-
DO, a importância do apoio as entidades não governamentais 
nas ações de articulação e divulgação dos serviços assistenci-
ais prestados, CONSIDERANDO, o Parecer n° 45/02 da Co-
missão Temática Permanente de Gerenciamento do FMAS. 
CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária informada 
pelo FMAS. RESOLVE: Art. 1° - Aprovar despesas do Fundo 
Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 910,00 (nove-
centos e dez reais) referente à publicação do Boletim Informati-
vo n° 04 Ação Continuada Urgente - da Comissão Estadual das 
Entidades do Programa Ação Continuada - RENIPAC. Art. 2° - 
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com 
sua eficácia homologada pelo Gestor do FMAS. Fortaleza, 12 
de agosto de 2002. �������������������������� �� ������
������ ��� ����� �� ����������� HOMOLOGAÇÃO: ������
���������¡��������DATA: 01/11/02. 
 
 

���������������
��
 

 

���������¢¢����£���������	������������
�
Dispõe sobre a adequação das 
unidades habitacionais destina-
das a famílias com pessoas 
portadoras de deficiência, cons-
truídas em conjuntos populares 
no Município de Fortaleza. 
 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte lei: 
Art. 1° - Nos conjuntos habitacionais populares construídos do 
Município de Fortaleza, as unidades habitacionais destinadas a 



102

P
O

LÍ
TI

C
A ����������������������������

������������������
��	����������� ������������������������
   
famílias com pessoas portadoras de deficiência deverão ade-
quar-se às Normas Brasileiras, NBR 9050, da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo em vista a elimina-
ção das barreiras arquitetônicas e a integração dessas pessoas 
nas atividades do viver diário. Parágrafo Único - Consideram-se 
conjuntos habitacionais populares, para os efeitos desta lei, 
aqueles construídos em regime de mutirão e/ou destinados a 
famílias com renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Art. 2° 
- A adequação das unidades habitacionais de que trata o artigo 
anterior será objeto de regulamentação baixada pelo chefe do 
Poder Executivo. Art. 3° - Os custos adicionais da adequação 
das unidades habitacionais, para atender ao disposto nesta lei, 
serão rateados entre todas as unidades do conjunto. Art. 4° - 
Todas as edificações de uso público e o mobiliário urbano do 
conjunto habitacional deverão atender às normas de adequa-
ção constantes na NBR 9050 da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), para permitir o acesso e a utilização 
dessas edificações e os serviços às pessoas portadoras de 
deficiência. Art. 5° - As unidades habitacionais adequadas, na 
forma do art. 1° desta lei, serão destinadas, preferencialmente, 
a famílias de pessoas portadoras de deficiência. Art 6° - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 31 de outubro de 2002. ����� ������ �� ��
	���������������������

������������

�������������������������	�����������
�
Obriga a afixação de fotos com 
identificação de pessoas desa-
parecidas nos ônibus e alterna-
tivos, cuja concessão ou per-
missão seja facultada pelo Mu-
nicípio. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte lei: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a exigir 
das empresas de transporte coletivo e dos permissionários do 
serviço de transporte alternativo a obrigatoriedade de disponibi-
lizarem espaço para fixação de fotografias com identificação de 
pessoas desaparecidas no Estado do Ceará. § 1° - As fotogra-
fias de pessoas desaparecidas deverão estar acompanhadas 
de dados suficientes que facilitem a sua identificação e o aces-
so ao órgão ou à instituição responsável pela publicação da fo-
to. § 2° - As fotografias deverão ser afixadas em local de fácil 
visualização pelos usuários do serviço de transporte e em nú-
mero proporcional ao tamanho do veículo. § 3° - As dimensões 
e o formato das fotografias serão definidos pelo Poder Público, 
por meio de seu órgão executor. Art. 2° - Para a execução do 
que dispõe esta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a firmar convênio com órgãos e instituições federais, estaduais 
e municipais, além de organizações não-governamentais afins. 
Art. 3° - O órgão gestor do serviço público de transportes ficará 
responsável pela fiscalização, com vistas ao fiel cumprimento 
dos objetivos desta lei. Art. 4° - O Poder Executivo regulamen-
tará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir da 
data de sua publicação. Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 31 
de outubro de 2002. ������������� ��	������������������
����

������������

�������������������������	�����������

Obriga os estabelecimentos ban-
cários do Município de Fortaleza 
a terem senha numerária de a-
tendimento aos usuários. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6° do 

art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art.1° - Ficam obrigados todos os estabelecimentos bancários 
do município de Fortaleza a fornecerem senha numerária de 
atendimento, por ordem de chegada, aos usuários. Art. 2° - Os 
estabelecimentos bancários terão que fornecer, no mínimo, 10 
(dez) assentos com encosto aos usuários, para melhor atendi-
mento de espera. Art. 3° - O Poder Executivo Municipal poderá 
regulamentar esta lei, no que achar necessário, no prazo de 30 
(trinta) dias, após a data de sua publicação. Art. 4° - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS 
DE ALENCAR, em 31 de outubro de 2002. ������������� ��
	���������������������

������������

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

Concede o título de Cidadão de 
Fortaleza à jornalista Ana Már-
cia Diógenes. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 30 inciso IV e parágrafo único do art. 50 da Lei Or-
gânica do Município. PROMULGA, Art. 1° - Fica concedido o ti-
tulo de Cidadão de Fortaleza à jornalista ANA MÁRCIA DIÓGE-
NES. Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 07 de novem-
bro de 2002. ������������� ��	���������������������

������������
�

� �������������������������O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe confere o Art. 30-II, da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90 e tendo em vista o que 
consta no Processo n° 1011/2002 de 25.09.2002. RESOLVE, 
Determinar a contagem em dobro, para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade, as férias não gozadas do servidor JOSÉ 
HELDER CORDEIRO MARINHO, Datilógrafo ANM-09, da Se-
cretaria da Câmara Municipal de Fortaleza, referente aos anos 
de 1997 e 1998, no total de 120 (cento e vinte) dias, com base 
no disposto do § único do Art. 51 da Lei n° 6.794 de 27.12.90. 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 18           
de outubro de 2002. ������������� ��	������������������
����

������������

� �������������������������O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das suas atri-
buições legais. RESOLVE, declarar para todos os fins de direi-
to, que a servidora MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA VIANA, Ag. 
Administrativo, da Secretaria da Câmara Municipal de Fortale-
za, passa, em virtude de averbação de retificação de nome, 
conforme certidão fornecida pelo Cartório Araripe, anexa ao 
referido processo, a chamar-se MARIA DE FÁTIMA VIANA 
COELHO. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, 
em 01 de novembro de 2002. ����� ������ �� �� 	������� ��
������������

������������

� �������������������������O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribu-
ições legais que lhe confere o Art. 30-II, da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE, Determinar a 
contagem em dobro, para efeito de aposentadoria e disponibili-
dade, as férias não gozadas do servidor WASHINGTON RO-
DRIGUES DE OLIVEIRA, Ag. Administrativo ANM-13, da Se-
cretaria da Câmara Municipal de Fortaleza, referente  aos anos 
de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, no total de 420 
(quatrocentos e vinte) dias, com base no disposto do § único 
do Art. 51 da Lei n° 6.794 de 27.12.90. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 01 de novembro de 2002. 
������������� ��	���������������������

������������
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Dispõe sobre a reserva de
vagas em apartamentos
térreos, nos conjuntos habita
cionais populares, para idosos
e deficientes físicos beneficia
dos nos programas habitacio
nais,edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1º Ficamosapartamentos térreosdosconjuntoshabita
cionais populares reservadosaos idososeaosportadoresde
deficiência, contemplados como beneficiários, nos programas
habitacionais implantados pelo poder públicomunicipal. Pará
grafo único. A reserva de que trata o caput estendese aos
beneficiáriosdosreferidosprogramascujosdependentesinclu
ampessoasnessascondições.Art.2º Agarantiada reserva
dos andares térreos para os casos cujo beneficiário ou seu
dependente legal seja portador de deficiência darseáobser
vadasasseguintescondições: I—deficiência irreversível,em
qualquergrau,que impossibilite,dificulteoudiminuaacapaci
dadede locomoçãodo indivíduooucrieneledependênciade
seus familiares exigindo cuidados especiais; II — atestado
médicoreconhecendoascondiçõesindicadasnoincisoanteri
or. Art. 3º  Na inexistência de beneficiários contemplados a
presentandoas características referidasnestaLei, os imóveis
poderãoserocupadospelosdemaispretendentes,respeitadas
ascondiçõesgeraisestabelecidas.Art.4ºAsdespesasdecor
rentesdaaplicaçãodestaLeicorrerãoporcontadasdotações
própriasdoorçamento.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em17
de junho de 2015.     








Dispõe sobre registro estatísti
co dos índices municipais de
violência e abuso contrameni
nas emulheres, na forma que
indica, e dá outras providên
cias.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOPoderExecutivocriarábancodedadosdestinadoa
atualizarregistroseadarpublicidadeaosíndicesmunicipaisde
violênciaeabusocontrameninasemulheresemFortaleza.Art.
2º Osdadosestatísticosconsiderarãoasespecificidadesde
gênero,cor,raça,rendaefaixaetáriadessasmeninasemulhe
res.Art.3ºOPoderExecutivopublicaráanualmente,noDiário
Oficial doMunicípio, ou no órgão de imprensa pertinente, os

seguintesdadosreferentesàatividadepolicialepenitenciária,
semprejuízodeoutrosdados, discriminadosda seguintema
neira:I—númerodeocorrênciasregistradaspelaPolíciaCivil
epelaPolíciaMilitar,portipodedelitocometidocontrameninas
e mulheres; II — número de inquéritos policiais instaurados
pela Polícia Civil, por tipo de delito, bem como o número de
termoscircunstanciadosefetuadosporautoridadepolicialmili
tarecivil,principalmenteosdadosdaDelegaciadaMulher,da
DelegaciadaCriançaedoAdolescente,doCentrodeReferên
ciaFranciscaClotildeedaCoordenadoriadaMulher ligadaà
SecretariaMunicipal de Cidadania e Direitos Humanos; III—
númerodequeixascrimeerepresentaçõesnosórgãoscompe
tentes;IV—númerodemeninasemulheresqueforamviolen
tadas, abusadas e estupradas; V — número de prisões em
flagrante dos agressores efetuadas pela Polícia Civil e pela
PolíciaMilitar;VI—númerodemandatosdeprisão,cumpridos
pelaPolíciaCivil;VII—númerodehomicídiosdolososeculpo
sos,inclusivetentativasdehomicídio,lesõescorporais,latrocí
nios,estupros,sequestros,atentadosviolentosaopudor,casos
de corrupçãoeabusodemenores, rouboseabusos sexuais;
VIII—númerodepresospor todososatos cometidos contra
meninasemulheres;IX—númerodedenúnciaseocorrências
naDelegaciadaMulher,naDelegaciadaCriançaeAdolescen
te,noCentrodeReferênciaFranciscaClotildeenaSecretaria
MunicipaldeCidadaniaeDireitosHumanos;X—númerodos
inquéritosabertoseemandamento.Art.4ºOsdadosreferen
tesaotérminodoanodeverãoserpublicadosnoDiárioOficial
doMunicípioenosórgãosde imprensapertinente.Art.5º O
Municípiomanteráatualizadoumbancodedadossobregraves
violaçõesde direitosdemeninas emulheres, e a atualização
dosdelitoseassoluçõestomadas.Art.6ºAsdespesasdecor
rentesdaexecuçãodestaLei correrãoporcontadedotações
orçamentáriasprópriasconstantesdaleiorçamentáriaanualdo
MunicípiodeFortaleza.Art.7ºOPoderExecutivoficaautori
zadoacelebrarconvênios,acordos,ajustesoutermosdepar
ceriasentresi,comoGovernodoEstadodoCeará,Delegacia
daMulheroucomentidadesnãogovernamentais,objetivando
arealizaçãodosobjetivosconstantesnestaLei.Art.8ºCabe
ráaoPoderExecutivoaregulamentaçãodestaLeinoprazode
120 (cento e vinte) dias, a contar dadata de suapublicação.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015.
      







Dispõe sobre a divulgação da
frase Combate ao Desperdício
de Água Potável no âmbito do
Município de Fortaleza, na
formaqueindica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1º Éobrigatóriaadivulgaçãoda fraseCombateaoDes
perdício de Água Potável nas escolas públicas, postos de
saúde, terminaisdeônibuseórgãospúblicosdoMunicípiode
Fortaleza. § 1º  A divulgação da frase referida neste artigo
deveráserfeitapormeiodeplacasindicativas,faixasoucarta
zes em locais visíveis e nos sites da PrefeituraMunicipal de
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 ��
� ��������� ��� �	��	���� � O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -  
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Processo nº 2.065/03, de 05.12.2003, e de con-
formidade com os arts. 12 e 13 do Decreto 7.810, de 
05.08.1988. RESOLVE: I - Conceder ao empregado público 
AMADEU FIRMO DE MOURA, titular da matrícula nº 21.187, 
ocupante do cargo Gari, Licença Especial durante o período de 
02.02.2004 a 31.03.2004; e II - Revogar as disposições em 
contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE 
DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E 
URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 30 de janeiro de 2004. �������
���������������������������������������VISTO: ����������
����������������� ���������������������������������
�����

������������
�

� ��������� ��� ����	���� � O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -  
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Processo nº 2.099/03, de 16.12.2003, e de con-
formidade com os arts. 12 e 13 do Decreto 7.810, de 
05.08.1988. RESOLVE: I - Conceder ao empregado público 
EDMILSON ARAÚJO BEZERRA, titular da matrícula nº 16.453, 
ocupante do cargo Gari, Licença Especial durante o período de 
02.02.2004 a 31.03.2004; e II - Revogar as disposições em 
contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE 
DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E 
URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 30 de janeiro de 2004. �������
���������������������������������������VISTO: ����������
����������������� ���������������������������������
�����

������������
�

� ��������� ��� ����	���� �� O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -  
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Processo nº 38/04, de 07.01.2004, e de confor-
midade com os arts. 12 e 13 do Decreto 7.810, de 05.08.1988. 
RESOLVE: I - Conceder ao empregado público COSME RO-
DRIGUES NETO, titular da matrícula nº 13.171, ocupante do 
cargo Auxiliar de Pessoal II, Licença Especial durante o período 
de 13.01.2004 a 10.04.2004; e II - Revogar as disposições em 
contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE 
DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E 
URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 30 de janeiro de 2004. �������
���������������������������������������VISTO: ����������
����������������� ���������������������������������
�����
�
�

���������������
��
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�
Proíbe a comercialização de          
alimentos de origem transgêni-
ca no município de Fortaleza e 
dá outras providências. 
 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica proibida, no âmbito do Município de Fortaleza, a 
distribuição, comercialização e o uso de quaisquer alimentos de 

origem transgênica para consumo humano ou animal, sem a 
devida autorização do Ministério da Agricultura e do Ministério 
da Saúde, com laudos favoráveis do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, e da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência. Art. 2º - O descumprimento desta Lei sujeitará o infra-
tor à aplicação progressiva das seguintes penalidades: I - multa 
a ser estipulada pelo Poder Executivo Municipal, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta 
Lei; II - interdição administrativa por um prazo de 15 (quinze) 
dias. Parágrafo Único - Desrespeitada a interdição administrati-
va, será solicitado auxilio policial para exigir o cumprimento da 
penalidade administrativa, o qual providenciará também o Bole-
tim de Ocorrência, com base no art. 330 do Código Penal e nos 
termos desta Lei. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 02 de 
fevereiro de 2004. ������������ ������������� ����������
�������

������������
�

����������������	������
����������	����
�
Dispõe sobre a extensão dos 
benefícios públicos aos con-
domínios residenciais e dá ou-
tras providências.��

 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os conjuntos habitacionais, comprovadamente oficiais, 
bem como as universidades públicas, terão direito a fazer jus 
aos benefícios oriundos do Poder Público, através dos progra-
mas municipais de natureza social e físico-estrutural, envolven-
do obras de saneamento básico, iluminação pública, pavimen-
tação, eventos socioculturais, saúde e de lazer. Parágrafo Úni-
co - Entende-se como conjuntos habitacionais aqueles cuja 
formação, funcionalidade e recursos financeiros originaram-se 
do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. Art. 2º - Os 
benefícios de que trata o art. 1º desta Lei são extensivos aos 
conjuntos habitacionais e universidades públicas que, basea-
dos na necessária adequação do processo de segurança e 
resguardo da privacidade familiar, procederam ao isolamento 
físico mediante o cercamento de sua área útil, mantendo, no 
entanto, a irrestrita oferta de acesso aos serviços públicos 
essenciais e à população em geral. Art. 3º - De nenhuma forma 
as medidas de segurança de que trata o art. 2º desta Lei deve-
rão interferir na normalidade operacional dos serviços públicos 
essenciais, tanto no que se refere aos conjuntos habitacionais 
contemplados como aos outros setores residenciais e/ou co-
merciais inseridos na região de origem. Art. 4º - Esta Lei entra 
em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação 
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI-
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 02 de fevereiro de 
2004. ������������ ������������� ����������������

������������
�

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

Declara de utilidade pública o 
Instituto de Integração da Famí-
lia (INCAF). 
 

� O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Inte-
gração e Capacitação da Família (INCAF), entidade civil de 
personalidade jurídica, filantrópico, sem fins lucrativos, com 
sede e foro nesta Capital. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação oficial. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BAR-
ROS DE ALENCAR, em 02 de fevereiro de 2004.� ����������
��� ������������� ����������������

������������
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�������������
��
 

��	������������������

�

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

Denomina de PEDRO LUIZ 
SOBRINHO uma artéria de 
Fortaleza. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de Pedro Luiz Sobrinho uma artéria de Fortaleza. Art. 
2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 
de novembro de 2004. ���� �
��������������������������
�����������������

������������
�

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

Denomina de FRANCISCO 
FRANCINÉ MARREIRO uma 
praça de Fortaleza. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de Francisco Franciné Marreiro uma praça de Forta-
leza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 03 de novembro de 2004. ���� � 
���� ������������� ��
�����������������������

������������
�

�����������������������
��	�����������
�
Prioriza o idoso na aquisição 
de imóvel para moradia. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Nos pro-
gramas habitacionais do Município ou subsidiados com recur-
sos públicos, o idoso gozará de prioridade na aquisição de 
imóvel para moradia própria, sendo observado o seguinte: I - 
reserva de 5% (cinco por cento) das unidades residenciais para 
o atendimento aos idosos; II - implantação de equipamentos 
urbanos comunitários voltados ao idoso; III - eliminação de 
barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para a garantia de  
acessibilidade por parte do idoso; IV - critérios de financiamen-
to compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pen-
são. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 de novembro 
de 2004. ���� �
����������������� ������������������
��������

������������
�

�����������������������
��	�����������
�
Denomina de PADRE BER-
NARDO uma artéria de Forta-
leza. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de Padre Bernardo uma artéria de Fortaleza. Art. 2º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. PA-
ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 de 
novembro de 2004. ���� �
����������������������������
��������������

������������
�

� ������� ���������� � O PREFEITO 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 
02.01.1991, ANTONIA MARIA FREIRE, ocupante do cargo em 
comissão de Diretor Administrativo-Financeiro, simbologia 
DAS.1 integrante da estrutura administrativa da Agência Regu-
ladora de Fortaleza - ARFOR,  constante do Quadro Permanen-
te - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 03.11.2004. GA-
BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 
de novembro de 2004. ���� �
��������������������������
�������������� 
���� ��������������� �� ����������� ���
���������������

������������
�

�������������
������������	������������������
�
� Pelo presente Contrato de Trabalho que entre si 
celebram, como partes o Município de Fortaleza, aqui neste 
ato, denominado Empregador, representado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal Deputado Federal César Cals Neto e PAULO 
SILVESTRE DE SOUSA, brasileiro, maior, portador da CTPS n° 
15690, Série 537, denominado, Empregado, fica certo e ajusta-
do o que se segue estipulado nas cláusulas abaixo, com fun-
damento no art. 2°, do Decreto n° 6362/83. CLÁUSULA 1ª - O 
Empregado se obriga a prestar, com zelo, eficiência e lealdade, 
ao Empregador, a cujos Regulamentos se subordinará a exe-
cução do presente contrato, serviços profissionais da função de 
Vigilante Escolar. CLÁUSULA 2ª - O Empregador pagará ao 
Empregado o salário mensal de Cr$ 333.120 (trezentos e trinta 
e três mil e cento e vinte cruzeiros) no qual já vai incluído o 
repouso semanal remunerado. CLÁUSULA 3ª - A carga horária 
mensal será de 240/h podendo estender-se a horas suplemen-
tares quando as circunstâncias o exigirem no horário que for 
estipulado por quem de direito. CLÁUSULA 4ª - Sempre que 
houver necessidade imperiosa do serviço o empregado poderá 
ser transferido para qualquer repartição do município, indepen-
dentemente de majoração de salário, a menos que da transfe-
rência resulte acréscimo de despesas com mudanças, ou com 
transporte para serviço, tudo de acordo com o art. 470 da CLT. 
CLÁUSULA 5ª - O Empregador poderá descontar do salário do 
empregado o valor dos danos por ele causados em virtude de 
dolo, negligência, imprudência ou imperícia, com fundamento 
no disposto no § 1° do artigo 462 da CLT. CLÁUSULA 6ª - O 
presente contrato de prazo indeterminado, vigorará a partir de 
20.06.85 junto à Secretaria de Educação e Cultura do Municí-
pio. E por haverem assim ajustados as partes contratantes 
firmam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor, na 
presença de duas testemunhas, o qual será publicado no Diário 
Oficial do Município. Fortaleza, em 19 de junho de 1985. ������
������������������������������������������������������
����������������TESTEMUNHAS: 1) Assinatura Ilegível. 2) 
Assinatura Ilegível. 
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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 18 de no-
vembro de 2009. Elúsia Fontenele Soares - PRESIDENTE 
DO COMDICA. 

*** *** *** 

 RESOLUÇÃO Nº 107/2009 - Dispõe sobre a 
Convocação de Suplente para o Conselho Tutelar I. A PRESI-
DENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DI-
REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA, no 
uso de suas prerrogativas legais e de conformidade com a 
Resolução nº 09 de 19 de janeiro de 2007. CONSIDERANDO o 
que dispõe a Lei Municipal nº 7526 de 12 de maio de 1995. 
CONSIDERANDO o resultado final do processo de escolha dos 
Conselhos Tutelares. CONSIDERANDO as disposições da 
Resolução nº 10 de 01 de fevereiro de 2008. CONSIDERANDO 
a ordem de votação dos candidatos. CONSIDERANDO a limi-
nar deferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Infância e da Juven-
tude de Fortaleza, nos autos da Ação Civil Pública nº 
2009.03.00638-3, determinando o imediato afastamento do 
Conselheiro DANIEL CARNEIRO DE MORAIS até a resolução 
definitiva do mérito. CONSIDERANDO que o indigitado estava 
em pleno gozo do seu direito de férias, nos termos das Resolu-
ções nºs 99 e 100/2009 do COMDICA. CONSIDERANDO fi-
nalmente o compromisso deste órgão colegiado com o bom 
funcionamento do Conselho Tutelar. RESOLVE: Art. 1º - Con-
vocar a Sra. AUVELICE VERAS ALVES, para ser empossada 
como Conselheira Tutelar do Município de Fortaleza, no dia 01 
de dezembro de 2009, às 9h, na sede do COMDICA, na Rua 
Guilherme Rocha, nº 1469, Centro. Registre-se, publique-se e 
cumpra-se. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE - COMDICA - FORTALEZA, em 27 de novembro de 
2009. Elúsia Fontenele Soares - PRESIDENTE DO COMDI-
CA. 

*** *** ***

 RESOLUÇÃO Nº 108/2009 - Dispõe sobre a 
Posse de Suplente para o Conselho Tutelar I. A PRESIDENTE 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA, no uso de suas 
prerrogativas legais e de conformidade com a Resolução nº 09 
de 19 de janeiro de 2007. CONSIDERANDO o que dispõe a Lei 
Municipal nº 7526 de 12 de maio de 1995. CONSIDERANDO o 
resultado final do processo de escolha dos Conselhos Tutela-
res. CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 10 de 
01 de fevereiro de 2008. CONSIDERANDO a ordem de vota-
ção dos candidatos. CONSIDERANDO a liminar deferida pelo 
douto juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, 
nos autos da Ação Civil Pública nº 2009.03.00638-3, determi-
nando o imediato afastamento do Conselheiro DANIEL CAR-
NEIRO DE MORAIS até a resolução definitiva do mérito. CON-
SIDERANDO que o indigitado estava em pleno gozo do seu 
direito de férias, nos termos das Resoluções nºs 99 e 100/2009 
do COMDICA. CONSIDERANDO finalmente o compromisso 
deste órgão colegiado com o bom funcionamento do Conselho 
Tutelar. RESOLVE: Art. 1º - Empossar a Sra. AUVELICE VE-
RAS ALVES, como Conselheira Tutelar do Município de Forta-
leza, no dia 01 de dezembro de 2009, às 9h, na sede do 
COMDICA, na Rua Guilherme Rocha, nº 1469, Centro. Regis-
tre-se, publique-se e cumpra-se. SALA DE SESSÕES DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA - FORTALEZA, 
em 01 de dezembro de 2009. Elúsia Fontenele Soares - 
PRESIDENTE DO COMDICA. 

COMPANHIA DE TRANSPORTE COLETIVO  

EXTRATO DE CONTRATO - NATUREZA DO 
ATO: Contrato nº 051/2009/CTC/Pregão Eletrônico nº 017/2009. 

DO OBJETO: O contrato tem por objeto a compra de material 
de limpeza automotiva, Lote 1. DO PRAZO: 12 (doze) meses. 
DO VALOR: Dá-se a este contrato o preço global de               
R$ 3.949,00 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais). 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente 
desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao 
Projeto Atividade Código - 1.1.5 - Estoques: 1.1.5.02 - Esto-
ques de Almoxarifado: 1.1.5.02.01 - Materiais de Consumo: 
1.1.5.02.01.002 - Materiais de Higiene e Limpeza - Recursos 
Próprios da CTC. FUNDAMENTAÇÃO: O Contrato nº 051/2009 
/CTC/Pregão Eletrônico nº 017/2009 se regerá pela Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as modificações 
posteriores, Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11.251/02, 
pelo estabelecido nos termos da proposta de preços da contra-
tada, e atendidas as cláusulas e condições contratuais. DATA: 
Fortaleza, 24.11.2009. ASSINAM: Sr. Benedito Alves Aragão - 
DIRETOR - PRESIDENTE DA CTC (EM EXERCÍCIO) e o Sr. 
Alan Feitosa de Souto - PROCURADOR DA EMPRESA 
FORTTEKS COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 
LTDA ME. TESTEMUNHAS: Anice Bardawil Campos e Efigênia 
Veras da Penha. 

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

LEI Nº 9543 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009 

Autoriza a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza a implantar proje-
tos de iluminação pública nos 
conjuntos habitacionais de inte-
resse social na forma que indi-
ca.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza a implantar projetos de iluminação pública nos 
conjuntos habitacionais de interesse social, inclusive os con-
domínios, construídos pelo Município de Fortaleza. Art. 2º - As 
despesas decorrentes da Aplicação da presente Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias. Art. 3º Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 23 de novembro de 2009. Vereador Salmito 
Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** ***

LEI Nº 9544 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009 

Implanta a separação dos resí-
duos recicláveis descartados 
pelos condomínios edilícios, 
instituindo a coleta seletiva e a 
sua destinação, 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 - Ficam os condomínios edilícios do 
Município de Fortaleza obrigados a implantar processo de cole-
ta seletiva solidária. Parágrafo Único - Entende-se por condo-
mínios edilícios as edificações ou conjunto de edificações de 1 
(um) ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades 
isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residen-
ciais, previstos nos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, e na Lei 
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Art. 2º - Para o cumpri-
mento do disposto no art. 1º, os condomínios deverão acondi-
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIV FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2007 Nº 13.536

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9183 DE 15 DE MARÇO DE 2007 

Declara de utilidade pública o 
Projeto para o Desenvolvimen-
to Social Arte e Cor.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para o Projeto para 
o Desenvolvimento Social Arte e Cor, pessoa jurídica de direito 
privado, filantrópico, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta 
capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA em 15 de março de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA.  

*** *** *** 

LEI Nº 9184 DE 15 DE MARÇO DE 2007 

Declara de utilidade pública a 
ABC - Associação Beneficente 
Cristã.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ABC - ASSOCIA-
ÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ, pessoa jurídica de direito priva-
do, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 15 dias do mês de março de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA.   

*** *** *** 

LEI Nº 9185 DE 15 DE MARÇO DE 2007  

Declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária do Pa-
riri.

 FAÇO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - 
Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA DO PARIRI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, aos 15 dias do mês de março de 2007. Luizian-
ne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9186 DE 15 DE MARÇO DE 2007 

Declara de utilidade pública a 
Associação Beneficente do 

Parque São José e Adjacência 
Mundo Melhor.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DO PARQUE SÃO JOSÉ E ADJACÊNCIA 
MUNDO MELHOR, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, aos 15 dias do mês de março de 2007. Luizian-
ne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9187 DE 15 DE MARÇO DE 2007 

Declara de utilidade pública a 
Escola e Instituição Recanto 
Psico Pedagógico da Aldeota. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ESCOLA E INS-
TITUIÇÃO RECANTO PSICO PEDAGÓGICO DA ALDEOTA, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 
sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, aos 15 dias do mês de março de 2007. Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9188 DE 15 DE MARÇO DE 2007 

Declara de utilidade pública a 
entidade Cáritas Arquidiocesa-
na de Fortaleza.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade CÁRI-
TAS ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta capi-
tal. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 15 dias do mês de 
março de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MU-
NICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12171 DE 05 DE MARÇO DE 2007 

Convoca a I Conferência Muni-
cipal de Habitação Popular de 
Fortaleza e dá outras providên-
cias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERAN-
DO que a implementação de políticas públicas voltadas à habi-
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tação popular de interesse social constitui prioridade do Poder 
Executivo Municipal. CONSIDERANDO a promulgação da Lei 
nº 9.132, de 18 de dezembro de 2006, publicada no Diário 
Oficial do Município em 22.12.2006, que institui o Conselho 
Municipal de Habitação Popular de Fortaleza - COMHAP e 
dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação - FMH. CONSI-
DERANDO ainda, a necessidade de realizar o processo de 
escolha das entidades representativas da sociedade civil orga-
nizada e/ou de movimentos populares, que irão compor o Con-
selho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza - COMHAP. 
DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Municipal 
de Habitação Popular de Fortaleza, a se realizar no dia 13 de 
abril de 2007, sob a promoção e coordenação da Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. Art. 
2º - A I Conferência Municipal de Habitação Popular de Fortale-
za tem como objetivo geral o fortalecimento da política habita-
cional de interesse social do Município de Fortaleza. Art. 3º - 
São objetivos específicos da I Conferência Municipal de Habi-
tação Popular de Fortaleza: I - sensibilizar, orientar e capacitar 
os(as) delegados(as) sobre a importância da Lei Municipal nº 
9132/2006, que institui o Conselho Municipal de Habitação 
Popular de Fortaleza - COMHAP e dispõe sobre o Fundo Muni-
cipal de Habitação - FMH. II - eleger as entidades da sociedade 
civil e movimentos populares que irão compor o Conselho Mu-
nicipal de Habitação Popular de Fortaleza - COMHAP, na forma 
da lei. Art. 4º - A I Conferência Municipal de Habitação Popular 
de Fortaleza será coordenada por uma Comissão Organizadora 
Geral, cujos integrantes serão indicados através de portaria da 
titular da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Forta-
leza - HABITAFOR. Art. 5º - A titular da Fundação de Desenvol-
vimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR expedirá, 
mediante portaria, o edital de convocação e o regimento interno 
da I Conferência Municipal de Habitação Popular de Fortaleza, 
dispondo acerca de sua organização e de seu funcionamento. 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de março de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** ***

 EMENTA - ESPÉCIE: Despacho de dispensa de 
licitação, hospedagem e alimentação. ÓRGÃO: Gabinete da 
Prefeita. DESPACHO: Acato o Parecer nº 041/2007 da           

ASSEJUR-GP, datado do dia 09 de março de 2007, para auto-
rizar a dispensa de licitação, com base no inciso II do art. 24 da 
Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0003. 
2003.0001, Elemento de Despesa 33.90.39, Fonte 100 do 
Gabinete da Prefeita. VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais) 
SIGNATÁRIOS: Helena Rodrigues Barroso - CHEFE DE 
GABINETE DA PREFEITA. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE RETOMADA  
(ITEM 08) 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 37/2006. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.  
OBJETO: A seleção de empresa pessoa física ou jurídica para 

o registro de preços visando à aquisição de material 
de expediente para suprir as necessidades dos ór-
gãos e entidades do Município de Fortaleza. 

 O Pregoeiro convoca, por determinação do titular 
do órgão de origem do processo, as empresas SPI Serviços e 
Produtos de Informática Ltda e SUPRIMAX Comercial Ltda., a 
participarem de uma sessão de retomada do item 08 do referi-
do pregão, em razão da empresa vencedora desse item se 
recusar a assinar a ata de registro de preços. A sessão ocorre-
rá às 15h00 do dia 22.03.2007, na sede da comissão. Maiores 
informações poderão ser obtidas nos telefones 3452.3480 ou 
3452.3479. Fortaleza, 20 de março de 2007. Carlos Alberto 
Coelho Leitão - PREGOEIRO.  

*** *** *** 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 04/2007.  
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.  
OBJETO: O objeto do presente edital consiste na contratação 

de pessoa jurídica para aquisição de Licença de           
Uso, implantação, treinamento e manutenção de um 
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gramaBolsaFamília,emâmbitomunicipal;VIIIElaborarrela
tório consolidados acerca da condução das ações realizadas
emâmbitomunicipal.Art.3ºAComissãoIntersetorialdoPro
gramaBolsaFamílianoâmbitodoMunicípiodeFortalezaserá
constituídadaformaaseguir:IUmrepresentantedaSecreta
riaMunicipaldeEducação;IIUmrepresentantedaSecretaria
MunicipaldeSaúde; III Quatro representantesdaSecretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome  SETRA, sendo 01 (um) representante do Cadastro
Único, 01 (um) representante do Programa Bolsa família, 01
(um)representantedaPolíticaMunicipaldeSegurançaAlimen
tare01(um)representantedaPolíticaMunicipaldeTrabalho.
§ 1º  Os membros da Comissão Intersetorial do Programa
BolsaFamíliaserãoindicadosporsuasrespectivasSecretarias
MunicipaisedesignadosemPortariaconjuntadosórgãosen
volvidos, ficando esta sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome,aserpublicadanoDiárioOficialdoMunicípio,ematé60
(sessenta) dias após a publicação deste Decreto. § 2º  O
mandatodosmembrosdaComissãoIntersetorialdoPrograma
BolsaFamíliaseráde02(dois)anos,permitidaumarecondu
çãosucessiva.§3º AprecitadaComissão  Intersetorialserá
coordenada pelo representante do Programa Bolsa Famí
lia/SecretariaMunicipaldeTrabalho,DesenvolvimentoSociale
CombateàFome.Art.4ºAsfunçõesdosmembrosdaComis
sãoIntersetorialdoProgramaBolsaFamílianãoserãoremune
radaseseuexercícioseráconsideradoserviçopúblicorelevan
te.Art.5ºAComissãoIntersetorialdoProgramaBolsaFamí
liadeverá apresentar relatóriosanuaisdasaçõesdesenvolvi
das, bem como as respectivas propostas de trabalho para o
próximo exercício subsequente aosSecretáriosMunicipais de
Educação,SaúdeeTrabalho,DesenvolvimentoSocialeCom
bate à Fome. § 1º  A sobretidaComissão realizará reuniões
bimestrais e extraordinárias, sendo estas quando houver ne
cessidade.Art.6ºEstedecretoentraemvigornadatadesua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 28 dias do
mês de 12 de 2015.     







Convoca a II Conferência
Municipal de Habitação de
Fortaleza,nosdias29e30de
janeiro de 2016 e dá outras
providências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
OrgânicadoMunicípiodeFortalezae, CONSIDERANDOque
opoderpúblicodeveestimularaparticipaçãopopularnaefeti
vação da política habitacional, nos termos do art. 239 da Lei
OrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOqueos
Conselhos Municipais são órgãos especiais de participação
diretada sociedadenaAdministraçãoPública, segundooart.
18 da Lei Complementar Municipal nº 176/2014. CONSIDE
RANDO  a promulgação daLeiMunicipal nº 9.132, de 22 de
dezembrode2006,queinstituiuoConselhoMunicipaldeHabi
taçãoPopulardeFortaleza(COMHAP)edispõesobreoFundo
Municipal deHabitação (FMH). CONSIDERANDO que é uma
das ações estratégicas prioritárias da política habitacional a
realizaçãoperiódicadeConferênciasMunicipaisdeHabitação,
conformeart.6º,XIIIdaLeiComplementarnº062/2009Plano
Diretor Participativo de Fortaleza. CONSIDERANDO que os
ConselhosMunicipaisdevemgarantirumagestãodemocrática
por meio da participação da população e das associações
representativasdosváriossegmentosdacomunidadeemsuas
respectivas gestões, de acordo com o art. 289 do PDPF.
CONSIDERANDO a necessidade de realizar o processo de
escolha democrática das entidades representativas da socie
dade civil organizada e/ou movimentos populares que irão
comporoConselhoMunicipaldeHabitaçãoPopulardeFortale

za (COMHAP), nos termos do art. 8º da Lei Municipal
9.132/2006.CONSIDERANDOquea implantaçãodepolíticas
públicas de habilitação popular de interesse social constitui
prioridadedestaadministração.DECRETA:Art.1º Ficacon
vocadaaIIConferênciaMunicipaldeHabitaçãodeFortaleza,a
realizarsenosdias29e30dejaneirode2016,sobapromo
çãoecoordenaçãodaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimen
toHabitacionaldeFortalezaHABITAFOR,nostermosdoart.
3º, XI e art. 9º, da Lei 9.132/2006. Art. 2º  A II Conferência
MunicipaldeHabitaçãodeFortalezatemcomoobjetivosgerais
elegeros22 (vinteedois)conselheiros titularese respectivos
suplentes que comporão o Conselho Municipal de Habitação
PopulardeFortaleza(COMHAP)edebateraPolíticaMunicipal
deDesenvolvimentoHabitacional,emespecial,ofortalecimen
todapolíticahabitacional de interessesocial doMunicípiode
Fortaleza.Art.3ºSãoobjetivosespecíficosdaIIdaConferên
ciaMunicipaldeHabilitaçãodeFortaleza:IPromoverodeba
teentreosórgãospúblicoseasociedadecivilsobreaPolítica
deDesenvolvimentoHabitacionaldeFortaleza;IISensibilizar,
orientarecapacitaros(as)delegados(as)dasentidadesrepre
sentativas das políticas habitacionais sobre a importância da
LeiMunicipalnº9.132/2006,queinstituiuoConselhoMunicipal
deHabitaçãoPopulardeFortaleza(COMHAP)edispõesobre
oFundoMunicipaldeHabitacional(FMH);IIElegerasentida
desdasociedadecivilemovimentospopularesque irãocom
por oConselhoMunicipal deHabitação Popular de Fortaleza
(COMHAP)naformadaLei.Art.4ºAIIConferênciaMunicipal
deFortalezaserácoordenadaporumaComissãoOrganizadora
GeralsobapresidênciadaSecretariaMunicipaldeDesenvol
vimentoHabitacional,comaparticipaçãodoInstitutodePlane
jamentodeFortalezaIPLANFOR,CoordenadoriaEspecialde
Participação Popular  CPP, Secretaria de Planejamento, Or
çamentoeGestãoSEPOG,cujosintegrantesserãoindicados
poratodoExecutivoMunicipal.Art.5ºO(a)titulardaSecreta
ria de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza 
HABITAFOR expedirá,mediante portaria, o regimento interno
da II Conferência Municipal de Habitação de Fortaleza, que
disporásobresuaorganizaçãoe funcionamento,bemcomoo
editaldeconvocaçãodasentidadesprevistasnoart.6ºepará
grafoúnicodaLei9.132/2006.Art.6ºEstedecretoentraem
vigor na data de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPALDEFORTALEZA, aos 28 de dezembro de 2015.








Qualifica como Organização
Social o Instituto Juventude
Inovação.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloincisoVIdoart.
83daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortalezae,tendoemvista
oquedispõeoart.1º,§1º,daLeinº8704,de13demaiode
2003, e suas alterações posteriores e, CONSIDERANDO a
aprovaçãoquantoàconveniênciaeoportunidadedaqualifica
ção do Instituto Juventude Inovação emitida pelo titular do
órgãodaadministraçãodiretadaáreadeatividadequecorres
ponde seu objeto social e; CONSIDERANDO a aprovação
emitida pela Comissão Municipal de Publicização, órgão de
decisãosuperiordoProgramaMunicipaldePublicizaçãoquan
to a conveniência e oportunidade da qualificação do Instituto
JuventudeInovação,comoOrganizaçãoSocial.DECRETA:Art.
1ºFicaqualificadocomoOrganizaçãoSocialoInstitutoJuven
tude Inovação, com sede daCidade de Fortaleza, Estado do
Ceará,cujoobjetivoéapoiar,incentivar,assistir,desenvolvere
promover as atividades de inovação, tecnologia, educação,
formação,empreendedorismo,qualificaçãoprofissional,lazere
entretenimentonasáreasdecultura,arte,ciênciaeesportenos
termosdesteEstatuto.Art.2ºEsteDecretoentraemvigorna
data de sua publicação.Art. 3º Revogamse as disposições
emcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em28de
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 Art.3ºAestruturainternadoInstitutoMunicipalde
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)éaseguinte:
I. Direção Superior: 1. Presidência; 2. Vice Presidência. II.
Órgãos de Assessoramento: 1. Procuradoria Jurídica; 2.
AssessoriadePlanejamentoeDesenvolvimentoInstitucional;III.
ÓrgãosdeExecuçãoProgramática:1.DiretoriadeConcursose
Seleções; 1.1. Gerência deConcursos e Seleções; 2. Diretoria
de Extensão e Projetos; 2.1. Gerência de Extensão; 2.2.
Gerência do Plantão Gramatical; 2.3. Gerência de Projetos
Especiais; 3. Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores; 3.1. Gerência de Capacitação Corporativa e de
Gestão; 3.2. Gerência de Capacitação Setorial; IV. Órgãos de
Execução Instrumental: 1. Diretoria AdministrativoFinanceira;
1.1. Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas; 1.2.
GerênciaFinanceira;1.3.GerênciadeTecnologiadaInformação
e Comunicação. Parágrafo Único  O Regimento Interno do
Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos
(IMPARH) será aprovado por Decreto do Chefe do Poder
Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto, estabelecerá as competências das unidades de que
trataesteartigo.


CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 4º  Os cargos de provimento em comissão
que integramaestruturaadministrativadoInstitutoMunicipalde
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) são os
relacionados no Anexo Único desta Lei, nos quantitativos e
simbologias ali previstas. Art. 5º  Fica o InstitutoMunicipal de
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)autorizadoa
realizarcredenciamento,internoeexterno,destinadoàformação
de banco de instrutores e membros de apoio de cursos de
capacitação,bemcomobancodecolaboradoresdeconcursose
seleções, que atendam aos critérios definidos pela
Administração. § 1º O credenciamento interno será destinado
aosservidorespúblicosmunicipais interessadosematuarcomo
instrutores ou colaboradores de cursos de capacitação, bem
assim como colaboradores de concursos e seleções. § 2º  O
credenciamento externo será destinado ao público em geral
interessadoematuarcomoinstrutoroucolaboradoresdecursos
de capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
seleções, não gerando qualquer vínculo permanente,
empregatícioouadministrativo,entreocredenciadoeoInstituto
MunicipaldeDesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH).
§ 3º  A atuação efetiva como instrutor ou colaboradores de
cursos de capacitação, bem assim como colaborador de
concursos e seleções, ensejará o pagamento de vantagem
remuneratória fixada no respectivo edital de credenciamento,
observadas as condições do mercado de trabalho. § 4º  A
vantagemremuneratóriarecebidapeloservidorpúblicomunicipal
pela atuação como instrutor ou colaborador de cursos de
capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
seleções, não será incorporadaaos vencimentosparaqualquer
fim, tampouco servirá de base de cálculo para a concessão de
quaisqueroutrasvantagens.§5ºOChefedoPoderExecutivo
Municipalregulamentará,porDecreto,ocredenciamentodeque
trataesteartigo.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em 22 de dezembro de 2014.   



ANEXOÚNICO
AQUESEREFEREOART.4ºDALEICOMLEMENTAR

Nº0194/2014.


ESTRUTURA CARGO SIMB. QTD.

Presidência
Presidente S2 1
Assistente técnico
administrativoI

DNS3 1

VicePresidência VicePresidente DG1 1
ProcuradoriaJurídica ProcuradorJurídico DNS1 1

ProcuradorJurídicoAdjunto DNS2 1
Assistente técnico
administrativoII DAS1 1

Assessoria de Planeja
mento e Desenvolvi
mentoInstitucional

Coordenador DNS1 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 1

Assistente técnico
administrativoII DAS1 1

Diretoria de Concursos
eSeleções Diretor DNS1 1

Gerência de Concursos
eSeleções Gerente DNS2 1

Diretoria deExtensão e
Projetos Diretor DNS1 1

GerênciadeExtensão Gerente DNS2 1
Gerência do Plantão
Gramatical Gerente DNS2 1

Gerência de Projetos
Especiais Gerente DNS2 1

DiretoriadeFormaçãoe
Aperfeiçoamento de
Servidores

Diretor DNS1 1

Gerência de Capacita
ção Corporativa e de
Gestão

Gerente DNS2 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 2

Suportedeatividadestécnicas DNI1 2

Gerência de Capacita
çãoSetorial

Gerente DNS2 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 1

Suportedeatividadestécnicas DNI1 1
Diretoria Administrativo
Financeira Diretor DNS1 1

Gerência Administrativa
e de Gestão de Pesso
as

Gerente DNS2 1

Suportedeatividadestécnicas DNI1 1

GerênciaFinanceira
Gerente DNS2 1
Suportedeatividadestécnicas DNI1 3

GerênciadeTecnologia
da Informação eComu
nicação

Gerente DNS2 1

TOTAL 32





Altera a Lei Complementar nº
0149,de03dejunhode2013,e
dáoutrasprovidências.

 FAÇO SABERQUE A CÂMARAMUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaalteradoo§1ºdoart.1ºdaLei
Complementar n. 0149, de 03 de junho de 2013, passando a
vigorarcomaseguinteredação:“Art.1º........................................
§1ºUmaáreacorrespondentea2.498,33m2(doismil,quatro
centosenoventaoitometrosetrintaetrêscentímetrosquadra
dos), com os seguintes limites e confrontações: ao norte, por
ondemede180,45m(centoeoitentametrosequarentaecinco
centímetros),sendo166,75m(centoesessentaeseismetrose
setenta e cinco centímetros) como terreno objetodamatrícula
79.966 e 13,70m (treze metros e setenta centímetros) com o
terreno objeto da matrícula 54,953; ao sul, 180,57m (cento e
oitentametrosecinquentaesetecentímetros)com terrenosdo
CondomínioSpazio; a leste,por ondemede13,85 (trezeme
troseoitentaecincocentímetros)comaAvenidaSebastiãode
Abreu;aoeste,porondemede13,84m(trezemetroseoitentae
quatrocentímetros)com terrenoobjetodamatrículanº79.966.”
(NR).Art.2oEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,
revogandose as disposições em contrário. PAÇODAPREFEI
TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de
2014.      





InstituiaPolíticaMunicipalparaa
população em situação de rua,
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noâmbitodoMunicípiodeForta
leza, cria oComitêMunicipal de
PolíticasPúblicasparaapopula
çãoemsituaçãoderua,edáou
trasprovidências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõeslegais,conferidaspeloart.83,VIeXIda
LeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOoart.
2º, doDecreto Federal n° 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
estabeleceuqueaPolíticaNacionalparaapopulaçãoemsitua
çãodeRuaserá implementadade formadescentralizadaearti
culadaentreUniãoeosdemaisentesfederativosqueaelaade
rirempormeio de instrumento próprio.CONSIDERANDOo art.
3º,doDecretoFederaln°7.053,de23dedezembro2009,que
preconiza que os entes da Federação que aderirem à Política
NacionalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuadeverãoinstituir
comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes
dasáreas relacionadasaoatendimentodapopulaçãoemsitua
çãoderua,comaparticipaçãodefóruns,movimentoseentida
des representativas desse segmento da população. CONSIDE
RANDO o interesse do Município de Fortaleza em endossar a
citadapolíticanacional, aplicandoa, respeitadas aspeculiarida
deslocais,bemcomoaausênciadeumcomitêgestorinterseto
rialrelativoatemática.DECRETA:Art.1ºFicainstituídaaPolíti
caMunicipal para a População emSituação deRua, a ser im
plementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos
previstosnestedecreto.ParágrafoÚnicoParafinsdestedecre
to,considerasepopulaçãoemsituaçãode ruaogrupopopula
cionalheterogêneoquepossui,emcomum,apobrezaextrema,
osvínculos familiares interrompidosou fragilizados,a inexistên
ciademoradiaconvencionalregularequeutilizaoslogradouros
públicoseasáreasdegradadascomoespaçodemoradiaede
sustento de forma temporária ou permanente, bem como as
unidadesdeacolhimentoparapernoitetemporáriooucomomo
radia provisória. Art. 2º  O Poder Executivo Municipal poderá
firmar convênios com entidades públicas e privadas, sem fins
lucrativos,paraodesenvolvimentoeaexecuçãodeprojetosque
beneficiemapopulaçãoemsituaçãoderuaeestejamdeacordo
comosprincípios, diretrizeseobjetivosqueorientamaPolítica
MunicipalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Art.3ºAPolí
ticaMunicipal para a População emSituação deRua, além da
igualdadeeequidade,adotaosmesmosprincípiospreconizados
nalegislaçãofederalquetratadaPolíticaNacionalparaPopula
çãoemSituaçãodeRua.Art.4ºSãodiretrizesMunicipaispara
aPopulaçãoemSituaçãodeRua:IPromoçãodosdireitoscivis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; II  Res
ponsabilidade do poder público por sua elaboração e financia
mento;IIIArticulaçãodapolíticapúblicamunicipaleintersetori
al;IVIntegraçãodaspolíticaspúblicasemcadaníveldegover
no,promovendoaarticulaçãoentreosmunicípios;VIntegração
dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua
execução;VIParticipaçãodasociedadecivil,pormeiodeenti
dades,fórunseorganizaçõesdapopulaçãoemsituaçãoderua,
nos projetos programas e na elaboração, acompanhamento e
monitoramento das políticas públicas; VII  Incentivo e apoio à
organizaçãodapopulaçãoemsituaçãoderuaeasuaparticipa
çãonasdiversasinstânciasdeformulação,controlesocial,moni
toramentoeavaliaçãodaspolíticaspúblicas;VIIIImplantaçãoe
ampliação das ações educativas destinadas à superação do
preconceito, promoção de capacitação dos servidores públicos,
para garantir qualidade e respeito no atendimento deste grupo
populacional;IXDemocratizaçãodoacessoefruiçãodosespa
çoseserviçospúblicos.Art.5ºSãoobjetivosdaPolíticaMunici
palparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAsseguraroaces
so amplo simplificado e seguro aos serviços e programas que
integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência
social, habitação, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e
renda; II  Garantir a formação e capacitação permanente de
profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de
políticaspúblicas intersetoriais, transversaise intergovernamen
taisdirecionadasaspessoasemsituaçãoderua; III  Instituira
contagem periódica e oficial da população em situação de rua
pelosórgãoscompetentes;IVProduzir,sistematizaredissemi

nardadoseindicadoressociais,econômicoseculturaissobrea
redeexistentedecoberturadeserviçospúblicosàpopulaçãoem
situaçãoderua;VDesenvolveraçõeseducativaspermanentes
quecontribuamparaa formaçãodeculturade respeito,éticae
solidariedadeentreapopulaçãoemsituaçãoderuaeosdemais
grupossociaisdemodoaresguardaraobservânciaaosdireitos
humanos;VI  Incentivar apesquisa, produçãoedivulgaçãode
conhecimentossobreapopulaçãoemsituaçãode rua,contem
plando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico
racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do
conhecimento;VIIIncentivaracriação,divulgaçãoedisponibili
zaçãodecanaisdecomunicaçãoparaorecebimentodedenún
cias de violência contra a população em situação de rua, bem
comodesugestõesparaoaperfeiçoamentoemelhoriadaspolí
ticaspúblicasvoltadasparaestesegmento;VIIIProporcionaro
acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previ
denciáriose assistenciais e aos programasde transferência de
renda na forma da legislação específica; IX  Criar meios de
articulação entre os sistemas nacional, estadual emunicipal de
assistênciasocialedesaúdeparaqualificaraofertadeserviços;
X  Implementar Centros de Referências Especializadas para
AtendimentodaPopulaçãoemSituaçãodeRuaCENTROPOP,
no âmbito da proteção social especial dos sistemas nacional,
estadual e municipal de assistência social; XI  Implementar
açõesdesegurançaalimentarenutricionalsuficientesparapro
porcionaracessopermanenteàalimentaçãodequalidadeparaa
populaçãoemsituaçãoderua;XIIDisponibilizarprogramasde
qualificação profissional para as pessoas em situação de rua
comoobjetivodepropiciaroseuacessoaomercadodetrabalho
erenda,assimcomofortalecerasorganizaçõesdecatadoresde
materiais recicláveis. Art. 6º  O padrão básico de qualidade,
segurançaeconfortodarededeacolhimentotemporáriodeverá
observarlimitedecapacidade,regrasdefuncionamentoeconvi
vência,acessibilidade,salubridadeedistribuiçãogeográficadas
unidadesdeacolhimentonasáreasurbanas,respeitandoodirei
to de permanência da população em situação de rua.Art. 7º 
Fica criado, no âmbito doMunicípio de Fortaleza, o Comitê de
PolíticasPúblicas para aPopulação emSituação deRua, inte
grado por representantes de órgãos públicos e da sociedade
civil.Art.8ºCompeteaoComitêMunicipaldePolíticasPúblicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAvaliareacompanhar
ações, programas, projetos e planos relacionados às políticas
públicasparaapopulaçãoemsituaçãoderuaemâmbitomunici
pal,garantindoomonitoramentodapolíticanacionalparaapo
pulação em situação de rua; II  Acompanhar a tramitação de
projetos de lei e outras normas relacionadas à população em
situaçãoderua; III Propormedidasqueasseguremaarticula
ção intersetorialdaspolíticaspúblicasmunicipaisparaoatendi
mentodapopulaçãoemsituaçãoderua;IVApoiararealização
depesquisasquevisemdiagnosticaressapopulaçãoeaviola
çãodosseusdireitos,a fimdedarvisibilidadeàsdesvantagens
sociais a que a população em situação de rua foi submetida
historicamente no Brasil e analisar formas para sua inclusão e
garantiadosdireitos;V Organizar,periodicamente,seminários
para avaliar e formular ações para a consolidação da Política
Municipal para aPopulaçãoemSituação deRua;VI Realizar
eventosquepossibilitemasensibilizaçãodasociedadecivilea
capacitaçãodeagentespúblicos;VIIDesenvolveroutrasações
e atividades necessárias ao alcance dos objetivos e diretrizes
apontadosnestedecreto.Art.9ºOComitêseráintegradopor:I
01(um)representantetitulare01(um)suplentedosseguintes
órgãos públicos governamentais: a) Coordenadoria de Políticas
sobreDrogas; b)SecretariaMunicipal doTrabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateàFome(SETRA);c)SecretariaMunici
pal de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH); d) Secretaria
MunicipaldaEducação(SME);e)SecretariaMunicipaldaSaúde
(SMS);f)FundaçãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeFortale
za(HABITAFOR);g)SecretariaMunicipaldeCulturadeFortaleza
(SECULTFOR); h) Secretaria Municipal de Segurança Cidadã
(SESEC).IIPor08(oito)representantestitularesdasociedade
civil e 08 (oito) suplentes, sendo 04 (quatro) representantes da
população em situação de rua organizada e 04 (quatro) repre
sentantesdasentidadesque tenhamdesenvolvamações,ativi
dades e/ou serviços voltado ao atendimento da população em
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situação de rua, que sejam reconhecidas pelomovimento e/ou
pelaprópriapopulaçãoemsituaçãoderua.§1ºAseleçãodas
entidades da sociedade civil e os representantes da população
emsituaçãoderuaorganizadaseráfeitaporseusparesmedian
teprocessoeleitoralemfórumpróprio.Eposteriormente,apósa
indicação dos representantes das entidades da sociedade civil,
serão nomeados peloChefe do ExecutivoMunicipal. § 2º  Os
membrosdoComitêMunicipal dePolíticasPúblicasdaPopula
ção em Situação de Rua representantes dos órgãos públicos
governamentais serão indicados por seus titulares e nomeados
peloChefedoExecutivoMunicipal. §3º Osmembros daCo
missão serão nomeados para um mandato de 02 (dois) anos,
prorrogáveis,pormais02 (dois)anos.§4º OComitê teráum
coordenadoreumcoordenadoradjunto,eleitosentreseusmem
bros, para mandato de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01
(um) ano. Art. 10º  O Comitê Municipal de Políticas Públicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua, poderá convidar gesto
res,especialistas,erepresentantesdapopulaçãoemsituaçãode
ruaparaparticipardesuasreuniõeseatividadescomoobserva
doreseconsultores.Art.11ºAparticipaçãonoComitêMunicipal
dePolíticasPúblicasparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuanão
seráremunerada,sendoconsideradaprestaçãodeserviçopúbli
co relevante. Art. 12º  O Gabinete do Prefeito, através da
SETRA,daráapoio técnicoadministrativoe forneceráosmeios
necessários à execução dos trabalhos do comitê municipal de
políticaspúblicasparaapopulaçãoemsituaçãoderua.Art.13º
EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições emcontrário. PAÇODAPREFEITURAMU
NICIPAL,em18dedezembrode2014.







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


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

        



REGULAMENTODOFUNDOMUNICIPALDOJOVEM
EMPREENDEDOR


CAPÍTULOI

DISPOSIÇÕESGERAISEOBJETIVOS


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

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

CAPÍTULOII
GESTÃODOFUNDO


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


CAPÍTULOIII
INSTRUÇÕESCOMPLEMENTARES


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

         









AbreaosOrçamentosdoMunicípio,emfavordediver
sos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$39.291.504,00parareforçodedotaçõesorçamentá
riasconsignadasnovigenteorçamento.
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 Art.3ºAestruturainternadoInstitutoMunicipalde
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)éaseguinte:
I. Direção Superior: 1. Presidência; 2. Vice Presidência. II.
Órgãos de Assessoramento: 1. Procuradoria Jurídica; 2.
AssessoriadePlanejamentoeDesenvolvimentoInstitucional;III.
ÓrgãosdeExecuçãoProgramática:1.DiretoriadeConcursose
Seleções; 1.1. Gerência deConcursos e Seleções; 2. Diretoria
de Extensão e Projetos; 2.1. Gerência de Extensão; 2.2.
Gerência do Plantão Gramatical; 2.3. Gerência de Projetos
Especiais; 3. Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores; 3.1. Gerência de Capacitação Corporativa e de
Gestão; 3.2. Gerência de Capacitação Setorial; IV. Órgãos de
Execução Instrumental: 1. Diretoria AdministrativoFinanceira;
1.1. Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas; 1.2.
GerênciaFinanceira;1.3.GerênciadeTecnologiadaInformação
e Comunicação. Parágrafo Único  O Regimento Interno do
Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos
(IMPARH) será aprovado por Decreto do Chefe do Poder
Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
publicação desta Lei Complementar e, sem prejuízo do nela
disposto, estabelecerá as competências das unidades de que
trataesteartigo.


CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 4º  Os cargos de provimento em comissão
que integramaestruturaadministrativadoInstitutoMunicipalde
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) são os
relacionados no Anexo Único desta Lei, nos quantitativos e
simbologias ali previstas. Art. 5º  Fica o InstitutoMunicipal de
DesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH)autorizadoa
realizarcredenciamento,internoeexterno,destinadoàformação
de banco de instrutores e membros de apoio de cursos de
capacitação,bemcomobancodecolaboradoresdeconcursose
seleções, que atendam aos critérios definidos pela
Administração. § 1º O credenciamento interno será destinado
aosservidorespúblicosmunicipais interessadosematuarcomo
instrutores ou colaboradores de cursos de capacitação, bem
assim como colaboradores de concursos e seleções. § 2º  O
credenciamento externo será destinado ao público em geral
interessadoematuarcomoinstrutoroucolaboradoresdecursos
de capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
seleções, não gerando qualquer vínculo permanente,
empregatícioouadministrativo,entreocredenciadoeoInstituto
MunicipaldeDesenvolvimentodeRecursosHumanos(IMPARH).
§ 3º  A atuação efetiva como instrutor ou colaboradores de
cursos de capacitação, bem assim como colaborador de
concursos e seleções, ensejará o pagamento de vantagem
remuneratória fixada no respectivo edital de credenciamento,
observadas as condições do mercado de trabalho. § 4º  A
vantagemremuneratóriarecebidapeloservidorpúblicomunicipal
pela atuação como instrutor ou colaborador de cursos de
capacitação, bem assim como colaborador de concursos e
seleções, não será incorporadaaos vencimentosparaqualquer
fim, tampouco servirá de base de cálculo para a concessão de
quaisqueroutrasvantagens.§5ºOChefedoPoderExecutivo
Municipalregulamentará,porDecreto,ocredenciamentodeque
trataesteartigo.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em 22 de dezembro de 2014.   



ANEXOÚNICO
AQUESEREFEREOART.4ºDALEICOMLEMENTAR

Nº0194/2014.


ESTRUTURA CARGO SIMB. QTD.

Presidência
Presidente S2 1
Assistente técnico
administrativoI

DNS3 1

VicePresidência VicePresidente DG1 1
ProcuradoriaJurídica ProcuradorJurídico DNS1 1

ProcuradorJurídicoAdjunto DNS2 1
Assistente técnico
administrativoII DAS1 1

Assessoria de Planeja
mento e Desenvolvi
mentoInstitucional

Coordenador DNS1 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 1

Assistente técnico
administrativoII DAS1 1

Diretoria de Concursos
eSeleções Diretor DNS1 1

Gerência de Concursos
eSeleções Gerente DNS2 1

Diretoria deExtensão e
Projetos Diretor DNS1 1

GerênciadeExtensão Gerente DNS2 1
Gerência do Plantão
Gramatical Gerente DNS2 1

Gerência de Projetos
Especiais Gerente DNS2 1

DiretoriadeFormaçãoe
Aperfeiçoamento de
Servidores

Diretor DNS1 1

Gerência de Capacita
ção Corporativa e de
Gestão

Gerente DNS2 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 2

Suportedeatividadestécnicas DNI1 2

Gerência de Capacita
çãoSetorial

Gerente DNS2 1
Assistente técnico
administrativoI DNS3 1

Suportedeatividadestécnicas DNI1 1
Diretoria Administrativo
Financeira Diretor DNS1 1

Gerência Administrativa
e de Gestão de Pesso
as

Gerente DNS2 1

Suportedeatividadestécnicas DNI1 1

GerênciaFinanceira
Gerente DNS2 1
Suportedeatividadestécnicas DNI1 3

GerênciadeTecnologia
da Informação eComu
nicação

Gerente DNS2 1

TOTAL 32





Altera a Lei Complementar nº
0149,de03dejunhode2013,e
dáoutrasprovidências.

 FAÇO SABERQUE A CÂMARAMUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaalteradoo§1ºdoart.1ºdaLei
Complementar n. 0149, de 03 de junho de 2013, passando a
vigorarcomaseguinteredação:“Art.1º........................................
§1ºUmaáreacorrespondentea2.498,33m2(doismil,quatro
centosenoventaoitometrosetrintaetrêscentímetrosquadra
dos), com os seguintes limites e confrontações: ao norte, por
ondemede180,45m(centoeoitentametrosequarentaecinco
centímetros),sendo166,75m(centoesessentaeseismetrose
setenta e cinco centímetros) como terreno objetodamatrícula
79.966 e 13,70m (treze metros e setenta centímetros) com o
terreno objeto da matrícula 54,953; ao sul, 180,57m (cento e
oitentametrosecinquentaesetecentímetros)com terrenosdo
CondomínioSpazio; a leste,por ondemede13,85 (trezeme
troseoitentaecincocentímetros)comaAvenidaSebastiãode
Abreu;aoeste,porondemede13,84m(trezemetroseoitentae
quatrocentímetros)com terrenoobjetodamatrículanº79.966.”
(NR).Art.2oEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,
revogandose as disposições em contrário. PAÇODAPREFEI
TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de
2014.      





InstituiaPolíticaMunicipalparaa
população em situação de rua,
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noâmbitodoMunicípiodeForta
leza, cria oComitêMunicipal de
PolíticasPúblicasparaapopula
çãoemsituaçãoderua,edáou
trasprovidências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõeslegais,conferidaspeloart.83,VIeXIda
LeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOoart.
2º, doDecreto Federal n° 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
estabeleceuqueaPolíticaNacionalparaapopulaçãoemsitua
çãodeRuaserá implementadade formadescentralizadaearti
culadaentreUniãoeosdemaisentesfederativosqueaelaade
rirempormeio de instrumento próprio.CONSIDERANDOo art.
3º,doDecretoFederaln°7.053,de23dedezembro2009,que
preconiza que os entes da Federação que aderirem à Política
NacionalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRuadeverãoinstituir
comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes
dasáreas relacionadasaoatendimentodapopulaçãoemsitua
çãoderua,comaparticipaçãodefóruns,movimentoseentida
des representativas desse segmento da população. CONSIDE
RANDO o interesse do Município de Fortaleza em endossar a
citadapolíticanacional, aplicandoa, respeitadas aspeculiarida
deslocais,bemcomoaausênciadeumcomitêgestorinterseto
rialrelativoatemática.DECRETA:Art.1ºFicainstituídaaPolíti
caMunicipal para a População emSituação deRua, a ser im
plementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos
previstosnestedecreto.ParágrafoÚnicoParafinsdestedecre
to,considerasepopulaçãoemsituaçãode ruaogrupopopula
cionalheterogêneoquepossui,emcomum,apobrezaextrema,
osvínculos familiares interrompidosou fragilizados,a inexistên
ciademoradiaconvencionalregularequeutilizaoslogradouros
públicoseasáreasdegradadascomoespaçodemoradiaede
sustento de forma temporária ou permanente, bem como as
unidadesdeacolhimentoparapernoitetemporáriooucomomo
radia provisória. Art. 2º  O Poder Executivo Municipal poderá
firmar convênios com entidades públicas e privadas, sem fins
lucrativos,paraodesenvolvimentoeaexecuçãodeprojetosque
beneficiemapopulaçãoemsituaçãoderuaeestejamdeacordo
comosprincípios, diretrizeseobjetivosqueorientamaPolítica
MunicipalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Art.3ºAPolí
ticaMunicipal para a População emSituação deRua, além da
igualdadeeequidade,adotaosmesmosprincípiospreconizados
nalegislaçãofederalquetratadaPolíticaNacionalparaPopula
çãoemSituaçãodeRua.Art.4ºSãodiretrizesMunicipaispara
aPopulaçãoemSituaçãodeRua:IPromoçãodosdireitoscivis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; II  Res
ponsabilidade do poder público por sua elaboração e financia
mento;IIIArticulaçãodapolíticapúblicamunicipaleintersetori
al;IVIntegraçãodaspolíticaspúblicasemcadaníveldegover
no,promovendoaarticulaçãoentreosmunicípios;VIntegração
dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua
execução;VIParticipaçãodasociedadecivil,pormeiodeenti
dades,fórunseorganizaçõesdapopulaçãoemsituaçãoderua,
nos projetos programas e na elaboração, acompanhamento e
monitoramento das políticas públicas; VII  Incentivo e apoio à
organizaçãodapopulaçãoemsituaçãoderuaeasuaparticipa
çãonasdiversasinstânciasdeformulação,controlesocial,moni
toramentoeavaliaçãodaspolíticaspúblicas;VIIIImplantaçãoe
ampliação das ações educativas destinadas à superação do
preconceito, promoção de capacitação dos servidores públicos,
para garantir qualidade e respeito no atendimento deste grupo
populacional;IXDemocratizaçãodoacessoefruiçãodosespa
çoseserviçospúblicos.Art.5ºSãoobjetivosdaPolíticaMunici
palparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAsseguraroaces
so amplo simplificado e seguro aos serviços e programas que
integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência
social, habitação, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e
renda; II  Garantir a formação e capacitação permanente de
profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de
políticaspúblicas intersetoriais, transversaise intergovernamen
taisdirecionadasaspessoasemsituaçãoderua; III  Instituira
contagem periódica e oficial da população em situação de rua
pelosórgãoscompetentes;IVProduzir,sistematizaredissemi

nardadoseindicadoressociais,econômicoseculturaissobrea
redeexistentedecoberturadeserviçospúblicosàpopulaçãoem
situaçãoderua;VDesenvolveraçõeseducativaspermanentes
quecontribuamparaa formaçãodeculturade respeito,éticae
solidariedadeentreapopulaçãoemsituaçãoderuaeosdemais
grupossociaisdemodoaresguardaraobservânciaaosdireitos
humanos;VI  Incentivar apesquisa, produçãoedivulgaçãode
conhecimentossobreapopulaçãoemsituaçãode rua,contem
plando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico
racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do
conhecimento;VIIIncentivaracriação,divulgaçãoedisponibili
zaçãodecanaisdecomunicaçãoparaorecebimentodedenún
cias de violência contra a população em situação de rua, bem
comodesugestõesparaoaperfeiçoamentoemelhoriadaspolí
ticaspúblicasvoltadasparaestesegmento;VIIIProporcionaro
acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previ
denciáriose assistenciais e aos programasde transferência de
renda na forma da legislação específica; IX  Criar meios de
articulação entre os sistemas nacional, estadual emunicipal de
assistênciasocialedesaúdeparaqualificaraofertadeserviços;
X  Implementar Centros de Referências Especializadas para
AtendimentodaPopulaçãoemSituaçãodeRuaCENTROPOP,
no âmbito da proteção social especial dos sistemas nacional,
estadual e municipal de assistência social; XI  Implementar
açõesdesegurançaalimentarenutricionalsuficientesparapro
porcionaracessopermanenteàalimentaçãodequalidadeparaa
populaçãoemsituaçãoderua;XIIDisponibilizarprogramasde
qualificação profissional para as pessoas em situação de rua
comoobjetivodepropiciaroseuacessoaomercadodetrabalho
erenda,assimcomofortalecerasorganizaçõesdecatadoresde
materiais recicláveis. Art. 6º  O padrão básico de qualidade,
segurançaeconfortodarededeacolhimentotemporáriodeverá
observarlimitedecapacidade,regrasdefuncionamentoeconvi
vência,acessibilidade,salubridadeedistribuiçãogeográficadas
unidadesdeacolhimentonasáreasurbanas,respeitandoodirei
to de permanência da população em situação de rua.Art. 7º 
Fica criado, no âmbito doMunicípio de Fortaleza, o Comitê de
PolíticasPúblicas para aPopulação emSituação deRua, inte
grado por representantes de órgãos públicos e da sociedade
civil.Art.8ºCompeteaoComitêMunicipaldePolíticasPúblicas
paraaPopulaçãoemSituaçãodeRua:IAvaliareacompanhar
ações, programas, projetos e planos relacionados às políticas
públicasparaapopulaçãoemsituaçãoderuaemâmbitomunici
pal,garantindoomonitoramentodapolíticanacionalparaapo
pulação em situação de rua; II  Acompanhar a tramitação de
projetos de lei e outras normas relacionadas à população em
situaçãoderua; III Propormedidasqueasseguremaarticula
ção intersetorialdaspolíticaspúblicasmunicipaisparaoatendi
mentodapopulaçãoemsituaçãoderua;IVApoiararealização
depesquisasquevisemdiagnosticaressapopulaçãoeaviola
çãodosseusdireitos,a fimdedarvisibilidadeàsdesvantagens
sociais a que a população em situação de rua foi submetida
historicamente no Brasil e analisar formas para sua inclusão e
garantiadosdireitos;V Organizar,periodicamente,seminários
para avaliar e formular ações para a consolidação da Política
Municipal para aPopulaçãoemSituação deRua;VI Realizar
eventosquepossibilitemasensibilizaçãodasociedadecivilea
capacitaçãodeagentespúblicos;VIIDesenvolveroutrasações
e atividades necessárias ao alcance dos objetivos e diretrizes
apontadosnestedecreto.Art.9ºOComitêseráintegradopor:I
01(um)representantetitulare01(um)suplentedosseguintes
órgãos públicos governamentais: a) Coordenadoria de Políticas
sobreDrogas; b)SecretariaMunicipal doTrabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateàFome(SETRA);c)SecretariaMunici
pal de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH); d) Secretaria
MunicipaldaEducação(SME);e)SecretariaMunicipaldaSaúde
(SMS);f)FundaçãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeFortale
za(HABITAFOR);g)SecretariaMunicipaldeCulturadeFortaleza
(SECULTFOR); h) Secretaria Municipal de Segurança Cidadã
(SESEC).IIPor08(oito)representantestitularesdasociedade
civil e 08 (oito) suplentes, sendo 04 (quatro) representantes da
população em situação de rua organizada e 04 (quatro) repre
sentantesdasentidadesque tenhamdesenvolvamações,ativi
dades e/ou serviços voltado ao atendimento da população em
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIV FORTALEZA, 22 DE DEZEMBRO DE 2006 Nº 13.478

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9132, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006 

Institui o Conselho Municipal de 
Habitação Popular de Fortaleza 
(COMHAP), dispõe sobre o 
Fundo Municipal de Habitação 
(FMH) e dá outras providên-
cias.

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

CAPÍTULO I 
Do Conselho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza 

(COMHAP)

 Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de 
Habitação Popular de Fortaleza (COMHAP), instância colegia-
da de natureza deliberativa, vinculado à Fundação de Desen-
volvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR). Art. 2º - O 
Conselho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza                 
(COMHAP) estabelecerá o controle social da política habitacio-
nal de interesse social de Fortaleza, acompanhando, contro-
lando e avaliando a política municipal de habitação, em con-
formidade com as diretrizes e princípios consagrados na Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza, na Lei Municipal nº 8.918, 
de 24 de dezembro de 2004, Política Habitacional de Interesse 
Social (PHIS), e art. 2º do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Habitação Popular: 
I - participar da elaboração e fiscalizar a implementação dos 
planos e programas da Política Habitacional de Interesse Social 
de Fortaleza, em particular para a habitação de interesse so-
cial, deliberando sobre suas diretrizes, estratégias e priorida-
des; II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, social e 
financeira dos recursos e o desempenho dos programas e 
projetos no âmbito da Política Habitacional de Interesse Social, 
executada pelo Município, em particular pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza; III - participar do 
planejamento e do gerenciamento do Fundo de Terras, criado 
pela Lei Municipal nº 6.541, de 21 de novembro de 1989, e do 
Fundo Municipal de Habitação (FMH); IV - deliberar sobre o 
plano de aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei nº 
11.124/2005, e de outros recursos dos governos federal, esta-
dual, municipal ou repassados por meio de convênios interna-
cionais; V - deliberar sobre a proposta orçamentária anual da 
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, inclu-
indo o orçamento do Fundo Municipal de Habitação; VI - anali-
sar e opinar sobre projetos de lei no âmbito da Política Habita-
cional de Interesse Social do Município, propostos pelo Poder 
Executivo; VII - deliberar sobre as ações a serem financiadas 
com recursos do Fundo Municipal de Habitação e fiscalizar a 
movimentação dos recursos financeiros consignados para os 
programas habitacionais; VIII - constituir grupos técnicos, co-

missões especiais, temporárias ou permanentes, quando julgar 
necessário para o desempenho de suas funções; XI - estimular 
a participação e o controle popular sobre a implementação das 
políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano; X 
- possibilitar ampla informação à população e às instituições 
públicas e privadas sobre temas e questões pertinentes à polí-
tica habitacional; XI - convocar a Conferência Municipal de 
Habitação; XII - estabelecer relações com os órgãos, conselhos 
e fóruns municipais afeitos à elaboração do orçamento munici-
pal e à definição da política urbana; XIII - elaborar, aprovar e 
emendar o seu regimento interno; XIV - articular-se com as 
demais instâncias de participação popular do Município; XV - 
determinar a Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 
Fortaleza (HABITAFOR) a proceder a um  cadastramento geral 
de todas as casas entregues aos res-pectivos moradores, in-
clusive das já existentes e as dos futu-ros beneficiados, objeti-
vando evitar o privilégio de duplos be-neficiamentos e de venda 
da moradia por parte dos amparados sem a prévia autorização 
do setor de controle e avaliação da HABITAFOR. Art. 4º - O 
Conselho Municipal de Habitação Popular fiscalizará o Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social, competindo-lhe 
especificamente: I - estabelecer as diretrizes e os programas 
de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social, de acordo com os critérios definidos na Lei nº 
8.918, de 24 de dezembro de 2004, em consonância com a 
política municipal de habitação de interesse social; II - aprovar 
e encaminhar, anualmente, a proposta de orçamento do FMH e 
de seu plano de metas; III - aprovar as contas do FMH antes de 
seu envio aos órgãos de controle interno; IV - dirimir dúvidas 
quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao FMH 
nas matérias de sua competência; V - definir normas, procedi-
mentos e condições operacionais; VI - divulgar no Diário Oficial 
do Município as decisões, análises das contas do FMH e pare-
ceres emitidos. Art. 5º - São órgãos integrantes do Conselho 
Municipal de Habitação Popular de Fortaleza: I - plenário; II - 
presidência; III - vice-presidência; IV - as comissões. Art. 6º - O 
Conselho Municipal de Habitação Popular, órgão paritário, terá 
a seguinte composição: I - 8 (oito) representantes da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, sendo: a) 1 (um) representante da 
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HA-
BITAFOR); b) 1 (um) representante da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano e Infra-Estrutura (SEINF); c) 1 (um) represen-
tante da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA); d) 
1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civil; e) 1 
(um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico (SDE); f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM); g) 1 (um) repre-
sentante da Secretaria Municipal de Educação e Assistência 
Social (SEDAS); II - 1 (um) representante da Câmara Municipal 
de Fortaleza; III - 1 (um) representante da Secretaria de De-
senvolvimento Local e Regional do Estado do Ceará (SDLR); 
IV - 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal; V - 5 
(cinco) representantes da sociedade civil, sendo: a) 1 (um) 
representante de entidade profissional ligada à habitação; b) 1 
(um) representante de associação ou sindicato patronal da 
indústria da construção civil; c) 1 (um) representante de entida-
de sindical dos trabalhadores da construção civil; d) 1 (um) 
representante de organização não governamental que atue na 
área habitacional; e) 1 (um) representante de instituição de 
ensino superior ligado à área habitacional; VI - 6 (seis) repre-
sentantes de entidades comunitárias e de organizações popula-
res ligadas à habitação. Parágrafo Único - As entidades da 
sociedade civil e do movimento popular, titulares e suplentes, 
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serão eleitas na Conferência Municipal de Habitação, em ple-
nárias específicas de cada segmento, devendo posteriormente 
indicar seus respectivos representantes no Conselho Municipal 
de Habitação Popular. Art. 7º - Os representantes do Poder 
Público e seus suplentes serão indicados pelos titulares do 
respectivo órgão e nomeados pela chefe do Poder Executivo 
Municipal, assumindo suas funções após publicação no Diário 
Oficial do Município. Art. 8º - Os conselheiros titulares e suplen-
tes da sociedade civil e dos movimentos populares do                
COMHAP terão mandato de 3 (três) anos, permitida somente 1 
(uma) recondução subseqüente, e serão nomeados por decreto 
da chefe do Poder Executivo, após a indicação das entidades 
eleitas na Conferência Municipal de Habitação. Art. 9º - O  
COMHAP será presidido pelo titular da Fundação de Desenvol-
vimento Habitacional de Fortaleza, competindo-lhe: I - repre-
sentar legalmente o Conselho; II - convocar as reuniões do 
Conselho e presidi-las; III - publicar no Diário Oficial do Municí-
pio a composição do Conselho Municipal de Habitação Popular; 
IV - cumprir e fazer cumprir seu regimento interno; V - dirigir as 
atividades do Conselho e coordená-las, determinando as provi-
dências necessárias ao seu pleno desempenho; VI - promover 
ou praticar atos de gestão administrativa, necessários ao de-
sempenho das atividades do Conselho, de suas comissões 
temáticas e grupos de trabalho; VII - emitir voto de desempate, 
quando de suas deliberações. Parágrafo Único - O vice-
presidente será eleito pelo plenário entre os membros da soci-
edade civil ou de movimento popular que compõem o                  
COMHAP. Art. 10 - As funções dos membros do Conselho 
Municipal de Habitação Popular não serão remuneradas, sendo 
seu desempenho considerado como de serviço público de alta 
relevância. Parágrafo Único - A cada conselheiro titular corres-
ponderá um suplente. Art. 11 - O Conselho Municipal de Habi-
tação Popular reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, 
por convocação, onde constará a ata da reunião anterior e a 
pauta da seguinte, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, 
por iniciativa de seu presidente ou por requerimento de, no 
mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. § 1º - O quorum para 
reunião do Conselho Municipal de Habitação Popular será de, 
no mínimo, 1/3 (um terço) de seus integrantes. § 2º - As reuni-
ões extraordinárias só poderão ser convocadas pelo presidente 
do COMHAP ou por requerimento de, no mínimo, 1/3 (um ter-
ço) dos conselheiros, sempre por motivo determinado e com 
pauta precisa. Art. 12 - As deliberações do Conselho Municipal 

de Habitação Popular serão tomadas por maioria simples de 
voto, presente a maioria absoluta de seus membros, devendo 
ser materializadas sob a forma de resoluções que entrarão em 
vigor após publicação no Diário Oficial do Município. Art. 13 - O 
conselheiro ou o seu suplente perderão o mandato, antes do 
prazo, nos seguintes casos: I - ausências injustificadas por 3 
(três) reuniões seguidas ou 4 (quatro) intercaladas; II - apresen-
tar conduta incompatível com a função, conforme estabelecido 
no regimento interno; III - perda da qualidade de representante 
do órgão ou entidade que representa. § 1º - Na hipótese de 
perda do mandato, compete ao órgão ou à entidade represen-
tada indicar o substituto para concluir o mandato. § 2º - Se 
ocorrerem seguidas ausências de representantes de órgãos da 
administração pública, o presidente dará ciência do fato à chefe 
do Poder Executivo. Art. 14 - A HABITAFOR propiciará o apoio 
técnico, administrativo e financeiro ao Conselho, garantindo-lhe 
condições para o seu pleno e regular funcionamento, na forma 
determinada pelo regimento interno. Art. 15 - O COMHAP é 
órgão de deliberação plena e conclusiva, configurado pela 
reunião ordinária de seus membros, sendo que suas regras de 
funcionamento serão estabelecidas em regimento interno, que 
será aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros e enca-
minhado à chefe do Poder Executivo para promulgação por 
decreto, vigorando após publicação no Diário Oficial do Municí-
pio. § 1º - Igual procedimento será adotado na hipótese de 
alteração do regimento interno. § 2º - O regimento interno dis-
porá sobre as comissões do COMHAP e disciplinará o funcio-
namento das mesmas. Art. 16 - O COMHAP será assessorado 
por um secretário administrativo, ocupante de cargo em comis-
são, de simbologia DNS-1, lotado na Fundação de Desenvol-
vimento Habitacional de Fortaleza, com a responsabilidade da 
redação das atas, publicação das resoluções do Conselho no 
Diário Oficial do Município, guarda e conservação de documen-
tos e de outras tarefas que lhe forem atribuídas.  

CAPÍTULO II 
Do Fundo Municipal de Habitação (FMH) 

Art. 17 - O Fundo Municipal de Habitação (FMH), 
criado pela Lei nº 8.918/2004, vinculado à Fundação de De-
senvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), será 
regido por esta Lei, como instrumento de captação e aplicação 
de recursos destinados ao financiamento das ações na área de 
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habitação de interesse social. Art. 18 - O Fundo Municipal de 
Habitação (FMH) constituir-se-á do produto das receitas a se-
guir especificadas: I - recursos consignados na lei orçamentária 
anual do Município e os créditos adicionais e suplementares 
estabelecidos no transcorrer de cada exercício para o FMH; II - 
recursos provenientes de transferências do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habita-
ção de Interesse Social; III - transferências do Orçamento Geral 
da União; IV - as doações, auxílios, contribuições, subvenções 
e transferências oriundas de entidades nacionais e internacio-
nais, organizações governamentais e não governamentais 
destinados à habitação de interesse social; V - o resultado de 
aplicações financeiras dos recursos do Fundo realizadas na 
forma de lei; VI - as parcelas da arrecadação de outras receitas 
oriundas do financiamento das atividades econômicas e de 
prestações de serviços, bem como de outras transferências 
que, por força de lei, convênios ou contratos, o Fundo Munici-
pal de Habitação deva receber; VII - as doações, em espécie, 
feitas ao FMH; VIII - o saldo de exercícios anteriores; IX - a 
contrapartida financeira de parceiros em programas municipais 
na área de habitação de interesse social; X - empréstimos 
concedidos por entidades financiadoras de ações apoiadas 
pelo FMH; XI - reembolso de créditos concedidos a beneficiá-
rios de programas amparados pelo FMH, bem como as respec-
tivas multas e juros; XII - recursos oriundos de beneficiários de 
imóveis de programas habitacionais municipais ou através de 
contratos, convênios e taxas de qualquer natureza; XIII - recur-
sos oriundos das receitas correspondentes à outorga onerosa 
do direito de construir, conforme estabelecido no Plano Diretor; 
XIV - recursos oriundos de alienações, na forma da lei, de 
ativos do FMH; XV - recursos provenientes de quaisquer taxas 
instituídas ou cobradas pela HABITAFOR ou em virtude de 
venda de editais de suas licitações ou de quaisquer licitações 
com recursos do FMH; XVI - recursos provenientes do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), que lhe forem repassados, nos 
termos e condições estabelecidos pelo respectivo Conselho 
Deliberativo; XVII - outras receitas que venham a ser legalmen-
te instituídas. Art. 19. As despesas do Fundo Municipal de Habi-
tação (FMH) constituir-se-ão de: I - financiamento total ou par-
cial a projetos, ações e programas no âmbito da habitação de 
interesse social do Município, desenvolvidos pela HABITAFOR; 
II - pagamento da prestação de serviços por entidades conve-
niadas em projetos específicos de habitação de interesse so-
cial; III - aquisição de material permanente de consumo e de 
outros insumos, bem como o pagamento de pessoal, necessá-
rios ao desenvolvimento dos programas e ações de habitação 
de interesse social; IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle das ações de habitação de interesse social; V - desen-
volvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos na área da habitação de interesse social; VI 
- atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e ina-
diável, necessárias à execução dos programas, ações e proje-
tos na área da habitação de interesse social, nos termos desta 
Lei; VII - desenvolvimento de atividades educativas no âmbito 
da política habitacional de interesse social. Art. 20 - O Fundo 
Municipal de Habitação será administrado pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, competindo-lhe as 
providências necessárias à administração e gestão do Fundo. 
Art. 21 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Habitação: I 
- disponibilidades monetárias em bancos e instituições financei-
ras; II - quaisquer direitos que porventura o FMH venha a cons-
tituir; III - bens móveis e imóveis doados com ou sem ônus 
destinados à política habitacional do Município, inclusive os 
imóveis provenientes do Fundo de Terras. Art. 22 - Os recursos 
que compõem o Fundo Municipal de Habitação serão deposita-
dos, exclusivamente, em banco da rede oficial, em conta espe-
cífica do Fundo. Parágrafo Único - Fica autorizada a criação de 
subcontas para a movimentação específica de programas e 
ações de habitação de interesse social. Art. 23 - As transferên-
cias de recursos para organizações governamentais e organi-
zações não governamentais dar-se-ão somente mediante con-
vênios, contratos, acordos e/ou similares, observada a legisla-

ção em vigor, e de conformidade com a Política Habitacional de 
Interesse Social do Município. Parágrafo Único - Os convênios, 
contratos, acordos e/ou similares, que cuidem de transferências 
de recursos para organizações governamentais e organizações 
não governamentais, deverão ser publicados, obrigatoriamente, 
no Diário Oficial do Município de Fortaleza, e remessa de suas 
cópias para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Ceará. 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais 

Art. 24 - O Fundo Municipal de Habitação terá vi-
gência ilimitada e será regulamentado por decreto da chefe do 
Poder Executivo Municipal. Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio, especialmente a Lei nº 8.214, de 04 de dezembro de 1998, 
e a Lei nº 8.383, de 30 de novembro de 1999. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de dezembro 
de 2006. 

Luizianne de Oliveira Lins 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9133, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera a legislação tributária 
municipal relativamente ao Im-
posto sobre a Transmissão 
Onerosa de Bens Imóveis por 
Ato Inter Vivos (ITBI) e dá ou-
tras providências. 

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

CAPÍTULO I 
Dos Elementos do Imposto sobre a Transmissão Onerosa de 

Bens Imóveis por Ato Inter Vivos (ITBI) 

Seção I 
Do Fato Gerador 

 Art. 1º - Fica instituído o Imposto sobre a Trans-
missão Onerosa de Bens Imóveis por Ato Inter Vivos (ITBI), 
que tem como fato gerador:  I - a transmissão, a qualquer título, 
por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imó-
veis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil; 
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia; III - a promessa ou o compro-
misso de compra e venda e de permuta de imóveis; IV - a pro-
curação em causa própria para transferência de imóveis; V - a 
procuração irrevogável e irretratável, para venda de imóveis, 
sem a apresentação e/ou a confirmação da concretização do 
negócio; VI - a cessão de direitos relativos às hipóteses de 
incidência listadas nos incisos anteriores. § 1º - O ITBI incide 
sobre bens situados no município de Fortaleza. § 2º - Na con-
cretização do negócio objeto da promessa ou da procuração, 
com o promitente comprador ou com o outorgado, não haverá 
nova incidência do imposto. 

Seção II 
Da Não Incidência 

 Art. 2º - O Imposto sobre a Transmissão Onerosa 
de Bens Imóveis por Ato Inter Vivos (ITBI) não incide sobre a 
transmissão de bens e direitos, quando: I - realizada para in-
corporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de 
capital nela inscrito; II - decorrente de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica; III - decorrente de desin-
corporarão do patrimônio da pessoa jurídica a que foram confe-
ridos, na forma do inciso I deste artigo, relativamente aos 
mesmos alienantes. § 1º - O disposto neste artigo não se aplica 
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ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

TÍTULO I 
Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  

do Plano Diretor 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

 Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I - 
considerar, no processo de planejamento e execução das polí-
ticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e 
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir 
um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefí-
cios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recupe-
rando e transferindo para a coletividade parte da valorização 
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o 
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da 
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de 
saneamento ambiental e das características do sistema viário; 
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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servar o patrimônio cultural de interesse artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; VII - preservar os principais 
marcos da paisagem urbana; VIII - ampliar a oferta de áreas 
para a produção habitacional de interesse social com qualida-
de, dirigida aos segmentos de baixa renda; IX - promover a 
urbanização e a regularização fundiária das áreas irregulares 
ocupadas por população de baixa renda; X - induzir a utilização 
de imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados; XI - 
distribuir equitativamente os equipamentos sociais básicos, de 
acordo com as necessidades sociais das regiões, de forma que 
a distribuição dos respectivos recursos a estas seja diretamen-
te proporcional à população e inversamente proporcional ao 
nível de renda; XII - preservar os ecossistemas e os recursos 
naturais; XIII - promover o saneamento ambiental em seus 
diferentes aspectos; XIV - reduzir os riscos urbanos e ambien-
tais; XV - promover a reabilitação da área central da cidade; 
XVI - promover a acessibilidade e a mobilidade universal, ga-
rantindo o acesso de todos os cidadãos a qualquer ponto do 
território, através da rede viária e do sistema de transporte 
coletivo.

TÍTULO II 
Das Diretrizes e Ações Estratégicas  

das Políticas Setoriais 

CAPÍTULO I 
Da Política de Habitação e  
Regularização Fundiária 

 Art. 5º - São diretrizes da política de habitação e 
regularização fundiária: I - democratização do acesso à terra 
urbana e à moradia digna a todos os habitantes da cidade e, 
em especial, à população de baixa renda, com melhoria das 
condições de habitabilidade, acessibilidade, preservação ambi-
ental, qualificação dos espaços urbanos e oferta de serviços 
públicos; II - articulação entre a política de habitação e regulari-
zação fundiária com as demais políticas setoriais na efetivação 
de políticas públicas inclusivas, com atenção especial aos 
grupos sociais vulneráveis; III - cumprimento da função socio-
ambiental da terra urbana de forma a produzir lotes urbaniza-
dos e novas habitações em locais adequados do ponto de vista 
urbanístico e ambiental, proporcionando a redução progressiva 
do déficit e da inadequação habitacional; IV - respeito às nor-
mas e aos princípios de proteção dos direitos humanos e fun-

damentais, em especial o direito social à moradia, garantindo a 
adequação cultural, social, econômica, ambiental e urbanística 
da política habitacional; V - indução da utilização do solo urba-
no não edificado, subutilizado ou não utilizado, a fim de garantir 
o cumprimento da função socioambiental da propriedade urba-
na; VI - estímulo à produção, por parte da iniciativa privada, de 
habitação voltada para o mercado popular, prioritariamente em 
zonas dotadas de infraestrutura; VII - diversificação das formas 
de acesso à habitação de interesse social, prioritariamente em 
zonas dotadas de infraestrutura; VIII - estabelecimento de nor-
mas especiais de urbanização, edificação, uso e ocupação do 
solo para a eficaz implementação dos programas de regulari-
zação fundiária e urbanística de assentamentos constituídos 
por população de baixa renda; IX - estímulo ao desenvolvimen-
to e à utilização de processos tecnológicos que garantam a 
melhoria da qualidade construtiva, a adequação ambiental, a 
acessibilidade e a redução dos custos da produção habitacio-
nal; X - reabilitação e repovoamento das áreas centrais degra-
dadas, utilizando-se de instrumentos que estimulem a perma-
nência da população e atraiam novos moradores dos diferentes 
segmentos de renda; XI - inibição de novas ocupações irregula-
res nas áreas de preservação, recuperação e interesse ambi-
ental mediante a aplicação de normas e de instrumentos urba-
nísticos e de fiscalização; XII - implementação de programas 
integrados de recuperação urbano-ambiental das áreas não 
passíveis de urbanização e regularização fundiária; XIII - consi-
deração, para fins de realização do cadastro de programas e 
planos da política habitacional, do número de famílias e não de 
imóveis presentes nos assentamentos ocupados por população 
de baixa renda; XIV - consideração, nos programas habitacio-
nais, do atendimento às famílias diagnosticadas como sendo 
moradoras de rua e das famílias que possuam pessoas com 
deficiência; XV - estímulo à fiscalização no sistema habitacional 
em parceria com os próprios beneficiários; XVI - garantia de 
alternativas habitacionais para a população removida das áreas 
de risco ou decorrentes de programas de recuperação e pre-
servação ambiental e intervenções urbanísticas, com a partici-
pação das famílias na tomada de decisões e reassentamento 
prioritário em locais próximos às áreas de origem do assenta-
mento; XVII - captação de recursos financeiros junto aos seto-
res público e privado para o impulso da Política de Habitação e 
Regularização Fundiária; XVIII - fortalecimento de processos 
democráticos na formulação, implementação e controle dos 
recursos públicos destinados à Política de Habitação e Regula-
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rização Fundiária, estabelecendo canais permanentes de parti-
cipação das comunidades e da sociedade civil organizada nos 
processos de tomada de decisões; XIX - articulação entre os 
diversos atores do setor público em suas diversas esferas, do 
setor privado, das universidades, dos movimentos sociais e da 
sociedade civil organizada, a fim de desenvolver alternativas 
sustentáveis de regularização fundiária e provisão habitacional. 
Art. 6º São ações estratégicas prioritárias da política habitacio-
nal e de regularização fundiária: I - elaborar e implementar um 
plano da política habitacional e de regularização fundiária para 
o Município de Fortaleza, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da 
entrada em vigor desta Lei; II - realizar o diagnóstico das condi-
ções de moradia no Município, identificando seus diferentes 
aspectos, de forma a quantificar, qualificar e espacializar, no 
mínimo, enfatizando os problemas relativos às moradias em 
situação de risco, loteamentos irregulares e clandestinos, fave-
las, cortiços, co-habitações, população em situação de rua, 
áreas com solo contaminado, áreas de preservação ambiental 
ocupadas por moradia e situação dos assentamentos quanto à 
carência de infraestrutura, serviços e equipamentos; III - de-
senvolver e manter atualizado o Sistema de Informações Habi-
tacionais (SIHAB) como instrumento de controle e planejamen-
to democráticos da Política Habitacional do Município; IV - 
compatibilizar a legislação municipal de habitação de interesse 
social (HIS) com as diretrizes estabelecidas por esta Lei; V - 
priorizar e agilizar a aprovação dos empreendimentos de inte-
resse social, estabelecendo procedimentos especiais e acordos 
de cooperação técnica entre os órgãos envolvidos; VI - investir 
no sistema de fiscalização integrado, especialmente nas áreas 
de preservação, recuperação e interesse ambiental constantes 
neste Plano Diretor, de forma a impedir o surgimento de lotea-
mentos irregulares e clandestinos e de ocupações desordena-
das; VII - identificar, através de mapeamento bienal, o solo 
urbano não edificado, subutilizado e não utilizado, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste Plano Diretor, com o fim 
de induzir o cumprimento da função socioambiental da proprie-
dade através da aplicação dos instrumentos urbanísticos e 
jurídicos previstos no Plano Diretor; VIII - instituir as Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), segundo os critérios e 
procedimentos estabelecidos pelo Plano Diretor; IX - implemen-
tar alternativas de financiamento e subsídio direto, para aquisi-
ção ou locação social, bem como criar instrumentos que possi-
bilitem a inserção de todos os segmentos da população no 
mercado imobiliário; X - aproveitar a mão-de-obra local nos 
trabalhos sociais e nas obras desenvolvidas em cada comuni-
dade, quando possível, com a garantia da devida capacitação 
para a execução das atividades, visando à inclusão socioeco-
nômica; XI - estimular a formação de técnicos na área de habi-
tação de interesse social e regularização fundiária, estabele-
cendo parcerias com universidades, centros de pesquisa tecno-
lógica, entidades de classe, iniciativa privada e organizações 
não governamentais; XII - garantir o funcionamento do Conse-
lho Municipal de Habitação Popular, democrático e representa-
tivo, que fiscalize e acompanhe a aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e delibere 
sobre as prioridades da política habitacional, bem como fiscali-
ze os investimentos públicos nesta área; XIII - realizar periodi-
camente as Conferências Municipais de Habitação para a defi-
nição de prioridades da política municipal de habitação e regu-
larização fundiária e para eleger os representantes da socieda-
de civil no Conselho Municipal de Habitação Popular; XIV - 
promover a integração entre os diversos mecanismos de parti-
cipação popular na definição da política habitacional, garantin-
do o diálogo constante entre as demandas provenientes do 
orçamento participativo e dos conselhos de co-gestão; XV - 
promover a capacitação periódica da população e, em especial, 
de seus representantes nos espaços de co-gestão sobre os 
instrumentos da política habitacional e de regularização fundiá-
ria; XVI - instituir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social, com previsão de instrumentos de controle social e pla-
nejamento democrático da utilização de seus recursos; XVII - 
promover o desenvolvimento da estrutura administrativa e a 
qualificação do corpo técnico responsável pela política de habi-
tação e regularização fundiária, a fim de garantir uma eficaz 

integração com os instrumentos de planejamento e gestão 
democráticos, visando a uma maior eficácia social dos progra-
mas e projetos de provisão habitacional e regularização fundiá-
ria.

CAPÍTULO II 
Da Política de Terras Públicas 

 Art. 7º - São diretrizes para a Política de Terras 
Públicas: I - identificação das áreas e edifícios públicos, implan-
tando e mantendo atualizado em um sistema de informações 
geográficas (SIG); II - zelo pela posse, manutenção e conser-
vação dos espaços públicos não ocupados, com o compromis-
so de coibir novas ocupações; III - promoção, quando prevista 
em programas habitacionais, da regularização fundiária e da 
urbanização das terras públicas ocupadas para que cumpram 
efetivamente sua função socioambiental, garantindo o reassen-
tamento das famílias removidas por estarem em situação de 
risco ou em decorrência de obras de requalificação urbano-
ambiental; IV - destinação prioritária para o assentamento da 
população de baixa renda, para a implantação de áreas verdes 
e para a instalação de equipamentos coletivos dos bens públi-
cos dominiais não utilizados; V - implantação e conservação de 
praças e equipamentos sociais; VI - otimização do uso das 
terras públicas para cumprimento das funções sociais da cida-
de. Art. 8º São ações estratégicas da Política de Terras Públi-
cas: I - elaborar Plano Diretor de Gestão das Terras Públicas, 
articulado com os demais planos setoriais, que deverá estabe-
lecer as necessidades de aquisição de novas terras públicas 
para equipamentos, considerando características, dimensões e 
localização; II - criar o cadastro geral de terras públicas através 
de sistema de informações georeferenciadas, vinculado a um 
sistema de informação geográfica, inserido no Sistema de 
Informações Municipais (SIM); III - revisar as cessões das ter-
ras públicas com o objetivo de compatibilizar sua finalidade 
com as necessidades da cidade, adequar as contrapartidas 
tendo em conta os valores do mercado imobiliário, avaliar e 
reparar irregularidades, cobrando indenizações e as demais 
cominações previstas em lei; IV - viabilizar formas de aquisição 
de imóveis, a fim de atender a utilidade e a necessidade            
pública e o interesse social, e que não compreendam a desa-
propriação; § 1º A concessão de terras públicas, de forma gra-
tuita, para fins de habitação e regularização fundiária, destina-
se à: I - utilização da terra para fins de moradia de interesse 
social; II - utilização da terra para fins de subsistência; III - 
construção de obras ou instalação de serviços públicos de 
interesse social e equipamentos sociais. § 2º - A nenhum con-
cessionário será concedido gratuitamente o uso de mais de 1 
(um) lote de terreno público, independentemente de sua di-
mensão. § 3º - Serão concedidas, de forma onerosa, terras 
públicas para a exploração econômica com fins lucrativos nos 
seguintes casos: I - edificações e uso para fins comerciais e de 
serviços; II - implantação de indústrias; III - exploração hortifru-
tigranjeira. 

CAPÍTULO III 
Da Política de Meio Ambiente 

 Art. 9º - São diretrizes da política de meio ambi-
ente: I - preservação, conservação, recuperação e uso susten-
tável dos ecossistemas e recursos naturais; II - ampliação, 
conservação, fiscalização, monitoramento, manejo e gestão 
democrática dos sistemas ambientais, das áreas verdes, das 
unidades de conservação e dos espaços públicos; III - compa-
tibilização do desenvolvimento econômico, social, cultural, 
étnico e dos saberes tradicionais com a preservação e conser-
vação dos sistemas socioambientais, promovendo políticas de 
desenvolvimento sustentável para a cidade; IV - fortalecimento 
e valorização do Poder Público como promotor de estratégias 
de desenvolvimento sustentável; V - estabelecimento de medi-
das de controle da qualidade socioambiental com vistas à com-
pensação, à proteção e ao disciplinamento do uso dos recursos 
naturais disponíveis; VI - redução dos riscos socioambientais; 
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VII - redução dos níveis de poluição sonora, visual, do ar, das 
águas e dos solos; VIII - estímulo ao uso de fontes de energia 
não poluidoras; IX - promoção da educação ambiental; X - 
estímulo ao desenvolvimento de pesquisas sobre o uso ade-
quado dos recursos naturais; XI - garantia da participação da 
população no planejamento, acompanhamento e gestão da 
política ambiental; XII - fortalecimento dos processos democrá-
ticos na formulação, implementação e controle dos recursos 
públicos destinados à política de meio ambiente; XIII - promo-
ver a efetiva gestão democrática na política de meio ambiente, 
a partir da participação da sociedade civil junto ao Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (COMAM), paritário e deliberativo, 
sendo garantida a representação de entidades ambientalistas, 
entidades de classe e movimentos sociais, com poder de voto; 
XIV - implementação da gestão democrática do Fundo de De-
fesa do Meio Ambiente (FUNDEMA) através da participação 
direta da sociedade civil e seus segmentos; XV - fortalecimento 
de parcerias para a defesa, preservação, conservação e mane-
jo do meio ambiente entre as diversas esferas do setor público 
e a sociedade civil; XVI - garantia do acesso público às praias e 
a preservação de dunas, mangues e recursos hídricos; XVII - 
preservação e conservação de praias, dunas, mangues, lagoas 
e os demais recursos hídricos. Art. 10 - São temáticas das 
ações estratégicas da política de meio ambiente: I - regulação 
do uso e ocupação do solo; II - uso, preservação e conserva-
ção da biodiversidade; III - controle da qualidade ambiental; IV - 
áreas verdes; V - monitoramento dos recursos hídricos; VI - 
educação ambiental; VII - Sistema Municipal de Meio Ambiente 
(SIMMA).

Seção I 
Da Regulação do Uso e Ocupação do Solo 

 Art. 11 - É objetivo da regulação do uso e ocupa-
ção do solo definir a utilização potencial do solo urbano para 
sua produção, preservação e conservação. Art. 12 - São ações 
estratégicas para a regulação do uso e ocupação do solo no 
âmbito da política de meio ambiente: I - elaborar a Agenda 21 
do Município de Fortaleza, entendida como um processo de 
planejamento participativo, com a mobilização de todos os 
segmentos da sociedade, que diagnostica e analisa a situação 
do Município e estabelece uma estratégia de ação, baseada 
em compromissos de mudanças, democratização e descentra-
lização; II - realizar inventário das fontes de poluição, de con-
taminantes e de seus níveis de risco nos diferentes sistemas 
ambientais e nas bacias hidrográficas que drenam o Município, 
vinculando-o ao SIM; III - criar incentivos para o reflorestamen-
to das áreas de matas ciliares com espécies nativas e/ou com-
patíveis componentes do revestimento vegetal primário; IV - 
promover o zoneamento ecológico-econômico do Município 
para subsidiar a regulação do uso e ocupação do solo e o ge-
renciamento das unidades de conservação já estabelecidas ou 
em fase de implementação; V - garantir a participação dos 
moradores do entorno dos empreendimentos passíveis de 
licenciamento ambiental, classificados como Empreendimentos 
Geradores de Impactos, conforme dispõe o art. 197, nas dis-
cussões sobre sua viabilidade, através de audiências públicas; 
VI - promover ações conjuntas entre os órgãos ambientais e a 
vigilância sanitária e ambiental. 

Seção II 
Do Uso, Preservação e Conservação  

da Biodiversidade 

 Art. 13 - O uso, preservação e conservação da 
biodiversidade objetiva implementar e ampliar as unidades de 
conservação no Município, compatibilizando-as com o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Art. 14 - São 
ações estratégicas para o uso, preservação e conservação da 
biodiversidade: I - criar unidades de proteção integral e de uso 
sustentável nas áreas de abrangência dos sistemas ambientais 
frágeis, mediamente frágeis e de significativa relevância ambi-
ental, compatibilizando-as com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC); II - elaborar programas de recuperação 
das áreas degradadas e a recomposição da vegetação através 
de manejo florestal utilizando espécies nativas e frutíferas; III - 
estabelecer Comitê Gestor e elaborar plano de manejo para as 
unidades de conservação com ampla participação popular; IV - 
elaborar um sistema de gestão das unidades de conservação 
integrado com os 3 (três) entes federativos; V - criar corredores 
ecológicos nos principais rios e riachos das bacias do Cocó, do 
Pacoti, do Maranguapinho/Ceará e da Vertente Marítima; VI - 
assegurar que os recursos arrecadados por medidas compen-
satórias ambientais sejam preferencialmente aplicados nas 
unidades de conservação, conforme previsto na Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); VII - criar 
unidades de conservação no remanescente de cerrado (bairro 
Cidade dos Funcionários), na mata da Praia Mansa (Cais do 
Porto) e nas dunas móveis da Praia do Futuro; VIII - promover 
a criação da unidade de conservação do riacho Alagadiço em 
todo o seu percurso, no trecho compreendido entre a lagoa da 
Agronomia e a sua foz; IX - realizar o inventário da flora e da 
fauna das unidades de conservação; X - incentivar a criação de 
reservas particulares do patrimônio natural - RPPN; XI - inven-
tariar conhecimentos e práticas de comunidades pesqueiras, 
étnicas e tradicionais relevantes para a proteção e para o uso 
sustentável da biodiversidade; XII - desenvolver sistemas tec-
nológicos capazes de promover a recuperação e/ou regenera-
ção e monitoramento de sistemas ambientais degradados. 
Parágrafo Único - A criação das unidades de conservação Sítio 
Curió, Lagoa Redonda, nascente do riacho da lagoa da Itape-
raoba e do Riacho Alagadiço de que tratam os incisos VII e VIII 
deste artigo está condicionada a estudos técnicos que compro-
vem sua viabilidade. Art. 15 - Integra o patrimônio público mu-
nicipal o Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, 
localizado no bairro de Sabiaguaba, Município de Fortaleza, no 
Estado do Ceará, com área aproximada de 467,60 hectares, 
com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existen-
tes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de 
ecoturismo e turismo comunitário compatíveis com a Lei Fede-
ral nº 9.985, de 18 de julho de 2000. § 1º - O subsolo da área 
descrita no caput deste artigo integra os limites do Parque 
Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba. § 2º - Caberá ao 
órgão municipal competente administrar o Parque Natural Mu-
nicipal das Dunas de Sabiaguaba, adotando as medidas ne-
cessárias para sua efetiva proteção, implantação e controle, na 
forma do art. 22 e seguintes da Lei Federal nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000. § 3º - O órgão municipal competente deverá 
proceder à elaboração do plano de manejo do Parque Natural 
Municipal das Dunas de Sabiaguaba no prazo previsto em lei. § 
4º - A área de delimitação do Parque Natural Municipal das 
Dunas de Sabiaguaba tem os limites descritos no anexo 7. Art. 
16 - Integra o patrimônio público municipal a área de proteção 
ambiental de Sabiaguaba, localizada no bairro da Sabiaguaba, 
Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, com área aproxi-
mada de 1.009,74 hectares, tendo como objetivos: I - proteção 
dos remanescentes de vegetação do complexo litorâneo; II - 
proteção dos recursos hídricos; III - melhorar a qualidade de 
vida da população residente, mediante orientação e disciplina 
das atividades econômicas locais; IV - fomentar e incentivar o 
ecoturismo sustentável e a educação ambiental; V - preservar 
as culturas e as tradições locais. § 1º - A área de proteção 
ambiental de Sabiaguaba tem os limites descritos a partir das 
cartas topográficas inseridas no anexo 8. § 2º - Caberá ao 
órgão municipal competente administrar a área de proteção 
ambiental de Sabiaguaba, adotando as medidas necessárias 
para sua efetiva proteção, implantação e controle, na forma do 
art. 22 e seguintes da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 
2000. 3º - O órgão municipal competente deverá proceder à 
elaboração do plano de manejo da área de proteção ambiental 
de Sabiaguaba, no prazo previsto em lei. § 4º - Fica excluído 
dos limites da área de proteção ambiental de Sabiaguaba o 
Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba. 

Seção III 
Do Controle da Qualidade Ambiental 
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 Art. 17 - O controle da qualidade ambiental visa a 
fortalecer e colaborar com o sistema de licenciamento de ativi-
dades poluidoras, de atividades de recuperação, monitoramen-
to e fiscalização de áreas degradadas e da adoção de meca-
nismos de incentivo à compensação ambiental e de certificação 
ambiental. Art. 18 - São ações estratégicas do controle da qua-
lidade ambiental: I - definir a política municipal para o controle e 
licenciamento das poluições do solo, hídrica, atmosférica, visu-
al e sonora; II - implementar mecanismos de compensação, 
controle e licenciamento ambiental na implantação e funciona-
mento das fontes potencialmente poluidoras; III - ampliar a 
capacidade de pessoal, operacional, instrumental e técnica do 
setor de fiscalização e monitoramento ambiental, tornando-a 
compatível com a área e população do Município, através de 
concurso público para técnicos e fiscais, e aquisição de equi-
pamentos necessários para exercer a fiscalização; IV - ampliar 
o programa de controle, monitoramento e fiscalização das 
emissões de gases dos veículos que circulam no Município, 
considerando ainda o estímulo à utilização de tecnologia limpa 
pelos veículos da frota municipal e de transporte coletivo; V - 
intensificar a fiscalização em horário noturno, finais de semana 
e feriados, agravando as penalidades administrativas dos atos 
praticados contra o meio ambiente em tais circunstâncias e nos 
casos de reincidência, sem prejuízo da aplicação das medidas 
judiciais cabíveis; VI - divulgar a sistemática de desenvolvimen-
to limpo e seus mecanismos, estimulando a certificação perti-
nente; VII - promover ações para a redução dos níveis de e-
missão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos auto-
motores; VIII - mitigar o consumo energético e o impacto ambi-
ental do sistema de transporte; IX - definir regras para imple-
mentação, licenciamento e controle da publicidade exterior. 

Seção IV 
Do Sistema de Áreas Verdes 

 Art. 19 - Integram o sistema de áreas verdes os 
espaços ao ar livre, de uso público ou privado, que se destinam 
à criação ou à preservação da cobertura vegetal, à pratica de 
atividades de lazer, recreação e à proteção ou ornamentação 
de obras viárias. Art. 20 - São ações estratégicas para o siste-
ma de áreas verdes: I - promover o adequado tratamento da 
vegetação enquanto elemento integrador na composição da 
paisagem urbana; II - a gestão compartilhada com a sociedade 
civil e iniciativa privada das áreas verdes públicas significativas; 
III - a disciplina das áreas verdes particulares significativas pelo 
sistema de áreas verdes dentro do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente, vinculando-as às ações da municipalidade destina-
das a assegurar sua preservação e seu uso; IV - a manutenção 
e ampliação da arborização de vias públicas, criando faixas 
verdes que conectem praças, parques ou áreas verdes; V - a 
recuperação de áreas verdes degradadas, de importância pai-
sagístico-ambiental; VI - o disciplinamento do uso, nas praças e 
nos parques municipais, das atividades culturais e esportivas, 
bem como dos usos de interesse comercial e turístico, compa-
tibilizando-os ao caráter público desses espaços; VII - estabe-
lecer programas de recuperação das áreas verdes, principal-
mente daquelas localizadas no entorno das nascentes e dos 
recursos hídricos; VIII - implantar programa de arborização nas 
escolas públicas, postos de saúde, creches e hospitais munici-
pais; IX - estabelecer parceria entre os setores público e priva-
do, por meio de convênios, incentivos fiscais e tributários, para 
a implantação e manutenção de áreas verdes e espaços ajar-
dinados ou arborizados, atendendo a critérios técnicos estabe-
lecidos pelo Município para o uso e a preservação dessas 
áreas; X - implementar o Sistema Municipal de Áreas Verdes; 
XI - elaborar diagnóstico e zoneamento ambiental de Fortaleza, 
contendo as áreas verdes e, dentre outros, o mapa de potencial 
de regeneração das áreas de preservação permanente para o 
desenvolvimento de programas e projetos de recuperação 
ambiental; XII - o Município deverá proceder, por meio de lei 
específica, à delimitação de suas faixas de preservação nas 
áreas urbanas situadas no âmbito de seu território, observando 
as diretrizes contidas no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965; XIII - implantar parques 

urbanos; XIV - elaborar e implementar o plano municipal de 
arborização.  

Seção V 
Do Monitoramento dos  

Recursos Hídricos 

 Art. 21 - O monitoramento dos recursos hídricos 
visa à proteção, à recuperação, à revitalização e uso de instru-
mentos de gestão, objetivando o aumento, em qualidade e 
quantidade, da disponibilidade dos recursos, de forma integra-
da. Art. 22 - São ações estratégicas do monitoramento dos 
recursos hídricos: I - conservar os recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos visando ao aumento da sua disponibilidade, 
desenvolvendo ações capazes de prevenir a escassez e a 
diminuição da qualidade da água nos mananciais; II - recupe-
rar, revitalizar, preservar e conservar, de forma integrada, as 
bacias hidrográficas que drenam o território municipal; III - 
desenvolver indicadores de avaliação da qualidade e da escas-
sez de recursos hídricos; IV - classificar os corpos de água, 
especificando-se a qualidade do recurso hídrico e ecossiste-
mas associados; V - exigir a efetiva elaboração, execução e 
operacionalização, por parte das empresas causadoras de 
degradação dos recursos hídricos, de projetos de recuperação, 
despoluição e revitalização dos rios, riachos e lagoas; VI - 
difundir políticas sustentáveis de conservação, do uso e reuso 
da água; VII - zelar pela preservação e conservação dos recur-
sos hídricos, promovendo programas de fiscalização, recupera-
ção, monitoramento e despoluição dos recursos hídricos situa-
dos no Município; VIII - criar programa para captação das á-
guas pluviais, formulando e implementando políticas para rea-
proveitamento, conservação, armazenamento e tratamento; IX - 
proteger os mananciais de nossa cidade, garantido distância 
mínima de 500,00m (quinhentos metros) para a construção de 
postos de combustíveis ou empreendimentos que visem a 
produzir qualquer tipo de agentes poluidores químicos próxi-
mos aos mananciais. 

Seção VI 
Da Educação Ambiental 

 Art. 23 - A educação ambiental objetiva a execu-
ção de atividades de formação que levem a sociedade a prote-
ger, preservar, conservar e conhecer o meio ambiente, suas 
interações culturais, sociais e ambientais, bem como implica-
ções de sua degradação e de seu desperdício, para a utilização 
dos recursos naturais de modo socioambientalmente adequa-
do, e garantindo ações continuadas e permanentes para o 
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente, em suas múltiplas e complexas relações socioambi-
entais, culturais, étnicas, econômicas e religiosas. Art. 24 - São 
ações estratégicas para a educação ambiental: I - estabelecer 
integração da educação ambiental com outras iniciativas, prio-
rizando a rede de educação formal, a formação de professores, 
os núcleos de educação ambiental capazes de implementar 
projetos nos sistemas de ensino público e privado; II - garantir 
uma política de incentivo à pesquisa voltada aos conhecimen-
tos populares e à produção de material instrutivo no que tange 
à educação ambiental; III - incentivar o uso da educação             
ambiental com metodologias participativas, na elaboração de 
projetos e programas que visem à conservação, à preservação 
e ao manejo sustentável dos recursos naturais; IV - elaborar e 
implementar o programa municipal de educação ambiental; V - 
implementar um programa de capacitação em educação ambi-
ental para os educadores da rede formal de ensino, envolvendo 
também os atores que atuam no âmbito da educação não for-
mal; VI - implementar mecanismos de divulgação das questões 
relacionadas ao meio ambiente pelos meios de comunicação 
de massa e comunitários; VII - ampliar ações de educação 
ambiental junto aos órgãos públicos, instituições da sociedade 
civil e população em geral; VIII - apoiar os programas de edu-
cação ambiental para a formação de consumidores conscien-
tes, assim como apoiar os movimentos sociais organizados, 
articulando-os com a rede de economia solidária e outras insti-
tuições; IX - implementar rede de educadores socioambientais, 
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formada por moradores das comunidades a serem beneficiadas 
pelas ações socioeducativas.  

Seção VII 
Do Sistema Municipal de Meio Ambiente 

 Art. 25 - O Sistema Municipal de Meio Ambiente 
deve definir, implantar, fortalecer e criar mecanismos para a 
efetiva execução e gestão das políticas públicas municipais 
para o meio ambiente. Art. 26 - São ações estratégicas do 
Sistema Municipal de Meio Ambiente: I - aperfeiçoar a implan-
tação do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA) com a 
função de organizar, coordenar e integrar as ações dos diferen-
tes órgãos e entidades da administração pública municipal; II - 
manter atualizado o Sistema de Informações Municipal (SIM) 
no que se refere ao meio ambiente do Município; III - imple-
mentar a gestão democrática do Fundo de Defesa do Meio 
Ambiente (FUNDEMA), através da participação direta da  soci-
edade civil e de seus segmentos; IV - democratizar o acesso 
aos recursos do Fundo de Defesa do Meio Ambiente                          
(FUNDEMA), prioritariamente por meio de editais públicos 
objetivando ações voltadas à educação ambiental, estudos, 
pesquisas e recuperação ambiental em áreas degradadas e 
unidades de conservação; V - compatibilizar o sistema de mul-
tas do Município aos valores adotados pela Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; VI - regulamentar a adoção 
de medidas compensatórias, vetando sua aplicação para infra-
tores reincidentes, sendo os recursos obtidos destinados prefe-
rencialmente ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDE-
MA); VII - incorporar no registro cadastral da Secretaria de 
Administração do Município, vinculado ao SIM, as informações 
referentes a penalidades decorrentes de crime ambiental, ex-
cluindo as pessoas jurídicas infratoras de participação em pro-
cessos licitatórios e convênios com o Município; VIII - definir a 
política municipal para o controle, licenciamento e implantação 
da publicidade exterior. 

CAPÍTULO IV 
Da Política de Saneamento Ambiental 

 Art. 27 - São diretrizes da política de saneamento 
ambiental: I - universalização dos serviços de saneamento 
ambiental, em especial os serviços de abastecimento de água 
potável e de coleta e tratamento de esgotos; II - estruturação e 
adequação do sistema de manejo das águas pluviais e de 
drenagem urbana garantindo a sustentabilidade socioambien-
tal; III - garantia dos serviços de coleta e limpeza urbana, de 
coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos e 
incentivo à redução da geração de resíduos sólidos urbanos, 
de forma adequada às necessidades sociais e condições am-
bientais do Município; IV - integração das intervenções de a-
bastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das 
águas pluviais, pavimentação, limpeza urbana, instalações 
hidrossanitárias, controle de riscos, de vetores e reservatórios 
de doenças transmissíveis, bem como educação sanitária e 
ambiental; V - implantação de planos setoriais, considerando as 
diretrizes gerais fixadas pelas Conferências Municipais de 
Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente e de Saúde. § 1º - 
A prestação dos serviços de saneamento ambiental é de inte-
resse local, devendo ser prestado pelo Município, direta ou 
indiretamente, através de convênios ou contratos. § 2º - Deve-
rão ser implantados mecanismos de controle social sobre todos 
os serviços prestados no âmbito da política de saneamento 
ambiental. Art. 28 - São ações estratégicas da política de sane-
amento ambiental: I - elaborar planos diretores setoriais de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das 
águas pluviais e drenagem urbana, limpeza urbana e resíduos 
sólidos e controle de riscos ambientais, visando à universaliza-
ção dos serviços de saneamento ambiental; II - elaborar um 
plano de gestão integrada do saneamento ambiental, que esta-
belecerá metas, diretrizes gerais, recursos financeiros da políti-
ca de saneamento ambiental, com base na compatibilização, 
integração e coordenação dos planos setoriais de abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas 

pluviais, limpeza urbana e resíduos sólidos e controle de riscos 
ambientais; III - implementar programas de educação sanitária 
e ambiental em conjunto com a sociedade, para a promoção de 
campanhas e ações educativas permanentes de sensibilização 
e capacitação dos representantes da sociedade e do governo; 
IV - desenvolver e implementar um Sistema Integrado de In-
formações de Saneamento Ambiental. Art. 29 - São ações 
estratégicas para o sistema de abastecimento de água: I - 
ampliar a oferta de abastecimento de água necessária para 
garantir o atendimento à totalidade da população do Município; 
II - adotar mecanismos de financiamento do custo dos serviços 
que viabilizem o acesso da população ao abastecimento de 
água domiciliar; III - definir mecanismos de controle operacional 
para garantir a eficácia e eficiência dos serviços de abasteci-
mento de água; IV - definir metas para a redução das perdas 
de água e para a reutilização de águas servidas, bem como da 
utilização da água pluvial para uso doméstico não potável; V - 
incentivar a criação de consórcios intermunicipais com os Mu-
nicípios da Região Metropolitana de Fortaleza, objetivando 
estabelecer formas de participação na gestão dos mananciais, 
instituindo mecanismos de controle dos usos múltiplos das 
águas daqueles que abastecem Fortaleza, bem como da ocu-
pação de suas áreas de proteção. Art. 30 - São ações estraté-
gicas para o sistema de esgotamento sanitário: I - realizar in-
vestimentos visando à eliminação de qualquer contato direto 
dos habitantes da cidade com os esgotos no meio onde per-
manecem ou transitam; II - assegurar a implantação de solu-
ções de tratamento de esgoto, contemplando coleta, tratamento 
e destino final dos efluentes, em consonância com o que esta-
belece a legislação ambiental, priorizando as áreas das sub-
bacias não dotadas de infraestrutura sanitária; III - implantar 
esgotos nas áreas desprovidas de redes, especialmente na-
quelas cujos efluentes são lançados na rede de drenagem de 
águas pluviais; IV - controlar e coibir o lançamento de efluentes 
tratados ao nível primário, na rede de drenagem e recursos 
hídricos, corrigindo as situações danosas ao meio ambiente e à 
saúde pública; V - garantir a manutenção plena de todas as 
unidades operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário; 
VI - incentivar o desenvolvimento de ações visando ao empre-
go de tecnologias de reuso. Art. 31 - São ações estratégicas 
para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana: I - pro-
mover, em parceria com os Municípios da Região Metropolitana 
e o Governo do Estado, a revisão do Plano Diretor de Drena-
gem da Região Metropolitana de Fortaleza; II - revisar e imple-
mentar o Plano Diretor de Drenagem do Município; III - implan-
tar e ampliar o sistema de drenagem nas áreas críticas e na-
quelas que deverão ser adensadas, de acordo com a proposta 
de ocupação urbana contida nesta Lei; IV - assegurar o fortale-
cimento institucional dos órgãos municipais envolvidos com o 
planejamento, execução e operação do sistema de drenagem 
urbana; V - definir mecanismos de regulação e estímulo ao uso 
e ocupação do solo compatíveis com áreas de interesse para 
drenagem, definidas pelo Plano Diretor de Drenagem do Muni-
cípio, como parques lineares, área de recreação e lazer e hor-
tas comunitárias; VI - implantar medidas de prevenção de inun-
dações, incluindo controle de processos de impermeabilização, 
de movimentos de terra, de transporte e disposição de resíduos 
sólidos, combate ao desmatamento e controle da ocupação nas 
áreas de interesse para drenagem; VII - impedir a construção 
de rede de infraestrutura que obstrua as seções de vazão das 
galerias ou canais, bem como estabelecer prazos para a corre-
ção das situações inadequadas; VIII - eliminar todas as liga-
ções de esgoto irregulares e clandestinas detectadas nas gale-
rias, assegurando a sua limpeza, monitoramento e recupera-
ção; IX - implantar programas de despoluição dos recursos 
hídricos; X - investir na recuperação e melhorias das calhas 
fluviais e na recuperação dos sistemas de macro e microdrena-
gem. Art. 32. São ações estratégicas para a limpeza urbana e 
coleta de resíduos sólidos: I - garantir a toda a população a 
prestação regular do serviço de coleta de resíduos sólidos 
urbanos; II - adotar e desenvolver métodos, técnicas e proces-
sos adequados na gestão e na prestação dos serviços públicos 
de limpeza urbana; III - estimular a redução da geração de lixo 
e do desperdício dos recursos naturais; IV - implementar ges-
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tão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana para a 
totalidade da população, incluindo o tratamento e a disposição 
final ambientalmente adequados dos resíduos remanescentes; 
V - estimular a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 
VI - formular termos de parceria entre o Município e grupos 
organizados de trabalhadores autônomos, na coleta de resí-
duos sólidos, para a implantação da coleta seletiva, da reutili-
zação e da reciclagem de resíduos sólidos; VII - coibir a dispo-
sição inadequada de resíduos sólidos mediante a educação 
ambiental, a oferta de instalações para a sua disposição e a 
fiscalização efetiva; VIII - eliminar lixões clandestinos e implan-
tar medidas e ações para a recuperação socioambiental da 
área; IX - apurar a responsabilização civil do prestador do ser-
viço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambien-
tais causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua ativi-
dade; X - promover a integração e articulação entre os Municí-
pios da Região Metropolitana para o tratamento e destinação 
dos resíduos sólidos; XI - introduzir a gestão diferenciada para 
os resíduos domiciliares, industriais e hospitalares; XII - integrar 
as ações relativas aos resíduos sólidos nas 3 (três) esferas de 
governo e representações da sociedade civil, para a implanta-
ção do Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS), buscan-
do realizar a adequada gestão integrada de resíduos sólidos; 
XIII - estimular e apoiar a implantação de cooperativas de cata-
dores, bem como criar melhores condições de trabalho; XIV - 
implantar o Programa de Neutralização e Controle de Emissão 
dos Gases do Efeito Estufa (GEE) no âmbito do Poder Público 
Municipal; XV - a Prefeitura Municipal de Fortaleza fará o de-
senvolvimento do inventário de emissões de GEE, com o auxí-
lio de instituições técnicas públicas ou privadas, para viabilizar 
planos de redução e controle desses gases; XVI - a administra-
ção, dos gases e créditos gerados por esses programas com 
potencial econômico deverá ser utilizada pelo Poder Público ou 
por particular, através de concessão ou permissão.  

CAPÍTULO V 
Da Política de Defesa Civil 

 Art. 33 - São diretrizes da política de defesa civil: 
I - definição de normas, políticas, planos e procedimentos que 
visem, em caráter permanente, à prevenção, redução e erradi-
cação de risco ambiental, o socorro e a assistência à popula-
ção e a recuperação de áreas quando ameaçadas ou afetadas 
por fatores adversos, sejam naturais ou antrópicos, conside-
rando as especificidades de cada ocupação; II - articulação 
entre os setores e órgãos públicos da administração municipal 
e entidades comunitárias, com a participação de órgãos esta-
duais e federais para a política de defesa civil; III - garantia dos 
pressupostos da descentralização e da gestão de proximidade 
como modelo de atuação da Coordenadoria de Defesa Civil de 
Fortaleza, nas ações preventivas, corretivas e emergenciais, 
particularmente junto à população mais carente que ocupa 
áreas de risco. Art. 34 - São ações estratégicas da política de 
defesa civil: I - fortalecer a Coordenadoria de Defesa Civil de 
Fortaleza, dotando-a de equipe técnica permanente compatível 
com as suas atribuições; II - elaborar plano preventivo de defe-
sa civil, a ser instituído na forma da legislação específica; III - 
instituir o Conselho de Defesa Civil de Fortaleza, constituído 
por órgãos da administração municipal direta e por entidades 
da administração municipal indireta que possuam participação 
direta nas ações de defesa civil, com o papel de estabelecer as 
políticas, os planos e as bases para o planejamento e gestão 
do risco; IV - efetuar levantamento e mapeamento das áreas de 
risco, bem como estudos e planos de emergência e contingên-
cia; V - estruturar sistema de dados e informações básicas para 
o gerenciamento de emergências e contingências de riscos 
ambientais e sociais; VI - desenvolver medidas não estruturais 
e indicar medidas estruturais para os órgãos responsáveis 
pelas intervenções, urbanísticas com o intuito de prevenir ocor-
rências graves; VII - planejar, promover e acompanhar a forma-
ção dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC); VIII - 
planejar, estruturar e atualizar sistemas de alerta para informar 
a população sobre a ocorrência iminente de eventos adversos 
e de atendimento às situações de emergência; IX - planejar, em 

conjunto com outros órgãos de comunicação e educação am-
biental, campanhas de informação para redução da vulnerabili-
dade frente aos desastres, para o desenvolvimento de práticas 
preventivas e para resposta aos desastres; X - promover cam-
panhas de informação e mobilização públicas, relativas às 
ações de prevenção e de resposta a desastres; XI - propor a 
execução de ações que visem recuperar as áreas afetadas por 
desastres, mediante a adoção de medidas de caráter estrutural 
e não estrutural. 

CAPÍTULO VI 
Da Política de Mobilidade 

Seção I 
Das Diretrizes 

 Art. 35 - Constituem diretrizes da política de 
mobilidade urbana: I - reconhecimento da mobilidade urbana 
como indutora e instrumento da política de planejamento e 
expansão urbana; II - universalização do acesso ao transporte 
público; III - promoção da eficiência e da qualidade do sistema 
de transporte público de passageiros, garantindo a segurança e 
o bem-estar dos usuários; IV - priorização no espaço viário à 
circulação de pedestres, em especial às pessoas com deficiên-
cia e às pessoas com mobilidade reduzida, aos ciclistas e ao 
transporte público de passageiros; V - promoção de racionali-
dade, fluidez e segurança na circulação de pessoas e de veícu-
los; VI - garantia de segurança, conforto e acessibilidade, para 
as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzi-
da, aos espaços, equipamentos e serviços urbanos; VII - garan-
tia do sistema de transporte público de passageiros economi-
camente viável e sustentável; VIII - disciplinamento da circula-
ção de veículos de carga e das operações de carga e descar-
ga; IX - integração do planejamento municipal da mobilidade 
urbana com os sistemas federal e estadual atuantes no Municí-
pio; X - fortalecimento institucional da gestão da mobilidade 
urbana; XI - estímulo à participação da sociedade nas políticas 
públicas de mobilidade urbana; XII - estímulo à formação e 
especialização de técnicos na área de mobilidade, estabele-
cendo e ampliando parcerias com universidades, instituições e 
centros de pesquisa; XIII - efetivação de programas de educa-
ção contínua para a mobilidade urbana; XIV - disponibilização 
de informações, quando solicitadas, à sociedade civil, sobre os 
estudos, planos, projetos, normas e ações governamentais 
relacionadas à mobilidade urbana; XV - divulgação das ações, 
estudos, planejamentos, projetos, operação, fiscalização, ad-
ministração, e as demais ações governamentais referentes à 
mobilidade urbana; XVI - garantir a diversidade de modos de 
transporte público de passageiros. Art. 36. O Município deve 
elaborar e implementar, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da 
entrada em vigor desta Lei, o Plano Diretor de Mobilidade Ur-
bana de Fortaleza. § 1º - O Plano Diretor de Mobilidade Urbana 
deverá conter diretrizes para os seguintes planos setoriais: I - 
plano de circulação viária; II - plano de transporte público; III - 
plano de circulação de veículos de carga e de serviços e ope-
ração de carga e descarga; IV - plano cicloviário; V - plano de 
circulação de pedestres; VI - plano de pavimentação viária; VII - 
plano de regulação e controle dos polos geradores de viagens; 
VIII - plano de circulação e estacionamento de veículos nas 
centralidades do Município. § 2º O Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana deverá seguir todas as diretrizes e ações estratégicas 
da política de mobilidade de que trata esta Lei. § 3º Para a 
elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, deverão 
ser considerados os projetos e investimentos já implementados 
e previstos para o Município, bem como o plano de transporte 
urbano de Fortaleza. Art. 37. São ações estratégicas para a 
política de mobilidade: I - elaborar e, no máximo, a cada 5 
(cinco) anos, atualizar o planejamento estratégico da mobilida-
de urbana, com a efetiva participação da sociedade civil nas 
definições das prioridades e de todos os órgãos relacionados 
ao setor; II - elaborar estudos e pesquisas, de modo contínuo 
para identificar demandas; III - elaborar, no máximo, a cada 10 
(dez) anos, estudos para identificar os desejos de deslocamen-
to de pessoas e o padrão de deslocamento de veículos de 
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carga e de serviços no Município; IV - formular e atualizar as 
legislações, políticas, planos e programas de mobilidade urba-
na, de forma a adequá-los ao Plano Diretor de Mobilidade Ur-
bana; V - legitimar e democratizar o Conselho Municipal de 
Transportes Urbanos, instituído pela Lei Orgânica do Município 
de Fortaleza. 

Seção II 
Da Acessibilidade 

 Art. 38 - São ações estratégicas para a política 
de acessibilidade: I - elaborar e implementar políticas para a 
garantia da acessibilidade universal aos espaços, equipamen-
tos e serviços urbanos; II - implantar políticas voltadas para o 
atendimento às pessoas com deficiência e pessoas com mobi-
lidade reduzida, atendendo ao disposto na Lei nº 8.149, de 30 
de abril de 1998, que dispõe sobre a acessibilidade das pesso-
as portadoras de deficiências aos edifícios de uso público, ao 
espaço e mobiliário urbanos no Município de Fortaleza, com 
fiscalização da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), 
criada pela Lei nº 8.552/01; III - cumprir o estabelecido nas 
normas técnicas brasileiras, nas Leis Federais nº 10.048, de 
2000, e nº 10.098, de 2000; no Decreto nº 5.296, de 2004, ou 
nas leis que os alterem, bem como as disposições das legisla-
ções específicas do Município e do Estado, quando couber;           
IV - elaborar, em um prazo máximo de 2 (dois) anos, a partir da 
entrada em vigor desta Lei, um manual técnico que contemple 
regras e diretrizes para localização, dimensionamento, espa-
çamento e acessibilidade aos pontos de parada dos diver-              
sos modos de transporte; V - elaborar, em um prazo máximo de 
2 (dois) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, um manu-
al técnico que contemple regras e diretrizes para a implantação 
e adequação dos passeios e do mobiliário urbano nas calça-
das.

Seção III 
Do Sistema de Circulação 

 Art. 39 - São ações estratégicas para o sistema 
de circulação: I - assegurar acessibilidade, qualidade e segu-
rança nos deslocamentos de pessoas e mercadorias, intensifi-
cando medidas de fiscalização, operação, educação e enge-
nharia de tráfego, dentre outras julgadas necessárias; II - inves-
tir na melhoria da fiscalização e do controle do tráfego; III - 
incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso 
racional dos veículos motorizados; IV - desenvolver e adotar 
políticas, programas, estudos e ações, visando à redução de 
acidentes e da morbimortalidade relacionados ao trânsito; V - 
disciplinar a circulação de ciclomotores, bicicletas e veículos de 
propulsão humana e de tração animal; VI - implantar o plano de 
circulação de veículos de carga e serviços e as operações de 
carga e descarga, que deve englobar os produtos perigosos, e 
monitorar o sistema implantado. 

Seção IV 
Do Sistema Viário 

 Art. 40 - São ações estratégicas para o sistema 
viário municipal: I - garantir o tratamento urbanístico do sistema 
viário, visando à segurança dos usuários e à preservação do 
patrimônio ambiental e arquitetônico de Fortaleza; II - priorizar 
os investimentos em infraestrutura viária para a rede estrutural 
de transporte público de passageiros, sistema cicloviário e 
calçadas; III - estabelecer mecanismos permanentes de finan-
ciamento para a conservação, melhoria e expansão da infraes-
trutura para os modos coletivos e os não motorizados de circu-
lação urbana; IV - contemplar, nos projetos de novas vias públi-
cas e na readequação do sistema viário existente, a implanta-
ção de sistema cicloviário, conforme estudo prévio de viabilida-
de física e socioeconômica; V - promover a criação de vias 
para pedestres e ciclistas. 

Seção V 
Do Sistema de Transporte 

 Art. 41 - São ações estratégicas do sistema de 
transporte municipal: I - adequar a oferta de transporte público 
às demandas atuais e projetadas; II - introduzir inovações tec-
nológicas viáveis e sustentáveis no sistema de transporte pú-
blico, visando a uma melhor eficiência e qualidade do mesmo; 
III - estabelecer uma política tarifária que garanta o amplo a-
cesso da população ao transporte público e o equilíbrio eco-
nômico e financeiro do sistema; IV - regulamentar as modalida-
des de transporte de passageiros, coletivo ou individual, legal-
mente instituídas, que operam no Município; V - estabelecer 
uma política de racionalização dos custos operacionais e ge-
renciais do sistema de transporte; VI - implementar a bilheta-
gem automática com integração temporal no sistema de trans-
porte público municipal; VII - promover ações que possibilitem a 
integração entre as diversas modalidades do sistema de trans-
porte; VIII - ajustar e compatibilizar a acessibilidade ao sistema 
de transporte com as diretrizes e os padrões urbanos de uso e 
ocupação do solo definidos em lei; IX - considerar a bicicleta 
como um modo significativo de transporte no Município, inseri-
da em planos e programas a serem desenvolvidos ou imple-
mentados. 

CAPÍTULO VII 
Da política de Proteção do Patrimônio Cultural 

 Art. 42 - São diretrizes da política de proteção do 
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico: I - compatibilização de usos e ativida-
des com a preservação e proteção do patrimônio cultural de 
interesse artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico: II - 
democratização do acesso aos equipamentos culturais, garan-
tindo a sua distribuição equitativa no território urbano; III - com-
patibilização do desenvolvimento econômico e social com a 
preservação do patrimônio cultural de interesse artístico, estéti-
co, histórico, turístico e paisagístico e do patrimônio natural; IV 
- estímulo à preservação da diversidade cultural existente no 
Município; V - proteção, preservação, conservação, recupera-
ção, restauro, fiscalização e monitoramento do patrimônio cul-
tural de interesse artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico; VI - adoção de medidas de fiscalização preventiva e 
sistemática para a proteção das edificações e dos lugares de 
interesse histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VII 
- fomentar e incentivar a educação patrimonial; VIII - promoção 
de ações articuladas e coordenadas entre os órgãos do Muni-
cípio, Estado e União, a fim de proteger o patrimônio cultural e 
natural; IX - capacitação contínua do corpo técnico municipal. 
Art. 43 - São ações estratégicas da política de proteção do 
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico: I - atualizar continuamente o inventário 
dos bens imóveis de interesse histórico-cultural; II - inventariar 
a memória, os saberes e os fazeres culturais dos diferentes 
grupos de populações tradicionais; III - elaborar legislação 
específica de Registro de Bens Imateriais em conformidade 
com as legislações vigentes; IV - elaborar o plano de incentivos 
às manifestações culturais, saberes e fazeres populares; V - 
constituir um programa de preservação da cultura material do 
Município; VI - identificar e tombar, integral ou parcialmente, 
segundo os critérios de proteção estabelecidos na legislação 
de patrimônio, as edificações, obras e monumentos que, pelos 
seus significados cultural, artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, deverão ser preservados; VII - promover a realiza-
ção de convênios com as demais esferas federativas, universi-
dades e entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, para 
a proteção do patrimônio cultural de interesse artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico e do patrimônio natural; VIII - 
estimular a preservação e utilização de imóveis representativos 
da memória da cidade, mediante incentivos fiscais, instrumen-
tos urbanísticos e apoio técnico especializado; IX - elaborar 
legislação específica para a preservação da visualização do 
entorno dos imóveis tombados e identificados como de interes-
se de preservação; X - delimitar e implementar as Zonas Espe-
ciais de Preservação do Patrimônio Cultural de interesse artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico (ZEPH) em áreas 
onde existam imóveis, conjuntos edificados ou paisagens de 
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interesse de preservação; XI - desenvolver planos, programas 
e projetos de intervenções nas Zonas Especiais de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural de interesse artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico (ZEPH), a fim de atender o objetivo 
destas zonas especiais; XII - garantir a participação da comuni-
dade na política cultural do Município; XIII - elaborar o plano do 
centro da cidade de proteção do patrimônio cultural de interes-
se artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; XIV - 
elaborar um estudo da paisagem da enseada do Mucuripe, a 
fim de defini-la como patrimônio paisagístico da cidade de For-
taleza, considerando principalmente a população de pescado-
res; XV - elaborar planos específicos para a regeneração e 
integração urbana dos riachos Pajeú e Jacarecanga, definindo-
os como patrimônio paisagístico; XVI - elaborar estudos e pro-
jetos, bem como implementar os serviços de restauro dos imó-
veis do Município de interesse histórico e cultural; XVII - criar 
mecanismos de estímulo para o restauro de imóveis pelos 
entes particulares; XVIII - implantar o Museu da Cidade de 
Fortaleza; XIX - elaborar planos de reabilitação urbana dos 
sítios históricos e arqueológicos de Fortaleza. Art. 44 - A política 
municipal de patrimônio cultural e natural visa a preservar e 
proteger o patrimônio de interesse cultural de Fortaleza, toma-
dos individualmente ou em conjunto. § 1º - Entende-se por 
patrimônio cultural o conjunto de bens móveis e imóveis, de 
natureza material e imaterial, portadores de referência à identi-
dade, à ação, e à memória dos diferentes grupos da sociedade. 
§ 2º - Bens materiais são todas as expressões de cunho histó-
rico, étnico, artístico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, 
urbanístico, científico e tecnológico, incluindo as obras, objetos, 
documentos, edificações, ruínas, lugares, paisagens e os de-
mais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. § 
3º - Bens materiais são todos os conhecimentos e modos de 
criar, fazer e viver, identificados como elementos pertencentes 
à cultura comunitária, tais como as festas, as danças, o entre-
tenimento, o humor, o pré-carnaval de músicas tradicionais, as 
quadrilhas juninas, o maracatu, o forró, bem como as manifes-
tações étnicas, literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas, 
religiosas, cinematográficas, gastronômicas, entre outros valo-
res e práticas da vida social. Art. 45 - O Município deverá esti-
mular as atividades de valorização do patrimônio imaterial 
registrado e titulado como patrimônio histórico, cultural e paisa-
gístico, através da implementação de programas, projetos e 
políticas com a população envolvida, proporcionando condi-
ções, infraestruturas, capacitação e incentivos que assegurem 
a proteção do patrimônio cultural e beneficiem a população 
envolvida. Art. 46 - Poderá o Município provocar a instauração 
do processo de registro em âmbito federal dos bens imateriais 
titulados como patrimônios culturais, encaminhando propostas 
para registro, acompanhadas de sua documentação técnica 
para o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Art. 47 - Consideram-se edificações, monu-
mentos, obras e paisagens de interesse de proteção e preser-
vação aquelas que se constituírem em elementos representati-
vos do patrimônio cultural do Município, por seu valor histórico, 
cultural, étnico, paisagístico, arqueológico, social, formal, fun-
cional, técnico ou afetivo, considerando também as edificações 
recentes que constituem um referencial da arquitetura moderna 
da cidade. Art. 48 - A identificação das edificações, monumen-
tos, obras e paisagens de interesse de preservação será reali-
zada mediante a aplicação, dentre outros, dos critérios de his-
toricidade, caracterização arquitetônica, representatividade, 
originalidade, valores simbólico, cultural, étnico, ecológico e 
paisagístico. Art. 49 - A identificação das edificações e obras de 
interesse de preservação e conservação estará sujeita a dife-
rentes níveis de proteção classificados em legislação específi-
ca.

CAPÍTULO VIII 
Da Política de Desenvolvimento Econômico 

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

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

CAPÍTULO IX 
Da Política de Turismo 

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

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

CAPÍTULO X 
Da Política de Integração Metropolitana 

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

TITULO III 
Do Ordenamento Territorial 

CAPÍTULO I 
Do Macrozoneamento 

 Art. 57 - O ordenamento territorial do Município, 
consoante os objetivos gerais da política urbana, atende às 
seguintes diretrizes: I - planejamento, ordenamento e controle 
do uso do solo e do desenvolvimento do Município, da distribu-
ição espacial da população e das atividades sociais e econômi-
cas, de modo a evitar: a) as distorções do crescimento urbano 
e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; b) a proximi-
dade e conflitos entre usos e atividades incompatíveis; c) uso 
inadequado dos imóveis urbanos em relação à infraestrutura, à 
zona urbana, ao meio ambiente e à função social; d) a retenção 
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutiliza-
ção ou não utilização; e) a deterioração das áreas urbanizadas 
e dotadas de infraestrutura; f) o uso inadequado dos espaços 
públicos; g) a poluição e a degradação ambiental; II - incentivo 
à multiplicidade e interação de diferentes grupos sociais e de 
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usos nas diversas localidades e bairros do território municipal; 
III - indução e promoção de intervenções para o desenvolvi-
mento urbano, ambiental e socioeconômico de todo o Municí-
pio, com prioridade para as áreas com precárias condições de 
habitabilidade, ocupadas por população de baixa renda; IV - 
indução à intensificação do uso e ocupação do solo e a amplia-
ção dos níveis de adensamento construtivo nas áreas com 
disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos e com 
significativa presença de imóveis não utilizados e subutilizados; 
V - reconhecimento das áreas de ocupação irregular, precária e 
em situação de risco, para efeito do planejamento urbano, 
prevendo a articulação de políticas, programas, projetos, ações 
e instrumentos de requalificação urbano-ambiental e de regula-
rização urbanística e fundiária, visando à adequação das con-
dições de habitabilidade. Art. 58 - O macrozoneamento subdivi-
de o território do Município na macrozona de ocupação urbana 
e na macrozona de proteção ambiental, considerando os se-
guintes elementos: I - os sistemas ambientais constituídos pela 
rede hídrica, orla marítima, maciços vegetais, remanescentes 
de vegetação, manguezais, matas ciliares, dunas e de áreas de 
preservação permanente; II - as características morfológicas e 
tipológicas do ambiente construído; III - os sistemas de sanea-
mento ambiental, instalados e projetados; IV - o sistema de 
mobilidade; V - as áreas de comércio, serviços e indústria; VI - 
as áreas públicas, verdes e de lazer; VII - a infraestrutura urba-
na e os equipamentos públicos; VIII - as áreas destinadas à 
habitação. Parágrafo Único - A localização e os limites das 
macrozonas de ocupação urbana e de proteção ambiental são 
os constantes das delimitações georreferenciadas do Anexo 1 
(Mapa 1) e Anexo 1-A, desta Lei. 

CAPÍTULO II 
Da Macrozona de Proteção Ambiental 

Seção I 
Dos Objetivos da Macrozona de  

Proteção Ambiental 

 Art. 59 - A macrozona de proteção ambiental é 
composta por ecossistemas de interesse ambiental, bem como 
por áreas destinadas à proteção, preservação, recuperação 
ambiental e ao desenvolvimento de usos e atividades sustentá-
veis. Art. 60 - São objetivos da macrozona de proteção ambien-
tal: I - proteger os sistemas ambientais existentes; II - recuperar 
os sistemas ambientais degradados; III - regular usos, ocupa-
ção e desenvolvimento de atividades sustentáveis, conter ativi-
dades incompatíveis com a conservação de ecossistemas, 
recursos naturais e atributos relevantes da paisagem; IV - ga-
rantir a preservação dos ambientes litorâneos; V - garantir 
acesso público às praias, conferindo boas condições para ativi-
dades de lazer e recreação; VI - limitar a expansão urbana nos 
limites da macrozona de proteção ambiental; VII - referenciar a 
elaboração de um Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unida-
des de Conservação, integrado ao Sistema Municipal de Meio 
Ambiente (SIMMA); VIII - promover a qualidade ambiental, 
garantindo a qualidade de vida da população. Art. 61 - A ma-
crozona de proteção ambiental subdivide-se nas seguintes 
zonas: I - Zona de Preservação Ambiental (ZPA); II - Zona de 
Recuperação Ambiental (ZRA); III - Zona de Interesse Ambien-
tal (ZIA). Parágrafo Único - A localização e os limites das zonas 
de que trata este artigo são os constantes das delimitações 
georreferenciadas do Anexo 2 (Mapa 2) e Anexo 2-A, desta  
Lei. Art. 62 - Não será permitida a edificação do subsolo na 
Zona de Preservação Ambiental da Macrozona de Proteção 
Ambiental. 

Seção II 
Da Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 

 Art. 63 - A Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 
se destina à preservação dos ecossistemas e dos recursos 
naturais. § 1º - A Zona de Preservação Ambiental (ZPA) subdi-
vide-se nas seguintes zonas: I - ZPA 1 - Faixa de Preservação 
Permanente dos Recursos Hídricos; II - ZPA 2 - Faixa de Praia; 

III - ZPA 3 - Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiagua-
ba. § 2º - Praias são áreas cobertas e descobertas periodica-
mente pelas águas, acrescidas da faixa subseqüente de mate-
rial detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos ou pedregulhos, 
dentre outros componentes da paisagem litorânea; classificam-
se como bens públicos de uso comum do povo. Art. 64 - São 
objetivos da Zona de Preservação Ambiental (ZPA): I - preser-
var os sistemas naturais, sendo permitido apenas uso indireto 
dos recursos naturais; II - promover a realização de estudos e 
pesquisas científicas; III - desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental; IV - turismo ecológico; V - 
preservar sítios naturais, singulares ou de grande beleza cêni-
ca; VI - proteger ambientes naturais em que se assegurem 
condições para existência ou reprodução de espécies ou co-
munidades da flora local e da fauna residente ou migratória; VII 
- garantir o uso público das praias. Parágrafo Único - Define-se 
como uso indireto dos recursos naturais aquele que não envol-
ve consumo, coleta, dano ou destruição desses recursos. Art. 
65 - Serão aplicados na Zona de Preservação Ambiental (ZPA), 
especialmente, os seguintes instrumentos: I - plano de manejo; 
II - plano de gestão; III - estudo ambiental (EA); IV - estudo de 
impacto de vizinhança (EIV); V - direito de preempção. Art. 66. 
São parâmetros da ZPA: I - índice de aproveitamento básico: 
0,0; II - índice de aproveitamento máximo: 0,0; III - índice de 
aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 
100%; V - taxa de ocupação: 0,0; VI - altura máxima da edifica-
ção: 0,0. § 1º - Não será permitido o parcelamento do solo na 
Zona de Preservação Ambiental (ZPA). § 2º - As diretrizes do 
Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba são esta-
belecidas conforme a Lei Federal nº 9.985/2000, de 18 de julho 
de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (SNUC). 

Seção III 
Da Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) 

 Art. 67 - A Zona de Recuperação Ambiental 
(ZRA) compõe-se por áreas parcialmente ocupadas e com 
atributos ambientais relevantes que sofreram processo de 
degradação, e tem como objetivo básico proteger a diversidade 
ecológica, disciplinar os processos de ocupação do solo, recu-
perar o ambiente natural degradado e assegurar a estabilidade 
do uso dos recursos naturais, buscando o equilíbrio socioambi-
ental. Art. 68 - São objetivos da Zona de Recuperação Ambien-
tal (ZRA): I - promover a conservação e recuperação ambiental 
de áreas indevidamente utilizadas e/ou ocupadas; II - qualificar 
os assentamentos existentes, de forma a minimizar os impac-
tos decorrentes da ocupação indevida do território elevando os 
níveis da qualidade ambiental; III - controlar e disciplinar os 
processos de uso e ocupação do solo a fim de assegurar a 
estabilidade do uso dos recursos naturais; IV - proteger ambi-
entes naturais onde se assegurem condições para a existência 
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna 
local; V - promover a regularização fundiária nas áreas ocupa-
das pela população de baixa renda, definidas como ZEIS; VI - 
promover a recuperação ambiental de terras ocupadas irregu-
larmente mediante Termo de Compromisso. Art. 69 - Serão 
aplicados na Zona de Recuperação Ambiental (ZRA), especi-
almente, os seguintes instrumentos: I - planos de manejo; II - 
planos de gestão; III - direito de superfície; IV - estudo de im-
pacto de vizinhança (EIV); V - direito de preempção; VI - ins-
trumentos de regularização fundiária; VII - transferência do 
direito de construir. Art. 70 - Após a publicação desta Lei, não 
serão permitidos novos parcelamentos do solo na Zona de 
Recuperação Ambiental (ZRA), devendo a ocupação do solo 
restringir-se às glebas já loteadas. Art. 71. São parâmetros da 
ZRA: I - índice de aproveitamento básico: 0,6; II - índice de 
aproveitamento máximo: 0,6; III - índice de aproveitamento 
mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 50%; V - taxa de 
ocupação: 33%; VI - taxa de ocupação do subsolo: 33%; VII - 
altura máxima da edificação: 15m. 

Seção IV 
Zona de Interesse Ambiental (ZIA) 
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 Art. 72 - A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) 
corresponde às áreas originalmente impróprias à ocupação do 
ponto de vista ambiental, áreas com incidência de atributos 
ambientais significativos em que a ocupação ocorreu de forma 
ambientalmente inadequada. Parágrafo Único - A Zona de 
Interesse Ambiental (ZIA) se subdivide nas seguintes zonas: I - 
Cocó; II - Praia do Futuro; III - Sabiaguaba. Art. 73 - São objeti-
vos da Zona de Interesse Ambiental (ZIA): I - compatibilizar a 
conservação dos sistemas ambientais com uso sustentável dos 
recursos naturais; II - qualificar os assentamentos existentes, 
de forma a minimizar os impactos decorrentes da ocupação 
indevida do território elevando os níveis da qualidade ambien-
tal; III - disciplinar o processo de uso e ocupação do solo; IV - 
assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais; V - regular 
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizar com 
os objetivos de conservação da natureza; VI - promover educa-
ção ambiental; VII - promover a regularização fundiária, em 
especial nas áreas de interesse social classificadas como ZEIS, 
garantindo a qualidade ambiental. Art. 74 - Serão aplicados na 
Zona de Interesse Ambiental (ZIA), especialmente, os seguin-
tes instrumentos: I - instrumentos de regularização fundiária; II - 
direito de preempção; III - direito de superfície; IV - estudo de 
impacto de vizinhança (EIV); V - estudo ambiental (EA). Art. 75 
- São parâmetros da ZIA - Cocó: I - índice de aproveitamento 
básico: 1,5; II - índice de aproveitamento máximo: 1,5; III - 
índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabili-
dade: 40%; V - taxa de ocupação da edificação: 40%; VI - altu-
ra máxima da edificação: 48m; VII - área mínima de lote: 
300m2; VIII - testada mínima de lote: 12m; IX - profundidade 
mínima do lote: 25m; X - taxa de ocupação do subsolo: 40%. 
Art. 76 - São parâmetros da ZIA - Praia do Futuro: I - índice de 
aproveitamento básico: 2,0 (multifamiliar) / 1.00 (unifamiliar); II - 
índice de aproveitamento máximo: 2,0 (multifamiliar) / 1.00 
(unifamiliar); III - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - 
taxa de permeabilidade: 40%; V - taxa de ocupação da edifica-
ção: 50%; VI - altura máxima da edificação: 48m; VII - área 
mínima de lote: 300m2; VIII - testada mínima de lote: 12m; IX - 
profundidade mínima do lote: 25m; X - taxa de ocupação do 
subsolo: 40%. Art. 77. São parâmetros da ZIA - Sabiaguaba: I - 
índice de aproveitamento básico: 0,5; II - índice de aproveita-
mento máximo: 0,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; 
IV - taxa de permeabilidade: 60%; V - taxa de ocupação: 30%; 
VI - altura máxima da edificação: 15m; VII - área mínima de 
lote: 300m2; VIII - testada mínima de lote: 12m; IX - profundida-
de mínima do lote: 25m. 

CAPÍTULO III 
Da Macrozona de Ocupação Urbana 

Seção I 
Das Zonas da Macrozona de Ocupação Urbana 

 Art. 78 - A macrozona de ocupação urbana cor-
responde às porções do território caracterizadas pela significa-
tiva presença do ambiente construído, a partir da diversidade 
das formas de uso e ocupação do solo e se subdivide nas 
seguintes zonas: I - Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1); 
II - Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2); III - Zona de 
Ocupação Consolidada (ZOC); IV - Zona de Requalificação 
Urbana 1 (ZRU 1); V - Zona de Requalificação Urbana 2              
(ZRU 2); VI - Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1); VII - 
Zona de Ocupação Moderada 2 (ZOM 2); VIII - Zona de Ocu-
pação Restrita (ZOR); IX - Zona da Orla (ZO). Parágrafo Único 
- A localização e os limites das macrozonas de ocupação urba-
na e de proteção ambiental são os constantes das delimitações 
georreferenciadas do Anexo 3 (Mapa 3) e Anexo 3-A, desta  
Lei.

Seção II 
Da Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1) 

 Art. 79 - A Zona de Ocupação Preferencial 1 
(ZOP 1) caracteriza-se pela disponibilidade de infraestrutura e 
serviços urbanos e pela presença de imóveis não utilizados e 

subutilizados; destinando-se à intensificação e dinamização do 
uso e ocupação do solo. Art. 80 - São objetivos da Zona de 
Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1): I - possibilitar a intensifica-
ção do uso e ocupação do solo e a ampliação dos níveis de 
adensamento construtivo, condicionadas à disponibilidade de 
infraestrutura e serviços e à sustentabilidade urbanística e 
ambiental; II - implementar instrumentos de indução do uso e 
ocupação do solo, para o cumprimento da função social da 
propriedade; III - incentivar a valorização, a preservação, a 
recuperação e a conservação dos imóveis e dos elementos 
característicos da paisagem e do patrimônio histórico, cultural, 
artístico ou arqueológico, turístico e paisagístico; IV - prever a 
ampliação da disponibilidade e recuperação de equipamentos e 
espaços públicos; V - prever a elaboração e a implementação 
de planos específicos, visando à dinamização socioeconômica 
de áreas históricas e áreas que concentram atividades de co-
mércio e serviços; VI - promover a integração e a regularização 
urbanística e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse 
social existentes; VII - promover programas e projetos de habi-
tação de interesse social e mercado popular. Art. 81 - São pa-
râmetros da ZOP 1: I - índice de aproveitamento básico: 3,0; II - 
índice de aproveitamento máximo: 3,0; III - índice de aprovei-
tamento mínimo: 0,25; IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - 
taxa de ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 
60%; VII - altura máxima da edificação: 72m; VIII - área mínima 
de lote: 125m2; IX - testada mínima de lote: 5m; X - profundida-
de mínima do lote: 25m. Art. 82 - Serão aplicados na Zona de 
Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1), especialmente, os seguintes 
instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compul-
sórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação 
mediante pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de 
preempção; V - direito de superfície; VI - transferência do direi-
to de construir; VII - operação urbana consorciada; VIII - con-
sórcio imobiliário; IX - estudo de impacto de vizinhança (EIV); X 
- estudo ambiental (EA); XI - Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS); XII - instrumentos de regularização fundiária; XIII - 
outorga onerosa de alteração de uso. 

Seção III 
Da Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2) 

 Art. 83 - A Zona de Ocupação Preferencial 2 
(ZOP 2) caracteriza-se pela disponibilidade parcial de infraes-
trutura e serviços urbanos e áreas com disponibilidade limitada 
de adensamento; destinando-se à intensificação condicionada 
da ocupação do solo. Art. 84 - São objetivos da Zona de Ocu-
pação Preferencial 2 (ZOP 2): I - possibilitar a intensificação do 
uso e ocupação do solo e a ampliação dos níveis de adensa-
mento construtivo, condicionadas à disponibilidade de infraes-
trutura e serviços urbanos e à sustentabilidade urbanística e 
ambiental; II - recuperar, para a coletividade, a valorização 
imobiliária decorrente de investimentos públicos; III - implemen-
tar instrumentos de indução ao uso e ocupação do solo; IV - 
prever a ampliação da disponibilidade e recuperação de equi-
pamentos e espaços públicos; V - promover a integração e a 
regularização urbanística e fundiária dos núcleos habitacionais 
de interesse social existentes. Art. 85 - São parâmetros da ZOP 
2: I - índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de apro-
veitamento máximo: 3,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 
0,2; IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - taxa de ocupação: 
60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxi-
ma da edificação: 72m; VIII - área mínima de lote: 125m2; IX - 
testada mínima de lote: 5m; X - profundidade mínima do lote: 
25m. Art. 86 - Serão aplicados na Zona de Ocupação Preferen-
cial 2 (ZOP 2), especialmente, os seguintes instrumentos: I - 
parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II - IPTU 
progressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamen-
to por títulos da dívida pública; IV - direito de preempção; V - 
direito de superfície; VI - outorga onerosa do direito de constru-
ir; VII - transferência do direito de construir; VIII - operação 
urbana consorciada; IX - consórcio imobiliário; X - estudo de 
impacto de vizinhança (EIV); XI - estudo ambiental (EA); XII - 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XIII - instrumentos de 
regularização fundiária. 
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Seção IV 
Da Zona de Ocupação Consolidada (ZOC) 

 Art. 87 - A Zona de Ocupação Consolidada 
(ZOC) caracteriza-se pela predominância da ocupação consoli-
dada, com focos de saturação da infraestrutura; destinando-se 
à contenção do processo de ocupação intensiva do solo. Art. 88 
- São objetivos da Zona de Ocupação Consolidada (ZOC): I - 
controlar o adensamento construtivo de modo a evitar a satura-
ção do sistema viário e da infraestrutura disponível e inadequa-
ções relativas à qualidade da paisagem e ao conforto ambien-
tal; II - recuperar, para a coletividade, a valorização imobiliária 
decorrente de investimentos públicos; III - implementar instru-
mentos de indução do uso e ocupação do solo; IV - tornar ade-
quadas as condições de mobilidade urbana, considerando 
focos de saturação do sistema viário; V - incentivar a valoriza-
ção, a preservação, a recuperação e a conservação dos imó-
veis e dos elementos características da paisagem e do patri-
mônio histórico, cultural, artístico ou arqueológico, turístico e 
paisagístico; VI - promover a integração e a regularização ur-
banística e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse 
social existentes. Art. 89 - São parâmetros da ZOC: I - índice de 
aproveitamento básico: 2,5; II - índice de aproveitamento má-
ximo: 2,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,2; IV - taxa 
de permeabilidade: 30%; V - taxa de ocupação: 60%; VI - taxa 
de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da edifica-
ção: 72m; VIII - área mínima de lote: 125m2; IX - testada míni-
ma de lote: 5m; X - profundidade mínima do lote: 25m. Art. 90 - 
Serão aplicados na ZOC, especialmente, os seguintes instru-
mentos: I - parcelamento, edificação e utilização compulsórios; 
II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação mediante 
pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de preemp-
ção; V - direito de superfície; VI - outorga onerosa do direito de 
construir; VII - transferência do direito de construir; VIII - con-
sórcio imobiliário; IX - estudo de impacto de vizinhança (EIV); X 
- estudo ambiental (EA); XI - Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS); XII - instrumentos de regularização fundiária; XIII - 
outorga onerosa de alteração de uso.  

Seção V 
Da Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1) 

 Art. 91 - A Zona de Requalificação Urbana 1 
(ZRU 1) caracteriza-se pela insuficiência ou precariedade da 
infraestrutura e dos serviços urbanos, principalmente de sane-
amento ambiental, carência de equipamentos e espaços públi-
cos, pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados e 
incidência de núcleos habitacionais de interesse social precá-
rios; destinando-se à requalificação urbanística e ambiental, à 
adequação das condições de habitabilidade, acessibilidade e 
mobilidade e à intensificação e dinamização do uso e ocupação 
do solo dos imóveis não utilizados e subutilizados. Art. 92 - São 
objetivos da Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1): I - 
ordenar os processos de transformações e ocupações urbanas 
de modo a evitar inadequações urbanísticas e ambientais; II - 
promover a requalificação urbanística e ambiental, com inves-
timentos para complementar a infraestrutura, principalmente de 
saneamento ambiental, priorizando as áreas com precárias 
condições de habitabilidade e de riscos socioambientais; III - 
ampliar a disponibilidade e conservar espaços de uso coletivo, 
equipamentos públicos, áreas verdes, espaços livres voltados à 
inclusão para o trabalho, esportes, cultura e lazer; IV - imple-
mentar instrumentos de indução ao uso e ocupação do solo, 
principalmente para os imóveis não utilizados e subutilizados; V 
- estimular a dinamização urbanística e socioeconômica das 
atividades de comércio e serviços, considerando a diversidade 
dos territórios que constituem os bairros e as áreas com con-
centração de atividades de comércio e serviços; VI - promover 
a integração e a regularização urbanística e fundiária dos nú-
cleos habitacionais de interesse social existentes; VII - promo-
ver e incentivar a construção de novas habitações de interesse 
social e de mercado popular nas áreas com infraestrutura ur-
bana, serviços e equipamentos públicos disponíveis ou que 
estejam recebendo investimentos urbanos para a adequação 

das condições de habitabilidade; VIII - tornar adequadas as 
condições de mobilidade urbana, em especial com investimen-
tos para o transporte coletivo, como os Projetos Estratégicos do 
METROFOR e TRANSFOR; IX - conter a ocupação urbana em 
áreas ambientalmente sensíveis e de interesse ambiental; X - 
incentivar a valorização, a preservação, a recuperação e a 
conservação dos imóveis e dos elementos característicos da 
paisagem e do patrimônio histórico, cultural, artístico ou ar-
queológico, turístico e paisagístico; XI - conter a ocupação 
urbana em áreas ambientalmente sensíveis e de interesse 
ambiental. Art. 93 - São parâmetros da ZRU 1: I - índice de 
aproveitamento básico: 2,0; II - índice de aproveitamento má-
ximo: 2,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,20; IV - taxa 
de permeabilidade: 30%; V - taxa de ocupação: 60%; VI - taxa 
de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da edifica-
ção: 48m; VIII - área mínima de lote: 125m2; IX - testada míni-
ma de lote: 5m; X - profundidade mínima do lote: 25m. Art. 94 - 
Serão aplicados na Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1), 
especialmente, os seguintes instrumentos: I - parcelamento, 
edificação e utilização compulsórios; II - IPTU progressivo no 
tempo; III - desapropriação mediante pagamento por títulos da 
dívida pública; IV - direito de preempção; V - direito de superfí-
cie; VI - operação urbana consorciada; VII - consórcio imobiliá-
rio; VIII - estudo de impacto de vizinhança (EIV); IX - estudo 
ambiental (EA); X - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 
XI - instrumentos de regularização fundiária; XII - outorga one-
rosa de alteração de uso. Parágrafo Único - A aplicação dos 
instrumentos indicados nos incisos I, II e III está condicionada à 
disponibilidade de infraestrutura na presente zona. 

Seção VI 
Da Zona de Requalificação Urbana 2 (ZRU 2) 

 Art. 95 - A Zona de Requalificação Urbana 2 
(ZRU 2) caracteriza-se pela insuficiência ou precariedade da 
infraestrutura e dos serviços urbanos, principalmente de sane-
amento ambiental, carência de equipamentos e espaços públi-
cos e incidência de núcleos habitacionais de interesse social 
precários, destinando-se à requalificação urbanística e ambien-
tal e à adequação das condições de habitabilidade, acessibili-
dade e mobilidade. Art. 96 - São objetivos da Zona de Requali-
ficação Urbana 2 (ZRU 2): I - promover a requalificação urba-
nística e ambiental, com investimentos para complementar a 
infraestrutura, principalmente de saneamento ambiental, priori-
zando as sub-bacias dos rios Maranguapinho e Cocó, como 
unidades de planejamento, e as áreas com precárias condições 
de habitabilidade e de riscos socioambientais para investimen-
tos; II - ampliar a disponibilidade e conservar espaços de uso 
coletivo, equipamentos públicos, áreas verdes, espaços livres 
voltados à inclusão para o trabalho, esportes, cultura e lazer; III 
- estimular a dinamização urbanística e socioeconômica das 
atividades de comércio e serviços, considerando a diversidade 
dos territórios que constituem os bairros e as áreas com con-
centração de atividades de comércio e serviços; IV - promover 
a integração e a regularização urbanística e fundiária dos nú-
cleos habitacionais de interesse social existentes; V - promover 
e incentivar a construção de novas habitações de interesse 
social e de mercado popular nas áreas com infraestrutura ur-
bana, serviços e equipamentos públicos disponíveis ou que 
estejam recebendo investimentos urbanos para a adequação 
das condições de habitabilidade; VI - tornar adequadas as 
condições de mobilidade urbana, em especial com investimen-
tos para o transporte coletivo, como o Projeto Estratégico do 
METROFOR; VII - conter a ocupação urbana em áreas ambien-
talmente sensíveis e de interesse ambiental. Art. 97 - São pa-
râmetros da ZRU 2: I - índice de aproveitamento básico: 1,5; II - 
índice de aproveitamento máximo: 1,5; III - índice de aprovei-
tamento mínimo: 0,10; IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - 
taxa de ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 
60%; VII - altura máxima da edificação: 48m; VIII - área mínima 
de lote: 125m2; IX - testada mínima de lote: 5m; X - profundida-
de mínima do lote: 25m. Art. 98 - Serão aplicados na Zona de 
Requalificação Urbana 2 (ZRU 2), especialmente, os seguintes 
instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compul-
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sórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação 
mediante pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de 
preempção; V - direito de superfície; VI - operação urbana 
consorciada; VII - consórcio imobiliário; VIII - estudo de impacto 
de vizinhança (EIV); IX - estudo ambiental (EA); X - Zona Es-
pecial de Interesse Social (ZEIS); XI - instrumentos de regulari-
zação fundiária; XII - outorga onerosa de alteração de uso. 
Parágrafo Único - A aplicação dos instrumentos indicados nos 
incisos I, II e III está condicionada à disponibilidade de infraes-
trutura na presente zona. 

Seção VII 
Da Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1) 

 Art. 99 - A Zona de Ocupação Moderada (ZOM 1) 
caracteriza-se pela insuficiência ou inadequação de infraestru-
tura, carência de equipamentos públicos, presença de equipa-
mentos privados comerciais e de serviços de grande porte, 
tendência à intensificação da ocupação habitacional multifami-
liar e áreas com fragilidade ambiental; destinando-se ao orde-
namento e controle do uso e ocupação do solo, condicionados 
à ampliação dos sistemas de mobilidade e de implantação do 
sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Art. 
100 - São objetivos da Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 
1): I - controlar e ordenar os processos de transformações e 
ocupações urbanas e a densidade populacional de modo a 
evitar inadequações urbanísticas e ambientais; II - promover a 
requalificação urbanística e ambiental, com investimentos para 
complementar a infraestrutura, principalmente de saneamento 
ambiental; III - ampliar a disponibilidade e conservar espaços 
de uso coletivo, equipamentos públicos, áreas verdes, espaços 
livres voltados à inclusão para o trabalho, esportes, cultura e 
lazer; IV - promover a integração e a regularização urbanística 
e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse social exis-
tentes; V - tornar adequadas as condições de mobilidade urba-
na, em especial nos pontos de congestionamento, insuficiência 
de consolidação da malha viária e concentração de equipamen-
tos geradores de inadequações relativas ao tráfego e de satu-
ração do sistema viário; VI - conter a ocupação urbana em 
áreas ambientalmente sensíveis e de interesse ambiental, com 
ações de recuperação nos assentamentos de interesse social, 
a fim de garantir a qualidade ambiental desta zona; VII - incen-
tivar a valorização, a preservação, a recuperação e a conser-
vação dos imóveis e dos elementos característicos da paisa-
gem e do patrimônio. Art. 101 - São parâmetros da ZOM 1: I - 
índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de aproveita-
mento máximo: 2,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,1; 
IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - taxa de ocupação: 50%; 
VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - altura máxima da 
edificação: 72m; VIII - área mínima de lote: 150m2; IX - testada 
mínima de lote: 6m; X - profundidade mínima do lote: 25m; XI - 
fração do lote: 140m2. Art.102 - Serão aplicados na Zona de 
Ocupação Moderada 1 (ZOM 1), especialmente, os seguintes 
instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compul-
sórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação 
mediante pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de 
preempção; V - direito de superfície; VI - outorga onerosa do 
direito de construir; VII - transferência do direito de construir; 
VIII - operação urbana consorciada; IX - consórcio imobiliário; X 
- estudo de impacto de vizinhança (EIV); XI - estudo ambiental 
(EA); XII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XIII - ins-
trumentos de regularização fundiária; XIV - outorga onerosa de 
alteração de uso. Parágrafo Único - A aplicação dos instrumen-
tos indicados nos incisos I, II e III está condicionada à disponi-
bilidade de infraestrutura na presente zona. 

Seção VII 
Da Zona de Ocupação Moderada (ZOM 2) 

 Art. 103 - A Zona de Ocupação Moderada (ZOM 
2) caracteriza-se pela insuficiência ou ausência de infraestrutu-
ra, carência de equipamentos públicos, tendência de intensifi-
cação da implantação de equipamentos privados comerciais e 
de serviços de grande porte e áreas com fragilidade ambiental, 

destinando-se ao ordenamento e controle do uso e ocupação 
do solo condicionados à ampliação dos sistemas de mobilidade 
e de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgo-
tamento sanitário. Art. 104 - São objetivos da Zona de Ocupa-
ção Moderada 2 (ZOM 2): I - controlar e ordenar os processos 
de transformações e ocupações urbanas e a densidade popu-
lacional, de modo a evitar inadequações urbanísticas e ambien-
tais; II - promover a requalificação urbanística e ambiental, com 
investimentos para complementar a infraestrutura básica, prin-
cipalmente de saneamento ambiental; III - ampliar a disponibili-
dade e conservar espaços de uso coletivo, equipamentos pú-
blicos, áreas verdes, espaços livres voltados à inclusão para o 
trabalho, esportes, cultura e lazer; IV - promover a integração e 
a regularização fundiária dos núcleos habitacionais de interes-
se social existentes; V - tornar adequadas as condições de 
mobilidade urbana, em especial nos pontos de congestiona-
mento, insuficiência de consolidação da malha viária e concen-
tração de equipamentos geradores de inadequações relativas 
ao tráfego e de saturação do sistema viário; VI - conter a ocu-
pação urbana em áreas ambientalmente sensíveis e de inte-
resse ambiental; VII - incentivar a valorização, a preservação, a 
recuperação e a conservação dos imóveis e dos elementos 
característicos da paisagem e do patrimônio. Art. 105 - São 
parâmetros da ZOM 2: I - índice de aproveitamento básico: 1,0; 
II - índice de aproveitamento máximo: 1,5; III - índice de apro-
veitamento mínimo: 0,1; IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - 
taxa de ocupação: 50%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 
50%; VII - altura máxima da edificação: 48m; VIII - área mínima 
de lote: 150m2; IX - testada mínima de lote: 6m; X - profundida-
de mínima do lote: 25m. Parágrafo Único - A área que compre-
ende os bairros Messejana e Parque Iracema, formada pelo 
perímetro que se inicia no cruzamento da BR-116 com uma via 
localizada a leste da BR-116, a cerca de 800m (oitocentos 
metros) ao sul da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Parque 
Iracema, segue por essa via, no sentido nordeste, até a Rua 
Pedro Hermano Vasconcelos, quando essa se encontra com o 
prolongamento da Rua Fausto Aguiar, segue por esse prolon-
gamento e por essa rua, no sentido sudeste, até encontrar-se 
com a Rua Ministro José Américo (ou Rua Pires da Mota), 
segue por essa rua, no sentido nordeste, até atingir a avenida 
que se constitui no limite oeste da Área Institucional do Centro 
Administrativo Governador Virgílio Távora, segue por esse 
limite, no sentido sul, até a avenida de limite sul dessa Área 
Institucional, segue pelo prolongamento dessa avenida, no 
sentido oeste, até a confluência das ruas Silveira Mota (ou Rua 
Alberto Torres) e Nicolau Coelho, segue pela Rua Nicolau Coe-
lho, no sentido sul, até atingir um ponto situado a 110m (cento 
e dez metros) ao norte da Rua Coronel João Oliveira; a partir 
desse ponto, segue, no sentido sudeste, perpendicularmente à 
Rua Nicolau Coelho, numa reta paralela à Rua Coronel João 
Oliveira, até atingir a Rua Washington Soares; a partir desse 
ponto, segue por essa rua, no sentido norte, até a Rua Ozélia 
Pontes, segue por essa rua, no sentido nordeste, até a conflu-
ência com a Avenida Odilon Guimarães (ou Avenida Água Fria); 
a partir desse ponto, segue por essa avenida, no sentido sudo-
este, até a Rua Eliel, segue por essa rua, no sentido sudeste, 
até a Rua Porfírio Costa, segue por essa rua, no sentido sudo-
este, até a Rua Professor José Henrique, segue por essa rua, 
no sentido noroeste, até a Rua Joaquim Pereira, segue por 
essa rua, no sentido sudoeste, até a Rua Manoel Castelo 
Branco (ou Rua Juarez Alencar), segue por essa rua, no senti-
do noroeste, até a Rua Coronel Dionísio Alencar, segue por 
essa rua, no sentido sudoeste, até a Rua José Hipólito (Estrada 
do Fio), segue por essa rua, no sentido sudeste, até a Rua 
José Cavalcante Sobrinho (Tamandaré), segue por essa rua, 
no sentido sul, até a Rua Barão de Aquiraz, segue por essa 
rua, no sentido sudeste, até um ponto correspondente ao pro-
longamento da Rua Mírian, segue por esse prolongamento e 
por essa rua, no sentido sudoeste, até um ponto que dista 50m 
(cinquenta metros) ao sul da Rua Eunice; a partir desse ponto, 
segue por uma perpendicular à Rua Padre Pedro de Alencar 
até encontrá-la, segue por essa rua, no sentido sul, até sua 
confluência com a BR-116, segue por essa BR, no sentido 
noroeste, até a Rua Gentilândia, segue por essa rua, no senti-
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do noroeste, até a Rua Joselito Parente, segue por essa rua, 
no sentido nordeste, até a Rua Pedro Camelo, segue por essa 
rua, no sentido noroeste, até atingir o limite norte da Área de 
Preservação do Açude Jangurussu, segue por esse limite, no 
sentido noroeste, até a Travessa Maria Alves Ribeiro, segue 
por essa travessa, no sentido norte, até a Rua Antônio Alves 
Ribeiro, segue por essa rua, no sentido noroeste, até a Rua 
Rita Arruda; segue por essa rua, no sentido nordeste, até a 
Avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral), segue por essa 
avenida, no sentido noroeste, até a Rua Paulina de Arruda, 
segue por essa rua, no sentido nordeste, até a Rua Augusto 
Calheiros, segue por essa rua, no sentido nordeste, até o pro-
longamento da Rua Capitão Waldemar Paula Lima, segue por 
esse prolongamento e por essa rua, nos sentidos nordeste e 
noroeste, até a Via Paranjana, segue por essa via, no sentido 
sudeste, até atingir a BR-116; a partir desse ponto, segue pela 
BR-116, nos sentidos nordeste e noroeste, até o ponto inicial; 
tem parâmetros urbanísticos diferenciados no que se refere aos 
Índices de Aproveitamento Básico e Máximo que são iguais a 
2.0 e a altura máxima da construção que equivale a 72m. 
Art.106 - Serão aplicados na Zona de Ocupação Moderada 2 
(ZOM 2), especialmente, os seguintes instrumentos: I - parce-
lamento, edificação e utilização compulsórios; II - IPTU pro-
gressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamento 
por títulos da dívida pública; IV - direito de preempção; V - 
direito de superfície; VI - outorga onerosa do direito de constru-
ir; VII - transferência do direito de construir; VIII - operação 
urbana consorciada; IX - consórcio imobiliário; X - estudo de 
impacto de vizinhança (EIV); XI - estudo ambiental (EA); XII - 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). Parágrafo Único - A 
aplicação dos instrumentos indicados nos incisos I, II e III deste 
artigo está condicionada à disponibilidade de infraestrutura da 
presente zona. 

Seção IX 
Da Zona de Ocupação Restrita (ZOR) 

 Art. 107 - A Zona de Ocupação Restrita (ZOR) 
caracteriza-se pela ocupação esparsa, carência ou inexistência 
de infraestrutura e equipamentos públicos e incidência de gle-
bas e terrenos não utilizados. Art. 108 - São objetivos da Zona 
de Ocupação Restrita (ZOR): I - inibir, controlar e ordenar os 
processos de transformações e ocupações urbanas de modo a 
evitar inadequações urbanísticas e ambientais; II - implantar ou 
complementar a infraestrutura básica apenas nas áreas ocupa-
das; III - conter a expansão e a ocupação urbanas. Art. 109 - 
São parâmetros da ZOR: I - índice de aproveitamento básico: 
1,0; II - índice de aproveitamento máximo: 1,0; III - índice de 
aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 40%; 
V - taxa de ocupação: 45%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 
45%; VII - altura máxima da edificação: 15m; VIII - área mínima 
de lote: 150m2; IX - testada mínima de lote: 6m; X - profundida-
de mínima do lote: 25m. Art. 110 - Serão aplicados na ZOR, 
especialmente, os seguintes instrumentos: I - direito de pre-
empção; II - direito de superfície; III - estudo de impacto de 
vizinhança (EIV); IV - estudo ambiental (EA); V - Zona Especial 
de Interesse Social (ZEIS). 

Seção X 
Zona da Orla (ZO) 

 Art. 111 - A Zona da Orla (ZO) caracteriza-se por 
ser área contígua à faixa de praia, que por suas características 
de solo, aspectos paisagísticos, potencialidades turísticas, e 
sua função na estrutura urbana, exige parâmetros urbanísticos 
específicos. Art. 112 - A Zona da Orla está dividida em 7 (sete) 
trechos: I - Barra do Ceará/Pirambu; II - Jacarecanga/Moura 
Brasil; III - Praia de Iracema; IV - Meireles/Mucuripe; V - Iate 
Clube; VI - Cais do Porto; VII - Praia do Futuro. Art. 113 - São 
parâmetros da ZO, Trecho I - Barra do Ceará/Pirambu: I - índi-
ce de aproveitamento básico: 1,0; II - índice de aproveitamento 
máximo: 1,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,25; IV - 
taxa de permeabilidade: 30%; V - taxa de ocupação: 50%; VI - 
taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - altura máxima da 

edificação: 15m; VIII - área mínima de lote: 125m2; IX - testada 
mínima de lote: 5m; X - profundidade mínima do lote: 25m. Art. 
114 - São parâmetros da ZO, Trecho II - Jacarecanga/Moura 
Brasil: I - índice de aproveitamento básico: 1,5; II - índice de 
aproveitamento máximo: 1,5; III - índice de aproveitamento 
mínimo: 0,25; IV - taxa de permeabilidade: 20%; V - taxa de 
ocupação: 50%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - 
altura máxima da edificação: 24m; VIII - área mínima de lote: 
125m2; IX - testada mínima de lote: 5m; X - profundidade míni-
ma do lote: 25m. Art. 115 - A ZO, Trecho III - Praia de Iracema -, 
corresponde aos limites delimitados na área de interesse urba-
nístico pela Lei Municipal nº 7.814, de 30 de outubro de 1995. 
Art. 116 - São parâmetros da ZO, Trecho III: I - índice de apro-
veitamento básico: 2,0; II - índice de aproveitamento máximo: 
2,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,25; IV - taxa de 
permeabilidade: 25%; V - taxa de ocupação: 60%; VI - taxa de 
ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da edificação: 
48m. Parágrafo Único - Permanecem em vigor os parâmetro e 
indicadores urbanos para os setores 1.1, 1.2 e 1.3 da Área de 
Interesse Urbanístico, definidos pela Lei Municipal nº 7.814, de 
1995. Art. 117 - São parâmetros da ZO, Trecho IV - Meire-
les/Mucuripe: I - índice de aproveitamento básico: 3,0; II - índi-
ce de aproveitamento máximo: 3,0; III - índice de aproveitamen-
to mínimo: 0,25; IV - taxa de permeabilidade: 20%; V - taxa de 
ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - 
altura máxima da edificação: 72m; VIII - área mínima de lote: 
125m2; IX - testada mínima de lote: 5m; X - profundidade míni-
ma do lote: 25m. Parágrafo Único - O índice de aproveitamento 
máximo será acrescido de 1.0 (hum) para o subgrupo de uso 
Hospedagem, devendo o excedente ser compensado através 
do instrumento da “outorga onerosa do direito de construir”. Art. 
118 - São parâmetros da ZO, Trecho V - Iate Clube: I - índice 
de aproveitamento básico: 3,0; II - índice de aproveitamento 
máximo: 3,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,25; IV - 
taxa de permeabilidade: 20%; V - taxa de ocupação: 60%; VI - 
taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da 
edificação: 72m; VIII - área mínima de lote: 125m2; IX - testada 
mínima de lote: 5m; X - profundidade mínima do lote: 25m. Art. 
119 - São parâmetros da ZO, Trecho VI - Cais do Porto: I - 
índice de aproveitamento básico: 1,0; II - índice de aproveita-
mento máximo: 1,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,1; 
IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - taxa de ocupação: 60%; 
VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da 
edificação: 48m; VIII - área mínima de lote: 300m2; IX - testada 
mínima de lote: 12m; X - profundidade mínima do lote: 25m. 
Art. 120 - São parâmetros da ZO, Trecho VII - Praia do Futuro: I 
- índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de aproveita-
mento máximo: 2,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,1; 
IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - taxa de ocupação: 50%; 
VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - altura máxima da 
edificação: 36m; VIII - área mínima de lote: 200m2; IX - testada 
mínima de lote: 8m; X - profundidade mínima do lote: 25m. 
Parágrafo Único - O índice de aproveitamento máximo será 
acrescido de 1.0 (hum) para o subgrupo de uso Hospedagem, 
devendo o excedente ser compensado através do instrumento 
da “outorga onerosa do direito de construir”. Art. 121 - Serão 
aplicados na Zona da Orla (ZO), especialmente, os seguintes 
instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compul-
sórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação 
mediante pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de 
preempção; V - direito de superfície; VI - operação urbana 
consorciada; VII - consórcio imobiliário; VIII - estudo de impacto 
de vizinhança (EIV); IX - estudo ambiental (EA); X - Zona Es-
pecial de Interesse Social (ZEIS); XI - instrumentos de regulari-
zação fundiária; XII - outorga onerosa de alteração de uso; XIII 
- outorga onerosa do direito de construir. 

CAPÍTULO IV 
Das Zonas Especiais 

Seção I 
Da Classificação das Zonas Especiais 

 Art. 122 - As Zonas Especiais compreendem 
áreas do território que exigem tratamento especial na definição 
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de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobre-
pondo-se ao zoneamento, e classificam-se em: I - Zonas Espe-
ciais de Interesse Social (ZEIS); II - Zonas Especiais Ambien-
tais (ZEA); III - Zona Especial do Projeto da Orla (ZEPO); IV - 
Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômi-
ca (ZEDUS); V - das Zonas Especiais de Preservação do Pa-
trimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico                
(ZEPH); VI - Zonas Especiais Institucionais (ZEI). Parágrafo 
Único - A localização e os limites das zonas de que trata este 
artigo são os constantes do Anexo 4 (Mapa 4) e Anexo 4-A, 
desta Lei.  

Seção II 
Das Zonas Especiais de Interesse Social 

 Art. 123 - As Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) são porções do território, de propriedade pública ou 
privada, destinadas prioritariamente à promoção da regulariza-
ção urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de 
baixa renda existentes e consolidados e ao desenvolvimento 
de programas habitacionais de interesse social e de mercado 
popular nas áreas não edificadas, não utilizadas ou subutiliza-
das, estando sujeitas a critérios especiais de edificação, parce-
lamento, uso e ocupação do solo. Art. 124 - As Zonas Especiais 
de Interesse Social se subdividem nas seguintes categorias: I - 
Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS 1); II - Zonas 
Especiais de Interesse Social 2 (ZEIS 2); III - Zonas Especiais 
de Interesse Social 3 (ZEIS 3). Parágrafo Único - A localização 
e os limites das zonas de que trata este artigo são os constan-
tes do Anexo 5 (Mapa 5) e Anexo 5-A, desta Lei. Art. 125 - A 
instituição de novas ZEIS 1, 2 e 3 deverá ser feita através de lei 
municipal específica, respeitando os critérios estabelecidos 
nesta Lei, considerando as demandas oriundas da comunida-
de. § 1º - A iniciativa legislativa para o reconhecimento e institu-
ição de novas ZEIS 1, 2 e 3 é do chefe do Poder Executivo 
Municipal, condicionada ao atendimento dos critérios estabele-
cidos nesta seção, podendo também ser objeto de iniciativa 
popular na forma da Lei Orgânica e legislação pertinente. § 2º - 
A criação de novas ZEIS 1, 2 e 3 poderá ainda ser proposta por 
associações representativas dos vários segmentos da comuni-
dade ou pelo proprietário da área, através de requerimento 
encaminhado ao órgão municipal competente. § 3º - Aprovadas 
pelo órgão municipal competente, as propostas de novas deli-
mitações das ZEIS 1, 2 e 3 serão encaminhadas para a Câma-
ra Municipal, através de projeto de lei, com a respectiva delimi-
tação de seus perímetros. Art. 126 - As Zonas Especiais de 
Interesse Social 1 (ZEIS 1) são compostas por assentamentos 
irregulares com ocupação desordenada, em áreas públicas ou 
particulares, constituídos por população de baixa renda, precá-
rios do ponto de vista urbanístico e habitacional, destinados à 
regularização fundiária, urbanística e ambiental. Art. 127 - São 
objetivos das Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS 1): I 
- efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana; II - promover a regularização urbanística e 
fundiária dos assentamentos ocupados pela população de 
baixa renda; III - eliminar os riscos decorrentes de ocupações 
em áreas inadequadas; IV - ampliar a oferta de infraestrutura 
urbana e equipamentos comunitários, garantindo a qualidade 
ambiental aos seus habitantes; V - promover o desenvolvimen-
to humano dos seus ocupantes. Art. 128 - Serão aplicados nas 
Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS 1), especialmente, 
os seguintes instrumentos: I - concessão de uso especial para 
fins de moradia; II - usucapião especial de imóvel urbano; III - 
concessão de direito real de uso; IV - autorização de uso; V - 
cessão de posse; VI - plano integrado de regularização fundiá-
ria; VII - assistência técnica e jurídica gratuita; VIII - direito de 
superfície; IX - direito de preempção. Art. 129 - As Zonas Espe-
ciais de Interesse Social 2 (ZEIS 2) são compostas por lotea-
mentos clandestinos ou irregulares e conjuntos habitacionais, 
públicos ou privados, que estejam parcialmente urbanizados, 
ocupados por população de baixa renda, destinados à regulari-
zação fundiária e urbanística. Art. 130. São objetivos das Zonas 
Especiais de Interesse Social 2 (ZEIS 2): I - efetivar o cumpri-
mento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana; 

II - promover a regularização urbanística e fundiária dos lotea-
mentos clandestinos e irregulares e dos conjuntos habitacionais 
ocupados pela população de baixa renda; III - eliminar os riscos 
decorrentes de ocupações em áreas inadequadas; IV - ampliar 
a oferta de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, 
garantindo a qualidade ambiental aos seus habitantes; V - 
promover o desenvolvimento humano dos seus ocupantes. Art. 
131 - Serão aplicados nas Zonas Especiais de Interesse Social 
2 (ZEIS 2) especialmente, os seguintes instrumentos: I - con-
cessão de uso especial para fins de moradia; II - usucapião 
especial de imóvel urbano; III - concessão de direito real de 
uso; IV - autorização de uso; V - cessão de posse; VI - plano 
integrado de regularização fundiária; VII - assistência técnica e 
jurídica gratuita; VIII - direito de superfície; IX - direito de pre-
empção. Art. 132 - São critérios para o reconhecimento de uma 
área como ZEIS 1 e 2: I - ser a ocupação predominantemente 
de população de baixa renda; II - estar a ocupação consolidada 
há, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados até a publicação desta 
Lei; III - ter uso predominantemente residencial; IV - ser passí-
vel de regularização fundiária e urbanística, observado o dis-
posto no art. 265 desta Lei. § 1º - Considerar-se-ão como popu-
lação de baixa renda as famílias com renda média não superior 
a 3 (três) salários mínimos. § 2º - Fica vedado o remembra-
mento de lotes, que resulte em área maior que 150m² em ZEIS 
1 e 2, para o uso residencial unifamiliar. Art. 133 - As Zonas 
Especiais de Interesse Social 3 - ZEIS 3 - são compostas de 
áreas dotadas de infraestrutura, com concentração de terrenos 
não edificados ou imóveis subutilizados ou não utilizados, de-
vendo ser destinadas à implementação de empreendimentos 
habitacionais de interesse social, bem como aos demais usos 
válidos para a Zona onde estiverem localizadas, a partir de 
elaboração de plano específico. § 1º - Caberá ao Poder Público 
Municipal elaborar Plano de Intervenção para cada ZEIS 3, no 
qual serão delimitadas as áreas precisas de aplicação das 
diretrizes contidas neste artigo, respeitados os procedimentos 
sequenciais dos arts. nº 208 a 217 deste Plano Diretor, e em 
conformidade com os arts. 5º e 8º do Estatuto da Cidade. § 2º - 
Os proprietários que implementarem projetos habitacionais de 
interesse social nos terrenos vazios contidos nas ZEIS 3 serão 
beneficiados com a transferência de todo o potencial construti-
vo da propriedade para as áreas passíveis de importação deste 
parâmetro. § 3º - Nas ZEIS 3 com predominância de edifica-
ções subutilizadas e não utilizadas em áreas dotadas de infra-
estrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que este-
jam recebendo investimentos desta natureza, poderão, confor-
me o interesse público, além do disposto no caput, visar à 
requalificação urbanística e à dinamização econômica e social. 
Art. 134 - São objetivos das Zonas Especiais de Interesse So-
cial 3 (ZEIS 3): I - ampliar a oferta de moradia para a população 
de baixa renda; II - combater o déficit habitacional do Município; 
III - induzir os proprietários de terrenos vazios a investir em 
programas habitacionais de interesse social. Art. 135 - Serão 
aplicados nas Zonas Especiais de Interesse Social 3 (ZEIS 3), 
especialmente, os seguintes instrumentos: I - parcelamento, 
edificação e utilização compulsórios; II - IPTU progressivo no 
tempo; III - desapropriação para fins de reforma urbana; IV - 
consórcio imobiliário; V - direito de preempção; VI - direito de 
superfície; VII - operações urbanas consorciadas; VIII - transfe-
rência do direito de construir; IX - abandono; X - plano de inter-
venção. Art. 136 - São critérios para demarcação de novas 
ZEIS 3: I - ser área dotada de infraestrutura urbana; II - exis-
tência de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utili-
zado que permita a implantação de empreendimentos habita-
cionais de interesse social e de mercado popular; III - não estar 
localizada em áreas de risco; IV - estar integralmente localizada 
na macrozona de ocupação urbana. Art. 137 - Os projetos de 
empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS) a 
serem implantados nas ZEIS 3 deverão ser elaborados a partir 
de parâmetros definidos por lei municipal específica. Art. 138 - 
São inválidas e sem eficácia como áreas de Zona Especial de 
Interesse Social 3 (ZEIS 3) as áreas que, embora situadas 
dentro dos limites de ZEIS 3, sejam áreas de: I - logradouros 
públicos (ruas, avenidas, praças e parques); II - imóvel edifica-
do com índice de aproveitamento igual ou maior que o índice 
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de aproveitamento mínimo estabelecido para a Zona em que 
esteja inserido o imóvel. Parágrafo Único - A regulamentação 
das ZEIS especificará regras em imóveis situados nos alinha-
mentos de vias públicas que limitem hotéis, postos de combus-
tível, depósitos de gasolina, depósitos de gás, depósitos de 
explosivos, depósitos de cimento, subestações rebaixadoras de 
tensão da COELCE, rotatórias de trânsito de veículos, pontes e 
viadutos e imóveis não edificados que não atendam aos crité-
rios estabelecidos nesta Lei, para serem parte de ZEIS 3, inclu-
ídos os demarcadores descritos, respectivamente, nos mapas e 
anexos desta Lei. 

Seção III 
Das Zonas Especiais Ambientais (ZEA) 

 Art. 139 - As Zonas Especiais Ambientais consti-
tuem-se em áreas públicas ou privadas com porções de ecos-
sistemas naturais de significativo interesse ambiental. Art. 140 - 
As Zonas Especiais Ambientais (EA) têm por objetivo: I - pro-
mover ações que visem à manutenção das áreas de conserva-
ção, proteção e preservação ambiental; II - oferecer espaços 
públicos adequados ao lazer da população, sem interferência 
significativa no bioma, tais como trilhas ecológicas, mirantes, 
entre outros; III - promover a interconexão de remanescentes 
de vegetação e de fauna, possibilitando a criação futura de 
corredores ecológicos; IV - proporcionar a criação de unidades 
de conservação mediante estudos de viabilidade ambiental. Art. 
141 - Não serão permitidas novas ocupações e parcelamentos 
do solo nas Zonas Especiais Ambientais (ZEA). Art. 142 - Fi-
cam instituídas como Zonas Especiais Ambientais (ZEA): I - 
ZEA Cambeba; II - ZEA Siqueira; III - ZEA Serrinha; IV - ZEA 
Curió; Parágrafo Único - As delimitações das Zonas Especiais 
Ambientais são as constantes do Anexo 4 (Mapa 4) e Anexo 4-
A, desta Lei. Art. 143 - Serão aplicados nas Zonas Especiais 
Ambientais (ZEA) especialmente, os seguintes instrumentos: I - 
direito de preempção; II - direito de superfície; III - estudo de 
impacto de vizinhança (EIV); IV - estudo ambiental (EA); V - 
plano de manejo; VI - transferência do direito de construir. 

Seção IV 
Da Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO) 

 Art. 144 - A Zona Especial do Projeto Orla (ZE-
PO) é a área de implementação do Plano de Gestão Integrada 
da Orla Marítima - Projeto Orla. Art. 145 - São objetivos da 
Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO): I - promover a melhoria 
da qualidade socioambiental da orla marítima e da balneabili-
dade das praias, em especial, para o lazer, turismo, valorização 
do patrimônio histórico e educação ambiental, levando em 
consideração a manutenção das atividades tradicionais, da 
diversidade biológica e da produtividade dos ecossistemas 
costeiros; II - estabelecer medidas de planejamento e gestão 
integradas, estratégicas e disciplinadoras de uso e ocupação 
da orla marítima, diretamente vinculadas a uma abordagem 
sustentável e participativa, considerando-se os aspectos socio-
econômicos, ambientais e patrimoniais, através da articulação 
entre as 3 (três) esferas de governo e a sociedade civil; III - 
promover ações prioritárias de regularização fundiária nas 
áreas da União, através da celebração de convênio entre o 
Município e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no 
sentido de garantir a segurança jurídica da posse e melhorar as 
condições de habitabilidade e de infraestrutura aos moradores 
dessas áreas. Art. 146 - São diretrizes do Projeto Orla: I - anali-
sar e caracterizar de maneira integrada e participativa as diver-
sas formas de uso e ocupação do solo da orla do Município, 
focalizando as potencialidades, os impactos e suas respectivas 
ações geradoras e a legislação incidente; II - otimizar uma 
estrutura de gestão para o ordenamento pretendido, disponibili-
zando as informações necessárias para a ampla participação 
da sociedade, propondo a criação de fóruns de decisão; III - 
implantar ações e medidas para a melhoria da qualidade socio-
ambiental da orla marítima e da balneabilidade das praias, em 
especial para o lazer, turismo, valorização do patrimônio histó-
rico e educação ambiental. Art. 147 - São ações estratégicas da 

Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO): I - compatibilizar as 
políticas públicas nos âmbitos nacional, estadual e municipal 
com as diretrizes do Plano de Gestão Integrada da Orla Maríti-
ma de Fortaleza; II - estimular a criação de unidades de con-
servação de uso sustentável e de proteção integral e orientar a 
implantação dos planos de manejo das unidades a serem cria-
das e daquelas já existentes; III - desenvolver estruturas e 
processos de integração institucional para gestão e execução 
do Projeto Orla no Município; IV - estabelecer e implementar o 
Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Fortaleza; V - 
formar, implementar e coordenar o Comitê Gestor da Orla; VI - 
implementar os planos de urbanização das Zonas Especiais de 
Interesse Social demarcadas no seu perímetro; VII - definir 
novos critérios e parâmetros que aperfeiçoem o uso e ocupa-
ção do solo de acordo com o plano de gestão integrada da orla, 
visando à melhoria da qualidade socioambiental; VIII - promo-
ver ações que orientem a revitalização do patrimônio histórico e 
cultural da orla; IX - desenvolver mecanismos de mobilização 
social, de descentralização e participação na gestão integrada 
da orla; X - promover a regularização das áreas ocupadas por 
população de baixa renda. Art. 148 - No caso de incompatibili-
dade dos parâmetros definidos para os diferentes trechos da 
zona da orla e os objetivos do plano de intervenção - Projeto 
Orla, deverá lei municipal específica estabelecer a revisão de 
parâmetros e instrumentos jurídicos e urbanísticos aplicáveis à 
Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO). 

Seção V 
Das Zonas Especiais de Dinamização Urbanística                          

e Socioeconômica (ZEDUS) 

 Art. 149 - As Zonas Especiais de Dinamização 
Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS) são porções do territó-
rio destinadas à implantação e/ou intensificação de atividades 
sociais e econômicas, com respeito à diversidade local, e vi-
sando ao atendimento do princípio da sustentabilidade. Art. 150 
- São objetivos das Zonas Especiais de Dinamização Urbanísti-
ca e Socioeconômica (ZEDUS): I - promover a requalificação 
urbanística e a dinamização socioeconômica; II - promover a 
utilização de terrenos ou glebas considerados não utilizados ou 
subutilizados para a instalação de atividades econômicas em 
áreas com condições adequadas de infraestrutura urbana e de 
mobilidade; III - evitar os conflitos de usos e incômodos de 
vizinhança; IV - elaborar planos e projetos urbanísticos de 
desenvolvimento socioeconômico, propondo usos e ocupações 
do solo e intervenções urbanísticas com o objetivo de melhorar 
as condições de mobilidade e acessibilidade da zona. Art. 151 - 
As Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeco-
nômica (ZEDUS) são as constantes do Anexo 4, Mapa 4, desta 
Lei Complementar. Parágrafo Único - A instituição de novas 
ZEDUS deverá ser feita através de lei municipal específica, 
respeitando os critérios estabelecidos nesta Lei. Art. 152 - Se-
rão aplicados nas Zonas Especiais de Dinamização Urbanística 
e Socioeconômica (ZEDUS), especialmente, os seguintes ins-
trumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compulsó-
rios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação com 
títulos da dívida pública; IV - estudo de impacto de vizinhança 
(EIV); V - estudo ambiental (EA); VI - instrumentos de regulari-
zação fundiária; VII - direito de preempção; VIII - direito de 
superfície; IX - operação urbana consorciada; X - consórcio 
imobiliário; XI - outorga onerosa do direito de construir. 

Seção VI 
Das Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio           

Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH) 

 Art. 153 - As Zonas Especiais de Preservação do 
Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico 
(ZEPH) são áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos ou 
edifícios isolados de relevante expressão arquitetônica, artísti-
ca, histórica, cultural, arqueológica ou paisagística, considera-
dos representativos e significativos da memória arquitetônica, 
paisagística e urbanística do Município. Art. 154 - São objetivos 
das Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagísti-
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co, Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH): I - preservar, 
valorizar, monitorar e proteger o patrimônio histórico, cultural, 
arquitetônico, artístico, arqueológico ou paisagístico; II - incen-
tivar o uso dessas áreas com atividades de turismo, lazer, cul-
tura, educação, comércio e serviços; III - estimular o reconhe-
cimento do valor cultural do patrimônio pelos cidadãos; IV - 
garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis 
com as edificações e paisagismo do entorno; V - estimular o 
uso público da edificação e seu entorno; VI - estabelecer a 
gestão participativa do patrimônio. Art. 155 - As Zonas Especi-
ais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultu-
ral e Arqueológico (ZEPH), no prazo de 1 (um) ano, a partir da 
entrada em vigor desta Lei, serão regulamentadas por lei espe-
cífica, que definirá as condições de uso e ocupação do solo. 
Art. 156 - Ficam instituídas como Zonas Especiais de Preser-
vação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueo-
lógico (ZEPH): I - ZEPH Centro; II - ZEPH Parangaba; III - 
ZEPH Alagadiço Novo / José de Alencar; IV - ZEPH Benfica; V - 
ZEPH Parangabuçu; VI - ZEPH Praia de Iracema. Parágrafo 
Único - A localização e os limites de parte das zonas de que 
trata este artigo são os constantes do Anexo 4 (Mapa 4) e Ane-
xo 4-A, desta Lei, devendo os demais serem delimitadas por 
lei. Art. 157 - Os parâmetros urbanísticos para as Zonas Espe-
ciais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, 
Cultural e Arqueológico - ZEPH Centro, Parangaba, Alagadiço 
Novo/José de Alencar, Benfica, Parangabuçu e Praia de Irace-
ma, serão definidos através de lei municipal específica, no 
prazo de 1 (um) ano, a partir da entrada em vigor desta Lei, 
quando passarão a vigorar. Art. 158 - O Município poderá insti-
tuir novas áreas como Zonas Especiais de Preservação do 
Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico 
(ZEPH), levando-se em consideração os seguintes aspectos: I - 
referência histórico-cultural; II - importância para a preservação 
da paisagem e da memória urbana; III - importância para a 
manutenção da identidade do Município ou de algum de seus 
bairros; IV - valor estético, formal ou de uso social, com signifi-
cação para a coletividade; V - representatividade da memória 
arquitetônica, paisagística e urbanística; VI - tombamento fede-
ral, estadual e municipal. Art. 159 - Deverão ser previstos, para 
as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, 
Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH), planos específicos 
para conservação, restauração ou reabilitação. Art. 160 - Serão 
aplicados nas Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio 
Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH), especi-
almente, os seguintes instrumentos: I - direito de preempção; II 
- direito de superfície; III - tombamento; IV - transferência do 
direito de construir; V - estudo de impacto de vizinhança (EIV); 
VI - estudo ambiental (EA). 

Seção VII 
Das Zonas Especiais Institucionais (ZEI) 

 Art. 161 - As Zonas Especiais Institucionais (ZEI) 
são porções do território que abrigam atividades institucionais 
nos seguintes setores: I - administração; II - defesa; III - segu-
rança; IV - saneamento; V - transportes; VI - cultura; VII - es-
porte; VIII - lazer; IX - abastecimento; X - educação. § 1º - A 
localização e os limites das zonas de que trata este artigo são 
os constantes do mapa 4, anexo 4, desta Lei. § 2º - Aplicam-se 
às ZEI, especialmente, os seguintes instrumentos: I - direito de 
preempção; II - direito de superfície; III - estudo de impacto de 
vizinhança (EIV); IV - estudo ambiental (EA); V - transferência 
do direito de construir. Art. 162 - A aprovação de projetos nas 
Zonas Especiais Institucionais deverão cumprir os dispositivos 
previstos no Título III, Capítulo VI, Seção II para os Projetos 
Especiais. Art. 163 - Os cones de aproximação e a área espe-
cial aeroportuária (ruído) do Aeroporto Internacional Pinto Mar-
tins estão sujeitas aos condicionantes do uso e da ocupação do 
solo previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 
7.987, de 1996, e às normas estabelecidas pelo Agencia Na-
cional de Aviação Civil (ANAC). Art. 164 - Deverão ser elabora-
dos Planos Diretores para as Zonas Especiais Institucionais 
pelas respectivas instituições. § 1º - Os planos deverão estabe-
lecer diretrizes para o ordenamento espacial e funcional, pa-

drões específicos de ocupação, além de soluções de acesso e 
circulação interna. § 2º - Os planos deverão ser submetidos à 
análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
devendo serem revisados a cada 10 (dez) anos. § 3º - As gle-
bas ocupadas por Zonas Especiais Institucionais são objetos 
privilegiados para a aplicação do instrumento da preempção 
visando à implementação de equipamentos públicos. § 4º - O 
Município poderá delimitar, mediante lei específica, novas á-
reas institucionais. 

Seção VIII 
Dos Planos e Projetos Estratégicos de Desenvolvimento     

Socioambiental 

 Art. 165 - Os planos e projetos estratégicos de 
desenvolvimento socioambiental são intervenções, de natureza 
privada ou com a participação do Poder Público, a fim de pro-
mover a requalificação urbanística e ambiental, a inclusão 
socioambiental e a dinamização socioeconômica em determi-
nadas áreas. Art. 166 - São definidas como áreas com potenci-
alidades para a implantação de planos e projetos estratégicos 
de desenvolvimento socioambiental: I - as Zonas Especiais de 
Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS); II - as 
bacias dos rios Maranguapinho e Cocó; III - a Zona Especial do 
Projeto Orla (ZEPO); IV - a área de influência do Trem Metropo-
litano de Fortaleza (METROFOR); V - a área de influência do 
Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (TRANSFOR); VI 
- a área de influência do equipamento portuário; VII - a área de 
influência do equipamento aeroportuário. Art. 167 - Para as 
áreas destinadas à implantação de planos e projetos estratégi-
cos de desenvolvimento socioambiental deverão ser conside-
rados os seguintes objetivos gerais: I - dinamização econômica 
através do estímulo a atividades de comércio e serviços, de 
cultura, lazer e turismo, em função da potencialidade e das 
características específicas da área objeto de intervenção; II - 
inclusão socioambiental através da requalificação de áreas de 
urbanização precária, com prioridade para a melhoria da aces-
sibilidade, mobilidade, condições de moradia e regularização 
fundiária; III - reabilitação e conservação do patrimônio arquite-
tônico, artístico, histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico; 
IV - recuperação, proteção, conservação e preservação das 
áreas de interesse ambiental; V - priorização de investimentos 
em infraestrutura, principalmente de saneamento ambiental e 
sistema viário e de transporte; VI - promoção da inclusão so-
cioambiental da população local através da dinamização eco-
nômica para a geração de oportunidades de trabalho, emprego 
e renda. Parágrafo Único - Para as bacias dos rios Marangua-
pinho/Ceará e Cocó deverão ser elaborados planos tomando 
as sub-bacias como unidades de planejamento, e estabelecen-
do mecanismos de integração das ações de preservação, re-
cuperação, educação ambiental e de implantação de serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das 
águas pluviais, limpeza urbana e resíduos sólidos. 

CAPÍTULO V 
Do Sistema de Mobilidade Urbana 

Seção I 
Dos Componentes 

 Art. 168 - O sistema de mobilidade urbana do 
Município compreende: I - a estrutura institucional e operacio-
nal; II - o sistema viário; III - o sistema de transporte, compre-
endendo: transporte não motorizado, transporte público e pri-
vado e o transporte de cargas; IV - os mecanismos de regula-
mentação. Parágrafo Único - O sistema de mobilidade urbana, 
objeto principal de atuação da política de mobilidade, visa pro-
porcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 
assegurando o direito de ir e vir de forma sustentável e acessí-
vel a todos os cidadãos. Art. 169 - O sistema de mobilidade 
urbana abrange os seguintes conceitos: I - mobilidade urbana: 
resultado da interação dos deslocamentos de pessoas e bens 
com a cidade, consideradas as dimensões do espaço urbano e 
a complexidade das atividades nele desenvolvidas; II - acessi-
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bilidade: a facilidade, em distância, tempo e custo, de se alcan-
çar os destinos desejados com autonomia e segurança, inclusi-
ve no que respeita às pessoas com deficiência e às pessoas 
portadoras de mobilidade reduzida. Art. 170 - O sistema viário 
corresponde à infraestrutura de circulação e de estacionamen-
tos públicos, sendo constituído pelas vias e logradouros que 
compõem a malha por onde circulam veículos, pessoas e ani-
mais. Parágrafo Único - O sistema viário compreende a pista, a 
calçada, o acostamento e o canteiro central. Art. 171 - O Siste-
ma Viário Básico é o constante do Anexo 10, Tabela 10.4 da Lei 
nº 7.987, de 23 de dezembro 1996, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo: I - Via de Ligação Regional (VLR): vias com capacidade 
de absorver elevado volume de tráfego, que suportam altos 
níveis de adensamento dos lotes lindeiros, bem como equipa-
mentos de grande porte; II - Via Estrutural 1 (VE1): vias com 
capacidade de absorver significativo volume de tráfego, que 
suportam moderados níveis de adensamento dos lotes lindei-
ros, bem como equipamentos de médio porte; III - Via Estrutu-
ral 2 (VE2): vias com capacidade de absorver moderado volu-
me de tráfego e que suportam baixos níveis de adensamento 
dos lotes lindeiros; IV - Via Complementar 1 (VC1): vias desti-
nadas a coletar o tráfego das vias VC2, VL e VCS para as vias 
estruturais e que suportam moderados níveis de adensamento 
dos lotes lindeiros; V - Via Complementar 2 (VC2): vias desti-
nadas a atender ao tráfego local, com moderado volume de 
tráfego e com baixos níveis de adensamento dos lotes lindei-
ros; VI - Via Local (VL): vias destinadas a atender ao tráfego 
local, com baixo volume de tráfego e com baixos níveis de 
adensamento dos lotes lindeiros; VII - Via de Comércio e Servi-
ços (VCS): vias destinadas a atender ao tráfego local, com 
considerável volume de tráfego e com uso dos lotes lindeiros 
predominantemente de comércios e serviços; VIII - Via Paisa-
gística (VPA): vias destinadas a atender a baixo volume de 
tráfego, com o objetivo de valorizar e integrar áreas especiais, 
de preservação, de proteção, de faixas de praia, de recursos 
hídricos, de dunas e de orla marítima, com uso do solo lindeiro 
restrito; IX - Via para Pedestres (VPE): vias destinadas à circu-
lação prioritária de pessoas; X - Via para Ciclistas (VCI): vias 
destinadas exclusivamente para a circulação de ciclos. Pará-
grafo Único - Lei municipal específica redefinindo o Sistema 
Viário Básico será encaminhada à Câmara Municipal no prazo 
de 60 (sessenta) dias, após a publicação deste Plano Diretor. 
Art. 172 - As áreas sujeitas a prolongamentos, modificações ou 
ampliação do sistema viário não poderão ser ocupadas por 
construções, tendo que permanecer com o solo livre de qual-
quer edificação ou pavimentação. Parágrafo Único - A ocupa-
ção das áreas remanescentes das áreas sujeitas a prolonga-
mentos, modificações ou ampliação de vias integrantes do 
sistema viário básico deverá considerar os parâmetros urbanís-
ticos previstos nesta Lei. Art. 173 - As áreas sujeitas a prolon-
gamentos, modificações ou ampliação de vias integrantes do 
sistema viário poderão ter a incidência do instrumento de políti-
ca urbana da transferência do direito de construir, mediante a 
doação dessas áreas para o Município. 

Seção II 
Do Sistema de Transporte 

 Art. 174 - O sistema de transporte é o conjunto 
dos meios e serviços utilizados para o deslocamento de pesso-
as e cargas. § 1º - O sistema de transporte é classificado, se-
gundo a via que atua, em: I - transporte rodoviário; II - transpor-
te hidroviário; III - transporte ferroviário; IV - transporte metrovi-
ário; V - transporte aéreo; VI - transporte dutoviário. § 2º - Se-
gundo a função, o sistema de transporte é classificado em: I - 
transporte de passageiros; II - transporte de cargas. § 3º - O 
sistema de transporte é classificado, segundo o tipo de serviço 
prestado, em: I - público; II - privado. § 4º - Segundo a forma de 
utilização, o sistema de transporte é classificado em: I - coleti-
vo; II - individual. Art. 175 - Cabe ao Município, através dos 
órgãos competentes, gerenciar e regulamentar o sistema de 
transporte rodoviário urbano público e por fretamento. § 1º - O 
sistema de transporte por fretamento no Município classifica-se 
em: I - eventual; II - comum; III - escolar; IV - turístico. § 2º - O 

sistema de transporte público urbano no Município classifica-se 
em: I - coletivo; II - individual. § 3º - O sistema de transporte 
público coletivo classifica-se em: I - principal; II - complementar; 
III - especial. § 4º - O sistema de transporte público individual 
classifica-se em: I - táxi; II - mototáxi. 

CAPÍTULO VI 
Do Parcelamento do Solo 

Seção I 
Dos Parâmetros do Parcelamento do Solo 

 Art. 176 - Esta Lei estabelece os seguintes pa-
râmetros urbanísticos reguladores do parcelamento do solo: I - 
lote mínimo por zona; II - testada mínima dos lotes por zona; III 
- dimensões das quadras; IV - profundidade mínima dos lotes 
por zona. Art. 177 - O parcelamento do solo para fins urbanos 
será realizado em conformidade com esta Lei e com a legisla-
ção específica municipal e federal. § 1º - Todas as formas de 
parcelamento do solo para fins urbanos devem respeitar a área 
mínima do lote prevista nesta Lei, não se aplicando aos parce-
lamentos destinados a empreendimentos habitacionais de 
interesse social, que serão regulamentados na legislação es-
pecífica para habitação de interesse social, respeitando o dis-
posto nos arts 180 e 188 deste Plano Diretor. § 2º - Considera-
se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradou-
ros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das 
vias existentes. § 3º - Considera-se desmembramento a subdi-
visão de gleba em lotes destinados à edificação, com aprovei-
tamento do sistema viário existente, desde que não implique a 
abertura de novas vias e logradouros públicos, e nem o prolon-
gamento, a modificação ou ampliação dos já existentes. § 4º - 
Considera-se remembramento a reunião de lotes urbanos em 
área maior, destinada à edificação. Art. 178 - O percentual da 
área do loteamento destinado ao Fundo de Terras, para a im-
plantação de programas habitacionais de interesse social, ape-
nas poderá ser oferecido em outro local, desde que atenda às 
seguintes exigências: I - avaliação realizada pelo órgão compe-
tente do Município e aprovada pelo Conselho Municipal de 
Habitação Popular; II - situe-se no Município; III - permita im-
plantar um programa habitacional considerando a equivalência 
da infraestrutura instalada em relação ao terreno original. Art. 
179 - Não será permitido o parcelamento do solo em: I - terre-
nos alagadiços ou sujeitos às inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar-lhes o escoamento adequado das 
águas; II - terrenos aterrados com lixo, resíduos ou matérias 
nocivas à saúde pública; III - terrenos situados fora do alcance 
das redes públicas de abastecimento de água potável e de 
energia elétrica, salvo se atendidas as exigências específicas 
dos órgãos competentes; IV - terrenos em que as condições 
geológicas e geotécnicas não aconselham a edificação; V - 
áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportá-
veis, até a sua correção; VI - terrenos com declividade igual ou 
superior a 30% (trinta por cento); salvo se atendidas as exigên-
cias específicas das autoridades competentes; VII - áreas de 
preservação ambiental. Art. 180 - São critérios para a localiza-
ção de áreas públicas: I - não podem estar localizadas em área 
de preservação permanente e sob linhas de alta tensão; II - não 
podem estar localizadas em áreas de risco de declividade su-
perior a 20%; III - fácil acessibilidade a todos os moradores. Art. 
181 - Não serão permitidos lotes com fundo para as faixas de 
drenagem dos fundos de vale. Art. 182 - Nenhum curso de 
água e/ou fundo de vale poderá ser retificado, aterrado ou 
tubulado, sem prévia autorização do Município. Art. 183 - O 
cruzamento de transposição de fundo de vale não poderá acar-
retar aumento de vazão e velocidade da água nos leitos de rio. 
Art. 184 - Em toda nova área loteada em que houver corpo de 
água deverá ser respeitada a Área de Preservação Permanen-
te. Art. 185 - Em área superior a 12.500m2 (doze mil e quinhen-
tos metros quadrados), apenas será permitida a realização de 
loteamento, sendo, nesses casos, vedado o desmembramento. 
§ 1º - A quadra máxima será de 12.500m2 (doze mil e quinhen-
tos metros quadrados), salvo para os empreendimentos gera-
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dores de impacto indicados nesta Lei. § 2º - A largura mínima 
da quadra será de 50m (cinquenta metros). § 3º - A largura 
máxima da quadra será de 250m (duzentos e cinquenta me-
tros). § 4º - Para empreendimentos enquadrados nas condi-
ções do art. 197, o limite máximo de quadra será de 62.500m2.
Art. 186 - Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura 
básica e cujas dimensões atendam aos parâmetros urbanísti-
cos definidos para cada zona. Art. 187 - A infraestrutura básica 
para parcelamento do solo realizado no Município é: I - sistema 
de abastecimento de água; II - sistema de drenagem de águas 
pluviais; III - rede de iluminação pública; IV - rede de energia 
elétrica domiciliar; V - arborização de vias e áreas verdes; VI - 
pavimentação adequada às condições de permeabilidade do 
solo e à função da via; VII - pavimentação e nivelamento dos 
passeios públicos; VIII - pavimentação das vias públicas, no 
mínimo, em pedra tosca; IX - previsão de acessibilidade para 
as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. 

CAPÍTULO VII 
Do Uso e Ocupação do Solo 

Seção I 
Dos Parâmetros Urbanísticos 

 Art. 188 - O Plano Diretor de Fortaleza estabele-
ce os seguintes parâmetros urbanísticos reguladores da ocu-
pação do solo: I - índice de aproveitamento; II - altura máxima 
da edificação; III - taxa de permeabilidade; IV - recuos; V - taxa 
de ocupação; VI - taxa de ocupação do subsolo; VII - fração do 
lote. Art. 189 - O índice de aproveitamento é aquele que, multi-
plicado pela área do terreno, resulta na área de construção 
computável, estabelecendo as condições de utilização dos 
instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários definidos nesta 
Lei. § 1º - A área de construção computável para fins de em-
preendimento residencial é a soma das áreas privativas das 
unidades autônomas definidas pela NBR nº 12.721, excluídas 
as sacadas com largura total máxima de 1.05m (um metro e 
cinco centímetros) e as áreas destinadas a estacionamento. § 
2º - A área de construção computável de empreendimentos de 
edifício-garagem corresponde a 90 % (noventa por cento) da 
área total construída. § 3º - A área de construção computável 
dos empreendimentos de demais usos corresponde a 65% 
(sessenta e cinco por cento) da área total construída, excluídas 
as sacadas c/ largura total máxima de 1.05m (um metro e cinco 
centímetros) e as áreas destinadas a estacionamento. Art. 190 
- Para efeito desta Lei, ficam estabelecidos os índices de apro-
veitamento segundo o que se segue: I - índice de aproveita-
mento mínimo: é aquele que determina a área mínima de cons-
trução para fins de aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos 
do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, do 
IPTU progressivo no tempo e da desapropriação com paga-
mento em títulos da dívida pública; II - índice de aproveitamen-
to básico: é aquele que determina a área de construção permi-
tida para cada zona da cidade, sem os acréscimos decorrentes 
de importação de potenciais construtivos através da transferên-
cia do direito de construir ou da outorga onerosa; III - Índice de 
aproveitamento de exportação: é aquele que determina a área 
de construção potencial que pode ser exportada mediante a 
transferência do direito de construir; IV - índice de aproveita-
mento de importação: é aquele que, acima do índice de apro-
veitamento básico, determina a área de construção que pode 
ser adquirida através da transferência do direito de construir ou 
através da outorga onerosa; V - índice de aproveitamento má-
ximo: é aquele que determina a área total de construção permi-
tida em cada zona da cidade, sendo o resultado do somatório 
entre o índice de aproveitamento básico e as áreas de constru-
ção acrescidas a partir da transferência do direito de construir 
e/ou da outorga onerosa. Art. 191 - A altura máxima da edifica-
ção é a distância vertical tomada no meio da fachada por onde 
se localiza o acesso principal, medida a partir da cota altimétri-
ca do passeio até o topo da laje do último pavimento utilizado, 
excluindo as construções auxiliares como caixas d’água, caixas 
de escadas e compartimentos destinados a equipamentos 
mecânicos de circulação vertical: I - os elementos de composi-

ção de fachada, como platibandas, empenas e frontões, para 
não serem incluídos no cálculo da altura máxima da edificação, 
deverão ter extensão vertical máxima correspondente a 80% da 
altura dos pavimentos tipo da edificação, em valores nunca 
superiores a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); II - 
quando um imóvel fizer frente para 2 (dois) ou mais logradou-
ros públicos, a altura máxima da edificação será medida a partir 
da cota altimétrica do passeio correspondente à testada do lote 
com maior dimensão; III - para os casos de imóvel com desní-
veis superiores a 2m (dois metros), a altura máxima da edifica-
ção será medida a partir da cota altimétrica do ponto médio do 
passeio correspondente à testada do lote que apresenta o 
referido desnível. Art. 192 - Taxa de Permeabilidade é a relação 
entre a parte do lote ou gleba que permite absorção de água, 
permanecendo livre de qualquer edificação e a área total dos 
mesmos. § 1º - Para as diferentes formas de pavimentação, 
ficam estabelecidos os seguintes coeficientes de permeabilida-
de: I - pavimento asfáltico, betuminoso, cimentado e/ou reco-
berto de ladrilhos, pedras polidas ou cerâmicas sem juntas: 
impermeável; II - piso industrial de concreto ou em placas de 
concreto contínuo, apenas com juntas de dilatação: permeabili-
dade de 5%; III - piso em tijolos cerâmicos: permeabilidade de 
15%; IV - piso em pedra portuguesa ou similar: permeabilidade 
de 20%; V - piso em paralelepípedo: permeabilidade de 20%; 
VI - piso intertravado de concreto ou similar: permeabilidade de 
25%; VII - piso em pedra tosca irregular: permeabilidade de 
35%; VIII - piso “verde” em blocos de concreto com vazaduras: 
permeabilidade de 60%; IX - piso em grama: permeabilidade de 
100%; X - piso em brita solta, cascalhos ou terra batida: per-
meabilidade de 100%. § 2º - Na Macrozona de Ocupação Ur-
bana, a Taxa de Permeabilidade poderá ser reduzida até o 
mínimo de 20% da área do lote, desde que a área correspon-
dente à diferença entre este valor e a porcentagem definida 
nesta tabela seja substituída por área equivalente de absorção, 
através de drenos horizontais, sob as áreas edificadas ou pa-
vimentadas, e drenos verticais em qualquer ponto do terreno, 
devendo essa solução ser comprovada através de proposta 
técnica apresentada quando do processo de aprovação e con-
cessão do alvará de construção. Art. 193 - Os recuos represen-
tam as distâncias que devem ser observadas entre a edificação 
e as linhas divisórias do terreno, constituindo-se em recuos 
frontal, lateral e de fundos, definidos em função do uso do solo 
do sistema viário, de suas classificações, e da distância das 
edificações à rede elétrica. Parágrafo Único - Admitem-se recu-
os com dimensões variadas, desde que sejam respeitadas, 
concomitantemente, as seguintes condições: a) a média ponde-
rada destes recuos não seja inferior ao recuo mínimo obtido 
pela aplicação no disposto no artigo anterior; b) a menor dis-
tância da edificação para a divisa do lote não seja inferior ao 
recuo mínimo correspondente à frente, lateral ou fundos, para a 
atividade na via, sem os acréscimos decorrentes da verticaliza-
ção. c) a média ponderada será calculada obedecendo à se-
guinte fórmula: 

                              n        n  
                           Fi.R / Fi  Rm , sendo  
                              i =1    i =1  

F - dimensão do segmento da fachada;
R - recuo médio correspondente ao segmento da fachada;  
n - número de segmentos da fachada;  
Rm - recuo mínimo com os acréscimos decorrentes da vertica-

lização.

 Art. 194 - Taxa de ocupação é a percentagem da 
área do terreno ocupada pela projeção da edificação no plano 
horizontal, não sendo computados nesta projeção os elementos 
componentes das fachadas, tais como: brises, jardineiras, 
marquises, pérgolas e beirais. Art. 195 - Taxa de ocupação do 
subsolo é a percentagem da área do terreno ocupada pela 
maior área de pavimento de subsolo. 

Seção II 
Dos Projetos Especiais 
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 Art. 196 - Os projetos especiais são os empreen-
dimentos públicos ou privados que por sua natureza ou porte 
demandem análise específica quanto à sua implantação no 
território do Município. § 1º - Os projetos especiais são aqueles 
classificados na Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 7.987, 
de 1996 - e sua aprovação deverá obedecer ao respectivo 
trâmite legal. § 2º - Para efeito desta Lei, os projetos especiais 
poderão ser considerados empreendimentos geradores de 
impactos. Art. 197 - São considerados empreendimentos gera-
dores de impactos: I - as edificações não habitacionais situadas 
em terrenos com área superior a 12.500m² ou com área de 
construção computável igual ou superior a 10.000m²; II - as 
edificações de uso residencial e misto habitacionais situadas 
em terrenos com área superior a 12.500m² ou com mais de 300 
(trezentas) unidades habitacionais ou cuja área de construção 
computável igual ou superior a 20.000 m²; III - os empreendi-
mentos públicos ou privados que geram: a) sobrecarga da 
infraestrutura viária, caracterizando-se como um Polo Gerador 
de Tráfego - Port 3 - PGT 3; b) sobrecarga da infraestrutura 
urbana, interferindo direta ou indiretamente no sistema de dre-
nagem, saneamento básico, eletricidade e telecomunicações; 
c) repercussão ambiental significativa, provocando alterações 
nos padrões funcionais e urbanísticos de vizinhança ou na 
paisagem urbana e patrimônio natural circundante; d) alteração 
ou modificação substancial na qualidade de vida da população 
residente na área ou em suas proximidades, afetando sua 
saúde, segurança ou bem-estar; e) alteração de propriedades 
químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente; f) prejuízos 
ao patrimônio paisagístico, histórico e cultural do Município. 
Parágrafo Único - Não se aplicam às habitações de interesse 
social (HIS) as exigências constantes no inciso II deste artigo. 
Art. 198 - Para fins de análise do nível de incomodidade e/ou 
de impacto dos empreendimentos geradores de impactos, 
deverão ser observados os seguintes fatores: I - poluição sono-
ra: geração de impacto causada pelo uso de máquinas, utensí-
lios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares no entorno próxi-
mo; II - poluição atmosférica: lançamento na atmosfera de 
partículas provenientes do uso de combustíveis nos processos 
de produção ou, simplesmente, lançamento de material particu-
lado inerte na atmosfera acima dos níveis admissíveis; III - 
poluição hídrica: efluentes líquidos incompatíveis ao lançamen-
to na rede hidrográfica ou sistema coletor de esgotos ou polui-
ção do lençol freático; IV - geração de resíduos sólidos: produ-
ção, manipulação ou estocagem de resíduos sólidos, com 
riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública; V - vi-
bração: impacto provocado pelo uso de máquinas ou equipa-
mentos que produzam choques repetitivos ou vibração sensí-
vel, causando riscos potenciais à propriedade, ao bem-estar ou 
à saúde pública; VI - periculosidade: atividades que apresen-
tem risco ao meio ambiente e à saúde pública, em função da 
produção, comercialização, uso ou estocagem de materiais 
perigosos, como explosivos, gás liquefeito de petróleo (GLP), 
inflamáveis, tóxicos e equiparáveis, conforme normas técnicas 
e legislação específica; VII - geração de tráfego pesado (como 
Polo Gerador de Tráfego): pela operação ou atração de veícu-
los pesados como ônibus, caminhões, carretas, máquinas ou 
similares que apresentem lentidão de manobra com ou sem 
utilização de cargas; VIII - geração de tráfego intenso, como 
Polo Gerador de Tráfego - Port 3 - PGT 3: em razão do porte 
do estabelecimento, da concentração de pessoas e do número 
de vagas de estacionamento criadas ou necessárias. § 1º - A 
aprovação de projetos e a emissão de alvará de funcionamento 
para os empreendimentos geradores de impactos estão condi-
cionadas à elaboração do estudo de impacto de vizinhança 
(EIV) e sua aprovação prévia pelo Conselho Municipal de De-
senvolvimento Urbano (CMDU), salvo as obras e serviços de 
infraestrutura básica de serviços públicos que já contarem com 
a liberação das licenças ambientais previstas pela legislação 
ambiental. § 2º - Poderá ser exigido o estudo indicado no § 1º 
deste artigo para empreendimentos enquadrados como Polo 
Gerador de Impacto - Port 2 - PGT 2, caso o órgão responsável 
pela análise de projetos ou de emissão de alvarás de funcio-
namento julgue necessário. Art. 199. Em função da análise de 
cada empreendimento, o Conselho Municipal de Desenvolvi-

mento Urbano (CMDU) poderá determinar: I - a execução de 
medidas necessárias ao controle dos impactos e das incomodi-
dades causados pela implantação e funcionamento do empre-
endimento; II - que o empreendedor forneça informações com-
plementares, necessárias à análise do empreendimento; III - 
que seja ouvida a população inserida na área de influência do 
empreendimento. Art. 200 - O Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano (CMDU) poderá classificar um empreendi-
mento como de relevante interesse para a cidade e exigir o 
estudo de impacto de vizinhança. 

CAPÍTULO VIII 
Dos Condomínios 

 Art. 201 - A instituição de condomínio por unida-
des autônomas será procedida na forma desta Lei e constituída 
de: I - condomínio residencial por unidades autônomas, consti-
tuído por edificações térreas ou assobradadas, com caracterís-
ticas de habitação unifamiliar, com implantação isolada no lote; 
II - condomínio residencial por unidades autônomas, constituí-
do por edificações de até 2 (dois) pavimentos, com característi-
cas de habitação multifamiliar, com implantação geminada e 
horizontal; III - condomínio residencial por unidades autôno-
mas, constituído por edificações com mais de 2 (dois) pavimen-
tos, com características de habitação multifamiliar, com implan-
tação vertical. Art. 202. Na implantação de todos os tipos de 
condomínios por unidades autônomas é obrigatória a instala-
ção dos seguintes elementos de infraestrutura urbana: I - redes 
e equipamentos para o abastecimento de água potável; II - 
redes e equipamentos para o fornecimento de energia elétrica 
e iluminação das vias condominiais; III - redes e equipamentos 
para coleta e escoamento adequado de águas pluviais; IV - 
redes e equipamentos para coleta, tratamento e disposição 
adequados de esgotos sanitários; V - obras de pavimentação 
viária com as características geométricas, infraestruturais e 
paisagísticas das vias adequadas à circulação e acessibilidade; 
VI - tratamento adequado das áreas de uso comum. Parágrafo 
Único - É da responsabilidade exclusiva do incorporador a 
execução de todas as obras referidas neste artigo, constantes 
dos projetos aprovados, as quais serão fiscalizadas pelos ór-
gãos técnicos municipais. Art. 203 - Os projetos de condomí-
nios devem garantir vias de acesso internas devidamente inte-
gradas ao sistema viário público já existente. Art. 204 - Somen-
te será permitida a aprovação de projeto de condomínio, que 
se constitua com, pelo menos, uma testada voltada para a via 
pública. Parágrafo Único - Entende-se por testada qualquer 
uma das faces do terreno voltada para o sistema viário já exis-
tente, projetado ou exigido em função do empreendimento a 
ser implantado. Art. 205 - Quando as glebas ou lotes nos quais 
se pretenda realizar a implantação de condomínios por unida-
des autônomas não forem servidas por infraestrutura de abas-
tecimento de água potável e de energia elétrica, tais serviços 
serão implantados e mantidos pelos condôminos, devendo sua 
implantação ser comprovada, previamente, mediante projetos 
técnicos submetidos à aprovação das empresas concessioná-
rias de serviço público. Art. 206 - As obras relativas às edifica-
ções e instalações de uso comum deverão ser executadas, 
simultaneamente, com as obras de utilização exclusiva de cada 
unidade autônoma. § 1º - A concessão do “habite-se” para 
prédios que acederem no terreno de utilização exclusiva de 
cada unidade autônoma, fica condicionada à completa e efetiva 
execução das obras relativas às edificações e instalações de 
uso comum, na forma do projeto aprovado pelos órgãos técni-
cos municipais. § 2º - O Poder Executivo Municipal, através do 
seu órgão técnico competente, poderá aprovar a instituição de 
condomínio por unidades autônomas, ainda que os respectivos 
projetos não contenham aqueles relativos às edificações priva-
tivas, quando houver previsão, no projeto do condomínio por 
unidades autônomas. § 3º - O cronograma de execução de 
obras deverá contar com o prazo máximo que não poderá 
exceder 4 (quatro) anos, a partir da aprovação do projeto do 
condomínio. § 4º - O Poder Executivo Municipal, através de seu 
órgão técnico competente, poderá aprovar a instituição de 
condomínio por unidades autônomas, ainda que os respectivos 
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projetos não contenham aqueles relativos às edificações priva-
tivas, quando houver previsão, no projeto do condomínio por 
unidades autônomas, das quotas de área máxima de constru-
ção e taxa de ocupação atribuídas ao terreno de utilização 
exclusiva de cada unidade autônoma. Art. 207 - É vedada a 
justaposição de empreendimentos de condomínios que impos-
sibilitem ou comprometam a circulação e segurança dos pedes-
tres e de veículos na malha urbana constituída como pública e 
coletiva.

CAPÍTULO IX 
Dos Instrumentos de Política Urbana 

Seção I 
Do Parcelamento, Edificação e

Utilização Compulsórios 

 Art. 208 - São passíveis de parcelamento, edifi-
cação ou utilização compulsórios, nos termos do art. 182 da 
Constituição da República e dos art. 5º e 6º da Lei Federal nº 
10.257, de 2001, os imóveis não edificados, subutilizados ou 
não utilizados, localizados em todas as zonas da Macrozona de 
Ocupação Urbana, exceto na Zona de Ocupação Restrita 
(ZOR). § 1º - Nas Zonas Especiais de Interesse Social 3 (ZEIS 
3), deverá ser aplicado o instrumento de que trata o caput des-
te artigo, independente da zona em que está situada, desde 
que esta seja dotada de infraestrutura urbana. § 2º - Nas Zonas 
Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZE-
DUS) deverá ser aplicado o instrumento de que trata o caput 
deste artigo. Art. 209 - Para fins desta Lei, consideram-se: I - 
solo urbano não edificado: os terrenos ou glebas com área 
igual ou superior a 400m2 (quatrocentos metros quadrados), 
quando o índice de aproveitamento utilizado for igual a zero; II - 
imóveis subutilizados: imóveis edificados, com área igual ou 
superior a 400m2 (quatrocentos metros quadrados), cujos índi-
ces de aproveitamento não atinjam o mínimo definido para 
zona ou que apresentem mais de 60% (sessenta por cento) da 
área construída da edificação ou do conjunto de edificações 
sem uso há mais de 5 (cinco) anos; III - imóveis não utilizados: 
terrenos ou glebas edificados cujas áreas construídas não 
sejam utilizadas há mais de cinco anos. Parágrafo Único - 
Excluem-se da classificação os imóveis que estejam desocu-
pados em virtude de litígio judicial, desde que comprovada a 
impossibilidade de utilização do mesmo. Art. 210. Ficam excluí-
dos da obrigação estabelecida no art. 208 desta Lei somente 
os imóveis que: I - exercem função ambiental essencial, tecni-
camente comprovada pelo órgão municipal competente; II - são 
de interesse histórico-cultural. Art. 211 - Os proprietários dos 
imóveis considerados não edificados, subutilizados ou não 
utilizados serão notificados pelo Município, devendo a notifica-
ção ser averbada no cartório de registro de imóveis. Art. 212 - A 
notificação far-se-á: I - por funcionário do órgão competente do 
Município ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser 
pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 
administrativa; II - por edital, quando frustrada, por 3 (três) 
vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. 
Art. 213 - Os proprietários notificados deverão, no prazo máxi-
mo de 1 (um) ano, a partir do recebimento da notificação, pro-
tocolar pedido de aprovação e execução de projeto para parce-
lamento do solo ou edificação. § 1º - O prazo para cumprimento 
da obrigação será de 2 (dois) anos para os imóveis inseridos 
na Zona de Requalificação Urbana (ZRU). § 2º - Os parcela-
mentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo 
de 2 (dois) anos a contar da aprovação do projeto. § 3º - Em 
empreendimentos geradores de impacto, desde que o projeto 
seja aprovado na íntegra, será admitida, excepcionalmente, a 
execução em etapas, em prazo superior aos previstos, obser-
vado o prazo máximo de 4 (quatro) anos. § 4º - Para a obriga-
ção de utilizar o imóvel, o prazo será de, no máximo, 1 (um) 
ano, a partir do recebimento da notificação. Art. 214 - A trans-
missão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior 
à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, previstas nesta seção, 
sem interrupção de quaisquer prazos. Art. 215 - Faculta-se aos 

proprietários dos imóveis notificados para urbanização compul-
sória propor ao Município o estabelecimento de consórcio imo-
biliário, como forma de viabilização financeira do aproveitamen-
to do imóvel. 

Seção II 
Do IPTU Progressivo no Tempo e da Desapropriação em           

Títulos da Dívida Pública 

 Art. 216 - Em caso de descumprimento das obri-
gações, etapas e prazos estabelecidos no art. 213 desta Lei, o 
Município deverá aplicar nessas propriedades alíquotas pro-
gressivas do IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 5 
(cinco) anos consecutivos, e até que o proprietário cumpra com 
a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme determi-
nação de lei específica. § 1º - O valor da alíquota a ser aplicado 
a cada ano será fixado em lei específica e não excederá a 2 
(duas) vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a 
alíquota máxima de 15% (quinze por cento). § 2º - O Município 
manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a 
referida obrigação, garantida a prerrogativa de proceder à de-
sapropriação do imóvel, mediante pagamento em títulos da 
dívida pública. § 3º - É vedada a concessão de isenções ou de 
anistia relativas à tributação progressiva de que trata este arti-
go. Art. 217 - Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU 
progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a 
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, o Município poderá 
proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em 
títulos da dívida pública. § 1º - Os títulos da dívida pública terão 
prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no 
prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais de 6 (seis por cento) ao ano. § 2º - O valor real da inde-
nização: I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, des-
contado o montante incorporado em função de obras realizadas 
pelo Poder Público, na área onde o mesmo se localiza, após a 
notificação de que trata o art. 212 desta Lei; II - não computará 
expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensató-
rios. § 3º - Os títulos de que trata este artigo não terão poder 
liberatório para pagamento de tributos. § 4º - O Município pro-
cederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máxi-
mo de 5 (cinco) anos, contados a partir de sua incorporação ao 
patrimônio público. § 5º - O aproveitamento do imóvel poderá 
ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de 
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses 
casos, o devido procedimento licitatório. § 6º - Ficam mantidas 
para o adquirente de imóvel nos termos do parágrafo anterior 
as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utiliza-
ção previstas no art. 208 desta Lei. § 7º - Não cumprindo o 
adquirente a obrigação do parágrafo anterior no prazo de 5 
(cinco) anos, o Município poderá desapropriar o imóvel nos 
termos do caput. 

Seção III 
Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 Art. 218 - A outorga onerosa do direito de cons-
truir permite ao Município autorizar a construção acima do 
coeficiente de aproveitamento básico até o coeficiente de apro-
veitamento máximo, mediante o pagamento de contrapartida 
pelo beneficiário. Art. 219 - A outorga onerosa do direito de 
construir novos empreendimentos será concedida mediante os 
seguintes procedimentos: I - apresentação do projeto pelo 
interessado; II - recolhimento do valor da outorga de autoriza-
ção da construção como condição para a concessão do alvará 
de aprovação do projeto. Art. 220 - A contrapartida financeira da 
outorga onerosa do direito de construir tem natureza de preço 
público e será calculada segundo a fórmula: 

Contrapartida financeira em reais =  

                   (IApre - Iab) 
{ --------------------------- } * Fp *VVp m² * AT m² , onde: 

                          IAb  
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IApre - Índice de aproveitamento pretendido até o máximo 
permitido;

IAb - Índice de aproveitamento básico;  
Fp - Fator de planejamento:  
Fp ZOP2 = 0,5;  
Fp ZOM1 = 0,75;
Fp ZOM2 = 0,75;
FpZO - Trecho 4 = 1,5;  
FpZO - Trecho 7 = 1,5;  
VV p/m² - Valor Venal base para cálculo do IPTU do imóvel por  

m²;
AT m² - área total do lote em metros quadrados.  

 § 1º - O fator de planejamento, definido em fun-
ção dos objetivos estabelecidos para cada zona e variável 
entre 0 e 1,5; poderá ser ajustado a cada 2 (dois) anos, medi-
ante aprovação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU) e publicação em decreto municipal. § 2º - Os 
empreendimentos habitacionais de interesse social, assim 
classificados por legislação específica, ficam isentos do paga-
mento da contrapartida da outorga onerosa do direito de cons-
truir. § 3º - A cobrança da contrapartida se dará de forma gra-
dual, aplicando-se um redutor de 60% (sessenta por cento) no 
primeiro ano; 30 (trinta por cento) no segundo ano e a cobrança 
integral a partir do terceiro ano da vigência da presente lei. Art. 
221 - A contrapartida financeira da outorga onerosa do direito 
de construir poderá ser substituída pela doação de imóveis ao 
Município ou pela execução de obras de infraestrutura urbana 
nas Zonas Especiais de Interesse Social, desde que haja re-
querimento do beneficiário e aprovação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU). Parágrafo Único - Os 
imóveis doados e as obras de infraestrutura urbana de que 
trata o caput devem corresponder ao valor da contrapartida 
financeira da outorga onerosa do direito de construir. Art. 222 - 
A alteração do uso do solo, mediante contrapartida a ser pres-
tada pelo beneficiário, será regulamentada em lei específica, 
observadas as diretrizes da LUOS. Art. 223 - Os recursos aufe-
ridos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir 
e de alteração de uso serão aplicados nas seguintes finalida-
des: I - regularização fundiária; II - execução de programas e 
projetos habitacionais de interesse social; III - constituição de 
reserva fundiária; IV - ordenamento e direcionamento da ex-
pansão urbana; V - implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas 
verdes; VII - criação de unidades de conservação ou proteção 
de outras áreas de interesse ambiental; VIII - proteção de áreas 
de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Seção IV 
Transferência do Direito de Construir 

 Art. 224 - A transferência do direito de construir é 
o instrumento que possibilita ao proprietário de imóvel exercer 
em outro local ou alienar, total ou parcialmente, mediante escri-
tura pública, o potencial construtivo não utilizado no próprio 
imóvel, quando este for considerado necessário para fins de: I - 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários; II - pre-
servação, quando o imóvel for considerado de interesse históri-
co, ambiental, paisagístico, social ou cultural; III - servir a pro-
gramas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocu-
padas por população de baixa renda e habitação de interesse 
social. Art. 225 - Poderão transferir o potencial construtivo os 
imóveis localizados em todas as zonas da Macrozona de Ocu-
pação Urbana que estejam: I - tombados ou inseridos nas Zo-
nas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultu-
ral (ZEPH); II - demarcados como ZEIS 3 neste Plano Diretor 
ou em legislação municipal específica. Art. 226 - O Município 
poderá conceder TDC, em caráter excepcional, para imóveis 
localizados nas Zonas Especiais Ambientais; Zonas de Recu-
peração Ambiental; Zona de Interesse Ambiental do Cocó; e 
Zona de Interesse Ambiental da Sabiaguaba, quando existir 
interesse público para implementação de parques urbanos ou 
de unidades de conservação. Art. 227 - Poderá ser concedida a 
transferência do direito de construir ao proprietário que doar ao 

Município o seu imóvel, ou parte dele, sobre o qual incida dire-
triz de prolongamento, modificação ou ampliação de vias inte-
grantes do sistema viário básico. Art. 228 - O potencial constru-
tivo poderá ser transferido para imóveis situados para qualquer 
zona onde o índice de aproveitamento máximo é superior ao 
básico, desde que aprovado pelo órgão competente do Municí-
pio de Fortaleza. § 1º - A edificação decorrente do acréscimo 
de área construída deverá obedecer aos parâmetros de uso e 
ocupação previstos na legislação urbanística para a zona de 
sua implantação. § 2º - O potencial construtivo transferível deve 
levar em consideração o preço do terreno do imóvel que cede e 
do terreno que recebe o potencial, conforme fórmula a ser 
definida em lei específica, atendendo ao que preceitua o art. 35 
da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade). § 3º - O valor do metro quadrado do terreno que cede 
e do que recebe o potencial será avaliado com base nos crité-
rios definidos pela Planta de valores Imobiliários, utilizada para 
o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Art. 
229 - Para a autorização da transferência do direito de constru-
ir, o interessado deverá encaminhar requerimento ao órgão 
competente do Município com a planta de situação e dimensio-
namento do imóvel, endereço, número do cadastro imobiliário e 
matrícula atualizada do bem. § 1º - Autorizada a transferência 
do direito de construir, o proprietário do imóvel deverá averbá-la 
junto ao cartório de registro de imóveis, à margem da matrícula 
do imóvel que cede e do que recebe o potencial construtivo 
transferível. § 2º - A autorização da transferência do direito de 
construir será concedida uma única vez para cada imóvel. § 3º 
- O processo para emissão do alvará de construção que utilizar 
potencial construtivo transferido de outro imóvel, deverá ser 
instruído com a autorização da transferência para o imóvel 
pretendido. § 4º - A negociação entre particulares da transfe-
rência do direito de construir deverá obedecer aos requisitos 
desta Lei, dependendo de autorização prévia do Município. § 5º 
- O imóvel que cedeu potencial construtivo não recuperará, em 
nenhuma hipótese, a potencialidade máxima, mesmo que deixe 
de incidir as limitações ao direito de construir antes vigentes. 
Art. 230 - O proprietário do imóvel sob o qual incidirá a transfe-
rência do potencial construtivo tem a obrigação de comunicar 
formalmente ao Município toda e qualquer transferência efetu-
ada em seu imóvel, sob pena de responsabilidade administrati-
va, civil e penal. Art. 231 - Deverá ser formado um cadastro do 
potencial construtivo existente no Município, considerando o 
potencial proveniente da outorga onerosa do direito de constru-
ir e da transferência do direito de construir. 

Seção V 
Do Consórcio Imobiliário 

 Art. 232 - Consórcio imobiliário é a forma de 
viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio 
do qual o proprietário transfere seu imóvel ao Município e, após 
a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. Parágrafo 
Único - É facultada ao Município a realização de consórcios 
imobiliários, especialmente, para: I - viabilizar empreendimen-
tos habitacionais de interesse social (EHIS); II - recuperar imó-
veis tombados ou identificados como de interesse de preserva-
ção, em razão de suas características paisagísticas, históricas, 
culturais e arqueológicas. Art. 233 - O instituto do consórcio 
imobiliário poderá ser aplicado: I - nas ZEIS 3, independente da 
zona em que está inserida; II - na Zona de Ocupação Preferen-
cial 1 (ZOP 1), na Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2), 
na Zona de Ocupação Consolidada (ZOC); III - na Zona de 
Requalificação Urbana 1 (ZRU 1), na Zona de Requalificação 
Urbana 2 (ZRU 2), na Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1) 
e na Zona de Ocupação Moderada 2 (ZOM 2), desde que haja 
disponibilidade de infraestrutura. Art. 234 - O valor das unida-
des imobiliárias a serem entregues ao proprietário será corres-
pondente ao valor do imóvel antes da execução das obras e 
deverá: I - refletir o valor da base de cálculo do IPTU, descon-
tado o montante incorporado em função das obras realizadas 
pelo Poder Público no local; II - não computar expectativas de 
ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Art. 235 - A 
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transferência do imóvel deverá ser devidamente registrada no 
cartório de registro de imóveis, sem ônus para o Município. 

Seção VI 
Do Direito de Superfície 

 Art. 236 - O Município poderá receber e conceder 
diretamente ou indiretamente, por meio de suas empresas ou 
autarquias, o direito de superfície para viabilizar a implementa-
ção de diretrizes constantes nesta Lei, inclusive mediante a 
utilização do espaço aéreo e subterrâneo. Parágrafo Único - O 
direito de superfície poderá ser utilizado em todo o território do 
Município. Art. 237 - O direito de superfície será gratuito para a 
população de baixa renda e oneroso para a população de mé-
dia e alta renda. Art. 238 - O direito de superfície poderá ser 
utilizado para a realização de consórcios imobiliários e opera-
ções urbanas consorciadas. 

Seção VII 
Do Direito de Preempção 

 Art. 239 - O direito de preempção será exercido 
sempre que o Município necessitar de áreas para: I - regulari-
zação fundiária; II - execução de programas e projetos habita-
cionais de interesse social; III - constituição de reserva fundiá-
ria; IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; V 
- implantação de equipamentos urbanos e comunitários; VI - 
criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; VII - cria-
ção de unidades de conservação ou proteção de outras áreas 
de interesse ambiental; VIII - proteção de áreas e imóveis de 
interesse histórico, cultural e paisagístico. Art. 240 - Lei munici-
pal específica delimitará as áreas de incidência do instituto, 
fixando o prazo de vigência e indicando a que finalidade se 
destina cada área. Art. 241 - O proprietário deverá notificar sua 
intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, manifeste, por escrito, seu interesse 
em comprá-lo. § 1º - A notificação mencionada no caput será 
instruída com os seguintes documentos: I - proposta de compra 
apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, 
da qual constará preço, condições de pagamento e prazo de 
validade; II - endereço do proprietário para recebimento de 
notificação e de outras comunicações; III - certidão de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro 
de imóveis da circunscrição imobiliária competente; IV - decla-
ração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que 
não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusi-
ve os de natureza real, tributária ou executória. § 2º - Transcor-
rido o prazo mencionado no caput, sem manifestação por parte 
do Município, fica o proprietário autorizado a realizar a aliena-
ção para terceiros, nas condições da proposta apresentada. § 
3º - Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obriga-
do a apresentar ao Município, no prazo de 30 (trinta) dias, có-
pia do instrumento público de alienação do imóvel. § 4º - A 
alienação processada em condições diversas da proposta 
apresentada é nula de pleno direito. § 5º - Ocorrida a hipótese 
prevista no § 4º deste artigo, o Município poderá adquirir o 
imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor 
indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. 

Seção VIII 
Das Operações Urbanas Consorciadas 

 Art. 242 - Considera-se operação urbana consor-
ciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo 
Município, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo 
de promover a ocupação adequada de áreas específicas de 
acordo com o cumprimento das funções sociais da cidade e a 
requalificação do ambiente urbano. Parágrafo Único - Poderão 
ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre ou-
tras medidas: I - a modificação dos parâmetros e característi-
cas de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem 
como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 
ambiental delas decorrente; II - a regularização de construções, 
reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legis-

lação vigente; III - a implementação dos planos e projetos es-
peciais de que tratam os arts. 165, 166 e 167 desta Lei. Art. 
243 - São áreas prioritárias para as operações urbanas consor-
ciadas: I - região central: ZEPO, corredores troncais do 
TRANSFOR, METROFOR, ZEIS, ZEDUS; II - região noroeste: 
ZEPO, Corredores Troncais do TRANSFOR, METROFOR, 
ZEIS, Macrozona de Proteção Ambiental, ZEDUS; III - região 
leste: ZEPO, corredores troncais do TRANSFOR, ZEIS, Macro-
zona de Proteção Ambiental, ZEDUS; IV - região oeste: ZEPO, 
METROFOR, corredores troncais do TRANSFOR, ZEIS, Ma-
crozona de Proteção Ambiental, ZEDUS; V - região Nordeste: 
ZEPO, ZEDUS, ZO - trecho Praia do Futuro, ZEIS, Macrozona 
de PROTEÇÃO Ambiental. Parágrafo Único - Lei municipal 
específica definirá os limites de cada operação nas áreas priori-
tárias, compatibilizando-a com os planos e projetos específicos 
das Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeco-
nômica (ZEDUS) e nas Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS). Art. 244 - Cada operação urbana consorciada será 
criada por lei específica que conterá, no mínimo: I - princípios e 
objetivos da operação; II - definição do estoque de potencial 
construtivo da área contida no perímetro específico de cada 
operação urbana consorciada, a ser adquirida onerosamente 
por proprietários e empreendedores interessados na operação, 
segundo as regras da outorga onerosa do direito de construir; 
III - plano, programa, parâmetros e projetos urbanos básicos de 
uso e ocupação específicos para as áreas de cada operação 
urbana consorciada; IV - termo de compromisso explicitando as 
responsabilidades dos agentes do poder público, da iniciativa 
privada e da comunidade local; V - programa de atendimento 
econômico e social para a população diretamente afetada pela 
operação; VI - solução habitacional adequada dentro do seu 
perímetro ou vizinhança próxima nos casos de remoção dos 
moradores; VII - estudo de impacto de vizinhança (EIV) e, 
quando necessário, estudo ambiental; VIII - regulamentação do 
Conselho de Gestão de cada operação urbana consorciada 
com a participação de agentes do poder público e da sociedade 
civil envolvidos na operação; IX - fundo específico que deverá 
receber os recursos de contrapartidas financeiras decorrentes 
da outorga onerosa do direito de construir, recolhidas dos em-
preendimentos a serem implantados nas áreas contidas nos 
perímetros de cada operação urbana consorciada. § 1º - As 
operações urbanas consorciadas poderão ter perímetros des-
contínuos no sentido de viabilizar a captação e a aplicação de 
recursos entre territórios diferenciados do ponto de vista de 
valorização imobiliária e da problemática socioambiental. § 2º - 
Os recursos obtidos pelo Município na forma do inciso IX deste 
artigo serão aplicados exclusivamente no programa de inter-
venções a serem realizadas em seus respectivos perímetros. § 
3º - A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, 
são nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Executi-
vo Municipal expedidas em desacordo com o plano de opera-
ção urbana consorciada. § 4º - O Poder Executivo Municipal 
deverá aplicar os instrumentos de gestão democrática previstos 
nesta Lei, em especial os estabelecidos no Título IV, Capítulo II 
e Capítulo III, nas fases de elaboração, instituição e implemen-
tação das operações urbanas consorciadas. Art. 245 - Os em-
preendedores interessados na operação urbana consorciada 
poderão oferecer contrapartida em obras e equipamentos pú-
blicos para a área, desde que em acordo com o plano de ocu-
pação aprovado para a respectiva operação urbana consorcia-
da. Art. 246 - Nas áreas delimitadas para operações urbanas 
consorciadas poderá ser utilizado o instrumento da outorga 
onerosa do direito de construir de acordo com as determina-
ções deste Plano Diretor. Parágrafo Único - Os recursos auferi-
dos com a cobrança de outorga onerosa do direito de construir 
referido no caput deste artigo serão prioritariamente aplicados 
nas Zonas Especiais de Interesse Social 1, 2 e 3 e na Macro-
zona de Proteção Ambiental, contidas nos perímetros das ope-
rações urbanas consorciadas. Art. 247 - O índice de aproveita-
mento máximo nas áreas de operações urbanas consorciadas 
poderá chegar a 4 (quatro). Art. 248 - A proposta de operação 
urbana consorciada deverá ser aprovada previamente pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) para 
posterior envio à Câmara Municipal de Vereadores. 
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Seção IX 
Do Abandono 

 Art. 249 - O imóvel urbano que o proprietário 
abandonar, com intenção de não mais o conservar em seu 
patrimônio, e que não se encontrar na posse de outrem, poderá 
ser arrecadado como bem vago. Parágrafo Único - Presumir-
se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, 
quando, cessados os atos da posse, deixar o proprietário de 
satisfazer os ônus fiscais. Art. 250 - No caso de qualquer imó-
vel se encontrar na situação descrita no artigo anterior, o Muni-
cípio deverá instaurar processo administrativo para a arrecada-
ção do imóvel como bem vago. 

Seção X 
Da Contribuição de Melhoria 

 Art. 251 - O Município fará uso da contribuição 
de melhoria de acordo com as regras definidas no Código Tri-
butário Nacional e na legislação municipal vigente. 

CAPÍTULO X 
Da Regularização Fundiária 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

 Art. 252 - A regularização fundiária é compreen-
dida como processo de intervenção pública, sob os aspectos 
jurídico, urbanístico, territorial, cultural, econômico e socioam-
biental, com o objetivo de legalizar as ocupações de áreas 
urbanas constituídas em desconformidade com a lei, implican-
do a segurança jurídica da posse da população ocupante, me-
lhorias no ambiente urbano do assentamento, promoção do 
desenvolvimento humano e resgate da cidadania. Art. 253 - O 
Poder Executivo Municipal promoverá a articulação entre os 
diversos agentes sociais e políticos, direta ou indiretamente, 
envolvidos no processo de regularização fundiária, visando à 
agilização desses processos. Art. 254 - O registro de títulos 
decorrentes de regularização fundiária de interesse social a 
cargo da Administração Pública é gratuito, conforme estabelece 
o art. 213, §15, da Lei Federal 6.015, de 1973. Art. 255 - Para 
fins de executar ações de identificação, demarcação, cadas-
tramento, registro, fiscalização, regularização das ocupações, 
inclusive de assentamentos informais de baixa renda, o Muni-
cípio poderá firmar convênios com a União e o Estado para 
promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio 
da União e do Estado. Art. 256 - São instrumentos de regulari-
zação fundiária: I - concessão de uso especial para fins de 
moradia; II - usucapião especial de imóvel urbano; III - conces-
são de direito real de uso; IV - autorização de uso; V - cessão 
de posse; VI - zonas especiais de interesse social (ZEIS); VII - 
assistência técnica e jurídica gratuita; VIII - direito de superfície; 
IX - direito de preempção. Parágrafo Único - O direito de super-
fície não poderá ser utilizado para regularização fundiária de 
interesse social. 

Seção II 
Dos Instrumentos de Regularização Jurídica 

 Art. 257 - Fica o Município autorizado a outorgar 
àquele que, até 30 de junho de 2001, residia em área urbana 
de até 250m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), de 
propriedade pública, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e 
sem oposição, o título de concessão de uso especial para fins 
de moradia em relação à referida área ou edificação, desde 
que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel 
urbano ou rural, sendo necessário autorização legislativa. § 1º - 
A concessão especial para fins de moradia, individual ou coleti-
va, será efetivada em local diferente daquele que gerou esse 
direito na hipótese de ocupação do imóvel: I - localizado em 
área de risco cuja condição não possa ser equacionada e re-
solvida por obras e outras intervenções; II - área de uso comum 
do povo; III - localizado em área destinada a projeto de urbani-

zação; IV - de comprovado interesse da defesa nacional, da 
preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas natu-
rais; V - situado em via de comunicação. § 2º - Nos casos do 
parágrafo anterior, a moradia deverá ser concedida, preferenci-
almente, em área próxima. § 3º - Extinta a concessão de uso 
especial para fins de moradia, o Município recuperará o domí-
nio pleno do lote. § 4º - É dever do Município promover as 
obras de urbanização nas áreas onde foi outorgado título de 
concessão de uso especial para fins de moradia. Art. 258 - No 
caso do ocupante do imóvel não preencher os requisitos de 
que trata o artigo anterior, o Município poderá outorgar a con-
cessão de direito real de uso. Art. 259 - A concessão de direito 
real de uso será concedida de forma individual ou coletiva, 
quando não for possível ou necessário individualizar os lotes, 
sempre precedida de autorização legislativa. Parágrafo Único - 
A concessão de direito real de uso de imóveis até 250m2 (du-
zentos e cinqüenta metros quadrados) será gratuita para a 
população com renda familiar até 5 (cinco) salários mínimos e 
que não possuam outro imóvel urbano ou rural, nos demais 
casos, poderá ser onerosa a critério do Conselho Municipal de 
Habitação. Art. 260 - É facultado ao Município dar autorização 
de uso àquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como 
seu, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, até 
250m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados) de imóvel 
público situado em área urbana, utilizando-o para fins comerci-
ais. Parágrafo Único - A utilização deste instrumento, condicio-
nada à autorização legislativa, deve respeitar, quando de inte-
resse da comunidade, as atividades econômicas locais promo-
vidas pelo próprio morador, vinculadas à moradia, como pe-
quenas atividades comerciais, indústria doméstica, artesanato, 
oficinas de serviços e outros, de acordo com as definições do 
plano integrado de regularização fundiária da ZEIS 1 e 2. Art. 
261 - É facultada ao Município, desde a imissão provisória na 
posse, a cessão de posse dos bens desapropriados para fins 
de parcelamento popular. Parágrafo Único - Com o registro da 
sentença no processo de desapropriação, a cessão converter-
se-á em compromisso de compra e venda, valendo como título 
para registro da propriedade do lote adquirido, quando acom-
panhado da prova de quitação. Art. 262 - O Município deverá 
promover planos de urbanização, que necessariamente conta-
rão com a participação dos moradores de áreas usucapidas 
coletivamente e habitadas por moradores de baixa renda, para 
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento am-
biental; devendo as áreas necessárias para a implementação 
das vias e dos equipamentos públicos serem doadas ao Muni-
cípio, quando iniciada a execução do Plano de Regularização 
Fundiária. Art. 263 - Cabe ao Município garantir assessoria 
técnica urbanístico-arquitetônica, jurídica e social gratuita às 
comunidades e aos grupos sociais menos favorecidos, viabili-
zando o direito à moradia digna, e a defesa de seus direitos, 
neste caso, em convênio com a Defensoria Pública. 

Seção III 
Das Zonas Especiais de Interesse Social  

(ZEIS)

 Art. 264 - O Município promoverá a regularização 
fundiária nas Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2 - ZEIS 
1 e 2, atendidas as exigências dos arts. 129 e 132. Art. 265 - O 
reconhecimento como ZEIS de loteamentos irregulares ou 
clandestinos não eximirá os loteadores das obrigações e res-
ponsabilidades civis, administrativas e penais previstas em lei. 
Parágrafo Único - O Município, a partir da constatação da irre-
gularidade ou clandestinidade, oficiará ao Ministério Público, a 
fim de que seja apurada a responsabilidade penal dos infrato-
res. Art. 266 - Não são passíveis de regularização fundiária e 
urbanística as áreas que estejam integralmente: I - sob pontes 
e viadutos; II - sobre oleodutos e troncos do sistema de abaste-
cimento de água, coleta e tratamento de esgotos; III - sob redes 
de alta tensão; IV - em áreas que apresentam alto risco à segu-
rança de seus ocupantes, de acordo com parecer técnico ela-
borado por órgão municipal competente; V - em Zonas de Pre-
servação Ambiental (ZPA); VI - em áreas de risco, definidas 
como tais pela autoridade aeronáutica ou órgão da aviação civil 



198

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, 13 DE MARÇO DE 2009 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 26

competente, no entorno de aeródromos públicos e privados; VII 
- nas áreas com potencial para serem classificadas com Zonas 
de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural 
e Arqueológico - ZEPH definidas no art. 153, Seção VI - Capítu-
lo V - Das Zonas Especiais, desta Lei. Parágrafo Único - As 
ocupações situadas nas áreas indicadas neste artigo, impossi-
bilitadas de regularização urbanística e fundiária, deverão ser 
reassentadas em local a ser definido e posteriormente aprova-
do pelo Conselho Municipal de Habitação Popular e pelo Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Art. 267 - Para as 
Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2 - ZEIS 1 e 2 - será 
elaborado um plano integrado de regularização fundiária, en-
tendido como um conjunto de ações integradas que visam ao 
desenvolvimento global da área, elaborado em parceria entre o 
Município e os ocupantes da área, abrangendo aspectos urba-
nísticos, socioeconômicos, de infraestrutura, jurídicos, ambien-
tais e de mobilidade e acessibilidade urbana. Art. 268 - Deverão 
ser constituídos, em todas as ZEIS 1 e 2, Conselhos Gestores 
compostos por representantes dos atuais moradores e do Mu-
nicípio, que deverão participar de todas as etapas de elabora-
ção, implementação e monitoramento dos planos integrados de 
regularização fundiária. Parágrafo Único - Decreto Municipal 
deverá regulamentar a constituição dos Conselhos Gestores 
das ZEIS 1 e 2 determinando suas atribuições, formas de fun-
cionamento, modos de representação equitativa dos moradores 
locais e dos órgãos públicos competentes. Art. 269 - São dire-
trizes dos planos integrados de regularização fundiária: I - a 
integração dos assentamentos informais à cidade formal; II - a 
integração do traçado viário das ZEIS com o sistema viário do 
seu entorno; III - a inclusão social, com atenção especial aos 
grupos sociais vulneráveis; IV - a promoção do desenvolvimen-
to humano e comunitário, com a redução das desigualdades de 
renda e respeito à diversidade de gênero, orientação sexual, 
raça, idade e condição física; V - a articulação das políticas 
públicas para a promoção humana; VI - a qualidade ambiental 
dos assentamentos; VII - o controle do uso e ocupação do solo; 
VIII - o planejamento e a gestão democráticos, com efetiva 
participação da população diretamente beneficiária; IX - o res-
peito à cultura local e às características de cada assentamento 
na definição das intervenções específicas. Art. 270 - Será ela-
borado plano integrado de regularização fundiária específico 
para cada uma das ZEIS 1 e 2, tendo como conteúdo mínimo: I 
- diagnóstico da realidade local, com análises físico-ambiental, 
urbanística e fundiária, mapeamento de áreas de risco, identifi-
cação da oferta de equipamentos públicos e infraestrutura, 
caracterização socioeconômica da população e mapeamento 
das demandas comunitárias; II - normatização especial de 
parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo; III - plano de 
urbanização; IV - plano de regularização fundiária; V - plano de 
geração de trabalho e renda; VI - plano de participação comuni-
tária e desenvolvimento social. § 1º - Os planos integrados de 
regularização fundiária devem ser elaborados com efetiva par-
ticipação das populações ocupantes das ZEIS, devendo ser 
aprovados pelos respectivos Conselhos Gestores e, posterior-
mente, instituídos por Decreto Municipal. § 2º - Os planos inte-
grados de regularização fundiária podem abranger mais de 1 
(uma) ZEIS, devendo, para tanto, contar com a participação da 
população e dos Conselhos Gestores de ambas as áreas. § 3º 
- Os planos integrados de regularização fundiária das ZEIS 
localizadas no Macrozoneamento Ambiental deverão prever 
parâmetros que respeitem os níveis de fragilidade ambiental, 
considerando, dentre outros aspectos, a necessidade de redu-
ção de densidade construtiva e maiores taxas de permeabilida-
de. Art. 271 - A normatização especial de parcelamento, edifi-
cação, uso e ocupação do solo constante do plano integrado de 
regularização fundiária deve considerar a realidade de cada 
assentamento, prevendo: I - as diretrizes para a definição de 
índices e parâmetros urbanísticos específicos para o parcela-
mento, edificação, uso e ocupação do solo; II - a definição dos 
índices de controle urbanístico para parcelamento, edificação, 
uso e ocupação do solo, de acordo com as diretrizes previa-
mente estabelecidas; III - a definição do lote padrão e, para os 
novos parcelamentos, as áreas mínimas e máximas dos lotes; 
IV - as regras relativas ao remembramento de lote; V - os tipos 

de uso compatíveis com o residencial e os percentuais permiti-
dos dentro da ZEIS. Art. 272 - O plano integrado de regulariza-
ção fundiária, compreendido como o conjunto de ações inte-
gradas que visam a atender às demandas da região por infra-
estrutura urbana e equipamentos sociais, à melhoria das condi-
ções habitacionais, deve possuir, no mínimo: I - a identificação 
de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, em 
especial aqueles com potencial para o uso habitacional; II - o 
mapeamento das áreas não passíveis de ocupação, a fim de 
evitar futuras situações de risco e de baixa qualidade ambiental 
para a população residente das ZEIS; III - os projetos e as 
intervenções de caráter urbanístico necessários à recuperação 
física da área e à promoção da qualidade ambiental para a 
população residente em conformidade com o diagnóstico pro-
duzido previamente e com as demandas comunitárias; IV - 
projetos de provisão habitacional, caso seja necessário, com 
definição dos beneficiários e área de implantação, que deverá, 
prioritariamente, integrar o perímetro da ZEIS ou estar localiza-
da em área próxima; V - ações de acompanhamento social 
durante o período de implantação das intervenções. Art. 273 - 
O plano de regularização fundiária, compreendido como o 
conjunto de ações integradas, abrangendo aspectos jurídicos, 
urbanísticos e socioambientais, que visam a legalizar as ocu-
pações existentes em desconformidade com a lei, visando à 
melhoria do ambiente urbano e o resgate da cidadania da po-
pulação residente no assentamento, deve possuir, no mínimo: I 
- os procedimentos e instrumentos jurídicos aplicáveis para a 
regularização fundiária; II - ações de acompanhamento social 
durante o período de implantação das intervenções. Art. 274 - 
O plano de geração de trabalho e renda poderá ser constituído 
de: I - projetos de capacitação e aperfeiçoamento técnico; II - 
ações de aproveitamento da mão-de-obra local nas interven-
ções previstas para a ZEIS; III - fomento para o desenvolvimen-
to de cooperativas, incluindo capacitações de gestão de em-
preendimentos e programas de créditos; IV - ações voltadas 
para a formação de redes e parcerias entre os atores públicos 
e privados que atuam na ZEIS; V - programas de créditos es-
peciais para projetos individuais ou coletivos de socioeconômia 
solidária. Art. 275 - O plano de participação comunitária e de-
senvolvimento social será elaborado de forma a garantir a 
integração com as intervenções previstas nos demais planos, 
com o fim de promover a eficaz participação popular em todas 
as etapas de desenvolvimento da ZEIS. Parágrafo Único - A 
comunidade será capacitada, além dos temas pertinentes ao 
processo de regularização fundiária, nas temáticas de educa-
ção ambiental e temas afins. Art. 276 - Os projetos para regula-
rização fundiária nas ZEIS 1 e 2 ficam dispensados das exi-
gências urbanísticas para loteamento estabelecidas na legisla-
ção municipal, observando a normatização especial prevista no 
plano integrado de regularização fundiária, devendo ser devi-
damente aprovados pelo órgão técnico municipal competente. 
Art. 277 - As famílias que ocupam imóveis localizados em áreas 
de risco e Zona de Preservação Ambiental (ZPA), situados 
dentro das ZEIS 1 e 2, serão reassentadas, preferencialmente, 
em local próximo à área anteriormente ocupada, necessaria-
mente dotada de infraestrutura urbana, garantido o direito à 
moradia digna. 

Seção IV 
Da Regularização de Loteamentos que não Sejam de               

Baixa Renda 

 Art. 278 - No caso de loteamentos irregulares ou 
clandestinos, a regularização deverá atender a todas as exi-
gências relativas aos parâmetros técnicos previstos em lei, 
observando-se o percentual de áreas públicas exigidas à época 
da implantação do parcelamento. § 1º - No caso de não haver 
no parcelamento áreas suficientes para serem destinadas co-
mo áreas públicas, poderá ser autorizada, a critério da autori-
dade competente para a aprovação da regularização, a desti-
nação de outras áreas, desde que localizadas nas proximida-
des do parcelamento a ser regularizado, de modo a atender às 
demandas por equipamentos públicos da comunidade envolvi-
da na regularização. § 2º - Todos os custos relativos à regulari-
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zação fundiária de loteamentos que não sejam de baixa renda 
serão de responsabilidade do loteador. § 3º - As normas conti-
das neste artigo não se aplicam à população de baixa renda, 
assim entendidas pela política de assistência social do Municí-
pio de Fortaleza. Art. 279 - A regularização de loteamentos não 
classificados como de baixa renda deverá observar, preferenci-
almente, as regras exigidas para empreendimentos novos. Art. 
280 - No caso de não ser possível o atendimento das regras 
para loteamentos novos, após parecer fundamentado do órgão 
competente para a aprovação, o loteamento a ser regularizado 
deverá atender às diretrizes que o Município estabelecer para o 
caso, principalmente no tocante à destinação de áreas públi-
cas. Art. 281 - As diretrizes de que trata o artigo anterior, con-
feccionadas pelo órgão responsável pela aprovação do lotea-
mento, serão precedidas da manifestação do órgão ambiental 
competente e do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, e devem vincular ao loteamento obras ou áreas contí-
guas ao mesmo, equivalentes às que deveriam ser destinadas 
em loteamentos novos, podendo esta equivalência de valor ser 
elevada em até 2 (duas) vezes, no caso da irregularidade ter 
sido nociva ao meio ambiente, a critério estabelecido pelo Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo Único - 
As medidas compensatórias estarão restritas à regularização 
de ocupações ocorridas até a publicação desta Lei. Art. 282 - A 
critério dos órgãos competentes, as obras ou áreas a serem 
vinculadas ao loteamento, desde que haja comprovação da 
impossibilidade de serem previstas em área contígua ao mes-
mo, poderão ser previstas em áreas não contíguas. Art. 283 - 
Por fim, e desde que não se possa atender aos artigos anterio-
res, as obras e as áreas vinculadas ao loteamento poderão ser 
convertidas em indenização ao Município, em valor equivalente 
às áreas que deveriam ter sido doadas, depositado em conta 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Art. 284 - 
Poderão ser previstas outras medidas de compensação, recu-
peração ou contribuição vinculadas ao loteamento a ser regula-
rizado. Art. 285 - Os critérios para se definir obras, áreas, com-
pensação e recuperação vinculados ao loteamento a ser regu-
larizado, deverão observar os índices e parâmetros definidos 
nesta lei e nas Leis de parcelamento, uso e ocupação do solo 
do Município. 

TÍTULO IV 
Do Sistema Municipal Integrado de Planejamento Urbano, 
Gestão e Participação Democrática e de Desenvolvimento 

Sustentável

CAPÍTULO I 
Composição e Objetivos 

 Art. 286 - Fica criado o Sistema Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Participação Democrática, instituin-
do estruturas e processos democráticos e participativos, que 
visam a permitir o desenvolvimento de um processo contínuo, 
dinâmico e flexível de planejamento e gestão da política urba-
na. Art. 287 - São objetivos do Sistema Municipal de Desenvol-
vimento Urbano e Participação Democrática: I - instituir canais 
de participação da sociedade na gestão municipal da política 
urbana; II - buscar a transparência e democratização dos pro-
cessos de tomadas de decisão sobre assuntos de interesse 
público; III - instituir um processo permanente e sistemático de 
discussões públicas para o detalhamento, atualização e revisão 
dos rumos da política urbana municipal e do seu instrumento 
básico, o Plano Diretor; IV - atuar na formulação, implementa-
ção, avaliação, monitoramento e revisão das políticas, progra-
mas, projetos e ações concernentes ao planejamento e à ges-
tão urbana com suas respectivas estratégias e instrumentos. 
Art. 288 - O Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Participação Democrática é organizado da seguinte forma: I - 
órgãos ou entidades do Poder Público Municipal responsáveis 
pelo ou pela: a) planejamento urbano; b) infraestrutura; c) meio 
ambiente; d) habitação; e) controle urbano; f) traba-
lho/abastecimento; g) finanças; h) turismo; i) mobilidade urba-
na; j) limpeza e urbanização; k) cultura; l) consultoria / repre-
sentação jurídica; m) execução regional; n) Gabinete da Prefei-

ta; II - instrumentos de planejamento: a) Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO); b) Plano Plurianual (PPA); c) Lei do Orça-
mento Anual; d) Lei de Uso e Ocupação do Solo; e) Lei de 
Parcelamento do Solo; f) Planos Diretores Regionais; g) Código 
Municipal Ambiental; h) Plano Diretor Participativo; i) inventário 
ambiental; j) Código de Obras e Posturas do Município de For-
taleza; III - instrumentos de gestão: a) Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano; b) Conselho Municipal de Meio Am-
biente; c) Conselho Municipal de Habitação Popular; d) Conse-
lho Municipal de Transporte Urbano; e) Conferência Municipal 
de Desenvolvimento Urbano; f) assembléias territoriais de polí-
tica urbana por administração regional; g) Sistema de Informa-
ções Municipais; h) estudo de impacto de vizinhança (EIV); i) 
Conselho Municipal de Cultura; IV - instrumentos financeiros: a) 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; b) Fundo de 
Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA); c) Fundo Municipal de 
Habitação; d) outorga onerosa do direito de construir; V - ins-
trumentos de participação popular: a) audiências, debates e 
consultas públicas; b) iniciativa popular de projetos de lei, de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; c) 
plebiscito e referendo popular; d) orçamento participativo; e) 
veto popular. 

CAPÍTULO II 
Dos Instrumentos de Gestão 

 Art. 289 - Os Conselhos Municipais e os Fundos 
Municipais que compõem o Sistema Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Participação Democrática deverão respeitar as 
diretrizes e os princípios da política urbana, garantindo a ges-
tão democrática por meio da participação da população e das 
associações representativas dos vários segmentos da comuni-
dade em suas respectivas gestões. 

Seção I 
Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 Art. 290 - O Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), vinculado ao órgão ou entidade res-
ponsável pelo planejamento territorial e urbano, será composto 
de forma paritária entre representantes do Poder Público e a 
sociedade civil, de acordo com lei específica, que definirá suas 
competências. Parágrafo Único - O processo de elaboração do 
projeto de lei do CMDU deverá garantir a participação popular, 
com a realização de audiências e debates públicos. 

Seção II 
Do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

 Art. 291 - O Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) deverá ser elaborado por profissional habilitado e con-
templar os aspectos positivos e negativos do empreendimento 
sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária 
do local, devendo incluir, no que couber, análises e recomen-
dações sobre: I - os aspectos relativos ao uso e ocupação do 
solo; II - implicações sobre o adensamento populacional; III - as 
alterações no assentamento da população e a garantia de seu 
direito à cidade; IV - as possibilidades de valorização ou desva-
lorização imobiliária e suas implicações no desenvolvimento 
econômico e social da cidade; V - os impactos na paisagem 
urbana e nas áreas e imóveis de interesse histórico, cultural, 
paisagístico e ambiental; VI - os impactos na infraestrutura 
urbana de abastecimento de água, de coleta e tratamento de 
esgoto, de coleta de lixo, de drenagem e de fornecimento de 
energia elétrica, dentre outros, observando-se o disposto no 
art. 197 e seu parágrafo único; VII - os equipamentos urbanos e 
comunitários existentes e a demanda, especialmente, por equi-
pamentos de saúde, educação, transporte e lazer; VIII - os 
impactos no sistema viário, de circulação de pedestres, de 
transportes coletivos e de estacionamentos; IX - as interferên-
cias no tráfego de veículos, de bicicletas e de pedestres; X - a 
ventilação e a iluminação das novas construções e das cons-
truções vizinhas; XI - a geração de poluição sonora, visual, 
atmosférica e hídrica; XII - a geração de vibrações; XIII - os 
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riscos ambientais e de periculosidade; XIV - a geração de resí-
duos sólidos; XV - os impactos socioeconômicos sobre as 
atividades desenvolvidas pela população residente ou atuante 
no local. § 1º - Para a elaboração do EIV, o empreendedor 
deverá solicitar ao órgão municipal competente um termo de 
referência que deverá indicar todos os aspectos que devem ser 
estudados, em cada caso específico. § 2º - A obrigação de 
apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV não 
se aplica aos empreendimentos e atividades destinados ao 
exercício de cultos por organizações religiosas. Art. 292 - O 
órgão municipal competente deverá exigir do empreendedor a 
execução de medidas mitigadoras e corretivas capazes de 
eliminar e reduzir os impactos urbanos, relativos aos fatores 
previstos no art. 197 desta Lei. § 1º - A aprovação do empreen-
dimento ficará condicionada à assinatura de termo de compro-
misso pelo interessado, em que este se compromete a arcar 
integralmente com as despesas decorrentes da execução das 
medidas mitigadoras e corretivas previstas no caput e outras 
exigências apontadas pelo órgão municipal competente, antes 
da finalização do empreendimento. § 2º - A execução das me-
didas mitigadoras e corretivas poderá ser efetuada diretamente 
pelo empreendedor. § 3º - O “habite-se” e o alvará de funcio-
namento só serão emitidos mediante comprovação do cumpri-
mento das obrigações estabelecidas no termo de compromisso. 
§ 4º - Na hipótese de evidente impossibilidade de minimização 
significativa dos impactos urbanos, bem como da geração de 
incomodidades e interferências no tráfego, após as análises e 
discussões públicas sobre o empreendimento, o Poder Execu-
tivo Municipal, junto com o Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), que será regulamentado em lei especí-
fica, deverão recusar a aprovação da implantação do empreen-
dimento. Art. 293 - A elaboração do estudo de impacto de vizi-
nhança não substitui o licenciamento ambiental e os demais 
licenciamentos de competência municipal, nos termos da legis-
lação pertinente. Art. 294 - Dar-se-á publicidade aos documen-
tos integrantes do estudo de impacto de vizinhança (EIV), que 
ficarão disponíveis para consulta durante 30 (trinta) dias, por 
qualquer interessado, no órgão competente do Poder Público 
Municipal. § 1º - O recebimento do estudo de impacto de vizi-
nhança (EIV) e a disponibilização de seus documentos para 
consulta pública serão informados por meio de publicação em 
Diário Oficial do Município e jornal de circulação local, ficando 
esta obrigação a cargo do empreendedor. § 2º - Serão forneci-
das cópias do estudo de impacto de vizinhança (EIV), quando 
solicitadas, aos moradores ou associações de moradores das 
áreas afetadas pelos empreendimentos analisados. Art. 295 - 
Lei municipal definirá os critérios objetivos de classificação dos 
empreendimentos e atividades, privados ou públicos, que de-
penderão de elaboração do EIV para obter licenças ou autori-
zações de construção. Parágrafo Único - Decreto municipal 
definirá as formas de apresentação, o processo de tramitação e 
os prazos para validade, elaboração e apresentação do estudo 
de impacto de vizinhança (EIV).  

CAPÍTULO III 
Dos Instrumentos de Participação Popular 

Seção I 
Audiências, Debates e Consultas Públicas 

 Art. 296 - A audiência pública é uma instância de 
discussão, na qual os cidadãos são convidados a exercer o 
direito à informação e à manifestação, que tem por finalidade 
informar e esclarecer dúvidas sobre planos e projetos que 
possam atingir, direta ou indiretamente, os interesses dos forta-
lezenses. Art. 297 - Os debates referentes à política urbana 
consistem na exposição de razões, argumentos sobre um de-
terminado tema, possibilitando um exame conjunto e poderão 
ser realizados para esclarecimentos não esgotados na audiên-
cia pública. Art. 298 - A consulta pública é uma instância con-
sultiva que poderá ocorrer na forma de assembléias, nas quais 
a Administração Pública tomará decisões baseadas no conjun-
to de opiniões expressas pela população interessada. Art. 299 - 
A convocação para a realização de audiências públicas referen-

tes às questões urbanas serão realizadas com antecedência de 
15 (quinze) dias, por meio de ampla divulgação, mediante pu-
blicação no Diário Oficial e no endereço eletrônico do Poder 
Executivo Municipal. § 1° - Todos os documentos relativos aos 
temas das audiências públicas, tais como estudos, plantas, 
planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer 
interessado para exame e extração de cópias, com antecedên-
cia mínima de 15 (quinze) dias antes da realização da respecti-
va audiência pública. § 2° - As audiências públicas deverão 
ocorrer em local e horário acessível aos interessados. § 3° - Ao 
final de cada reunião será lavrada uma ata contendo os pontos 
discutidos, que será anexada ao processo correspondente. § 4° 
- A ata de cada audiência pública servirá de base para subsidiar 
as decisões às temáticas nelas expostas.  

Seção II 
Da Iniciativa Popular, do Veto Popular, do Plebiscito                        

e do Referendo 

 Art. 300 - A iniciativa popular, o veto popular, o 
plebiscito e o referendo são formas de assegurar a participação 
popular nas definições das questões fundamentais da política 
urbana de interesse da coletividade, devendo os mesmos ser 
aplicados em conformidade com a legislação vigente. § 1º - 
Para a iniciativa popular de projetos de lei é exigida a assinatu-
ra de 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município. § 2º - 
Para a iniciativa popular de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano, no âmbito do Poder Executivo Muni-
cipal, é exigida a assinatura de 5% (cinco por cento) do eleito-
rado do Município, podendo ser dos eleitores inscritos no bairro 
ou distrito quando se tratar de interesse específico, no âmbito 
daquele bairro ou distrito. § 3º Para o veto popular de planos e 
projetos, é exigida a assinatura de 5% (cinco por cento) do 
eleitorado do Município, nos termos do art. 61 da Lei Orgânica 
do Município. 

Seção III 
Do Orçamento Participativo 

 Art. 301 - A gestão orçamentária participativa 
incluirá a realização de debates, audiências e consultas públi-
cas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigató-
ria para sua aprovação pela Câmara Municipal. 

Seção IV 
Do Sistema de Informações Municipais (SIM) 

 Art. 302 - É assegurado a todo cidadão o direito 
de receber dos órgãos públicos informações e esclarecimentos 
sobre matéria de interesse particular ou coletivo, bem como de 
examinar os autos e documentos, assim como apresentar ale-
gações escritas, ressalvados os casos cujo sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e do Estado. Art. 303 - O 
Sistema de Informações Municipais (SIM) tem como objetivo 
fornecer informações para o planejamento, o monitoramento, a 
implementação e a avaliação da política urbana e de desenvol-
vimento sustentável, subsidiando a tomada de decisões ao 
longo do processo. § 1º - As bases informacionais do SIM de-
verão ser georeferenciadas, quando possível, considerando 
para o desenvolvimento da política urbana as informações 
existentes dos Municípios da Região Metropolitana de Fortale-
za. § 2º - O SIM deverá reunir e manter atualizados as seguin-
tes bases informacionais: I - os cadastros completos e atualiza-
dos em todos os setores do governo municipal, principalmente 
da Secretaria Municipal de Finanças; II - todos os indicadores 
sociais, econômicos e ambientais produzidos pelos órgãos de 
pesquisa federais, estaduais e municipais; III - os resultados de 
todas as análises realizadas por técnicos do governo municipal 
e por consultorias contratadas; IV - dados do orçamento muni-
cipal; V - planta genérica de valores imobiliários atualizados 
pelo menos a cada 2 (dois) anos. Art. 304 - O Sistema de In-
formações Municipais deverá obedecer aos princípios: I - da 
simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e 
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segurança, evitando a duplicação de meios e instrumentos para 
fins idênticos; II - democratização, publicização e disponibiliza-
ção das informações, em especial as relativas ao processo de 
implementação, controle e avaliação do Plano Diretor Participa-
tivo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 

TÍTULO V 
Das Disposições Finais e Transitórias 

 Art. 305 - O Poder Executivo, assegurada a par-
ticipação popular, encaminhará à Câmara Municipal, a partir da 
entrada em vigor desta Lei, os seguintes instrumentos normati-
vos: I - Lei de Parcelamento do Solo, no prazo de até 2 (dois) 
anos; II - Lei de Uso e Ocupação do Solo, no prazo de até 2 
(dois) anos; III - lei municipal específica definindo os parâme-
tros das Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histó-
rico e Cultural (ZEPH) já instituídas neste Plano Diretor, no 
prazo de até 1 (um) ano; IV - lei municipal específica instituindo 
a delimitação das novas Zonas Especiais de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural (ZEPH), no prazo de até 1 (um) 
ano; V - lei municipal específica que institua os parâmetros 
urbanísticos na Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO), no 
prazo de até 1 (um) ano; VI - lei municipal específica que defina 
critérios objetivos de classificação dos empreendimentos e 
atividades, privados ou públicos, com destinação para Habita-
ção de Interesse Social (HIS) e mercados populares que de-
penderão da elaboração do (Estudo de Impacto de Vizinhança) 
para obter licenças ou autorizações de construção, e estabele-
ça parâmetros urbanísticos específicos, no prazo de até 1 (um) 
ano da data da publicação desta Lei; VII - lei municipal especí-
fica estabelecendo o valor da alíquota a ser aplicado no IPTU 
progressivo no tempo, no prazo de 6 (seis) meses, em confor-
midade com os arts. 215 e 216 desta Lei; VIII - lei municipal 
específica que trata do Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano, no prazo de até 6 (seis) meses; IX - Código Munici-
pal Ambiental, no prazo de até 2 (dois) anos, da data de início 
de vigência desta Lei; X - Código de Obras e Edificações, no 
prazo de até 2 (dois) anos da data de publicação desta Lei; XI - 
Lei municipal específica que fixe os prazos, para a expedição 
das diretrizes de planejamento para a implantação de empre-
endimentos urbanísticos, para a aprovação de projetos de 
parcelamento e de edificação, e a respectiva emissão das 
licenças para construir, para a realização de vistorias e para a 
expedição de termo de verificação e conclusão de obras, no 
prazo de até 2 (dois) anos da data de publicação desta Lei. Art. 
306 - O Poder Executivo deverá elaborar, no prazo de 2 (dois) 
anos: - Plano Municipal de Habitação; II - Plano Municipal de 
Saneamento Ambiental. Art. 307 - Aplicam-se à ZEPH, até que 
sejam definidos os índices e parâmetros de uso e ocupação do 
solo para cada uma delas, os índices e parâmetros definidos 
para a zona urbana em que está inserida. § 1º - Os projetos de 
novos empreendimentos e/ou reformas deverão ser submetidos 
à Câmara Específica do CMDU, a ser criada nos termos do art. 
304, inciso VIII desta Lei, visando à manutenção das caracte-
rísticas do patrimônio. § 2º - Ficam proibidas demolições até 
que sejam definidos os parâmetros de uso e ocupação do solo 
para cada ZEPH. Art. 308. Aplicam-se à ZEPO, até que sejam 
definidos índices e parâmetros de uso e ocupação do solo, os 
índices e parâmetros estabelecidos para as diferentes zonas 
em que está inserida. Art. 309 - As áreas contempladas na 
ZEIS 3 que estejam situadas nos bairros Praia do Futuro I e II, 
Cais do Porto, Vicente Pinzón e Papicu, serão objeto de Ope-
ração Urbana Consorciada, não se aplicando a elas os pará-
grafos do art. 312. Art. 310 - Os limites, índices e parâmetros 
urbanísticos para as ZEDUS serão determinados pela Lei de 
Uso e Ocupação do Solo ou por legislação municipal específi-
ca. Art. 311 - Quando da definição de parâmetros para as zo-
nas especiais, devem ser observadas as restrições estabeleci-
das para a Zona de Preservação Ambiental (ZPA), nos casos 
em que haja conflito de perímetros. Art. 312 - As normas de uso 
e ocupação, edificação e parcelamento do solo das zonas es-
peciais de interesse social (ZEIS) prevalecem sobre as normas 
definidas para os demais zoneamentos especiais definidos 
neste Plano Diretor. § 1º - Ato do Poder Executivo Municipal 

delimitará as áreas específicas das ZEIS 3, dentre as áreas 
indicadas no Anexo 5 (Mapa 5) que se submeterão a aplicação 
do caput, passando as demais áreas remanescentes a se sub-
meterem as normas urbanísticas das zonas em que estão 
inseridas, observado o art. 136 desta Lei. § 2º - Em não sendo 
instituídas as normas indicadas no § 1º, no prazo de 6 (seis) 
meses da publicação da presente Lei Complementar, passarão, 
progressivamente, a serem liberadas para a construção nos 
parâmetros da zona em que estão inseridas, 5% (cinco por 
cento) das áreas vazias contidas nas ZEIS 3. § 3º - A progres-
sividade de liberação dos 5% (cinco por cento) das áreas vazi-
as, será a cada 12 (doze) meses, a partir da primeira liberação, 
que se dará conforme o parágrafo anterior, prevalecendo até a 
data da revisão desta Lei ou em 5 (cinco) anos, evento que 
primeiro ocorrer. § 4º - A limitação imposta pelo § 2º será consi-
derada no momento da liberação do alvará de construção, e 
obedecerá à ordem cronológica. Art. 313 - A fração do lote 
deverá ser regulamentada quando da elaboração da nova Lei 
de Uso e Ocupação do Solo. Parágrafo Único - Não se aplicam 
os índices referentes à fração de lote dispostos na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo - Lei nº 7.987, de 1996 –, até a sua revisão. 
Art. 314 - Deverão ser considerados os parâmetros, indicado-
res e atributos constantes da Lei de Uso e Ocupação do Solo - 
Lei nº 7.987, de 1996 –, até a sua revisão, que não estejam em 
contraposição aos previstos nesta Lei, em especial: I - os gru-
pos de uso previstos no art. 24 e os subgrupos definidos no art. 
25; II - a classificação das atividades por grupo e subgrupo, 
classe e os parâmetros referentes ao porte e ao número míni-
mo de vagas de estacionamento de veículos são constantes no 
anexo 6 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. § 1º - As ativida-
des não relacionadas e casos omissos deverão ser objeto de 
análise do órgão responsável pela aprovação de projetos, de-
vendo-se aplicar os critérios de integração do ordenamento 
jurídico previstos no art. 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil. § 2º - No período compreendido entre a publicação da 
presente lei até a publicação da nova Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, os projetos em tramitação serão analisados de acordo 
com a Lei vigente, desde que não contrariem as disposições do 
Plano Diretor. Art. 315 - Deverão ser adequados a este Plano 
Diretor, em caráter transitório, os parâmetros, indicadores e 
atributos a seguir relacionados, constantes da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo vigente, até a promulgação da nova lei: I - 
os subgrupos por classe do anexo 7 da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, classificados como: adequado - A -, inadequado - I -, 
permitido com restrições - P -, projeto especial - PE -, passam a 
ter a seguinte correspondência: os atribuídos para a Área de 
Proteção constantes do anexo 7, tabela 7.1, serão adotados 
para a Zona de Recuperação Ambiental; os atribuídos para a 
Área de Interesse Ambiental - Dunas - Trecho I - Praia do Futu-
ro constantes do anexo 7, tabela 7.2, serão adotados para a 
Zona de Interesse Ambiental - Praia do Futuro; os atribuídos 
para a Área de Interesse Ambiental - Dunas - Trecho II - Sabia-
guaba constantes do anexo 7, tabela 7.3, serão adotados para 
a Zona de Interesse Ambiental - Sabiaguaba; os atribuídos para 
a Área de Orla Marítima - Trecho I - Barra do Ceará/Pirambu 
constantes do anexo 7, tabela 7.4, serão adotados para a Zona 
da Orla - Trecho I - Barra do Ceará/Pirambu e Trecho II - Jaca-
recanga/Moura Brasil; os atribuídos para a Área de Orla Marí-
tima - Trecho IV - Meireles / Mucuripe constantes do anexo 7, 
tabela 7.5, serão adotados para a Zona de Orla - Trecho III - 
Monsenhor Tabosa, 7.6, serão adotados para a Zona da Orla - 
Trecho IV - Meireles / Mucuripe; os atribuídos para a Área de 
Orla Marítima - Trecho VI - Praia do Futuro constantes do ane-
xo 7, tabela 7.7, serão adotados para a Zona da Orla - Trecho 
VII - Praia do Futuro; II - as atividades na ZO - Trecho 6 - Cais 
do Porto, classificadas como: adequado - A -, inadequado - I -, 
permitido com restrições - P -, corresponderão aos atribuídos 
para a Área Industrial - ZI-1 - constantes do anexo 7.9, quando 
seus limites forem coincidentes; Art. 316 - Integram a presente 
Lei os seguintes anexos: I - anexo 1, mapa 1, do macrozonea-
mento; II - anexo 2, mapa 2, do zoneamento ambiental; III - 
anexo 3, mapa 3, do zoneamento urbano; IV - anexo 4, mapa 
4, das zonas especiais; V - anexo 5, mapa 5, das zonas espe-
ciais de interesse social; VI - anexo 6, mapa 6, da classificação 
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viária; VII - anexo 7, delimitação do Parque Natural Municipal 
das Dunas de Sabiaguaba, localizado no bairro da Sabiaguaba, 
Município de Fortaleza, Estado do Ceará; VIII - anexo 8, delimi-
tação da Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba - APA de 
Sabiaguaba - localizado no bairro da Sabiaguaba, Município de 
Fortaleza, Estado do Ceará; IX - anexo 1-A, das localizações 
georreferenciadas do macrozoneamento; X - anexo 2-A, das 
localizações georreferenciadas do zoneamento ambiental; XI - 
anexo 3-A, das localizações georreferenciadas do zoneamento 
urbano; XII - anexo 4-A, das localizações georreferenciadas 
das zonas especiais; XIII - anexo 5-A, das localizações georre-
ferenciadas das zonas especiais de interesse social. Parágrafo 
Único - O estudo ambiental referido nesta Lei compreende o 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), a Análise de Impac-
to Ambiental (AIA), o Estudo de Avaliação Ambiental Estratégi-
co, o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), o Relatório Ambi-
ental (RA), o Plano de Controle Ambiental (PCA), dentre outros, 
devendo ser compatível com o grau de impacto gerado pela 
atividade, obra ou empreendimento. Art. 317 - Até a elaboração 
da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, as indústrias de gran-
de porte, restritas pela atual Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
para a área industrial ZI 2, poderão ser implementadas em 
quaisquer das zonas urbanas mediante a elaboração e a apro-
vação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), segundo os 
parâmetros estabelecidos por esta Lei, além de outros estudos 
exigidos pelo órgão licenciador. Art. 318 - Os Polos Geradores 
de Viagem, criados por esta Lei, seguirão todos os parâmetros 
e classificações adotados para os Polos Geradores de Tráfego, 
de acordo com a definição estabelecida no art. 125 da Lei de 
Uso e Ocupação do Solo. Art. 319 - O Poder Executivo e a 
Câmara Municipal de Fortaleza realizarão ampla divulgação 
desta Lei. Art. 320 - Os processos de aprovação de projetos 
arquitetônicos, pedido de alvará de construção/reforma, pedi-
dos de alteração de projetos e os processos de consulta prévia, 
a exceção dos que envolvam áreas de ZEIS 3, conforme locali-
zações indicadas no Anexo 5 (Mapa 5), cujos requerimentos 
vierem a ser potocolizados até o início da vigência desta Lei, e 
desde que encaminhados juntamente com os projetos necessá-
rios à sua análise, poderão, à opção do interessado, reger-se 
pela legislação vigente à época. Parágrafo Único - Os proces-

sos indicados no caput que envolverem áreas de ZEIS 3, cujos 
requerimentos vierem a ser protocolizados até a publicação da 
presente Lei Complementar, e desde que encaminhados jun-
tamente com os projetos necessários à sua análise, poderão, à 
opção do interessado, reger-se pela legislação vigente à épo-
ca. Art. 321 - A análise e a aprovação dos projetos especiais 
ficam submetidas à Comissão Permanente do Plano Diretor 
(CPPD), enquanto não for regulamentado o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano. Art. 322 - São caducos os proje-
tos de loteamento aprovados e não implantados no prazo de 
execução do cronograma das obras, ou em 4 (quatro) anos, o 
que for menor. Art. 323 - Fica vedada a aprovação de projetos 
de forma tácita, por decurso de prazo ou por qualquer outro 
meio, que não pela expressa análise e aprovação do Município. 
Parágrafo Único - É nula toda e qualquer licença anteriormente 
concedida com bases nos §§ 3º, 6º, 7º e 8º do art. 20 da Lei 
5.530, de 17 de dezembro de 1981. Art. 324 - Ficam recepcio-
nadas e ratificadas as Operações Urbanas Consorciadas apro-
vadas por lei específica anterior ao início da vigência da pre-
sente Lei Complementar. Parágrafo Único - Em caso de incom-
patibilidade de algum artigo de lei específica relativa à Opera-
ção Urbana Consorciada com os ditames da Lei Complemen-
tar, prevalecerá a norma contida na primeira, ou seja, na Lei 
especificada. Art. 325 - Ato do Poder Executivo delimitará as 
poligonais das Zonas indicadas no Anexo 1 (Mapa 1), Anexo 2 
(Mapa 2), Anexo 3 (Mapa 3), Anexo 4 (Mapa4), Anexo 5 (Mapa 
5), conforme georreferências do Anexo 1-A, Anexo 2-A, Anexo 
3-A, Anexo 4-A e Anexo 5-A, no prazo de 60 (sessenta) dias da 
data de publicação oficial desta Lei. Art. 326 - Revogam-se as 
disposições em contrário, em especial os parâmetros e indica-
dores estabelecidos no Anexo 5, Indicadores Urbanos da Ocu-
pação, da Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 7.987, de 
1996; e os §§ 3º, 6º, 7º e 8º do art. 20, o parágrafo único do art. 
728, e o art. 729, todos da Lei Municipal 5.530, de 17 de de-
zembro de 1981. Art. 327 - Esta Lei Complementar entra em 
vigor após 60 (sessenta) dias da data de sua publicação, res-
salvada a exceção do parágrafo único do art. 320. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de feverei-
ro de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

ANEXO 1 - MAPA 1
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ANO LVII FORTALEZA, 13 DE MAIO DE 2010 Nº 14.301

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9.631 DE 05 DE MAIO DE 2010 

Declara de utilidade pública             
o Instituto Leonardo Murial-          
do. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA  APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Leonardo 
Murialdo/Centro Social Murialdo, pessoa jurídica de direito 
privado, de caráter beneficente, filantrópico, sem fins lucrativos, 
com sede e foro na cidade de Fortaleza, portador do CNPJ sob 
o nº 88.637.780/0013-60. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
05 de maio de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9.632 DE 05 DE MAIO DE 2010 

Declara de utilidade pública o 
Conselho das Comunidades do 
Papoco. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho das 
Comunidades do Papoco, pessoa jurídica de direito privado, 
filantrópico, de caráter educacional, cultural e assistencial, sem 
fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Fortaleza, porta-
dor do CNPJ sob o nº 35.026.038/0001-18. Art. 2º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 05 de maio de 2010. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9.633 DE 05 DE MAIO DE 2010 

Declara de utilidade pública o 
Centro Cultural Capoeira Água 
de Beber. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural 
Capoeira Água de Beber, pessoa jurídica de direito privado, de 
natureza assistencial, sem fins lucrativos, com sede e foro na 
cidade de Fortaleza, inscrito no CNPJ sob o nº 04.975.550/ 
0001-87. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de maio de 
2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9.634 DE 07 DE MAIO DE 2010 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar financiamento junto à 
União, por meio da Caixa Eco-
nômica Federal, na qualidade 
de Agente Financeiro, e a ofe-
recer garantias, na forma que 
indica, e dá outras providên-
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair 
e a garantir financiamento junto à União, através da Caixa 
Econômica Federal, até o valor de R$ 52.000.000,00 (cinquen-
ta e dois milhões de reais), provenientes do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), destinados à aplicação na 
execução de projeto integrante do Programa Nacional de Apoio 
à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros 
(PNAFM). Parágrafo Único. Os recursos resultantes da opera-
ção de crédito autorizada neste artigo serão obrigatoriamente 
aplicados na execução de projetos a que se destina. Art. 2º - 
Para garantia do principal e dos encargos do financiamento, 
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou transfe-
rir à União, em caráter irrevogável e irretratável, a título pró-
solvendo, os créditos provenientes das receitas a que se refe-
rem os arts. 156, 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º da Cons-
tituição Federal. Parágrafo Único. O procedimento autorizado 
no caput deste artigo somente poderá ser adotado na hipótese 
de inadimplemento, no vencimento, das obrigações pactuadas 
pelo Poder Executivo, ficando a Caixa Econômica Federal 
autorizada a requerer, em nome da União, a transferência dos 
referidos recursos para quitação do débito. Art. 3º - Os recursos 
provenientes da operação de crédito serão consignados como 
receita no orçamento do Município de Fortaleza ou em créditos 
adicionais. Art. 4º - O orçamento do Município consignará, 
anualmente, os recursos necessários ao atendimento da con-
trapartida financeira do Município, no projeto, e das despesas 
relativas à amortização do principal, juros, e os demais encar-
gos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta 
Lei. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de maio de 2010. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0079 DE 07 DE MAIO DE 2010 

Altera o inciso II e o § 2º do art. 
132, e o art. 138 da Lei Com-
plementar nº 0062/09, que insti-
tui o Plano Diretor Participativo 
do Município de Fortaleza e dá 
outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O inciso II e § 2º do art. 132 da Lei Complementar nº 
0062, de 02 de fevereiro de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 132. ........................................ II - estar 
a ocupação consolidada há, no mínimo, 5 (cinco) anos, conta-
dos até o início da vigência da lei específica que regulamentar 
a ZEIS; ............................................ § 2º - Fica vedado o re-
membramento de lotes, que resulte em área maior que 150m² 
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DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
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Secretaria de Turismo de Fortaleza 

FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA 
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JOÃO RICARDO FRANCO VIEIRA 
Secretaria de Defesa do Consumidor  
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Secretaria Executiva Regional IV 
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Secretaria Executiva Regional V 

RÉGIS RAFAEL TAVARES DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional VI 

(cento e cinquenta metros quadrados) em ZEIS 1 e 2”. Art. 2º - 
O art. 138 da Lei Complementar nº 0062, de 02 de fevereiro de 
2009, passa a vigorar com a seguinte redação. “Art. 138. São 
inválidas e sem eficácia como áreas de Zona Especial de Inte-
resse Social 3 (ZEIS 3) as áreas que, embora situadas dentro 
dos limites de ZEIS 3, sejam áreas de: I - logradouros públicos 
(ruas, avenidas, praças e parques); II - imóvel edificado com 
índice de aproveitamento igual ou maior que o índice de apro-
veitamento mínimo estabelecido para a zona em que esteja 
inserido o imóvel, exceto se o mesmo estiver desocupado e 
sem utilidade há mais de 1 (um) ano. Parágrafo Único. No 
momento da regulamentação das ZEIS, deverão ser conside-
radas as condições da região em que ela será implantada, 
visando priorizar áreas com maior segurança para a instalação 
de áreas de habitação popular.” Art. 3º - Esta Lei Complementar 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 07 de maio de 2010. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO Nº 3591/2010 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo nº 40927/2009. CONSIDERANDO que a 
servidora FRANCISCA  AGLAÊ COSTA EVANGELISTA, matrí-
cula nº 11174-01, lotada na Secretaria Executiva Regional V, foi 
admitida em 02.01.1981, na função de Auxiliar de Professor, 
junto à extinta Fundação do Serviço Social de Fortaleza. CON-
SIDERANDO que, consoante demonstram os documentos 
acostados aos autos do Processo nº 40927/2009, destacando 
as fichas financeiras, aludida servidora teve sua função de 
Auxiliar de Professor alterada para Professor, em 02.01.1985. 
CONSIDERANDO, ainda, ante a concretização do fato, a ne-
cessidade de regularizar a situação funcional da servidora 
acima nominada. RESOLVE formalizar a alteração da função 
de Auxiliar de Professor a que se refere a Cláusula 1ª do con-
trato de trabalho nº 129/1980, para a função de Professor, a 
partir de 02.01.1985. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 03 de maio de 2010.  

Luizianne de Oliveira Lins 
PREFEITA MUNICIPAL 

Vaumik Ribeiro da Silva 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 04/2009. 
ORIGEM: Secretaria de Finanças do Município - SEFIN - 

PNAFM.
OBJETO: O objeto do presente edital consiste na contratação 

de pessoa jurídica para aquisição de licenças de uso 
de caráter definitivo e não temporário para no míni-
mo 15 (quinze) usuários com acesso concomitante à 
implantação, treinamento e manutenção de um sis-
tema de gestão municipal, BUSINESS INTELLI-
GENCE (BI), para gestão das áreas de administra-
ção tributária e orçamentário-financeira, ou seja, a 
Construção de um DW (datawarehouse) com, no 
mínimo, 02 (dois) datamarts customizados, sendo 
um da área tributária (ITBI, IPTU, ISS, dívida ativa e 
arrecadação) e um da área orçamentário-financeira 
(orçamento, financeiro e patrimônio), de acordo com 
o Anexo I. 

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES comunica aos licitantes e demais interessa-
dos que às 08h30min do dia 25 de maio de 2010 dará continui-
dade ao procedimento licitatório, referente ao processo em 
epígrafe. Fortaleza, 12 de maio de 2010. Victor Hugo Cabral 
de Morais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** *** 

AVISO DE SUSPENSÃO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 01/2010. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.  
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de organização, indexação informatizada, gestão 
e custódia de documentos do acervo do cadastro         
único da Secretaria Municipal de Assistência Social - 
SEMAS, (arquivos intermediário e permanente), dis-
ponibilizando toda a estrutura física necessária para 
o perfeito desempenho dos trabalhos, por um perío-
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA – HABITAFOR 

Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza – PLHISFor 

 

 
                                           FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR 

RUA NOGUEIRA ACIOLI, 1400 – 1º ANDAR - CENTRO   CEP: 60110-140 
Fortaleza-Ceará. 

Telefone: (85) 3488-3377/ FAX:3488-3372 
  

1 

 

 

 

HABITAFOR 

Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

PLHIS-FOR 
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE FORTALEZA 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA FINAL DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL – PLHIS-For (complementada e 
revisada) 
 

PRODUTO V 

 

Janeiro de 2013

O PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE FORTALEZA (PLHIS-FOR) FOI ELA-
BORADO, TODAVIA, AINDA NÃO FOI PUBLICADO OFICIALMENTE, INEXISTINDO SOB FORMA 
DE LEI. VERSÃO COMPLETA DISPONÍVEL EM: LINK : HTTP://ACERVO.FORTALEZA.CE.GOV.BR/
PESQUISA?NOME=PLANO+LOCAL+DE+HABITA%C3%87%C3%83O
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIV FORTALEZA, 27 DE NOVEMBRO DE 2006 Nº 13.459

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9116 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 

Declara de utilidade pública a 
entidade Biblioteca Gaivota. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Bibliote-
ca Gaivota, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem 
fins lucrativos, com sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, aos 17 de dias do mês de novembro de 
2006. José Carlos Veneranda da Silva - PREFEITO EM  
EXERCÍCIO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9117 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 

Declara de utilidade pública a 
entidade SOL - Solidariedade, 
Operosidade, Liberdade. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE             
LEI: Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade  
SOL - Solidariedade, Operosidade, Liberdade, pessoa júri-       
dica de direito privado, com trabalho filantrópico junto a crian-
ças e adolescentes, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta 
capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 17 de  
dias do mês de novembro de 2006. José Carlos Vene-          
randa da Silva - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9118 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 

Declara de utilidade pública a 
Sociedade Comunitária de Ha-
bitação Popular do Bairro Jan-
gurussú. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Comu-
nitária de Habitação Popular do Bairro Jangurussu, pessoa ju-
rídica de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com 
sede e foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, aos 17 de dias do mês de novembro de 2006. José Carlos 
Veneranda da Silva - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9119 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 

Declara de utilidade pública a 
Associação Cearense das Mas-
tectomizadas (Toque de Vida). 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cea-
rense das Mastectomizadas (Toque de Vida), pessoa jurídica 
de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e 
foro nesta capital. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 17 
de dias do mês de novembro de 2006. José Carlos Veneran-
da da Silva - PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9120 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 

Institui o Cadastro Único dos 
Programas Habitacionais im-
plementados no Município de 
Fortaleza e dá outras providên-
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído o Cadastro Único dos Programas Habi-
tacionais dos munícipes beneficiados pelos diversos programas 
sociais de moradia, realizados no Município de Fortaleza. Art. 
2º - O Cadastro Único dos Programas Habitacionais manterá 
por 20 (vinte) anos a qualificação dos munícipes beneficiados 
pelos programas de moradia efetuados no Município de Forta-
leza. Parágrafo Único - Para fins de início de lançamentos no 
Cadastro Único dos Programas Habitacionais serão utilizados 
os dados dos últimos 20 (vinte) anos, os quais serão atualiza-
dos permanentemente, tendo como referência a data de início 
de vigência desta lei. Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir de sua 
publicação. Art. 4º - As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 17 dias do mês de 
novembro de 2006. José Carlos Veneranda da Silva - PRE-
FEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9121 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 

Institui o Dia Municipal de Cui-
dados Paliativos de Hospice, 
na forma que indica.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Fortaleza, o 
Dia Municipal de Cuidados Paliativos de Hospice. Art. 2º - É 
determinado o dia 8 de outubro de cada ano à comemoração, 
pelo Município de Fortaleza, em praças e logradouros públicos, 
o dia estabelecido no caput do art. 1º desta lei. Art. 3º - A Pre-
feitura Municipal de Fortaleza, através do seu órgão competen-
te, adotará as providências cabíveis ao cumprimento desta lei.  
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Obriga as casas de eventos e
shows, teatros e similares a
disponibilizarem cadeiras de
rodas e/ou assentos reserva
dos para pessoas com defici
ência física, auditiva, mental e
visualnaCidadedeFortalezae
dáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicamobrigadosascasasdeeventoseshows,teatros
esimilaresadisponibilizaremcadeirasderodase/ouassentos
reservadosparapessoascomdeficiênciafísica,auditiva,men
tal e visual no Município de Fortaleza. Parágrafo Único  O
espaço e os assentos a que se refere o caput deste artigo
deverãoserposicionadosdeformaagarantiramelhorcomo
didade aos beneficiários. Art. 2º  As empresas proprietárias
dascasasdeeventos,shows,teatrosesimilaresterãooprazo
de180 (centoeoitenta) dias, a contar dadatade publicação
destaLei,paraseadequaremdeacordocomodispostonoart.
1º desta Lei. Art. 3º  Ficam as empresas proprietárias das
casasdeeventoseshows,teatroesimilaresqueinfringiremo
disposto nesta Lei sujeitas às seguintes penalidades: I —
advertência; II — multa no valor de 50 (cinquenta) UFMFs
(UnidadeFiscaldoMunicípiodeFortaleza);III—interdiçãodas
casas de eventos, shows, teatros e similares após 2 (duas)
multasconsecutivas.Art.4º EstaLeientraemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em13
de janeiro de 2015.     







Dispõesobreodireitodaspes
soas que mantenham união
estável homoafetiva à inscri
ção, como entidade familiar,
nos programas de habitação
popularnoâmbitodoMunicípio
deFortalezaedáoutrasprovi
dências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica assegurado às pessoas que mantenham união
estávelhomoafetivaodireitoàinscrição,comoentidadefamili
ar, nos programas de habitação popular desenvolvidos pela
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
(HABITAFOR),observadasasdemaisnormasprópriasaesses
programas.Art.2ºAsdespesasdecorrentesdaexecuçãoda

presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias,suplementadassenecessário.Art.3ºOPoderExe
cutivo regulamentará,noquecouber,apresenteLeinoprazo
de90(noventa)dias,acontardadatadesuapublicação.Art.
4ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revoga
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPALDEFORTALEZA,em13de janeirode2015.
      






Dispõesobreaafixaçãodecar
taz, nos estabelecimentos de
atendimento à saúde, infor
mandoodireitodopai,damãe
ou do responsável de perma
necercomseufilhoemcasode
internação,conformepreconiza
oEstatutodaCriançaedoAdo
lescente.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica obrigada a afixação de cartaz, de forma visível,
nosestabelecimentosdeatendimentoàsaúdedaredepública,
particular e de conveniados, informando aos pacientes, aos
seus familiares e ao público em geral que, de acordo com o
EstatutodaCriançaedoAdolescente,édireitodopai,damãe
oudoresponsável legalpermanecercomseusfilhosemcaso
de internação. Parágrafo Único A permanência dos pais ou
responsáveispoderáserproibidapelomédicodeplantãonos
seguintes casos: I — quando estes não apresentarem condi
çõesfísicasoupsicológicasparaacompanharofilhooututela
do; II—seestiveremsoboefeitodeálcoolouqualqueroutro
tipodedroga.Art. 2º Ocartazdeque trataoartigoanterior
deveráterasseguintescaracterísticas:I—conterotimbredo
estabelecimento; II — ser afixado em local estratégico, que
faciliteasuavisualizaçãopelopúblico;III—conteravisocomo
seguinteteor:“Deacordocomoart.12daLeinº8.069,de13
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é
direitodopai,damãeoudoresponsávelpermaneceremtem
pointegralnoscasosdeinternaçãodesuacriançaouadoles
cente, e dever do estabelecimento de atendimento à saúde
proporcionarcondiçõesparaessapermanência”. IV— teres
pecificações, medidas e localização que facilitem a leitura do
aviso. Parágrafo Único  Os dizeres do aviso deverão estar
inscritosemletradeforma,emcorvisível,comtamanhomíni
mode2cm (doiscentímetros) dealtura, demodoque fiquem
legíveis a, pelo menos, 3,00m (três metros) de distância do
observador. Art. 3º A falta de cumprimento das disposições
contidasnestaLei sujeitaráàparte infratoraamultadiáriano
valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais), dobrada em
casodereincidênciaatéquecesseainfração.Art.4ºCaberá
aoPoderExecutivoa regulamentaçãodestaLei, noquecou
ber,apóssuavigência.Art.5ºEstaLeientraemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em14
de janeiro de 2015.     
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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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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 26 DE NOVEMBRO DE 2007 Nº 13.705

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9308 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007 

Autoriza ao Município de Forta-
leza implementar o Programa 
de Subsídio à Habitação de In-
teresse Social (PSH), nos ter-
mos da Lei Federal nº 10.998, 
de 15 de dezembro de 2004, e 
Decreto nº 5.247, de 19 de ou-
tubro de 2004. 

 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          
(HABITAFOR), criada pela Lei nº 8.810, de 30 de dezembro de 
2003, autorizada a desenvolver todas as ações necessárias 
para a implementação do Programa de Subsídio à Habitação 
de Interesse Social (PSH). § 1º - O Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) objetiva oferecer acesso à 
moradia adequada às populações urbana e rural, conferindo 
prioridade às famílias de baixa renda e à mulher chefe de famí-
lia, por intermédio da concessão de subsídios. § 2º - Os recur-
sos do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 
(PSH) são operados por instituições financeiras, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por agentes financei-
ros do Sistema Financeiro de Habitação, estes na forma defini-
da pelo Conselho Monetário Nacional, e destinados, exclusi-
vamente, ao subsídio das operações de financiamento ou par-
celamento relativas à habitação de interesse social, contrata-
das com pessoa física cuja renda familiar mensal não ultrapas-
se a quantia de 03 (três) salários mínimos, tudo conforme o 
disposto na Lei Federal nº 10.998, de 15 de dezembro de 2004, 
e o Decreto nº 5.247, de 19 de outubro de 2004. Art. 2º - Cabe-
rá à administração pública municipal, através da Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), 
organizar, executar e gerenciar o processo de inscrição, sele-
ção e classificação das famílias interessadas em participar do 
programa. Art. 3º - Para a implementação do programa, fica a 
administração pública municipal, através da Fundação de De-
senvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), autori-
zada a celebrar convênio com a entidade financeira autorizada 
pelo programa. Parágrafo Único - A administração pública po-
derá celebrar aditamentos ao convênio de que trata este artigo, 
os quais deverão ter por objetivo ajustes e adequações direcio-
nadas para a consecução das finalidades do programa. Art. 4º - 
O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social   
(PSH) possui as seguintes modalidades: I - Produção de mora-
dias, que objetiva a produção de unidades habitacionais, dota-
das de padrões mínimos de habitabilidade. II - Aquisição de 
moradias, que objetiva a aquisição de unidades habitacionais 
prontas, dotadas também de padrões mínimos de habitabilida-
de. Art. 5º - No caso das modalidades descritas no art. 4º desta 
lei, o Poder Público Municipal fica autorizado a verificar a legis-
lação urbanística e ambiental, em cada modalidade do progra-
ma. § 1º - Os projetos desenvolvidos no programa deverão 

contar com a infra-estrutura básica necessária, de acordo com 
a legislação urbanística. § 2º - Poderão ser integradas aos 
projetos, mediante convênio, outras entidades, desde que tra-
gam ganhos para a produção, condução e gestão de cada 
empreendimento. § 3º - Os projetos devem ter por finalidade a 
produção e aquisição imediata de unidades habitacionais; e a 
regularização, sempre que necessário e possível das áreas 
irregulares, propiciando o atendimento às famílias objeto do 
PSH do Município. Art. 6º - Os beneficiários do programa deve-
rão apresentar documentação que permita seu cadastramento 
e seleção pela Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 
Fortaleza (HABITAFOR), além de ficarem responsáveis por 
contratar operação de crédito habitacional junto às instituições 
financeiras habilitadas, respondendo pelas obrigações dela 
decorrentes. Art. 7º - Fica autorizado o Presidente da Fundação 
de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR) a 
conceder aos beneficiários do programa instituído por esta lei a 
Concessão de Direito Real de Uso de bem público municipal, a 
título gratuito, em termo próprio. § 1º - Não poderão ser sele-
cionadas pessoas já beneficiadas com moradias em programa 
habitacionais do município ou do estado, proprietários de imó-
veis residenciais urbano ou rural, ou detentores de financia-
mento ativo no SFH, em qualquer parte do país. § 2º - O prazo 
da Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público contem-
plada nesta lei será por tempo indeterminado. § 3º - A Conces-
são de Direito Real de Uso será firmada através de termo ad-
ministrativo, que será registrado em cartório de registro de 
imóveis competente. § 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 residenciais; II - 
inclusão de cláusula de impenhorabilidade; III - impossibilidade
de transferência dos direitos concedidos sem prévia autoriza-
ção da administração municipal, sob pena de nulidade do ato; 
IV - vedação de fracionamento ou remembramento das áreas 
dadas em Concessão de Direito Real de Uso sem prévia e 
expressa autorização da concedente. § 5º - Resolver-se-á a 
Concessão de Direito Real de Uso quando ocorrer 1 (uma) das 
hipóteses seguintes: I - nos casos de desvio de finalidade. II - 
por transferência do termo a terceiros sem prévia autorização 
da HABITAFOR; III - quando, em tempo obrigatoriamente fixa-
do no termo, o concessionário não houver dado à área a desti-
nação prevista; IV - quando ocorrer descumprimento de cláusu-
la prevista no termo de concessão ou das condições estabele-
cidas no § 4º deste artigo; V - nos casos de inadimplência dos 
beneficiários, por mais de 3 (três) meses, das contribuições 
pecuniárias previstas no art. 8º, § 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 administrativa, 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 com a 
HABITAFOR. Art. 8º - A participação do município poderá se 
dar mediante a concessão de contrapartida consistente em 
destinação de recursos financeiros, em pagamento de terrenos, 
obras e/ou serviços fornecidos. § 1º - Fica o poder público 
autorizado a conceder garantia de pagamento das prestações 
relativas aos financiamentos contratados pelos beneficiários do 
programa, consistente em penhor dos recursos disponibilizados 
a estes beneficiários. § 2º - O valor relativo à garantia dos fi-
nanciamentos ficará depositado em conta caução, remunerada 
mensalmente com base na taxa SELIC, e será utilizado para 
pagamento das prestações não pagas pelos mutuários. 
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§ 3º - Os custos relativos a cada unidade serão integralizados 
com recursos do Poder Público Municipal ou por aporte com-
plementar de recursos de outras fontes, especificado em con-
vênio próprio. § 4º - Os custos aos quais se refere o § 3º deste 
artigo poderão ser ressarcidos pelos beneficiários, mediante 
pagamentos de prestação mensais conforme estipulação con-
tratual, de forma análoga às parcelas e aos prazos já definidos 
pelo programa, permitindo viabilizar a produção de novas uni-
dades habitacionais. § 5º - A contribuição dos beneficiários, 
prevista no § 4º deste artigo, será definida por ato da Fundação 
de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR). 
§ 6º - Ao final do prazo de vigência do contrato, o remanescen-
te relativo à garantia dos financiamentos, deduzidas as parce-
las não pagas pelos mutuários, os tributos e os custos devidos 
ao banco credor pela administração dos recursos; se houver 
será, devolvido ao município, que deverá destiná-lo ao Fundo 
Municipal de Habitação. § 7º - Os recursos oriundos dos pa-
gamentos descritos no § 4º deste artigo serão destinados ao 
Fundo Municipal de Habitação, para atender aos fins a que se 
destinam. § 8º - Os pagamentos serão feitos na sede da Fun-
dação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABI-
TAFOR) ou em outro local indicado pela mesma. Art. 9º - Terão 
prioridade para os benefícios desta lei aqueles com menor 
renda familiar, como também aqueles com o maior número de 
filhos, respectivamente. Art. 10 - As despesas para a execução 
da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária 
própria; suplementada, se necessário. Art. 11 - Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 20 de novembro de 2007. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12296 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, u-
sando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 150, 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, LV da Constituição da 
República, a garantir a ampla defesa com os recursos a ela 
inerentes a todos os litigantes em processos administrativos. 
CONSIDERANDO que a advocacia é função essencial à justi-
ça, de acordo com o art. 133 da Constituição Federal. CONSI-

DERANDO o enunciado na Súmula nº 343, do Superior Tribu-
nal de Justiça, de que “é obrigatório a presença de advogado 
em todas as fases do processo administrativo disciplinar. 
CONSIDERANDO que tem sido constante objetivo da atual 
Administração Pública do Município de Fortaleza a obediência 
aos parâmetros constitucionais, em especial aqueles definido-
res de direitos e garantias fundamentais. DECRETA: Art. 1º - É 
obrigatório a presença do advogado em todas as fases do 
processo administrativo disciplinar no âmbito da Administração 
Pública do Município de Fortaleza, devendo todos os órgãos da 
Administração Pública Municipal, em especial, a Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar da Procuradoria Geral do 
Município, adotar providências no sentido da fiel execução 
deste decreto. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogada qualquer disposição em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 20 
de novembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEI-
TA DE FORTALEZA. Martônio Mont’Alverne Barreto Lima - 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. 

*** *** *** 

INFORMAÇÕES E DESPACHOS 

PROCESSO Nº 1627/2007-GP 

1 - Ciente 01/novembro/2007. 
 2 - Trata-se de solicitação de autorização para 
prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 84/2006, celebra-
do entre o Município de Fortaleza e a empresa AD2M COMU-
NICAÇÃO LTDA, vencedora da Tomada de Preço nº 04/2006, 
cujo objeto é contratação de empresa para a prestação de 
serviços de monitoramento contínuo de análises quantitativa e 
qualitativa das citações sobre a Prefeitura de Fortaleza - órgão 
da administração pública direta e indireta e seus dirigentes na 
mídia televisiva e radiofônica do Município de Fortaleza, a fim 
de subsidiar os ajustes nas ações municipais. 3 - Acato o Pare-
cer nº 349/2007 da ASSEJUR-GP, datado do dia 01 de novem-
bro de 2007, pelos seus próprios fundamentos, para autorizar o 
aditamento ao contrato firmado com AD2M Comunicação Ltda, 
vencedora da Tomada de Preço nº 04/2006, possibilitando a 
prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. 4 - Publi-
que-se o presente despacho no prazo de 30 (trinta) dias. 5 - 
Devolva-se os autos à ASSEJUR para elaboração do contrato. 
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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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quando solicitado pela fiscalização; III - os veículos de sua 
propriedade estejam licenciados no Município de Fortaleza; IV - 
constituam sociedade de propósito específico a que se refere o 
art. 9º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para 
execução das obras amparadas pelo PHIS/PAR ou, alternati-
vamente, realizem escrituração por centro de custos de cada 
empreendimento, nos termos da Instrução Normativa 
MPS/SRP nº 03, de 14 de julho de 2005. Parágrafo Único - O 
disposto no inciso II deste artigo somente se aplica quando 
houver, pelo menos, 2 (dois) estabelecimentos produtores dos 
referidos insumos no Município de Fortaleza, em condições de 
livre concorrência. Art. 4º - A isenção do Imposto sobre a 
Transmissão Onerosa de Bens Imóveis por Ato inter Vivos 
(ITBI), instituída pelo inciso III, art. 4º, da Lei nº 9.133, de 18 de 
dezembro de 2006, somente será efetivada, em relação aos 
imóveis de que trata esta lei, quando a escrituração e o registro 
forem realizados em cartórios desta capital. Art. 5º - Comprova-
da a utilização dos benefícios fiscais a que se refere esta lei em 
finalidade diversa daquela prevista pelo PHIS, o Poder Público 
Municipal exigirá a imediata reposição dos valores correspon-
dentes aos benefícios concedidos, sem prejuízo das penalida-
des específicas. Art. 6º - Os benefícios fiscais de que trata o 
art. 2º desta lei serão requeridos ao: I - Secretário de Finanças 
do Município, na hipótese do inciso I; II - Secretário do Meio 
Ambiente e Controle Urbano, na hipótese do inciso II. Parágra-
fo Único - A fruição dos benefícios previstos nesta lei terá início 
a partir da data do deferimento, cabendo aos citados nos inci-
sos I e II o prazo de 90 (noventa) dias para o seu deferimento 
ou não, contados a partir da data do requerimento. Art. 7º - 
Ficam isentos do ISSQN os seguintes serviços ofertados, gra-
tuitamente, por associações de classe aos associados: I - co-
brança extrajudicial; II - informações sobre banco de dados; III - 
garantia de cheques; IV - treinamentos; V - informações sobre 
o banco de empregos. Parágrafo Único - A isenção a que se 
refere o caput somente alcança aquelas atividades realizadas 
por associações de classe, quando destinadas a seus associa-
dos, na forma disposta em seus estatutos. Art. 8º - O Chefe do 
Poder Executivo Municipal expedirá os atos necessários à 
execução da presente lei. Art. 9º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
29 de outubro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9294 DE 29 DE OUTUBRO DE 2007 

Autoriza o chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal a outorgar 
Concessão de Direito Real de 
Uso de imóveis públicos, cons-
truídos ou adquiridos no âmbito 
da Política Habitacional de Inte-
resse Social de Fortaleza.  

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 1º - Fica autorizado o chefe do Poder Execu-
tivo a conceder aos beneficiários de imóveis residenciais ou 
não, construídos ou adquiridos pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, o Direito Real de Uso de bem público municipal, a 
título gratuito ou oneroso, por meio de termo administrativo
próprio, nos moldes desta lei. § 1º - Cada beneficiário receberá 
uma única vez o benefício concedido nesta lei, exceto nos 
casos expressamente permitidos pela concedente, mediante 
prévia autorização da Câmara Municipal. § 2º - Não serão be-
neficiadas: I - pessoas já contempladas com moradias em 
programas habitacionais executados pelo Governo do Estado 
do Ceará; II - detentores de imóveis obtidos através de progra-
mas de financiamento ativo do Sistema Financeiro de Habilita-

ção (SFH), em qualquer parte do país; III - proprietários de 
imóvel residencial urbano ou rural. Art. 2º - O Direto Real de 
Uso de imóveis públicos será reconhecido mediante a outorga 
do Termo de Concessão de Direito Real de Uso, título entregue 
àquelas famílias cadastradas e que estejam ocupando o imóvel 
objeto da concessão por período igual ou superior a 1 (um) 
ano, contados a partir da data de sua efetiva entrega. Parágra-
fo Único - Durante o período previsto no caput, as famílias que 
estiverem utilizando os imóveis públicos que foram entregues 
pela Prefeitura Municipal de Fortaleza farão jus somente à 
permissão de uso, que se converterá em concessão de Direito 
Real de Uso, depois de transcorrido o prazo previsto nesta lei, 
e tenham sido respeitadas as disposições estabelecidas pelo 
termo de permissão. Art. 3º - A Concessão de Direito Real de 
Uso de que trata esta lei obedecerá às seguintes condições 
gerais e uniformes: I - Utilização do imóvel segundo a destina-
ção prevista no termo; II - impossibilidade de transferência dos 
direitos concedidos sem prévia e expressa autorização da 
administração municipal, sob pena de nulidade do ato; III - 
vedação de fracionamento ou remembramento das áreas da-
das em Concessão de Direito Real de Uso sem prévia e ex-
pressa autorização da concedente. Parágrafo Único - O termo 
administrativo de concessão deverá, necessariamente, conter 
cláusulas que tratem do disposto nos incisos deste artigo. Art. 
4º - A titularidade do Termo de Concessão de Direito de Uso 
será preferencialmente feminina. Art. 5º - A Concessão de Direi-
to Real de Uso deverá ter sua inscrição e o seu cancelamento 
procedidos em cartório de registro de imóveis, ficando os emo-
lumentos a cargo do poder público. Parágrafo Único - O Termo 
de Concessão de Direito Real de Uso, quando destinado a 
programa ou projeto habitacional de interesse social, terá cará-
ter de escritura pública, sendo registrado no Cartório de Regis-
tro de Imóveis, conforme Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, art. 167, I, 40. 

CAPÍTULO II 
DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSA 

 Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a firmar Termo de Concessão de Direito Real de Uso 
Onerosa, de acordo com as diretrizes e condições estabeleci-
das no Conselho Municipal de Habitação. Parágrafo Único - Os 
recursos provenientes do aperfeiçoamento dos termos de Con-
cessão de Direito Real de Uso Onerosa se reverterão em pro-
vimento do Fundo Municipal de Habilitação (FMH), de que trata 
a Lei nº 9.132, de 18 de dezembro de 2006. Art. 7º - Conceder-
se-á onerosamente o Direito Real de Uso de Imóveis públicos: I 
- destinados àqueles com renda familiar superior a 3 (três) 
salários mínimos mensais; II - utilizados para comércio ou uso 
misto.

CAPÍTULO III 
DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO GRATUITA 

 Art. 8º - A Concessão de Direito Real de Uso de 
que trata esta lei será gratuita quando a concessionário: I - 
tenha renda familiar inferior a 3 (três) salários mínimos men-
sais; II - não seja proprietária de outro imóvel urbano ou rural; 
III - não tenha sido contemplado por outro programa habitacio-
nal promovido pelo poder público; IV - comprometa-se a utilizar 
o imóvel preponderantemente para sua própria moradia e de 
sua família. Parágrafo Único - Terão prioridade na ordem de 
entrega da concessão de que trata o caput deste artigo aqueles 
com menor renda familiar.  

CAPÍTULO IV 
DA RESOLUÇÃO 

 Art. 9º - Resolver-se-á a Concessão de Direito 
Real de Uso quando ocorrer 1 (uma) das hipóteses seguintes: I 
- abandono do imóvel por mais de 90 (noventa) dias, ocorrido 
após efetiva ocupação do concessionário; II - nos casos de 
desvio de finalidade do imóvel identificado no termo de conces-
são, sem anuência expressa da concedente; III - nos casos de 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVII FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2010 Nº 14.378

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9.682 DE 26 DE AGOSTO DE 2010 

Autoriza o Município de Forta-
leza, através da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
(SEMAS) a da Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza (HABITAFOR), a 
implantar o Programa de Loca-
ção Social, destinado a prover 
moradia para famílias de baixa 
renda, em situação de grave 
vulnerabilidade social, na forma 
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 Município de Fortaleza autorizado a implantar, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 
e da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza 
(HABITAFOR), o Programa de Locação Social, destinado a 
prover moradia provisória para famílias em situação de vulne-
rabilidade social. Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei, 
consideram-se: I - família é o grupo de pessoas com vínculos 
efetivos de convivência, independente de gênero, geração, 
parentesco ou consangüinidade; II - baixa renda se configura 
quando a soma de todo o rendimento familiar é inferior a 3 
(três) salários mínimos; III - vulnerabilidade social é o agrava-
mento da pobreza, decorrente de catástrofes, calamidades 
públicas, graves violações de direitos humanos, violência, ex-
ploração e abuso sexual, e que resultem em perda dos víncu-
los familiares e comunitários ou em situação de desabrigamen-
to, desalojamento ou situação de rua. Art. 2º - Para implemen-
tação do Programa de Locação Social, os órgãos indicados 
poderão:  I - locar imóveis de particulares, na forma da legisla-
ção aplicável; II - propor desapropriações a serem efetivadas 
pelo poder público, sempre que a situação de emergência o 
exigir; III - outorgar permissão de uso, por prazo determinado, 
aos beneficiários do Programa de Locação Social, quando se 
tratar de imóvel de órgãos ou entidades da administração pú-
blica; IV - adequar as condições físicas do imóvel destinado ao 
Programa de Locação Social às necessidades de habitabilida-
de e segurança, nele executando as reformas imprescindíveis, 
sempre de comum acordo com o proprietário, quando se tratar 
de imóvel de particulares. Art. 3º - O locador do imóvel para o 
Programa de Locação Social deverá manifestar expressamente 
sua concordância com a finalidade da locação, sendo vedada, 
no entanto, a sua escolha ou preterição de beneficiário. Art. 4º - 
Os órgãos responsáveis pela locação social deverão justificá-la 
mediante relatório técnico, assinado por profissionais habilita-
dos para os serviços de assistência social, em que se compro-
ve a situação de pobreza e se evidencie a vulnerabilidade so-
cial das famílias a serem beneficiadas e ainda: I - fará acompa-
nhamento sistemático das famílias beneficiadas, bem como 
encaminhará os seus membros para inclusão em programas 
sociais que possam contribuir para a superação da situação de 

vulnerabilidade. Art. 5º - O ingresso ao benefício da locação 
social será mediante cadastro próprio do órgão que prestá-lo, 
devendo o beneficiário comprovar a condição de pobreza e 
vulnerabilidade social, assegurada a preferência para: I - os 
que habitarem em condições subumanas em áreas de risco 
iminente ou que tenham sido atingidos por qualquer espécie de 
catástrofe; II - mulheres, idosos ou arrimos de família. Art. 6º - A 
duração do benefício da locação social, para cada família, será 
de até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, desde que perdurem os motivos de sua conces-
são. Parágrafo Único - A continuidade ou prorrogação do bene-
fício exigirá que os beneficiários comprovem a matrícula e 
freqüência escolar das crianças e adolescentes, vacinação das 
crianças e acompanhamento pré-natal das gestantes, se na 
família estiverem presentes esses segmentos. Art. 7º - Aos 
beneficiários da locação social será assegurada a inscrição em 
programas habitacionais. Art. 8º - As despesas com a execução 
do Programa de Locação Social correrão por conta de dotação 
orçamentária própria do órgão ou da entidade da administração 
municipal, suplementada se necessário. Art. 9º - O Poder Exe-
cutivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar de sua publicação. Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
26 de agosto de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9.683 DE 26 DE AGOSTO DE 2010 

Inclui no calendário oficial de 
eventos do Município de Forta-
leza o Programa Praça Itine-
rante do Doador de Sangue. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Muni-
cípio de Fortaleza o Programa Praça Itinerante do Doador de 
Sangue. Art. 2º - Nos fins de semana em todos os bairros de 
Fortaleza serão realizadas atividades ressaltando a importância 
da doação de sangue. Art. 3º - O Poder Executivo, através da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apoiará o Programa 
Praça Itinerante do Doador de Sangue, em parceria com o 
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE). 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de agosto de 2010. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9.684 DE 26 DE AGOSTO DE 2010 

Institui no âmbito do Município 
de Fortaleza, a Semana de 
Combate à Doença de Chagas, 
na forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Combate à Doença de 
Chagas, a ser comemorada anualmente sempre no período
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 17 DE AGOSTO DE 2011 Nº 14.612

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI N° 9798, DE 08 DE AGOSTO DE 2011

Altera a Lei Municipal nº 
9.682/10, que dispõe sobre o 
Programa de Locação Social. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei Municipal n° 
9.682, de 26 de agosto de 2010, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: “Art. 1º - Fica o Município de Fortaleza 
autorizado a implantar o Programa de Locação Social, por meio 
da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza 
(HABITAFOR), da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortale-
za e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), 
destinado a prover moradia provisória para famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social e nos casos previstos no art. 5º 
desta Lei. Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei, conside-
ram-se: I - órgãos e entidades da administração municipal são 
os de execução da administração direta, indireta e fundacional, 
vinculados ao Poder Executivo, e que tenham como atividades 
fins a proteção de pessoas e/ou a prestação de serviços volta-
dos para os direitos e garantias sociais; II - família é o grupo de 
pessoas com vínculos efetivos de convivência, independente 
de gênero, geração, parentesco ou consanguinidade; III - baixa 
renda se configura quando a soma de todo o rendimento fami-
liar é inferior a 3 (três) salários mínimos; IV - vulnerabilidade 
social é o agravamento da pobreza, decorrente de catástrofes, 
calamidades públicas, graves violações de direitos humanos, 
violência, condição física, exploração e abuso sexual, que re-
sultem em perdas dos vínculos familiares e comunitários ou em 
situação de desabrigamento ou desalojamento. Art. 2º - Para 
gestão, execução e monitoramento do Programa de Locação 
Social, fica o Município de Fortaleza autorizado a criar um con-
selho gestor, constituído pela HABITAFOR, a Guarda Municipal 
e Defesa Civil de Fortaleza e a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social (SEMAS), com as respectivas funções: I - Guarda 
Municipal e Defesa Civil de Fortaleza: execução do programa 
de acordo com as modalidades de implementação do progra-
ma, conforme este artigo, com anuência do conselho gestor; 
cadastramento e monitoramento permanente da situação de fa-
mílias em áreas de risco em parceria com a HABITAFOR; II - 
HABITAFOR: cadastramento das famílias, acompanhamento de 
todo o processo de locação social junto às famílias beneficiá-
rias, verificação de ocupação das famílias quando já se encon-
trarem nos imóveis locados, inscrição das famílias em progra-
mas habitacionais, acompanhamento das famílias ao término 
do período de benefício do Programa de Locação Social; ca-
dastramento e encaminhamento de famílias em situação provi-
sória de desalojamento por estarem em processo de reassen-
tamento em conjuntos habitacionais; III - SEMAS: inscrição das 
famílias cadastradas no cadastro único, encaminhamento das 
famílias para programas sociais e de qualificação profissional. 
Parágrafo Único - Para implementação do Programa de Loca-
ção Social, a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, po-
derá, com a anuência do conselho gestor responsável pela lo-
cação social: I - locar imóveis de particulares, na forma da Le-

gislação aplicável; II - propor desapropriações a serem efetiva-
das pelo poder público, sempre que a situação de emergência 
o exigir; III - outorgar permissão de uso por prazo determinado 
aos beneficiários do Programa de Locação Social, quando se 
tratar de imóvel de órgãos ou entidades da administração pú-
blica; IV - adequar as condições físicas do imóvel destinado ao 
Programa de Locação Social às necessidades de habitabilida-
de, acessibilidade e segurança, nele executando as reformas 
necessárias, sempre de comum acordo com o proprietário, 
quando se tratar de imóvel de particulares; V - conceder benefí-
cio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) destinados ao 
fim proposto nesta legislação, tendo este valor o reajuste pre-
visto pelo INPC ou outro índice aceito oficialmente nas negocia-
ções imobiliárias. Art. 3º - O locador do imóvel para o Programa 
de Locação Social deverá manifestar expressamente sua con-
cordância com a finalidade da locação, sendo vedada, no en-
tanto, a sua escolha ou preterição na qualidade de beneficiário. 
Art. 4º - A Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza deverá 
justificar suas iniciativas na gestão do programa mediante rela-
tório técnico, em que se comprove a situação de pobreza e se 
evidencie a vulnerabilidade social das famílias a serem benefi-
ciadas. Parágrafo Único - A Guarda Municipal e Defesa Civil de 
Fortaleza fará o acompanhamento sistemático das famílias be-
neficiadas, bem como encaminhará os seus membros para que 
o conselho gestor, por meio da HABITAFOR e da SEMAS, in-
clua-os em programas sociais e habitacionais que possam con-
tribuir para a superação da situação de vulnerabilidade. Art. 5º - 
O ingresso ao benefício do Programa da Locação Social será 
mediante cadastro próprio do órgão ou entidade da administra-
ção municipal - Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, 
HABITAFOR e SEMAS - que encaminhará mediante a compro-
vação da condição de pobreza e vulnerabilidade social por 
parte do beneficiário, sendo assegurada a preferência para: I - 
os que habitarem em condições subumanas, em áreas de risco 
iminente ou que tenham sido atingidos por qualquer espécie de 
catástrofe; II - mulheres em situação de violência doméstica e/ 
ou sexual, idosos, pessoas com deficiência, enfermos graves 
ou arrimos de família; III - famílias em situação de desaloja-
mento temporário, por já estarem cadastrados e se encontra-
rem em processo de reassentamento para novas unidades ha-
bitacionais; IV - pessoas em situação de moradia de rua, provi-
sória ou temporária. Art. 6º - A Guarda Municipal e Defesa Civil 
de Fortaleza, com anuência do conselho gestor do Programa 
de Locação Social, fica autorizada a atender até 500 (quinhen-
tas) famílias ou situações dos casos previstos no artigo ante-
rior, anualmente, de acordo com as condições de ingresso das 
beneficiárias, sendo a ampliação do número de atendidas 
constante neste artigo submetida à avaliação do conselho ges-
tor que a justifique e a disposição orçamentária que a suporte, 
bem como na ocorrência de decretação de estado de emergên-
cia ou de calamidade pública. ................. Art. 8º - Aos beneficiá-
rios do Programa de Locação Social será assegurada a inscri-
ção em programas habitacionais promovidos pela HABITAFOR.  
Art. 9º - As despesas com a execução do Programa de Loca-
ção Social correrão por conta de dotação orçamentária própria 
da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, suplementada 
se necessário, por doações e por captação de recursos junto 
às esferas municipal, estadual e federal. “(NR). Art. 2º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 08 de agosto de 2011. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** ***
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Regulamenta o Programa Lo
caçãoSocialnoâmbitodoMu
nicípio de Fortaleza, na forma
queindica.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesque lhesãoconferidaspeloart.83, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDE
RANDO que o Programa Locação Social foi redefinido, nos
termos da LeiMunicipal nº 10.328, de 12 demarço de 2015.
CONSIDERANDOodispostonos§§1ºe2ºdoart.3ºdaLeinº
10.328/2015.DECRETA:Art.1ºOProgramaLocaçãoSocial,
de responsabilidade da Secretaria Municipal do Desenvolvi
mentoHabitacionaldeFortaleza(HABITAFOR)edaSecretaria
MunicipaldaSegurançaCidadã(SESEC),deveráserexecuta
dodeformaintegradacomasáreasdasaúde,daAssistência
SocialedaCidadaniaeDireitosHumanos.Art.2ºParaalcan
çaroobjetivodispostonoartigoanterior,aSecretariaMunicipal
doDesenvolvimentoHabitacionaldeFortaleza(HABITAFOR)e
aSecretariaMunicipaldaSegurançaCidadã(SESEC)deverão
articularsecomosseguinteórgãos:ISecretariaMunicipaldo
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(SETRA); II  Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos
Humanos(SCDH);IIIOutrosórgãoseentidadesque,porsua
finalidade,possamcontribuirnoauxílioàsfamíliasbeneficiadas
peloprograma.ParágrafoÚnico.Aarticulaçãodequetrataeste
artigo visa, principalmente, inserir os membros das famílias
beneficiáriaspeloProgramaLocaçãoSocialemoutrosprogra
mas destinados à concessão de benefícios sociais, inserção
emprogramasdequalificaçãoprofissionalepreparaçãoparao
mercado de trabalho, proteção àmulher, ao idosoe a outros
emsituaçãodevulnerabilidadesocial,dentreoutrassituações
queexijamaarticulaçãoentreórgãosparamelhoratendimento
dasfamíliasbeneficiáriasdoProgramadequetrataaLeiMuni
cipalnº10.328/2015.Art.3º Asatividadesaseremexecuta
daspelaSecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacional
deFortaleza(HABITAFOR)emrelaçãoaoProgramaLocação
Social cingemse ao atendimento de famílias nas seguintes
situações:IFamíliasemsituaçãodedesalojamentotemporá
rio,quejáseencontremcadastradasemprogramashabitacio
nais, e estejam em processo de reassentamento para novas
unidadeshabitacionais; II Mulheresemsituaçãodeviolência
doméstica e/ou sexual, pessoas com deficiência, enfermos
graves ou arrimos de família; III  Famílias ou pessoas em
situação de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade
socialequeseencontrememsituaçãodemoradiade ruaou
emcondiçõessubumanas; IV Famílias removidasemdecor
rênciadevulnerabilidadesocial.Art.4ºAsatividadesaserem
executadas pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã
(SESEC) em relação aoProgramaLocaçãoSocial cingemse
aoatendimentode famíliasnasseguintessituações: I Famí
lias que habitem em áreas de risco iminente ou que tenham
sidoatingidaspor qualquer espéciede desastre; II  Famílias
vitimas de infortúnio público (enchentes, conflagrações, desa
bamentoseoutros)quetenhamsidoremovidasdeáreassem
condiçõesderetornoimediato,comprovadasporlaudotécnico
do órgão municipal competente. Parágrafo Único. As ações
relacionadas à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã
(SESEC) serão executadas por meio de sua Coordenadoria
EspecialdeProteçãoeDefesaCivil.Art.5ºOsórgãoseenti
dades temáticasdoPoderExecutivoMunicipal deverãoenca
minharparaaSecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabi
tacionaldeFortaleza(HABITAFOR)ouparaaSecretariaMuni
cipal daSegurançaCidadã (SESEC), conformeascompetên
ciasdefinidasnosartigos3ºe4ºdesteDecreto,asfamíliasque
se insiram nos critérios estabelecidos para participação do
Programa Locação Social, para que possa ser analisado a
possibilidadedesuainclusãonoreferidoprograma.Art.6ºO
valordobenefíciomensalaserconcedidoasfamíliasbenefici
adas pelo Programa Locação Social fica estabelecido em
R$420,00(quatrocentosevintereais).Art.7ºO limitemáxi
mo de benefícios a serem concedidos aos beneficiários do

programa Locação Social, por órgão executor do programa,
estipuladodeacordocomacapacidadeorçamentáriadoMuni
cípio, fica assim estabelecido: I  SecretariaMunicipal doDe
senvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR): Até
700benefíciosmensais;IISecretariaMunicipaldaSegurança
Cidadã (SESEC): Até 550 benefícios mensais. Art. 8º  Este
Decretoentraemvigornadatadasuapublicação,revogando
seasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMU
NICIPAL, em 12 de maio de 2015.   
      
     







Dispõe sobre o serviço a ser
prestado voluntariamente pela
PrimeiraDamadoMunicípiode
Fortaleza.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVI,daLei
Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º  O
serviçoprestadopelaPrimeiraDamadoMunicípiodeFortale
za, vinculado à Fundação da Criança e da Família Cidadã,
integrante da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateàFome,éatividadenãoremunerada,
nãogerandovinculo funcional ouempregatício, nemqualquer
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.Art.
2ºOserviçodequetrataesteDecretoseráexercidomediante
a celebração de termo de adesão firmado entre a Primeira
Dama e a Presidente da Fundação da Criança e da Família
Cidadã, denunciável unilateralmente a qualquer tempo. Pará
grafoÚnico–Oserviçoteráporobjetoapromoçãodeprojetos
e atividades daPrefeitura doMunicípiodeFortaleza, de rele
vanteinteressepúblico,pormeiodarepresentatividade,visibili
dadesocialepolíticadaPrimeiraDama.Art.3º AFundação
daCriançaedaFamíliaCidadãdisponibilizaráosmeiosmate
riaisepessoaisnecessáriosaocumprimentododispostoneste
Decreto. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em Fortaleza,
aos13demaiode2015.







Regulamenta a Lei nº 10.221,
de13dejunhode2014einsti
tui a Comissão Municipal de
ImplementaçãodoPlanoMuni
cipal pela Primeira Infância de
Fortaleza (PMPIF), o Grupo
Técnico de Trabalho e dá ou
trasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõeslegaisquelhesãoconferidaspeloart.
76,incisosIIIeVI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza,
eCONSIDERANDOodispostonoart.1ºdaLeinº10.221,de
13dejunhode2014,quecriaoPlanoMunicipalpelaPrimeira
Infância de Fortaleza (PMPIF), aprovado pela Resolução nº
21/2014, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente (COMDICA), com a finalidade de
garantiraproteçãointegral,apromoçãoeadefesadacriança
de zero a seis anos enquanto sujeito de direitos. CONSIDE
RANDOqueaaludidarecomendaçãoproporcionaráo impres
cindível suporte técnicoparaacompanhar,monitorareavaliar
aspropositurasdeações voltadasparaasdimensõesdecui
dar,educar,promoveraassistênciasocialeodireitoàcidada
nia. CONSIDERANDO ainda, a imperiosa necessidade de
disciplinaraorganizaçãoeofuncionamentodaoperacionaliza
çãodoPMPIF.DECRETA:Art. 1º Fica instituída, noâmbito
do Poder Executivo do Município de Fortaleza, a Comissão
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DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de
dezembro de 2013.     








Alterao§2ºdoart.3º,erevo
ga os incisos II e III e o pará
grafoúnicodoart.4ºdaLein°
9.817, de 14 de outubro de
2011,edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºO§2ºdoart.3ºdaLein°9.817,de14deoutubrode
2011,passaavigorarcomaseguinteredação:“§2ºAisenção
doImpostosobreaTransmissãoOnerosadeBensImóveispor
Ato interVivos(ITBI),ademais,doadquirentefinaldaunidade
habitacional,seestenderátambémàaquisiçãodoterrenodes
tinadoà construção de unidades habitacionais pelo Fundo de
ArrendamentoResidencial (FAR),dequetrataoart.2ºdaLei
n°10.188,de12defevereirode2001,epeloFundodeDesen
volvimentoSocial(FDS),instituídopelaLein°8.677/93,desde
quesejaprotocolado, juntoàSecretariadeFinançasdoMuni
cípiodeFortaleza,opedidode isençãodevidamente instruído
comaDeclaraçãodeAprovaçãodoEmpreendimento,parafins
deinclusãonoProgramaMinhaCasaMinhaVida,emitidapelo
agentefinanceiro."Art.2ºFicamrevogadososincisosIIeIIIe
oparágrafoúnicodoart.4ºdaLein°9.817,de14deoutubro
de2011.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em19dedezem
brode2013.






Dispõesobreacriaçãode490
(quatrocentasenoventa)vagas
para o serviço de transporte
individual de passageiros –
Táxi, e altera dispositivos da
Lei n° 9.430/2008, que trata
das regras para execução do
serviçode transporte individual
–Táxiedáoutrasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Ficam criadas 490 (quatrocentas e noventa) vagas
paraoserviçode transporte individualdepassageiros–Táxi,
segundo as regras dispostas nesta Lei, a serem preenchidas
soboregimedepermissão,atravésdelicitaçãoprocedidapelo
órgão gestor de transporte do Município de Fortaleza, a
ETUFOR.§1ºDasvagasaqueserefereocaputdestearti
go, 451 (quatrocentas e cinquenta e uma) serão destinadas
para o serviçode táxi convencional, 30 (trinta) parao de táxi
especialdoaeroportoe9(nove)paraoserviçodetáxiadapta
doe/oucomomobilidadereduzida,denominadodesistemade
táxiinclusivo(STI).§2ºSerãodestinados5%(cincoporcen
to) das vagasofertadaspara licitantes comdeficiência,sendo
25(vinteecinco)vagasdetransporteindividualconvencionale
2(duas)vagasdetáxiespecialdoaeroporto.§3º Casonão
sejampreenchidas todasasvagasnaconformidadeaquese
refereo§2º, as vagas remanescentesserãodisponibilizadas
paraosdemaislicitantes.Art.2ºOincisoIesuaalíneaa,os
incisosII,III,VeVIdoart.3ºdaLein°9.430,de15deoutubro
de 2008, passam a ter a seguinte redação: “Art. 3º
............................................. I —  o permissionário deverá
apresentaroprojetodoveículo,oqualdeveráseratestadopor
empresa especializada e com declaradamanutenção veicular
napraçadeFortaleza,contendoplantadoequipamentoeem
atendimentodosseguintesrequisitos,emconformidadecoma

LeiMunicipaln°9.199,de16demarçode2007,ePortarianº
185/2007/ETUFOR:(NR).a)especificaçãodarampaouplata
forma elevatória veicular, (NR). II — estar em conformidade
comasnormasdaAssociaçãoBrasileiradeNormasTécnicas
(ABNT), conforme temática de acessibilidade, considerando
suasatualizações,(NR).III—aentidadegestoradetransporte
da Prefeitura Municipal terá o prazo de 30 (trinta) dias para
analisaroprojetoaquese refereo inciso Idesteartigo, (NR)
..................................................... V— os permissionários e
condutores auxiliares aptos para operarem no serviço de táxi
adaptado deverão participar de curso específico sobre trans
porte de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida,
inclusive treinamento prático de operacionalização dos equi
pamentos,aserministradopeloórgãogestordetransporteou
entidadeouempresaespecializada,(NR).VI—apadronização
doveículoadaptadoseráamesmadafrotadetáxioraoperan
te,acrescidadosímbolointernacionaldeacesso,conformeas
normas de acessibilidade daABNT” (NR). Art. 3º Fica acres
centadoo§11aoart.5ºdaLein.9.430,de15deoutubrode
2008, com a seguinte redação: “Art. 5º
........................................................ § 11  Será permitida a
participação na licitação de expermissionários que tenham
transferido, aqualquer título, sua permissão, como tambéma
nãopermissionários, desdequeatendamaos requisitosexigi
dosnalei,observadososparâmetrosdepontuaçãoconstantes
doAnexoVdestaLei” (AC).Art.4º Ficaalteradoo textodo
incisoIVdoart.8ºdaLein.9.430,de15deoutubrode2008,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 8º
........................................................ IV — possuir taxímetro
devidamente registrado e aferido pelo Instituto de Pesos e
MedidasdoMunicípio(IPEM),conformeestabelecidonalegis
laçãometrológicavigenteenormasexpedidaspeloINMETRO”
(NR). Art. 5º  Fica alterado o inciso VII do art. 11 da Lei n°
9.430,de15deoutubrode2008,quepassaa teraseguinte
redação:Art. 11...................................VII—permissionário
que comprovadamente se envolver com prática do turismo
sexual,daprostituiçãoinfantojuvenil,edocomérciodedrogas
ilícitasououtrosilícitosnoexercíciodaatividade”(NR).Art.6º
Oparágrafoúnicodoart.16daLein°9.430,de15deoutubro
de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 16.
......................................................ParágrafoÚnicoOtempo
efetivo no exercício da atividade como condutor auxiliar do
Município de Fortaleza será fornecido pelo órgão gestor de
transporte”(NR).Art.7ºAcrescentaparágrafoaoart.6ºdeLei
n° 9.430/2008, passando o artigo a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 6º................. ParágrafoÚnico  Em caso de
falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço
será transferido a seus sucessores legítimos, nos termosdos
arts.1.829eseguintes,doTítuloIIdoLivroVdaParteespecial
daLein°10.406,de10dejaneirode2002(CódigoCivil)”(NR).
Art.8ºOsAnexosI,II,IIIeIVdaLeidaLein°9.430,de15de
outubrode2008,passamavigorarcomasalteraçõesconstan
tes nos anexos que fazem parte integrante da presente Lei.
Art. 9º  Os atuais permissionários do serviço de transporte
individual de passageiros – Táxi terão prazo de 180 (cento e
oitenta) diasparaseadaptaremàexigênciacontidano inciso
IVdoart.8ºdaLein°9.430,de15deoutubrode2008,coma
redaçãoconferidapeloart.5ºdestaLei.Art.10EstaLeientra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA,em19dedezembrode2013.



ANEXOI
ANODEFABRICAÇÃODOVEÍCULO


ITEM ANODEFABRICAÇÃO PONTOS

A ZeroQuilômetro 10

B 2013 09

C 2012 08

D 2011 07

E 2010 06
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIV FORTALEZA, 22 DE DEZEMBRO DE 2006 Nº 13.478

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9132, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006 

Institui o Conselho Municipal de 
Habitação Popular de Fortaleza 
(COMHAP), dispõe sobre o 
Fundo Municipal de Habitação 
(FMH) e dá outras providên-
cias.

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

CAPÍTULO I 
Do Conselho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza 

(COMHAP)

 Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de 
Habitação Popular de Fortaleza (COMHAP), instância colegia-
da de natureza deliberativa, vinculado à Fundação de Desen-
volvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR). Art. 2º - O 
Conselho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza                 
(COMHAP) estabelecerá o controle social da política habitacio-
nal de interesse social de Fortaleza, acompanhando, contro-
lando e avaliando a política municipal de habitação, em con-
formidade com as diretrizes e princípios consagrados na Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza, na Lei Municipal nº 8.918, 
de 24 de dezembro de 2004, Política Habitacional de Interesse 
Social (PHIS), e art. 2º do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Habitação Popular: 
I - participar da elaboração e fiscalizar a implementação dos 
planos e programas da Política Habitacional de Interesse Social 
de Fortaleza, em particular para a habitação de interesse so-
cial, deliberando sobre suas diretrizes, estratégias e priorida-
des; II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, social e 
financeira dos recursos e o desempenho dos programas e 
projetos no âmbito da Política Habitacional de Interesse Social, 
executada pelo Município, em particular pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza; III - participar do 
planejamento e do gerenciamento do Fundo de Terras, criado 
pela Lei Municipal nº 6.541, de 21 de novembro de 1989, e do 
Fundo Municipal de Habitação (FMH); IV - deliberar sobre o 
plano de aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei nº 
11.124/2005, e de outros recursos dos governos federal, esta-
dual, municipal ou repassados por meio de convênios interna-
cionais; V - deliberar sobre a proposta orçamentária anual da 
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, inclu-
indo o orçamento do Fundo Municipal de Habitação; VI - anali-
sar e opinar sobre projetos de lei no âmbito da Política Habita-
cional de Interesse Social do Município, propostos pelo Poder 
Executivo; VII - deliberar sobre as ações a serem financiadas 
com recursos do Fundo Municipal de Habitação e fiscalizar a 
movimentação dos recursos financeiros consignados para os 
programas habitacionais; VIII - constituir grupos técnicos, co-

missões especiais, temporárias ou permanentes, quando julgar 
necessário para o desempenho de suas funções; XI - estimular 
a participação e o controle popular sobre a implementação das 
políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano; X 
- possibilitar ampla informação à população e às instituições 
públicas e privadas sobre temas e questões pertinentes à polí-
tica habitacional; XI - convocar a Conferência Municipal de 
Habitação; XII - estabelecer relações com os órgãos, conselhos 
e fóruns municipais afeitos à elaboração do orçamento munici-
pal e à definição da política urbana; XIII - elaborar, aprovar e 
emendar o seu regimento interno; XIV - articular-se com as 
demais instâncias de participação popular do Município; XV - 
determinar a Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 
Fortaleza (HABITAFOR) a proceder a um  cadastramento geral 
de todas as casas entregues aos res-pectivos moradores, in-
clusive das já existentes e as dos futu-ros beneficiados, objeti-
vando evitar o privilégio de duplos be-neficiamentos e de venda 
da moradia por parte dos amparados sem a prévia autorização 
do setor de controle e avaliação da HABITAFOR. Art. 4º - O 
Conselho Municipal de Habitação Popular fiscalizará o Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social, competindo-lhe 
especificamente: I - estabelecer as diretrizes e os programas 
de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social, de acordo com os critérios definidos na Lei nº 
8.918, de 24 de dezembro de 2004, em consonância com a 
política municipal de habitação de interesse social; II - aprovar 
e encaminhar, anualmente, a proposta de orçamento do FMH e 
de seu plano de metas; III - aprovar as contas do FMH antes de 
seu envio aos órgãos de controle interno; IV - dirimir dúvidas 
quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao FMH 
nas matérias de sua competência; V - definir normas, procedi-
mentos e condições operacionais; VI - divulgar no Diário Oficial 
do Município as decisões, análises das contas do FMH e pare-
ceres emitidos. Art. 5º - São órgãos integrantes do Conselho 
Municipal de Habitação Popular de Fortaleza: I - plenário; II - 
presidência; III - vice-presidência; IV - as comissões. Art. 6º - O 
Conselho Municipal de Habitação Popular, órgão paritário, terá 
a seguinte composição: I - 8 (oito) representantes da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, sendo: a) 1 (um) representante da 
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HA-
BITAFOR); b) 1 (um) representante da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano e Infra-Estrutura (SEINF); c) 1 (um) represen-
tante da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA); d) 
1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civil; e) 1 
(um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico (SDE); f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM); g) 1 (um) repre-
sentante da Secretaria Municipal de Educação e Assistência 
Social (SEDAS); II - 1 (um) representante da Câmara Municipal 
de Fortaleza; III - 1 (um) representante da Secretaria de De-
senvolvimento Local e Regional do Estado do Ceará (SDLR); 
IV - 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal; V - 5 
(cinco) representantes da sociedade civil, sendo: a) 1 (um) 
representante de entidade profissional ligada à habitação; b) 1 
(um) representante de associação ou sindicato patronal da 
indústria da construção civil; c) 1 (um) representante de entida-
de sindical dos trabalhadores da construção civil; d) 1 (um) 
representante de organização não governamental que atue na 
área habitacional; e) 1 (um) representante de instituição de 
ensino superior ligado à área habitacional; VI - 6 (seis) repre-
sentantes de entidades comunitárias e de organizações popula-
res ligadas à habitação. Parágrafo Único - As entidades da 
sociedade civil e do movimento popular, titulares e suplentes, 
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serão eleitas na Conferência Municipal de Habitação, em ple-
nárias específicas de cada segmento, devendo posteriormente 
indicar seus respectivos representantes no Conselho Municipal 
de Habitação Popular. Art. 7º - Os representantes do Poder 
Público e seus suplentes serão indicados pelos titulares do 
respectivo órgão e nomeados pela chefe do Poder Executivo 
Municipal, assumindo suas funções após publicação no Diário 
Oficial do Município. Art. 8º - Os conselheiros titulares e suplen-
tes da sociedade civil e dos movimentos populares do                
COMHAP terão mandato de 3 (três) anos, permitida somente 1 
(uma) recondução subseqüente, e serão nomeados por decreto 
da chefe do Poder Executivo, após a indicação das entidades 
eleitas na Conferência Municipal de Habitação. Art. 9º - O  
COMHAP será presidido pelo titular da Fundação de Desenvol-
vimento Habitacional de Fortaleza, competindo-lhe: I - repre-
sentar legalmente o Conselho; II - convocar as reuniões do 
Conselho e presidi-las; III - publicar no Diário Oficial do Municí-
pio a composição do Conselho Municipal de Habitação Popular; 
IV - cumprir e fazer cumprir seu regimento interno; V - dirigir as 
atividades do Conselho e coordená-las, determinando as provi-
dências necessárias ao seu pleno desempenho; VI - promover 
ou praticar atos de gestão administrativa, necessários ao de-
sempenho das atividades do Conselho, de suas comissões 
temáticas e grupos de trabalho; VII - emitir voto de desempate, 
quando de suas deliberações. Parágrafo Único - O vice-
presidente será eleito pelo plenário entre os membros da soci-
edade civil ou de movimento popular que compõem o                  
COMHAP. Art. 10 - As funções dos membros do Conselho 
Municipal de Habitação Popular não serão remuneradas, sendo 
seu desempenho considerado como de serviço público de alta 
relevância. Parágrafo Único - A cada conselheiro titular corres-
ponderá um suplente. Art. 11 - O Conselho Municipal de Habi-
tação Popular reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, 
por convocação, onde constará a ata da reunião anterior e a 
pauta da seguinte, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, 
por iniciativa de seu presidente ou por requerimento de, no 
mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. § 1º - O quorum para 
reunião do Conselho Municipal de Habitação Popular será de, 
no mínimo, 1/3 (um terço) de seus integrantes. § 2º - As reuni-
ões extraordinárias só poderão ser convocadas pelo presidente 
do COMHAP ou por requerimento de, no mínimo, 1/3 (um ter-
ço) dos conselheiros, sempre por motivo determinado e com 
pauta precisa. Art. 12 - As deliberações do Conselho Municipal 

de Habitação Popular serão tomadas por maioria simples de 
voto, presente a maioria absoluta de seus membros, devendo 
ser materializadas sob a forma de resoluções que entrarão em 
vigor após publicação no Diário Oficial do Município. Art. 13 - O 
conselheiro ou o seu suplente perderão o mandato, antes do 
prazo, nos seguintes casos: I - ausências injustificadas por 3 
(três) reuniões seguidas ou 4 (quatro) intercaladas; II - apresen-
tar conduta incompatível com a função, conforme estabelecido 
no regimento interno; III - perda da qualidade de representante 
do órgão ou entidade que representa. § 1º - Na hipótese de 
perda do mandato, compete ao órgão ou à entidade represen-
tada indicar o substituto para concluir o mandato. § 2º - Se 
ocorrerem seguidas ausências de representantes de órgãos da 
administração pública, o presidente dará ciência do fato à chefe 
do Poder Executivo. Art. 14 - A HABITAFOR propiciará o apoio 
técnico, administrativo e financeiro ao Conselho, garantindo-lhe 
condições para o seu pleno e regular funcionamento, na forma 
determinada pelo regimento interno. Art. 15 - O COMHAP é 
órgão de deliberação plena e conclusiva, configurado pela 
reunião ordinária de seus membros, sendo que suas regras de 
funcionamento serão estabelecidas em regimento interno, que 
será aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros e enca-
minhado à chefe do Poder Executivo para promulgação por 
decreto, vigorando após publicação no Diário Oficial do Municí-
pio. § 1º - Igual procedimento será adotado na hipótese de 
alteração do regimento interno. § 2º - O regimento interno dis-
porá sobre as comissões do COMHAP e disciplinará o funcio-
namento das mesmas. Art. 16 - O COMHAP será assessorado 
por um secretário administrativo, ocupante de cargo em comis-
são, de simbologia DNS-1, lotado na Fundação de Desenvol-
vimento Habitacional de Fortaleza, com a responsabilidade da 
redação das atas, publicação das resoluções do Conselho no 
Diário Oficial do Município, guarda e conservação de documen-
tos e de outras tarefas que lhe forem atribuídas.  

CAPÍTULO II 
Do Fundo Municipal de Habitação (FMH) 

Art. 17 - O Fundo Municipal de Habitação (FMH), 
criado pela Lei nº 8.918/2004, vinculado à Fundação de De-
senvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), será 
regido por esta Lei, como instrumento de captação e aplicação 
de recursos destinados ao financiamento das ações na área de 
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habitação de interesse social. Art. 18 - O Fundo Municipal de 
Habitação (FMH) constituir-se-á do produto das receitas a se-
guir especificadas: I - recursos consignados na lei orçamentária 
anual do Município e os créditos adicionais e suplementares 
estabelecidos no transcorrer de cada exercício para o FMH; II - 
recursos provenientes de transferências do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habita-
ção de Interesse Social; III - transferências do Orçamento Geral 
da União; IV - as doações, auxílios, contribuições, subvenções 
e transferências oriundas de entidades nacionais e internacio-
nais, organizações governamentais e não governamentais 
destinados à habitação de interesse social; V - o resultado de 
aplicações financeiras dos recursos do Fundo realizadas na 
forma de lei; VI - as parcelas da arrecadação de outras receitas 
oriundas do financiamento das atividades econômicas e de 
prestações de serviços, bem como de outras transferências 
que, por força de lei, convênios ou contratos, o Fundo Munici-
pal de Habitação deva receber; VII - as doações, em espécie, 
feitas ao FMH; VIII - o saldo de exercícios anteriores; IX - a 
contrapartida financeira de parceiros em programas municipais 
na área de habitação de interesse social; X - empréstimos 
concedidos por entidades financiadoras de ações apoiadas 
pelo FMH; XI - reembolso de créditos concedidos a beneficiá-
rios de programas amparados pelo FMH, bem como as respec-
tivas multas e juros; XII - recursos oriundos de beneficiários de 
imóveis de programas habitacionais municipais ou através de 
contratos, convênios e taxas de qualquer natureza; XIII - recur-
sos oriundos das receitas correspondentes à outorga onerosa 
do direito de construir, conforme estabelecido no Plano Diretor; 
XIV - recursos oriundos de alienações, na forma da lei, de 
ativos do FMH; XV - recursos provenientes de quaisquer taxas 
instituídas ou cobradas pela HABITAFOR ou em virtude de 
venda de editais de suas licitações ou de quaisquer licitações 
com recursos do FMH; XVI - recursos provenientes do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), que lhe forem repassados, nos 
termos e condições estabelecidos pelo respectivo Conselho 
Deliberativo; XVII - outras receitas que venham a ser legalmen-
te instituídas. Art. 19. As despesas do Fundo Municipal de Habi-
tação (FMH) constituir-se-ão de: I - financiamento total ou par-
cial a projetos, ações e programas no âmbito da habitação de 
interesse social do Município, desenvolvidos pela HABITAFOR; 
II - pagamento da prestação de serviços por entidades conve-
niadas em projetos específicos de habitação de interesse so-
cial; III - aquisição de material permanente de consumo e de 
outros insumos, bem como o pagamento de pessoal, necessá-
rios ao desenvolvimento dos programas e ações de habitação 
de interesse social; IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle das ações de habitação de interesse social; V - desen-
volvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos na área da habitação de interesse social; VI 
- atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e ina-
diável, necessárias à execução dos programas, ações e proje-
tos na área da habitação de interesse social, nos termos desta 
Lei; VII - desenvolvimento de atividades educativas no âmbito 
da política habitacional de interesse social. Art. 20 - O Fundo 
Municipal de Habitação será administrado pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, competindo-lhe as 
providências necessárias à administração e gestão do Fundo. 
Art. 21 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Habitação: I 
- disponibilidades monetárias em bancos e instituições financei-
ras; II - quaisquer direitos que porventura o FMH venha a cons-
tituir; III - bens móveis e imóveis doados com ou sem ônus 
destinados à política habitacional do Município, inclusive os 
imóveis provenientes do Fundo de Terras. Art. 22 - Os recursos 
que compõem o Fundo Municipal de Habitação serão deposita-
dos, exclusivamente, em banco da rede oficial, em conta espe-
cífica do Fundo. Parágrafo Único - Fica autorizada a criação de 
subcontas para a movimentação específica de programas e 
ações de habitação de interesse social. Art. 23 - As transferên-
cias de recursos para organizações governamentais e organi-
zações não governamentais dar-se-ão somente mediante con-
vênios, contratos, acordos e/ou similares, observada a legisla-

ção em vigor, e de conformidade com a Política Habitacional de 
Interesse Social do Município. Parágrafo Único - Os convênios, 
contratos, acordos e/ou similares, que cuidem de transferências 
de recursos para organizações governamentais e organizações 
não governamentais, deverão ser publicados, obrigatoriamente, 
no Diário Oficial do Município de Fortaleza, e remessa de suas 
cópias para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Ceará. 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais 

Art. 24 - O Fundo Municipal de Habitação terá vi-
gência ilimitada e será regulamentado por decreto da chefe do 
Poder Executivo Municipal. Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio, especialmente a Lei nº 8.214, de 04 de dezembro de 1998, 
e a Lei nº 8.383, de 30 de novembro de 1999. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de dezembro 
de 2006. 

Luizianne de Oliveira Lins 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9133, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera a legislação tributária 
municipal relativamente ao Im-
posto sobre a Transmissão 
Onerosa de Bens Imóveis por 
Ato Inter Vivos (ITBI) e dá ou-
tras providências. 

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

CAPÍTULO I 
Dos Elementos do Imposto sobre a Transmissão Onerosa de 

Bens Imóveis por Ato Inter Vivos (ITBI) 

Seção I 
Do Fato Gerador 

 Art. 1º - Fica instituído o Imposto sobre a Trans-
missão Onerosa de Bens Imóveis por Ato Inter Vivos (ITBI), 
que tem como fato gerador:  I - a transmissão, a qualquer título, 
por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imó-
veis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil; 
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia; III - a promessa ou o compro-
misso de compra e venda e de permuta de imóveis; IV - a pro-
curação em causa própria para transferência de imóveis; V - a 
procuração irrevogável e irretratável, para venda de imóveis, 
sem a apresentação e/ou a confirmação da concretização do 
negócio; VI - a cessão de direitos relativos às hipóteses de 
incidência listadas nos incisos anteriores. § 1º - O ITBI incide 
sobre bens situados no município de Fortaleza. § 2º - Na con-
cretização do negócio objeto da promessa ou da procuração, 
com o promitente comprador ou com o outorgado, não haverá 
nova incidência do imposto. 

Seção II 
Da Não Incidência 

 Art. 2º - O Imposto sobre a Transmissão Onerosa 
de Bens Imóveis por Ato Inter Vivos (ITBI) não incide sobre a 
transmissão de bens e direitos, quando: I - realizada para in-
corporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de 
capital nela inscrito; II - decorrente de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica; III - decorrente de desin-
corporarão do patrimônio da pessoa jurídica a que foram confe-
ridos, na forma do inciso I deste artigo, relativamente aos 
mesmos alienantes. § 1º - O disposto neste artigo não se aplica 
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Aprova o Estatuto da Fundação 
de Desenvolvimento Habitacio-
nal de Fortaleza - HABITAFOR 
e dá outras providências. 

 
� O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI 
e XII, da Lei Orgânica do Município. DECRETA: Art. 1º - Fica 
aprovado o Estatuto da Fundação de Desenvolvimento Habita-
cional de Fortaleza - HABITAFOR, constante do Anexo I, parte 
integrante deste Decreto. Art. 2º - O Organograma representa-
tivo da estrutura organizacional da HABITAFOR é constante do 
Anexo II, parte integrante deste Decreto. Art. 3º - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 10 de março de 2004. ���� ���������
�����������������������������������
�

ANEXO I  

TÍTULO I 
DA NATUREZA, FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADES 

� Art. 1º - A Fundação de Desenvolvimento Habita-
cional de Fortaleza - HABITAFOR, órgão da administração 
indireta do Município de Fortaleza, instituído pela Lei 8.810, de 
30 de dezembro de 2003, dotada de personalidade jurídica de 
direito público, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, tem por finalidade a 
melhoria do padrão de habitabilidade da população carente de 
Fortaleza, através do planejamento e da execução de ações 
voltadas para a promoção de habitação de interesse social, a 
oferta de infra-estrutura física a conjuntos habitacionais e a 
urbanização de assentamentos subnormais, em permanente 
integração com as áreas relacionadas da Prefeitura. 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS�

� Art. 2º - Compete a HABITAFOR: 
 I. Definir, com a colaboração da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF e 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM, a política habitacional para o Município de Fortaleza, 
observando as disposições do Plano Diretor de Desenvolvi-
mento�Urbano - PDDU/FOR�e�do Plano Estratégico Municipal 
de Assentamentos Subnormais - PEMAS; 
 II. Elaborar, juntamente com a SEINF e com a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA, o 
Plano Municipal de Habitação, o qual deverá ser enviado para 
análise e discussão pelo Conselho Municipal de Habitação 
Popular - COMHAP, devendo receber parecer deste conselho 

sempre que preveja ações de remoção de famílias residentes 
em áreas de risco; 
 III. Realizar, juntamente com a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, 
estudos e pesquisas sobre a demanda de habitação no Municí-
pio, bem como sobre o padrão de habitabilidade das popula-
ções carentes, priorizando as residentes em áreas de risco, 
que devem ser enviados ao Conselho Municipal de Habitação 
Popular - COMHAP; 
 IV. Elaborar projetos de parcelamento do solo 
urbano destinados a programas de habitação e interesse so-
cial; 
 V. Planejar, coordenar, executar e acompanhar 
as ações de construção de habitação de interesse social e as 
ações voltadas para a promoção de infra-estrutura nos conjun-
tos habitacionais e para urbanização de assentamentos sub-
normais, a serem implantadas no âmbito das Secretarias Exe-
cutivas Regionais; 
 VI. Planejar, coordenar e acompanhar as ações 
de regularização fundiária; 
 VII. Coordenar, executar e acompanhar, quando 
estabelecido em convênios específicos, os projetos e iniciativas 
voltadas para difusão de novas tecnologias na sua área de 
atuação; 
 VIII. Planejar e acompanhar as ações de profis-
sionalização e geração de empregos, renda e promoção da 
educação e saúde da família, associadas a projetos de interes-
se social; 
 IX. Mobilizar e articular as iniciativas de organi-
zações governamentais e não-governamentais voltadas para 
habitações de interesse social; 
 X. Promover a captação de recursos de institui-
ções nacionais e estrangeiras destinados às ações voltadas 
para habitação, promoção de infra-estrutura nos conjuntos 
habitacionais e para urbanização de assentamentos subnor-
mais; 
 XI. Administrar os recursos provenientes dos 
programas de habitação; 
 XII. Atuar, como agente promotor, em programas 
de financiamentos de instituições nacionais e estrangeiras; 
 XIII. Estimular a criação de mecanismos e ins-
trumentos que visem o financiamento da produção de habita-
ções de interesse social; 
 XIV. Gerir o Fundo de Apoio aos Programas de 
Habitação e ao Projeto PRORENDA, criado pela Lei Municipal 
nº 6.919, de 11 de Julho de 1991; 
 XV. Gerir o Fundo de Terra, criado pela Lei Muni-
cipal nº 6.541, de 21 de novembro de 1989, e demais 
instrumentos de política e desenvolvimento urbano; 
 XVI. Elaborar e manter o cadastro dos beneficiá-
rios dos programas habitacionais de interesse social implanta-
dos no Município, que deverá ser disponibilizado, com suas 
atualizações, na internet e enviado para análise do Conselho 
Municipal de Habitação Popular - COMHAP; 
 XVII. Elaborar e manter o cadastro de assenta-
mentos subnormais, em áreas de risco, favelas, loteamentos 
irregulares e clandestinos, que deverá ser disponibilizado, com 
suas atualizações, na internet e enviado para análise do Con-
selho Municipal de Habitação Popular - COMHAP; 
 XVIII. Permutar áreas remanescentes de ruas e 
avenidas desapropriadas no Município de Fortaleza por glebas 
situadas no mesmo município para o desenvolvimento habita-
cional das populações carentes; 
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 XIX. Capacitar os beneficiários de programas 
habitacionais no gerenciamento das unidades habitacionais e 
das estruturas sociais e relações humanas, bem como, orientar 
os mesmos na racionalização dos recursos naturais e no bom 
uso do meio ambiente; 
 XX. Participar, juntamente com a Coordenação 
da Defesa Civil do Município, na elaboração do Plano de Ações 
Preventivas e Emergenciais nas áreas de assentamentos sub-
normais em situação de risco iminente.  
 Parágrafo Único - As competências atribuídas 
nos incisos XI e XIII deste artigo serão exercidas sem prejuízo 
das atividades desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Desen-
volvimento Sócio-Econômico – FMDS, criado pela Lei Municipal 
nº 8.068, de 08 de outubro de 1997. 
� Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos, 
poderá a HABITAFOR, com a participação da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, 
firmar convênios e contratos com instituições públicas e priva-
das, além de articular-se com as Secretarias Executivas Re-
gionais e demais órgãos municipais para obtenção de informa-
ções a serem registradas nos cadastros mantidos pela HABI-
TAFOR, contribuindo para melhoria da fiscalização das áreas 
não edificadas e/ou impróprias para habitação no Município de 
Fortaleza. 
� Parágrafo Único - Cabe a HABITAFOR, subsidi-
ar-se das deliberações do Conselho Municipal de Habitação 
Popular - COMHAP. 
 

TÍTULO II 
DO PATRIMÔNIO E RECEITA 

 
� Art. 4º� - Constitui o patrimônio da HABITAFOR 
todos os bens móveis ou imóveis doados pelo Município de 
Fortaleza para sua instalação e funcionamento, assim como 
quaisquer outros bens doados ou adquiridos por compra. 
 Art. 5º���Constituem receitas da HABITAFOR:�
 I. Transferências financeiras da União, dos Esta-
dos e dos Municípios, bem como as doações, auxílios e sub-
venções recebidas; 
 II. Rendimentos de depósitos bancários; 
 III. Rendas provenientes de aluguéis e/ou arren-
damentos; 
 IV. Receitas provenientes de prestações em 
operações de crédito, quando não devidas diretamente a agen-
tes repassadores, ou de contrapartida de beneficiários de pro-
gramas habitacionais; 
 V. Saldos oriundos de balanços; 
 VI. Receitas de convênios, contratos e fundos; 
 VII. Receitas eventuais 

 § 1º���No caso de extinção da HABITAFOR, todo 
o seu patrimônio será incorporado ao patrimônio do Município 
de Fortaleza, na ausência de destinação específica. 
� § 2º - A HABITAFOR, observada a legislação em 
vigor e mediante a prévia e expressa autorização do chefe            
do Poder Executivo Municipal, e segundo a Lei Orgânica do 
Município, poderá contrair empréstimos internos ou externos, 
para financiamento das atividades referentes às suas finalida-
des. 
 § 3º - A HABITAFOR, poderá receber doações, 
com ou sem encargos, inclusive para a constituição de fundos 
especiais e para custeio de serviços determinados. 
 

TÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO�

 
� Art. 6º - A estrutura organizacional básica da 
HABITAFOR é a seguinte: 
 I. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Conselho Fiscal 
Conselho Consultivo 

 II. ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR 
1. Presidência 

 III. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E RE-
PRESENTAÇÃO JUDICIAL 

2. Assessoria Jurídica 
3. Assessoria Técnica 

 IV. ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA 
4. Coordenadoria de Programas Habitacionais 
4.1. Célula de Projetos e Obras 
4.2. Célula de Assistência Social 
5. Coordenadoria de Gestão de Convênios, Con-

tratos, Cadastros e Regularização Fundiária 
5.1. Célula de Execução e Controle 

 V. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 
             6. Departamento Administrativo-Financeiro 

 
TÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO FISCAL 

 
 Art. 7º - O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da 
HABITAFOR, será composto de 03 (três) membros efetivos 
denominados conselheiros e igual número de suplentes, todos 
indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
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 Art. 8º - O mandato dos Conselheiros e suplentes 
será de 02 (dois) anos, permitida a recondução uma única vez, 
sendo suas funções indelegáveis. 
� Art. 9º - O Conselho Fiscal elegerá dentre seus 
membros um Conselheiro, que agirá como seu Presidente com 
mandato de 02 (dois) anos; 
 Art. 10 - Os membros do Conselho Fiscal serão 
escolhidos dentre servidores efetivos da Administração Direta 
do Poder Executivo com formação na área econômica e finan-
ceira. 
 Parágrafo único - O Conselho Fiscal terá na sua 
composição um membro efetivo e respectivo suplente repre-
sentante da Secretaria de Finanças do Município; 
� Art. 11 - Os membros do Conselho Fiscal perce-
berão um jeton�de valor equivalente a 20% (vinte por cento) da 
remuneração correspondente à gratificação de simbologia 
DNS-1, por reunião ordinária ou extraordinária realizada, limita-
do a um total de 04 (quatro) reuniões anuais. 
� Art. 12 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinari-
amente duas vezes por ano, e extraordinariamente tantas ve-
zes quantas for convocado. 
� § 1º - As reuniões extraordinárias poderão ser 
convocadas por seu Presidente, por 2/3 (dois terços) de seus 
membros ou por solicitação conjunta do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal e do Dirigente Máximo da HABITAFOR.  
� § 2º� � Das reuniões do Conselho Fiscal la-           
vrar-se-ão atas, que após lidas e aprovadas por maioria absolu-
ta de seus membros, serão rubricadas pelo Presidente, assina-
das pelos presentes no ato da aprovação e publicadas no Diá-
rio Oficial do Município – DOM no prazo de até 10 (dez) dias. 
 Art. 13���Ao Conselho Fiscal compete: 
 I. Examinar os balancetes, o balanço geral e a 
prestação de contas da HABITAFOR e emitir parecer sobre os 
mesmos; 
 II.  Efetuar, sempre que julgar necessário, dili-
gências relativas ao controle da execução do orçamento da 
HABITAFOR; 
 III. Referendar as operações de crédito a serem 
realizadas pela HABITAFOR; 
 IV. Examinar documentos, papéis e livros rela-
cionados com a administração orçamentária e financeira da 
HABITAFOR; 
 V. Emitir pareceres sobre propostas de alienação 
de bens pertencentes a HABITAFOR; 
 VI. Comunicar, por escrito, ao Presidente da 
HABITAFOR toda e qualquer irregularidade constatada no 
funcionamento da Entidade. 
 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO CONSULTIVO 

 
 Art. 14� ��O Conselho Consultivo é órgão de as-
sessoramento colegiado multidisciplinar da HABITAFOR, com-
posto por 05 (cinco) membros, 04 (quatro) efetivos, denomina-
dos Conselheiros e igual número de suplentes e 01 (um) Presi-
dente. 
� Art. 15 - O mandato dos Conselheiros e suplen-
tes será de 02 (dois) anos, permitida a recondução uma única 
vez, sendo suas funções indelegáveis. 
� Art. 16 - Os Conselheiros efetivos e suplentes 
serão designados pelo Presidente da HABITAFOR 
� Art. 17 - O Presidente do Conselho Consultivo 
será o Presidente da HABITAFOR, tendo como suplente o 
Assessor Jurídico.  
� Art. 18 - Os Conselheiros e respectivos suplentes 
serão escolhidos dentre pessoas ocupantes de cargos inte-
grantes da estrutura da HABITAFOR. 
 
� Art. 19 - A atividade de Conselheiro não será 
remunerada de nenhuma forma, contando a participação ape-
nas como relevante serviço à Administração. 
� Art. 20 - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordi-
nariamente duas vezes por ano em data definida pelo Presi-
dente para, respectivamente, apreciar a proposta orçamentária 

do ano subseqüente, e quando da prestação de contas anual 
da HABITAFOR. 
 � Art. 21 - O Conselho Consultivo reunir-se-á ex-
traordinariamente quantas vezes forem necessárias a fim de 
discutir assuntos relevantes da HABITAFOR, sempre que o 
interesse público assim o exigir, mediante convocação do Pre-
sidente ou por solicitação de 2/3 de seus membros efetivos. 
� Art. 22 - Das reuniões do Conselho Consultivo 
lavrar-se-ão atas, que após lidas e aprovadas por maioria abso-
luta de seus membros, serão rubricadas pelo Presidente, assi-
nadas pelos presentes no ato da aprovação. 
 

TÍTULO V 
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
DA PRESIDÊNCIA 

 
 Art. 23���Compete à Presidência da HABITAFOR 
exercer amplamente sua direção e administração.  
 

TÍTULO VI 
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E                          

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL 
 

CAPÍTULO I 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 
� Art. 24 - Compete à Assessoria Jurídica: 
 I. Assessorar a Presidência e os demais órgãos 
da Fundação, colaborando na solução integrada de problemas 
e iniciativas em que o conhecimento e a informação jurídicos 
possam ou devam ser utilizados, acompanhando sua efetiva 
implementação com vistas à obtenção dos resultados deseja-
dos; 
 II.� Emitir consultas, opiniões, pareceres e infor-
mações sobre assuntos de natureza jurídica de interesse da 
HABITAFOR, incluindo a análise de projetos de lei, decretos, 
estatutos, regulamentos e minutas de outros atos normativos; 
 III. Realizar estudos quanto à adoção de medidas 
de natureza jurídica, preventivas e corretivas, em decorrência 
da legislação geral ou especial, bem como de orientação nor-
mativa, jurisprudencial e doutrinaria; 
 IV. Tomar todas as iniciativas e providências 
necessárias à formação, regularidade, acompanhamento, regis-
tros e controles dos processos de licitação, dispensa e inexigi-
bilidade licitatórias, registro e cadastro de fornecedores, obser-
vada as atribuições privativas dos órgãos municipais de licita-
ção; 
 V. Elaborar, conferir, fiscalizar e visar os termos e 
as publicações de editais, contratos, convênios, formação de 
parcerias e outros acordos, bem como de suas minutas, rese-
nhas e extratos; 
 VI. Representar a Fundação em juízo ou fora 
dele, em processos judiciais ou administrativos, independente-
mente de delegação ou procuração, valendo sua manifestação, 
depoimento, compromisso ou presença em audiências como 
representação pessoal da HABITAFOR; 
 VII. Defender os interesses da Fundação que 
envolvam ou incluam negócios e aspectos jurídicos, perante 
órgãos públicos, entidades privadas e organizações não esta-
tais; 
 VIII. Articular-se com a Procuradoria Geral do 
Município, com vistas à uniformização de procedimentos no 
âmbito municipal ao desenvolvimento da aplicação de conhe-
cimento jurídico e ao cumprimento de atos e orientação norma-
tiva. 
 

CAPÍTULO II 
DA ASSESSORIA TÉCNICA 

 
� Art. 25 - Compete à Assessoria Técnica: 
 I. Prestar assessoramento à Presidência, no 
estabelecimento de políticas e diretrizes de ação, fornecendo 
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alternativas de solução para o aperfeiçoamento dos sistemas 
da Fundação; 
 II. Orientar e colaborar na formulação dos se-
guintes documentos, relativos a HABITAFOR e a participação 
de cada um de seus setores: 

a) Plano Plurianual; 
b) Diretrizes Orçamentárias; 
c) Orçamento Anual; 
d) Plano de Trabalho. 

 III.� Dar acompanhamento dos planos de trabalho 
das Coordenadorias e Células, visando ao desempenho con-
junto e integrado das metas estabelecidas; 
 IV. Reunir e analisar os relatórios das unidades 
integrantes da Fundação, consolidando-os e instrumentalizan-
do a produção de dados estatísticos; 
 V. Desenvolver atividades gerais de planejamen-
to e coordenação, facilitando o desenvolvimento institucional e 
o processo de tomada de decisões. 

 
TÍTULO VII 

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 

CAPÍTULO I 
DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 

�
� Art. 26 - Compete à Coordenadoria de Progra-
mas Habitacionais: 
 I. Promover a articulação institucional e municipal 
e a formação de parcerias com os demais setores sociais; 
 II. Exercer as funções de planejamento coorde-
nação, supervisão, avaliação e controle das atividades ligadas 
à sua área de abrangência; 
 III. Criar estratégias, normas e padrões de ope-
racionalização dos projetos e programas de forma articulada 
com o grupo garantindo a intersetorialidade das ações; 
 IV.  Participar do planejamento do órgão; 
 

SEÇÃO I 
DA CÉLULA DE PROJETOS E OBRAS 

 
� Art. 27 - Compete à Célula de Projetos e Obras: 
 I. Executar o programa de trabalho aprovado 
pela instância de subordinação, acompanhando o cumprimen-
to, pela respectiva equipe, das metas e cronograma, bem como 
avaliando, em conjunto e através dos indicadores seleciona-
dos, os resultados alcançados; 
 II. Dimensionar, elaborar e coordenar projetos de 
âmbito municipal para o atendimento de famílias residentes em 
locais vulneráveis a calamidades, intempéries ou outras condi-
ções que ponham em risco a vida ou a saúde de seus mem-
bros; 
 III. Participar dos processos de elaboração de 
projetos de parcelamento do solo relacionados a empreendi-
mentos habitacionais de interesse social; 
 IV. Elaborar e/ou avaliar orçamentos, relativos a 
obras e/ou serviços relacionados a empreendimentos habita-
cionais de interesse social; 
 V. Elaborar, em conjunto ou separadamente, 
avaliações de áreas necessárias à implantação dos Projetos 
vinculados a empreendimentos habitacionais de interesse so-
cial; 
 VI. Desenvolver a implantação de projetos de 
empreendimentos habitacionais de interesse social; 
 VII. Coordenar a aquisição de materiais de cons-
trução na execução de projetos e/ou programas de empreen-
dimentos habitacionais de interesse social; 
 VIII. Preparar prestações de contas de projetos e 
obras na medida de suas competências; 
 IX. Acompanhar a execução de obras e/ou servi-
ços, relativos aos programas desenvolvidos pelo Município na 
área habitacional; 
 X. Prestar assistência técnica para implantação e 
execução de obras e/ou serviços quando necessário; 

 XI. Desenvolver estudos e propostas sobre solu-
ções alternativas em habitação de interesse social objetivando 
a adoção de métodos de produção e barateamento de custos; 
 XII. Participar, na medida de suas competências 
das definições do orçamento anual e do plano plurianual; 
 XIII. Implantar e manter atualizados os cadastros 
afetos as suas atribuições; 
 

SEÇÃO II 
DA CÉLULA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
� Art. 28 - Compete à Célula de Assistência Social: 
 I. Executar o programa de trabalho aprovado 
pela instância de subordinação, acompanhando o cumprimen-
to, pela respectiva equipe, das metas e cronograma, bem como 
avaliando, em conjunto e através dos indicadores seleciona-
dos, os resultados alcançados; 
 II. Dimensionar, elaborar e coordenar projetos de 
âmbito municipal para o atendimento de famílias residentes em 
locais vulneráveis a calamidades, intempéries ou outras condi-
ções que ponham em risco a vida ou a saúde de seus mem-
bros; 
 III. Acompanhar o atendimento de emergência a 
famílias atingidas por intempéries ou calamidades em áreas de 
assentamentos subnormais; 
 IV. Participar da elaboração de programas e 
projetos de apoio a famílias de baixa renda visando sua auto-
organização e esforço de melhoria de vida; 
 V. Dispor de informações e orientações técnicas 
para, em conjunto com outras instituições, subsidiar o planeja-
mento e o plano de ação para geração de trabalho e renda; 
 VI. Desenvolver a implantação de projetos de 
empreendimentos habitacionais de interesse social; 
 VII. Preparar prestações de contas de projetos e 
obras na medida de suas competências; 
 VIII. Acompanhar a execução de obras e/ou 
serviços, relativos aos programas desenvolvidos pelo Município 
na área habitacional; 
 IX. Operacionalizar o trabalho de mobilização da 
comunidade; 
 X. Participar, na medida de suas competências 
das definições do orçamento anual e do plano plurianual; 
 XI. Orientar a constituição de entidades comuni-
tárias e/ou sociedades habitacionais e prestando-lhes assesso-
ria técnica na condução de programas e/ou projetos em parce-
ria com a HABITAFOR; 
 XII. Implantar e manter atualizados os cadastros 
afetos a suas atribuições; 

 
CAPÍTULO II 

DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS,           
CONTRATOS, CADASTROS E REGULARIZAÇÃO            

FUNDIÁRIA. 
�

� Art. 29 - Compete à Coordenadoria de Gestão de 
Convênios, Contratos, Cadastros e Regularização Fundiária: 
 I. Promover a articulação institucional e municipal 
e a formação de parcerias com os demais setores sociais; 
 II. Exercer as funções de planejamento coorde-
nação, supervisão, avaliação e controle das atividades ligadas 
à sua área de abrangência; 
 III. Criar estratégias, normas e padrões de ope-
racionalização dos projetos e programas de forma articulada 
com o grupo garantindo a intersetorialidade das ações; 
 IV. Participar do planejamento do órgão; 

�
SEÇÃO I 

DA CÉLULA DE EXECUÇÃO E CONTROLE 
 
� Art. 30 - Compete à Célula de Execução e Con-
trole: 
 I. Executar o programa de trabalho aprovado 
pela instância de subordinação, acompanhando o cumprimen-
to, pela respectiva equipe, das metas e cronograma, bem como 
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avaliando, em conjunto e através dos indicadores seleciona-
dos, os resultados alcançados; 
 II. Dimensionar, elaborar e coordenar projetos de 
âmbito municipal para o atendimento de famílias residentes em 
locais vulneráveis a calamidades, intempéries ou outras condi-
ções que ponham em risco a vida ou a saúde de seus mem-
bros; 
 III. Elaborar e/ou avaliar orçamentos, relativos a 
obras e/ou serviços relacionados a empreendimentos habita-
cionais de interesse social; 
 IV. Acompanhar a execução de contratos e con-
vênios no âmbito da HABITAFOR; 
 V. Promover com a assessoria do órgão compe-
tente, os processos de regularização fundiária; 
 VI. Desenvolver a implantação de projetos de 
empreendimentos habitacionais de interesse social; 
 VII. Preparar prestações de contas de projetos e 
obras na medida de suas competências; 
 VIII. Orientar a constituição de entidades comuni-
tárias e/ou sociedades habitacionais e prestando-lhes assesso-
ria técnica na condução de programas e/ou projetos em parce-
ria com a HABITAFOR; 
 IX. Participar, na medida de suas competências 
das definições do orçamento anual e do plano plurianual; 
 X. Implantar e manter atualizados os cadastros 
afetos a suas atribuições; 
 XI. Manter cadastro atualizado de entidades 
nacionais e estrangeiras cujo objeto seja pertinente à atuação 
da HABITAFOR. 
 

TÍTULO VIII 
DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
�

� Art. 31 - Compete ao Departamento Administrati-
vo-Financeiro: 
 I. Promover o atendimento dos órgãos da HABI-
TAFOR, garantindo a infra-estrutura e os insumos necessários 
ao seu funcionamento, nas áreas de sua competência; 
 II. Controlar, orientar e promover o desenvolvi-
mento das atividades administrativo-financeiras; 
 III. Articular-se com os órgãos da Secretaria de 
Administração para adoção de normas e procedimentos refe-
rentes às suas áreas de atuação; 
 IV. Coordenar, normatizar, controlar e desenvol-
ver a administração de pessoal em consonância com as diretri-
zes estabelecidas; 
 V. Supervisionar e desenvolver as atividades 
relativas à administração de material e patrimônio em conso-
nância com as diretrizes estabelecidas; 
 VI. Desenvolver atividades relacionadas com a 
administração financeira, contábil e orçamentária, articulando-
se com a Secretaria de Finanças; 
 VII. Supervisionar as atividades de controle a 
aplicação dos recursos orçamentários e extra-orçamentários, 
destinados à HABITAFOR; 
 VIII. Controlar as solicitações, aplicações e pres-
tação de contas de suprimentos de fundos; 

 
SEÇÃO I 

DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 
 
� Art. 32 - Compete à Unidade Administrativa 
� I. Nas�Atividades de Pessoal:�

a) Apreciar e opinar em assuntos relativos a di-
reitos e vantagens, deveres responsabilidades dos servidores 
submetendo tais atos à consideração superior; 

b) Encaminhar as licenças para Junta Médica 
Municipal; 

c) Controlar o início e o término de licença; 
d) Controlar e arquivar as informações referentes 

à nomeação exoneração, substituição, diárias e ajudas de 

custo e outros atos institucionais bem como preservar pêlos 
prazos legais os respectivos documentos; 

e) Efetuar o controle diário do registro do 
comparecimento do pessoal lotado no órgão; 

f) Manter atualizados e disponíveis para consul-
ta os registros de assentamento funcional dos servidores; 

g) Controlar a admissão, relotação, promoção, 
aposentadoria e demissão dos servidores do órgão; 

h) Manter organizado o sistema de documenta-
ção, legislação e normas pertinentes à administração de servi-
dores e ao regime jurídico; 

II. Nas Atividades de Material e Patrimônio: 
a) Adotar, cumprir e fazer cumprir no órgão as 

normas e procedimentos estabelecidos para a área de material 
e Patrimônio; 

b) Coordenar, providenciar e controlar a aquisi-
ção, o uso e o estoque dos materiais de consumo da HABITA-
FOR bem como adotar medidas para a sua conservação e 
racionalização; 

c) Atender os pedidos de material das diversas 
unidades do órgão mantendo atualizados os seus estoques; 

d) Programar e processar a aquisição de material 
permanente solicitado pelas unidades; 

e) Proceder ao tombamento do material adquiri-
do pelo órgão, antes do seu encaminhamento a unidade 
solicitante; 

f) Inventariar anualmente todos os bens perma-
nentes, procedendo à atualização do cadastro geral; 

g) Controlar e coordenar o atendimento das 
necessidades de transportes do órgão; 

h) Controlar o recolhimento dos veículos do ór-
gão ao final de cada expediente bem como o consumo de 
combustíveis e lubrificantes; 

i) Proceder à regularização de registro dos 
veículos do órgão; 

j) Executar e controlar os serviços de reprodução e 
encadernação de documentos do órgão; 

k) Controlar e avaliar os serviços e fornecimen-
tos terceirizados. 

�
SEÇÃO II 

DA UNIDADE FINANCEIRA 
�

 Art. 33���Compete à Unidade Financeira�
I. Nas Atividades de Contabilidade: 
a) Exercer as atividades de controle e aplicação 

dos recursos orçamentários destinados ao órgão; 
b) Acompanhar e controlar os recursos financei-

ros decorrentes de convênios, contratos ou acordos firmados 
entre o órgão e as pessoas jurídicas de direto público ou priva-
do, nacionais ou estrangeiras; 

c) Acompanhar as publicações de natureza or-
çamentária, mantendo-se e alertando os dirigentes do órgão 
devidamente informados e atualizados; 

d) Elaborar mensalmente o demonstrativo de 
execução orçamentária, remetendo-o ao responsável pelo 
planejamento e coordenação sistêmica do órgão; 

e) Acompanhar os prazos fixados para aplicação 
e comprovação de suprimento de fundos concedidos a servido-
res, qualquer que seja a forma ou regime de concessão; 

f) Prestar informações e esclarecimentos a                
agentes fiscalizadores; 

g) Controlar a execução das despesas orçamen-
tárias, propondo as medidas que julgar convenientes a regula-
rização de situações que envolvam insuficiência ou inexistência 
de recursos orçamentários. 
 II. Nas Atividades de Tesouraria: 

a) Executar o repasse autorizado de recursos or-
çamentários e/ou extra orçamentários a órgãos e associa- 
ções; 

b) Realizar emissão e lançamento dos empe-
nhos controlando os respectivos saldos e atribuições, de acor-
do com as normas vigentes sobre classificação econômica e 
programática da despesa; 
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c) Controlar os saldos orçamentários, providen-
ciando quando necessário pedido de reforço de dotação; 

d) Encaminhar a fase final de liquidação de des-
pesa, verificando se foram atendidos as formalidades legais, o 
valor e a natureza de dívida; 

e) Providenciar a relação das notas de empe-
nho, remetendo-a ao órgão designado na Secretaria das Fi-
nanças para fins de registro. 
 

TÍTULO IX 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
CAPÍTULO I 

DO PRESIDENTE 
�

 Art. 34� �� Constituem-se atribuições básicas do 
Presidente da HABITAFOR, dirigente máximo da Entidade 
nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal: 
 I. Representar a HABITAFOR em juízo ou fora 
dele; 
 II. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e 
demais normas reguladoras das atividades da HABITAFOR; 
 III. Reunir-se regularmente com os seus asses-
sores, coordenadores e integrantes dos órgãos de gerencia-
mento, para planejar, acompanhar e avaliar as ações e resulta-
dos da entidade; 
 IV. Solicitar, ou determinar em conjunto com o 
Chefe do Poder Executivo Municipal, quando necessário, a 
convocação dos membros dos Órgãos Colegiados para reunião 
extraordinária; 
 V. Assinar contratos, convênios e acordos cele-
brados pela entidade; 
 VI. Praticar atos necessários à administração de 
pessoal da entidade no que concerne à admissão, promoção, 
demissão, designação para cargos de confiança e ainda exer-
cer o poder disciplinar; 
 VII. Efetuar operações de crédito quando neces-
sário devidamente autorizados pelo Conselho Fiscal; 
 VIII. Prestar contas ao Conselho Fiscal; 
 IX. Desempenhar a representação política e 
institucional do setor específico da instituição, mantendo conta-
tos, relacionando-se com autoridades e organizações de dife-
rentes níveis administrativos; 
 X. Assessorar o Prefeito e colaborar com outros 
titulares da estrutura administrativa do Município, em assuntos 
da competência da entidade; 
 XI. Articular-se com os diversos órgãos munici-
pais, visando ampliar e otimizar recursos e benefícios para a 
população; 
 XII. Participar das reuniões do Secretariado e de 
órgãos colegiados superiores, quando convocado; 
 XIII. Acolher as solicitações e convocações da 
Câmara Municipal; 
 XIV. Avaliar em grau de recurso hierárquico, 
qualquer decisão no âmbito da instituição, ouvindo sempre a 
autoridade cuja decisão ensejou o recurso respeitados os limi-
tes legais; 
 XV. Aprovar a programação e proposta orçamen-
tária anual a serem executadas pela instituição com as altera-
ções e ajustamentos que se fizerem necessários; 
 XVI. Decidir, através de despacho conclusivo, 
assuntos de sua competência; 
 XVII. Expedir portaria e outros atos normativos 
superiores, e sobre aplicação de leis, decretos ou regulamen-
tos; 
 XVIII. Exercer outras atribuições que lhe forem 
designadas pelo Prefeito Municipal, nos limites de sua compe-
tência; 
 XIX. Presidir o Conselho Consultivo. 
 

CAPÍTULO II 
DA SECRETÁRIA DO TITULAR 

 
� Art. 35 - São atribuições da Secretária do Titular: 

 I. Responsabilizar-se pelo processo de comuni-
cação do gabinete do Presidente, no que se refere ao recebi-
mento e expedição de correspondência, ligações telefônicas, 
transmissão de fax, de e-mails e outros meios de comunicação; 
 II. Responsabilizar-se pela agenda de contatos e 
reuniões internas e externas do Presidente, bem como das 
visitas, cerimônias e entrevistas; 
 III. Digitar, datilografar, emitir, controlar e arquivar 
documentação do gabinete do Presidente; 
 IV. Receber e expedir a correspondência do 
Presidente; 
 V. Recepcionar e encaminhar devidamente as 
pessoas que procurem o gabinete do Presidente; 
 VI. Controlar o material bibliográfico de apoio ao 
gabinete; 
 VII. Solicitar e controlar material permanente e de 
consumo do gabinete do Presidente; 
 VIII. Desempenhar outras tarefas designadas 
pela presidência, compatíveis com o cargo. 
�

CAPÍTULO III 
DO ASSESSOR JURÍDICO 

�
� Art. 36 - São atribuições do Assessor Jurídico: 
 I. Coordenar e orientar os assuntos de natureza 
jurídica; 
 II. Representar a HABITAFOR em juízo ou fora 
dele por delegação; 
 III. Emitir parecer em matéria jurídica submetida 
à sua apreciação; 
 IV. Elaborar ou revisar projetos de leis, decretos 
e atos de interesse da HABITAFOR; 
 V. Realizar estudos quanto à adoção de medida 
de natureza jurídica, em decorrência da legislação geral ou 
especial e de jurisprudência firmada; 
 VI. Assessorar o Presidente e os órgãos e unida-
des da entidade em assuntos referentes à sua área de compe-
tência; 
 VII. Elaborar minutas de contratos, convênios e 
acordos; 
 VIII. Acompanhar a execução de acordos, contra-
tos e convênios; 
 IX. Acompanhar as publicações de natureza 
jurídica; 
 X. Defender os interesses da HABITAFOR que 
envolvam matéria jurídica perante repartições públicas, entida-
des privadas e demais instituições; 
 XI. Articular-se com a Procuradoria Geral do 
Município, com vistas ao cumprimento e execução dos atos 
normativos; 
 XII. Articular-se com a Procuradoria Geral do 
Município, visando à uniformidade da orientação jurídica da 
HABITAFOR; 
 XIII. Prestar assessoramento técnico jurídico à 
população assistida quando necessário ao desenvolvimento 
dos objetivos da Entidade; 
 XIV. Diligenciar sobre outros assuntos de nature-
za jurídica que lhe forem atribuídos pela Presidência. 
�

CAPÍTULO IV 
DOS ASSESSORES TÉCNICOS 

 
� Art. 37 - São atribuições comuns aos Assessores 
Técnicos; 
 I. Participar do planejamento, coordenar, supervi-
sionar e controlar as atividades para as quais foi designado; 
 II. Analisar processos técnicos e propor alternati-
vas para seu aperfeiçoamento; 
 III. Participar do planejamento estratégico e da 
programação de atividades; 
 IV. Fornecer subsídios teóricos às atividades 
relacionadas com sua área de atuação funcional; 
 V. Auxiliar o Presidente em tarefas específicas e 
no desempenho de suas atividades 
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 VI. Prestar assessoramento na montagem e 
operação de planos, projetos e processos de informação que 
tenham por objetivo respaldar as iniciativas do Presidente; 
 VII. Desempenhar outras tarefas que lhe forem 
determinadas, nos limites de sua competência legal. 
 

CAPÍTULO V 
DOS COORDENADORES 

�
� Art. 38 - São atribuições comuns aos Coordena-
dores: 
 I. Participar do planejamento do órgão; 
 II. Apresentar o programa de trabalho, com a 
definição de metas, cronograma, responsabilidades, sistema de 
acompanhamento e indicadores de resultados para os objetivos 
e atividades de sua equipe de trabalho; 
 III. Supervisionar, controlar, coordenar e avaliar 
as atividades dos servidores da equipe de trabalho; 
 IV. Prestar informações, de conformidade com as 
orientações superiores, sobre os assuntos relacionados com 
suas atividades, bem como sobre as metas e resultados do 
trabalho; 
 V. Articular a orientação técnica e a atualização 
de sua equipe, visando manter e ampliar a efetividade e a qua-
lidade dos resultados do trabalho; 
 VI. Fazer a distribuição de trabalho entre os ser-
vidores de sua equipe acompanhando, auxiliando e orientando 
o desempenho operacional; 
 VII. Auxiliar o superior hierárquico na avaliação 
de resultados e racionalização de procedimentos; 
 VIII. Promover a racionalização e manutenção do 
uso dos equipamentos, materiais e instalações físicas necessá-
rias à realização das atividades; 
 IX. Desempenhar outras tarefas compatíveis com 
a consecução de suas atribuições. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS GERENTES DE CÉLULA 

 
� Art. 39 - São atribuições comuns aos Gerentes 
de Célula, na medida de suas qualificações técnicas: 
 I. Executar o programa de trabalho aprovado 
pela instância de subordinação, acompanhando o cumprimen-
to, pela respectiva equipe, das metas e cronograma, bem como 
avaliando, em conjunto e através dos indicadores seleciona-
dos, os resultados alcançados; 
 II. Dimensionar, elaborar e coordenar projetos de 
âmbito municipal para o atendimento de famílias residentes em 
locais vulneráveis a calamidades, intempéries ou outras condi-
ções que ponham em risco a vida ou a saúde de seus mem-
bros; 
 III. Acompanhar o atendimento de emergência a 
famílias atingidas por intempéries ou calamidades em áreas de 
assentamentos subnormais; 
 IV. Propor e articular programas e projetos de 
apoio a famílias de baixa renda visando sua auto-organização 
e esforço de melhoria de vida; 
 V. Dispor de informações e orientações técnicas 
para, em conjunto com outras instituições, subsidiar o pla-
nejamento e o plano de ação para geração de trabalho e ren-
da; 
 VI. Participar dos processos de elaboração de 
projetos de parcelamento do solo relacionados a empreendi-
mentos habitacionais de interesse social; 
 VII. Participar dos processos de elaboração de 
projetos de Infra-estrutura das áreas relacionados a empreen-
dimentos habitacionais de interesse social; 
 VIII. Elaborar e/ou avaliar orçamentos, relativos a 
obras e/ou serviços relacionados a empreendimentos habita-
cionais de interesse social; 
 IX. Elaborar, em conjunto ou separadamente, 
avaliações de áreas necessárias à implantação dos Projetos 
vinculados a empreendimentos habitacionais de interesse so-
cial; 

 X. Promover com a assessoria do órgão compe-
tente, os processos de regularização fundiária; 
 XI. Desenvolver a implantação de projetos de 
empreendimentos habitacionais de interesse social; 
 XII. Coordenar a aquisição de materiais de cons-
trução na execução de projetos e/ou programas de empreen-
dimentos habitacionais de interesse social; 
 XIII. Preparar prestações de contas; 
 XIV. Acompanhar a execução de obras e/ou 
serviços, relativos aos programas desenvolvidos pelo Município 
na área habitacional; 
 XV. Prestar assistência técnica para implantação 
e execução de obras e/ou serviços quando necessário; 
 XVI. Coordenar a criação de entidades comunitá-
rias, sociedades habitacionais e prestar-lhes assessoria técnica 
na condução de programas e/ou projetos em parceria com a 
HABITAFOR; 
 XVII. Desenvolver o trabalho técnico inerente à 
sua formação no tocante a área habitacional; 
 XVIII. Operacionalizar o trabalho de mobilização 
da comunidade; 
 XIX. Desenvolver estudos e propostas sobre 
soluções alternativas em habitação de interesse social; 
 XX. Participar, na medida de suas competências 
das definições do orçamento anual e do plano plurianual suge-
rindo novos métodos de produção e barateamento de custos; 
 XXI. Definir, implantar e manter atualizados os 
cadastros afetos a suas atribuições; 
 XXII. Manter cadastro atualizado de entidades 
nacionais e estrangeiras cujo objeto sejam pertinentes ao obje-
to da HABITAFOR; 
 XXIII. Realizar outras atividades compatíveis com 
suas competências. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS ASSISTENTES TÉCNICOS 

 
� Art. 40 - São atribuições comuns aos Assistentes 
Técnicos: 
 I. Promover a realização de estudos e trabalho 
para o desenvolvimento das atividades da HABITAFOR; 
 II. Emitir pareceres e informações em processos 
sobre assuntos pertinentes a sua área de atuação; 
 III. Articular-se com outras unidades do órgão 
com vistas a integração e coordenação de ações para execu-
ção de planos, programas e projetos tendo em vista a interseto-
rialidade; 
 IV. Desempenhar outros encargos compatíveis 
com a sua área de atuação. 

�
CAPÍTULO VIII 

DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

 
� Art. 41 - São atribuições do Diretor Administrati-
vo-Financeiro: 
 I. Subsidiar o planejamento estratégico e opera-
cional da instituição; 
 II. Realizar de forma participativa, o planejamento 
operacional do órgão, definindo as metas, cronogramas, res-
ponsabilidades, sistema de acompanhamento  e indicadores de resul-
tado; 
 III. Coordenar, orientar, controlar e avaliar as 
atividades das unidades subordinadas; 
 IV. Acompanhar a realização das metas através 
dos indicadores de resultados; 
 V. Assessorar a Presidência em assuntos de sua 
competência; 
 VI. Providenciar os recursos necessários à reali-
zação dos trabalhos e distribuir tarefas visando à racionaliza-
ção administrativa e a efetividade dos resultados; 
 VII. Desenvolver metodologicamente e inovar 
operacionalmente as ações realizadas no âmbito de suas ativi-
dades; 
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 VIII. Autorizar e orientar o uso do material per-
manente e de consumo; 
 

CAPÍTULO IX 
DOS CHEFES DE UNIDADE 

 
� Art. 42 - São atribuições comuns aos Chefes de 
Unidade: 
 I. Organizar, coordenar e controlar as atividades 
desenvolvidas sob sua responsabilidade: 
 II. Participar da organização e realização de 
projetos e atividades de competência de sua unidade: 
 III. Prestar informação nos processos submetidos 
a sua apreciação; 
 IV. Desempenhar outras tarefas que lhe foram 
determinadas pelo seu superior imediato. 
 V. Determinar a organização, supervisão, contro-
le e avaliação das atividades inerentes ao Órgão, bem como de 
suas unidades subordinadas; 
 VI. Providenciar os recursos necessários à reali-
zação dos trabalhos e distribuir as tarefas visando à racionali-
dade administrativa; 
 VII. Responsabilizar-se pelo cumprimento das 
obrigações funcionais de seus subordinados; 
 VIII. Desenvolver outras atividades compatíveis 
com sua área atuação. 
 

CAPÍTULO X 
DOS ENCARREGADOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

 
� Art. 43 - São atribuições comuns aos Encarrega-
dos de Atividades Técnicas: 
 I. Prestar informações sobre os assuntos relacio-
nados com suas atividades; 
 II. Auxiliar o gerente ou superior hierárquico na 
avaliação de resultados e racionalização de procedimentos; 
 III. Promover a racionalização e manutenção do 
uso dos equipamentos, materiais e instalações físicas necessá-
rias à realização das atividades; 
 IV. Funcionar como Secretário Executivo dos Con-
selhos Consultivo e Fiscal em suas reuniões; 
 V. Preparar, manter e arquivar os documentos 
emanados das reuniões dos Conselhos Consultivo e Fiscal e 
providenciar as formalizações necessárias; 

 VI. Desempenhar outras tarefas que lhe forem 
designadas pelo superior imediato. 
 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 44 - O horário de trabalho dos servidores da 
HABITAFOR, é o estabelecido para o Serviço Público do Muni-
cípio de Fortaleza. 
� Parágrafo Único - Todos os servidores ocupantes 
de cargos comissionados deverão cumprir uma jornada de 
trabalho de acordo com a legislação vigente. 
� Art. 45 - Os servidores ocupantes de cargos 
comissionados serão substituídos por motivos de férias, de 
viagem e em outros impedimentos eventuais, até 30 (trinta) 
dias, por designação do Presidente, dentre os técnicos que 
compõem os quadros da HABITAFOR: 
 I. O Presidente pelo Assessor Jurídico; 
 II. Os Assessores Técnicos, o Assessor Jurídico, 
os Coordenadores, os Gerentes de Células e o Diretor Adminis-
trativo - Financeiro, por um técnico indicado pelo Presidente; 
 III. Os demais cargos comissionados por servido-
res indicados pelo superior imediato, mediante designação do 
Presidente da HABITAFOR. 
� Parágrafo Único - O Assessor Jurídico será subs-
tituído por um advogado, indicado pelo Presidente. 
� Art. 46 - Os cargos em comissão da HABITAFOR 
serão nomeados por Ato do Presidente, mediante aprovação 
do Prefeito Municipal. 
� Art. 47 - O organograma representativo da estru-
tura organizacional da HABITAFOR é o constante do ANEXO II 
parte integrante deste Decreto. 
� Art. 48 - Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Presidente da HABITAFOR. 
� Art. 49 - Este Estatuto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
10 de março de 2004. 
 

�������������� ���������� 
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�
ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº 11.595 DE 10 DE MARÇO DE 2004 

 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR 
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CONSELHO  

CONSULTIVO 

 
PRESIDÊNCIA 

 
CONSELHO FISCAL 

 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 
 

 

COORDENADORIA DE          
PROGRAMAS HABITACIONAIS 

UNIDADE  
ADMINISTRATIVA 

 
CÉLULA DE 

PROJETOS E OBRAS 

CÉLULA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CÉLULA DE 
EXECUÇÃO E CONTROLE 

 
UNIDADE  

FINANCEIRA 

 
ASSESSORIA 

TÉCNICA 
 

COORDENADORIA DE          
GESTÃO DE CONVÊNIOS,  

CONTRATOS, CADASTROS E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 
DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO  

FINANCEIRO 
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Denomina de JOSÉ BANDEIRA 
HOLANDA uma artéria de For-
taleza.  

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE-
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica de-
nominada de José Bandeira Holanda uma artéria de Fortaleza. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 16 de abril de 2004. ����� ��  �������������� ������
��������������������

������������
 

������������������������
��������		��
�
Atribui à Fundação de Desen-
volvimento Habitacional de For-
taleza - HABITAFOR as compe-
tências abaixo relacionadas e 
dá outras providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI, da 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERANDO a 
criação da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 
Fortaleza - HABITAFOR, através da Lei nº 8810, de 30 de de-
zembro de 2003, órgão da administração indireta do Poder 
Público Municipal, dotado de autonomia administrativa e finan-
ceira; CONSIDERANDO a extinção da Comissão de Implanta-
ção de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Infra-
Estrutura Urbana - COMHAB no mesmo ato que criou a Fun-
dação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza -               
HABITAFOR e CONSIDERANDO que a Fundação de Desen-
volvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR reúne 
atribuições na condução de projetos e programas na área de 
habitação de interesse social e de planejamento e execução de 
ações direcionadas à oferta de infra-estrutura básica aos con-
juntos habitacionais e a urbanização de assentamentos sub-
normais no Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O ge-
renciamento das ações e das licitações em andamento originá-
rias da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento -           
SEPLA, com recursos do Programa Habitar Brasil/BID, consig-
nados no orçamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Sócio-Econômico - FMDS com interveniência da extinta Comis-
são de Implantação de Projetos Habitacionais de Interesse 
Social e Infra-Estrutura Urbana - COMHAB, passam a ser geri-
das pela Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Forta-
leza - HABITAFOR. Art. 2º - Os recursos orçamentários desti-
nados a prover as licitações em andamento são os consigna-
dos no orçamento da Fundação de Desenvolvimento Habita-
cional de Fortaleza - HABITAFOR. Art. 3º - Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO DA CIDADE, em 
26 de abril de 2004. ����� ��  �������������������������
��������������

������������

� ������� ������		�� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por GERALDO RODRIGUES DE PAIVA, 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 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2003.02.0385150 5ª VEF 2002/033112 17/12/2002 IPTU 1997, 1998, 

1999, 2000, 

2001 

 

 

409404-2 

 
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 25 
de março de 2004. ����� ��  �������������� �����������
��������������

������������
�

� ������� ������		�� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por GERALDO RODRIGUES DE PAIVA, 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 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

2003.02.0380167 4ª VEF 2002/033113 17/12/2002 IPTU 1997, 1998, 

1999, 2000, 

2001 

 

 

409405-0 

 
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os 
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de 
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela 
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda 
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 25 
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Dispõe sobre a extinção da
Fundação de Desenvolvimento
Habitacional de Fortaleza
(HABITAFOR).


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaextintaaFundaçãodeDesen
volvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), fundação
pública municipal dotada de personalidade jurídica de direito
público, vinculada ao Gabinete do Prefeito. Art. 2º  Os bens
imóveisdepropriedadedaextintafundaçãoserãoincorporados
aopatrimôniodoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoOs
bens móveis, materiais e equipamentos integrantes do patri
môniodaextinta fundaçãopassarãoaopatrimôniodoMunicí
pio de Fortaleza e, após inventário, ficarão sob a guarda da
SecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacionaldeFor
taleza(HABITAFOR).Art.3º OsservidoresativosdaFunda
çãodeDesenvolvimentoHabitacionaldeFortalezaficamtrans
feridos, com seus respectivos cargos e vencimentos, para a
SecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacionaldeFor
taleza (HABITAFOR).ParágrafoÚnico Osservidoresdeque
trata este artigo integrarão o quadro especial de pessoal da
SecretariaMunicipaldoDesenvolvimentoHabitacionaldeFor
taleza (HABITAFOR), compostode cargose funçõesa serem
extintasquandovagar.Art.4ºFicamtransferidososcargosde
provimentoemcomissãodaextinta fundaçãoparaaAdminis
traçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoFica
oChefedoPoderExecutivoautorizadoatransformaroscargos
emcomissãoda extinta fundação, sem aumento de despesa,
para adequálos ànomenclatura e atribuições dos cargosem
comissão já existentes na Administração Direta. Art. 5º  O
MunicípiodeFortaleza sucederáà fundaçãoextinta em todos
seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato
administrativoou contrato, bemassimnasdemaisobrigações
pecuniárias,inclusivenasrespectivasreceitas,quepassarãoa
serrecolhidasàcontadoTesouroMunicipal.ParágrafoÚnico
A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza(HABITAFOR)adotaráasprovidênciasnecessáriasà
celebração de termos aditivos, visando à adaptação dos ins
trumentoscontratuais firmadospelaextinta fundaçãoaospre
ceitoslegaisqueregemoscontratos.Art.6ºFicaoChefedo
Executivo Municipal autorizado a proceder no orçamento da
Prefeitura,mediante Créditos Especiais, àsalterações que se
fizeremnecessáriasparaasmudançasdecorrentesdestaLei.
Parágrafo Único A Secretaria Municipal do Desenvolvimento
HabitacionaldeFortaleza(HABITAFOR)ficaautorizadaareali
zar a execução orçamentária prevista na Lei Orçamentária
Anual,consignadaemfavordaextintafundação,atéquesejam
realizadososdevidosajustesorçamentários.Art.7ºEstaLei
Complementarentraemvigornadatadesuapublicação,revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014.

      







Dispõe sobre a extinção da
Fundação de Cultura, Esporte
eTurismo(FUNCET).


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOU E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºFicaextintaaFundaçãodeCultu
ra, Esporte e Turismo (FUNCET), fundação pública municipal
dotadadepersonalidadejurídicadedireitopúblico,vinculadaà
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).
Art. 2º Osbens imóveisdepropriedadedaextinta fundação
serão incorporados ao patrimônio do Município de Fortaleza.
ParágrafoÚnico Osbensmóveis,materiais eequipamentos
integrantes do patrimônio da extinta fundação passarão ao
patrimôniodoMunicípiodeFortalezae,apósinventário,ficarão
sob a guarda da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico (SDE). Art. 3º  Ficam transferidos os cargos de
provimentoemcomissãodaextinta fundaçãoparaaAdminis
traçãoDiretadoMunicípiodeFortaleza.ParágrafoÚnicoFica
oChefedoPoderExecutivoautorizadoatransformaroscargos
emcomissãoda extinta fundação, sem aumento de despesa,
para adequálos ànomenclatura e atribuições dos cargosem
comissão já existentes na Administração Direta. Art. 4º  O
MunicípiodeFortaleza sucederáà fundaçãoextinta em todos
seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato
administrativoou contrato, bemassimnasdemaisobrigações
pecuniárias,inclusivenasrespectivasreceitas,quepassarãoa
serrecolhidasàcontadoTesouroMunicipal.ParágrafoÚnico
A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE)
adotará as providências necessárias à celebração de termos
aditivos, visando à adaptação dos instrumentos contratuais
firmadospelaextintafundaçãoaospreceitoslegaisqueregem
os contratos. Art. 5º  Fica o Chefe do Executivo Municipal
autorizado a proceder no orçamento da Prefeitura, mediante
Créditos Especiais, às alterações que se fizerem necessárias
paraasmudançasdecorrentesdestaLei.ParágrafoÚnico A
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE)
ficaautorizadaarealizaraexecuçãoorçamentáriaprevistana
LeiOrçamentáriaAnual,consignadaemfavordaextintafunda
ção, até que sejam realizados os devidos ajustes orçamentá
rios.Art.6ºEstaLeiComplementarentraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de
dezembro de 2014.     






Fixanovastarifasparaoservi
çodeTransportePúblicoCole
tivoregularecomplementarde
passageiros no Município de
Fortaleza,naformaqueindica.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83,







REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

 
 Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I - 
considerar, no processo de planejamento e execução das polí-
ticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e 
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir 
um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefí-
cios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recupe-
rando e transferindo para a coletividade parte da valorização 
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o 
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da 
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de 
saneamento ambiental e das características do sistema viário; 
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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formada por moradores das comunidades a serem beneficiadas 
pelas ações socioeducativas.  
 

Seção VII 
Do Sistema Municipal de Meio Ambiente 

 
 Art. 25 - O Sistema Municipal de Meio Ambiente 
deve definir, implantar, fortalecer e criar mecanismos para a 
efetiva execução e gestão das políticas públicas municipais 
para o meio ambiente. Art. 26 - São ações estratégicas do 
Sistema Municipal de Meio Ambiente: I - aperfeiçoar a implan-
tação do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA) com a 
função de organizar, coordenar e integrar as ações dos diferen-
tes órgãos e entidades da administração pública municipal; II - 
manter atualizado o Sistema de Informações Municipal (SIM) 
no que se refere ao meio ambiente do Município; III - imple-
mentar a gestão democrática do Fundo de Defesa do Meio 
Ambiente (FUNDEMA), através da participação direta da  soci-
edade civil e de seus segmentos; IV - democratizar o acesso 
aos recursos do Fundo de Defesa do Meio Ambiente                          
(FUNDEMA), prioritariamente por meio de editais públicos 
objetivando ações voltadas à educação ambiental, estudos, 
pesquisas e recuperação ambiental em áreas degradadas e 
unidades de conservação; V - compatibilizar o sistema de mul-
tas do Município aos valores adotados pela Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; VI - regulamentar a adoção 
de medidas compensatórias, vetando sua aplicação para infra-
tores reincidentes, sendo os recursos obtidos destinados prefe-
rencialmente ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDE-
MA); VII - incorporar no registro cadastral da Secretaria de 
Administração do Município, vinculado ao SIM, as informações 
referentes a penalidades decorrentes de crime ambiental, ex-
cluindo as pessoas jurídicas infratoras de participação em pro-
cessos licitatórios e convênios com o Município; VIII - definir a 
política municipal para o controle, licenciamento e implantação 
da publicidade exterior. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Política de Saneamento Ambiental 

 
 Art. 27 - São diretrizes da política de saneamento 
ambiental: I - universalização dos serviços de saneamento 
ambiental, em especial os serviços de abastecimento de água 
potável e de coleta e tratamento de esgotos; II - estruturação e 
adequação do sistema de manejo das águas pluviais e de 
drenagem urbana garantindo a sustentabilidade socioambien-
tal; III - garantia dos serviços de coleta e limpeza urbana, de 
coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos e 
incentivo à redução da geração de resíduos sólidos urbanos, 
de forma adequada às necessidades sociais e condições am-
bientais do Município; IV - integração das intervenções de a-
bastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das 
águas pluviais, pavimentação, limpeza urbana, instalações 
hidrossanitárias, controle de riscos, de vetores e reservatórios 
de doenças transmissíveis, bem como educação sanitária e 
ambiental; V - implantação de planos setoriais, considerando as 
diretrizes gerais fixadas pelas Conferências Municipais de 
Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente e de Saúde. § 1º - 
A prestação dos serviços de saneamento ambiental é de inte-
resse local, devendo ser prestado pelo Município, direta ou 
indiretamente, através de convênios ou contratos. § 2º - Deve-
rão ser implantados mecanismos de controle social sobre todos 
os serviços prestados no âmbito da política de saneamento 
ambiental. Art. 28 - São ações estratégicas da política de sane-
amento ambiental: I - elaborar planos diretores setoriais de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das 
águas pluviais e drenagem urbana, limpeza urbana e resíduos 
sólidos e controle de riscos ambientais, visando à universaliza-
ção dos serviços de saneamento ambiental; II - elaborar um 
plano de gestão integrada do saneamento ambiental, que esta-
belecerá metas, diretrizes gerais, recursos financeiros da políti-
ca de saneamento ambiental, com base na compatibilização, 
integração e coordenação dos planos setoriais de abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas 

pluviais, limpeza urbana e resíduos sólidos e controle de riscos 
ambientais; III - implementar programas de educação sanitária 
e ambiental em conjunto com a sociedade, para a promoção de 
campanhas e ações educativas permanentes de sensibilização 
e capacitação dos representantes da sociedade e do governo; 
IV - desenvolver e implementar um Sistema Integrado de In-
formações de Saneamento Ambiental. Art. 29 - São ações 
estratégicas para o sistema de abastecimento de água: I - 
ampliar a oferta de abastecimento de água necessária para 
garantir o atendimento à totalidade da população do Município; 
II - adotar mecanismos de financiamento do custo dos serviços 
que viabilizem o acesso da população ao abastecimento de 
água domiciliar; III - definir mecanismos de controle operacional 
para garantir a eficácia e eficiência dos serviços de abasteci-
mento de água; IV - definir metas para a redução das perdas 
de água e para a reutilização de águas servidas, bem como da 
utilização da água pluvial para uso doméstico não potável; V - 
incentivar a criação de consórcios intermunicipais com os Mu-
nicípios da Região Metropolitana de Fortaleza, objetivando 
estabelecer formas de participação na gestão dos mananciais, 
instituindo mecanismos de controle dos usos múltiplos das 
águas daqueles que abastecem Fortaleza, bem como da ocu-
pação de suas áreas de proteção. Art. 30 - São ações estraté-
gicas para o sistema de esgotamento sanitário: I - realizar in-
vestimentos visando à eliminação de qualquer contato direto 
dos habitantes da cidade com os esgotos no meio onde per-
manecem ou transitam; II - assegurar a implantação de solu-
ções de tratamento de esgoto, contemplando coleta, tratamento 
e destino final dos efluentes, em consonância com o que esta-
belece a legislação ambiental, priorizando as áreas das sub-
bacias não dotadas de infraestrutura sanitária; III - implantar 
esgotos nas áreas desprovidas de redes, especialmente na-
quelas cujos efluentes são lançados na rede de drenagem de 
águas pluviais; IV - controlar e coibir o lançamento de efluentes 
tratados ao nível primário, na rede de drenagem e recursos 
hídricos, corrigindo as situações danosas ao meio ambiente e à 
saúde pública; V - garantir a manutenção plena de todas as 
unidades operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário; 
VI - incentivar o desenvolvimento de ações visando ao empre-
go de tecnologias de reuso. Art. 31 - São ações estratégicas 
para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana: I - pro-
mover, em parceria com os Municípios da Região Metropolitana 
e o Governo do Estado, a revisão do Plano Diretor de Drena-
gem da Região Metropolitana de Fortaleza; II - revisar e imple-
mentar o Plano Diretor de Drenagem do Município; III - implan-
tar e ampliar o sistema de drenagem nas áreas críticas e na-
quelas que deverão ser adensadas, de acordo com a proposta 
de ocupação urbana contida nesta Lei; IV - assegurar o fortale-
cimento institucional dos órgãos municipais envolvidos com o 
planejamento, execução e operação do sistema de drenagem 
urbana; V - definir mecanismos de regulação e estímulo ao uso 
e ocupação do solo compatíveis com áreas de interesse para 
drenagem, definidas pelo Plano Diretor de Drenagem do Muni-
cípio, como parques lineares, área de recreação e lazer e hor-
tas comunitárias; VI - implantar medidas de prevenção de inun-
dações, incluindo controle de processos de impermeabilização, 
de movimentos de terra, de transporte e disposição de resíduos 
sólidos, combate ao desmatamento e controle da ocupação nas 
áreas de interesse para drenagem; VII - impedir a construção 
de rede de infraestrutura que obstrua as seções de vazão das 
galerias ou canais, bem como estabelecer prazos para a corre-
ção das situações inadequadas; VIII - eliminar todas as liga-
ções de esgoto irregulares e clandestinas detectadas nas gale-
rias, assegurando a sua limpeza, monitoramento e recupera-
ção; IX - implantar programas de despoluição dos recursos 
hídricos; X - investir na recuperação e melhorias das calhas 
fluviais e na recuperação dos sistemas de macro e microdrena-
gem. Art. 32. São ações estratégicas para a limpeza urbana e 
coleta de resíduos sólidos: I - garantir a toda a população a 
prestação regular do serviço de coleta de resíduos sólidos 
urbanos; II - adotar e desenvolver métodos, técnicas e proces-
sos adequados na gestão e na prestação dos serviços públicos 
de limpeza urbana; III - estimular a redução da geração de lixo 
e do desperdício dos recursos naturais; IV - implementar ges-
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tão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana para a 
totalidade da população, incluindo o tratamento e a disposição 
final ambientalmente adequados dos resíduos remanescentes; 
V - estimular a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 
VI - formular termos de parceria entre o Município e grupos 
organizados de trabalhadores autônomos, na coleta de resí-
duos sólidos, para a implantação da coleta seletiva, da reutili-
zação e da reciclagem de resíduos sólidos; VII - coibir a dispo-
sição inadequada de resíduos sólidos mediante a educação 
ambiental, a oferta de instalações para a sua disposição e a 
fiscalização efetiva; VIII - eliminar lixões clandestinos e implan-
tar medidas e ações para a recuperação socioambiental da 
área; IX - apurar a responsabilização civil do prestador do ser-
viço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambien-
tais causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua ativi-
dade; X - promover a integração e articulação entre os Municí-
pios da Região Metropolitana para o tratamento e destinação 
dos resíduos sólidos; XI - introduzir a gestão diferenciada para 
os resíduos domiciliares, industriais e hospitalares; XII - integrar 
as ações relativas aos resíduos sólidos nas 3 (três) esferas de 
governo e representações da sociedade civil, para a implanta-
ção do Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS), buscan-
do realizar a adequada gestão integrada de resíduos sólidos; 
XIII - estimular e apoiar a implantação de cooperativas de cata-
dores, bem como criar melhores condições de trabalho; XIV - 
implantar o Programa de Neutralização e Controle de Emissão 
dos Gases do Efeito Estufa (GEE) no âmbito do Poder Público 
Municipal; XV - a Prefeitura Municipal de Fortaleza fará o de-
senvolvimento do inventário de emissões de GEE, com o auxí-
lio de instituições técnicas públicas ou privadas, para viabilizar 
planos de redução e controle desses gases; XVI - a administra-
ção, dos gases e créditos gerados por esses programas com 
potencial econômico deverá ser utilizada pelo Poder Público ou 
por particular, através de concessão ou permissão.  
 

CAPÍTULO V 
Da Política de Defesa Civil 

 
 Art. 33 - São diretrizes da política de defesa civil: 
I - definição de normas, políticas, planos e procedimentos que 
visem, em caráter permanente, à prevenção, redução e erradi-
cação de risco ambiental, o socorro e a assistência à popula-
ção e a recuperação de áreas quando ameaçadas ou afetadas 
por fatores adversos, sejam naturais ou antrópicos, conside-
rando as especificidades de cada ocupação; II - articulação 
entre os setores e órgãos públicos da administração municipal 
e entidades comunitárias, com a participação de órgãos esta-
duais e federais para a política de defesa civil; III - garantia dos 
pressupostos da descentralização e da gestão de proximidade 
como modelo de atuação da Coordenadoria de Defesa Civil de 
Fortaleza, nas ações preventivas, corretivas e emergenciais, 
particularmente junto à população mais carente que ocupa 
áreas de risco. Art. 34 - São ações estratégicas da política de 
defesa civil: I - fortalecer a Coordenadoria de Defesa Civil de 
Fortaleza, dotando-a de equipe técnica permanente compatível 
com as suas atribuições; II - elaborar plano preventivo de defe-
sa civil, a ser instituído na forma da legislação específica; III - 
instituir o Conselho de Defesa Civil de Fortaleza, constituído 
por órgãos da administração municipal direta e por entidades 
da administração municipal indireta que possuam participação 
direta nas ações de defesa civil, com o papel de estabelecer as 
políticas, os planos e as bases para o planejamento e gestão 
do risco; IV - efetuar levantamento e mapeamento das áreas de 
risco, bem como estudos e planos de emergência e contingên-
cia; V - estruturar sistema de dados e informações básicas para 
o gerenciamento de emergências e contingências de riscos 
ambientais e sociais; VI - desenvolver medidas não estruturais 
e indicar medidas estruturais para os órgãos responsáveis 
pelas intervenções, urbanísticas com o intuito de prevenir ocor-
rências graves; VII - planejar, promover e acompanhar a forma-
ção dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC); VIII - 
planejar, estruturar e atualizar sistemas de alerta para informar 
a população sobre a ocorrência iminente de eventos adversos 
e de atendimento às situações de emergência; IX - planejar, em 

conjunto com outros órgãos de comunicação e educação am-
biental, campanhas de informação para redução da vulnerabili-
dade frente aos desastres, para o desenvolvimento de práticas 
preventivas e para resposta aos desastres; X - promover cam-
panhas de informação e mobilização públicas, relativas às 
ações de prevenção e de resposta a desastres; XI - propor a 
execução de ações que visem recuperar as áreas afetadas por 
desastres, mediante a adoção de medidas de caráter estrutural 
e não estrutural. 
 

CAPÍTULO VI 
Da Política de Mobilidade 

 
Seção I 

Das Diretrizes 
 
 Art. 35 - Constituem diretrizes da política de 
mobilidade urbana: I - reconhecimento da mobilidade urbana 
como indutora e instrumento da política de planejamento e 
expansão urbana; II - universalização do acesso ao transporte 
público; III - promoção da eficiência e da qualidade do sistema 
de transporte público de passageiros, garantindo a segurança e 
o bem-estar dos usuários; IV - priorização no espaço viário à 
circulação de pedestres, em especial às pessoas com deficiên-
cia e às pessoas com mobilidade reduzida, aos ciclistas e ao 
transporte público de passageiros; V - promoção de racionali-
dade, fluidez e segurança na circulação de pessoas e de veícu-
los; VI - garantia de segurança, conforto e acessibilidade, para 
as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzi-
da, aos espaços, equipamentos e serviços urbanos; VII - garan-
tia do sistema de transporte público de passageiros economi-
camente viável e sustentável; VIII - disciplinamento da circula-
ção de veículos de carga e das operações de carga e descar-
ga; IX - integração do planejamento municipal da mobilidade 
urbana com os sistemas federal e estadual atuantes no Municí-
pio; X - fortalecimento institucional da gestão da mobilidade 
urbana; XI - estímulo à participação da sociedade nas políticas 
públicas de mobilidade urbana; XII - estímulo à formação e 
especialização de técnicos na área de mobilidade, estabele-
cendo e ampliando parcerias com universidades, instituições e 
centros de pesquisa; XIII - efetivação de programas de educa-
ção contínua para a mobilidade urbana; XIV - disponibilização 
de informações, quando solicitadas, à sociedade civil, sobre os 
estudos, planos, projetos, normas e ações governamentais 
relacionadas à mobilidade urbana; XV - divulgação das ações, 
estudos, planejamentos, projetos, operação, fiscalização, ad-
ministração, e as demais ações governamentais referentes à 
mobilidade urbana; XVI - garantir a diversidade de modos de 
transporte público de passageiros. Art. 36. O Município deve 
elaborar e implementar, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da 
entrada em vigor desta Lei, o Plano Diretor de Mobilidade Ur-
bana de Fortaleza. § 1º - O Plano Diretor de Mobilidade Urbana 
deverá conter diretrizes para os seguintes planos setoriais: I - 
plano de circulação viária; II - plano de transporte público; III - 
plano de circulação de veículos de carga e de serviços e ope-
ração de carga e descarga; IV - plano cicloviário; V - plano de 
circulação de pedestres; VI - plano de pavimentação viária; VII - 
plano de regulação e controle dos polos geradores de viagens; 
VIII - plano de circulação e estacionamento de veículos nas 
centralidades do Município. § 2º O Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana deverá seguir todas as diretrizes e ações estratégicas 
da política de mobilidade de que trata esta Lei. § 3º Para a 
elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, deverão 
ser considerados os projetos e investimentos já implementados 
e previstos para o Município, bem como o plano de transporte 
urbano de Fortaleza. Art. 37. São ações estratégicas para a 
política de mobilidade: I - elaborar e, no máximo, a cada 5 
(cinco) anos, atualizar o planejamento estratégico da mobilida-
de urbana, com a efetiva participação da sociedade civil nas 
definições das prioridades e de todos os órgãos relacionados 
ao setor; II - elaborar estudos e pesquisas, de modo contínuo 
para identificar demandas; III - elaborar, no máximo, a cada 10 
(dez) anos, estudos para identificar os desejos de deslocamen-
to de pessoas e o padrão de deslocamento de veículos de 
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 O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO, SERVIÇOS PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE 
FORTALEZA - AMC, através do presente instrumento, em ob-
servância aos requisitos da Lei nº 8.666/93 e nos termos da 
análise realizada pela Comissão Permanente de Execução das 
Licitações do Município de Fortaleza sobre a proposta apresen-
tada relativa a Concorrência nº 07/2003, referente à contrata-
ção de pessoa jurídica para execução do Serviço de Manuten-
ção e Operação do Sistema CTAFOR - Controle de Tráfego em 
Área de Fortaleza e de Manutenção do Sistema Convencional 
de Semáforos Fortaleza, HOMOLOGA a licitação supra e AD-
JUDICA o seu objeto em favor da empresa: COASIN - INDUS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 62.324.033/0001-44. O 
montante global estimado da concorrência perfaz o valor de R$ 
21.732.286,11 (vinte e um milhões, setecentos e trinta e dois 
mil, duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos), de acordo 
com a proposta de preços da vencedora. A despesa deverá 
ocorrer à conta de dotação orçamentária consignada Proje-
to/Atividade 06.181.0036.1.021.0001, Elemento de Despesa 
4.4.90.051 e Fonte de Recurso 280 do orçamento da AMC. 
Publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 12 de março de 2004. 
����������������� ��������������������������������
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 ��������� ��� 	����		� - O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -         
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Processo n° 063/04, de 07.01.2004, e de con-
formidade com os artigos 12 e 13 do Decreto n° 7.810, de 
05.08.1988. RESOLVE: I - Conceder ao empregado público 
ADALBERTO BESSA SARAIVA, titular da matrícula n° 20.713, 
ocupante do cargo Gari, Licença Especial durante o período de 
01.03.2004 a 30.04.2004; e II - Revogar as disposições em 
contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE 
DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E 
URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 10 de março de 2004. �������
���������������������������������������VISTO:�����������
����������������� ����������������������������������
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Dispõe sobre medidas auxilia-
res ao saneamento básico do 
Município e dá outras providên-
cias. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os locais públicos ou privados, especialmente ao ar 
livre, que sirvam para a realização de atividades populares, 
sociais ou econômicas, fixas ou móveis, provisórias, precárias 
ou, ainda, que apresentem grande fluxo ou concentração de 
pessoas, deverão dispor de sanitários com conceito ambiental 
correto, em número suficiente à utilização adequada pelas 
pessoas, efetiva ou potencialmente presentes. § 1º - Entende-
se, para os efeitos desta Lei, por sanitário, com conceito ambi-
ental correto, aquele cujo esgoto esteja ligado, após tratamento 
primário, à rede pública de esgotamento sanitário, ou aquele 
que possua tanque segregado, inodoro e estanque, para acu-
mulação e tratamento químico de dejetos. § 2º - No caso da 
utilização de sanitário com tanque segregado para dejetos, 
sanitário químico, o mesmo deverá ser obrigatoriamente dotado 
de dosagem de produto químico, de forma a eliminar o mau 

cheiro e qualquer risco de contaminação. § 3º - Os dejetos, 
tratados segundo a forma referida no § 2º deste artigo, deverão 
ser recolhidos por meios mecânicos, inodoro, sem qualquer 
contato manual, com segurança adequada para não permitir 
vazamento de efluente ou de resíduo para o ambiente. § 4º - O 
resíduo final, tratado e recolhido na forma prevista nos §§ 2º e 
3º deste artigo, será transportado exclusivamente em veículos 
que disponham de tanques herméticos até o local da rede 
pública de esgotamento sanitário indicado, ou autorizado pela 
concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgo-
to, onde será lançado mecanicamente, mediante método inodo-
ro ou sem risco de vazamento ou contaminação. Art. 2º - Estão 
inclusos no caput do art. 1º desta Lei, de forma obrigatória, os 
seguintes locais de atividades: I - circos e parques de diver-
sões; II - canteiros, escritórios e alojamento de obras em locais 
públicos ou privados, bem como obras e/ou serviços urbanos 
em logradouros públicos, quando o prazo de execução for 
superior a 30 (trinta) dias, e a frente ou as frentes de trabalho 
distarem mais de 100 (cem) metros do canteiro do alojamento; 
III - locais de transbordo ou conexão do transporte coletivo que 
não disponham de banheiros com instalações sanitárias ade-
quadas; IV - campings; V - feiras livres ou feiras fixas; VI - trios 
elétricos e blocos carnavalescos de trio; VII - estabelecimentos 
comerciais provisórios ou precários, como barracas, de venda 
de bebidas e/ou comidas em festa de largo, carnaval e/ou es-
petáculos artísticos em logradouros; VIII - estabelecimentos 
comerciais provisórios ou precários, como barracas, de venda 
de bebidas e/ou comidas na praia, praças, e em parque muni-
cipal ou metropolitano localizado neste município; IX - áreas 
privadas ao ar livre e/ou sem infra-estrutura sanitária nas quais 
sejam realizados espetáculos ou manifestações artísticas ou 
religiosas; X - atividades similares ou assemelhadas. Art. 3º - 
Para expedição de alvará e/ou autorização de localização, 
construção, instalação ou funcionamento do estabelecimento 
ou da atividade previstos no art. 2º desta Lei, bem como nas 
hipóteses de cessão, permissão ou concessão de uso de bem 
público, os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza exigirão que os responsáveis pelo estabelecimento 
ou pela atividade providenciem instalação de sanitários, com 
conceito ambiental correto, químicos ou convencionais, em 
número adequado, os quais serão previamente vistoriados. § 1º 
- Aplica-se aos escritórios, alojamentos e canteiros de obras, 
bem como as obras e/ou serviços urbanos em logradouros 
públicos, o disposto no caput deste artigo, facultando-se, neste 
caso, a realização de vistoria após a expedição do alvará. § 2º - 
Os custos totais decorrentes da implantação, operação e ma-
nutenção dos sanitários serão arcados integralmente pelos 
responsáveis, definidos no art. 3º desta Lei. Art. 4º - Caberá ao 
órgão competente da Prefeitura Municipal de Fortaleza licenciar 
ou aprovar as empresas fabricantes e operadoras de sanitários 
químicos, inclusive veículos de transporte e lançamento de 
dejetos, bem como marcas e tipos passíveis tecnicamente de 
utilização ambiental eficaz. Art. 5º - Caberá, ainda, ao órgão 
competente da Prefeitura Municipal de Fortaleza fiscalizar o 
recolhimento e o transporte dos dejetos, na hipótese de utiliza-
ção de sanitários químicos, e do lançamento e/ou da conexão 
adequada, e tecnicamente corretos, à rede pública de esgota-
mento sanitário, em quaisquer dos casos, químicos ou conven-
cionais. Parágrafo Único - Para fiel cumprimento deste artigo, 
fica a Prefeitura Municipal de Fortaleza autorizada a celebrar 
convênios ou ajustes com a concessionária de serviços públi-
cos de abastecimento básico e/ou ao meio ambiente do Estado 
do Ceará. Art. 6º - Ficam obrigadas as empresas instaladoras e 
operadoras de sanitários químicos ou convencionais a cessão 
de espaços no local de instalação dos referidos banheiros, para 
utilização de quaisquer meios de publicidade ou propaganda. 
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias, contado a partir de sua publicação. Art. 8º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 25 de março de 2004. �������
����� �������������� �� ��������������������������
����������������������
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obrigação de assentar a respectiva população no próprio bairro 
ou nas adjacências, em condições de moradia digna, sem ônus 
para os removidos e com prazos acordados entre a população 
e a administração municipal; (AC) b) nos casos em que a re-
moção seja imprescindível para a reurbanização, mediante 
consulta obrigatória e acordo de pelo menos dois terços da 
população atingida, assegurando o reassentamento no mesmo 
bairro; (AC) II - a preservação, a proteção e recuperação do 
meio ambiente natural e cultural; (AC) III - a participação ativa 
das entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e 
na solução dos problemas, planos, programas e projetos que 
lhes sejam concernentes; (AC) IV - às pessoas com deficiência, 
a acessibilidade a edifícios públicos e particulares de freqüên-
cia aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte 
coletivo, na forma da lei; (AC) V - a utilização racional do territó-
rio e dos recursos naturais, mediante a implantação e o funcio-
namento de atividades industriais, comerciais, residenciais e 
viárias. (AC) ........... Art. 150-A - Para a execução da Política 
Urbana no Município de Fortaleza será utilizado, entre outros 
instrumentos, o de planejamento municipal através do Plano 
Diretor, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, zonea-
mento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamento anual, gestão orçamentária participativa e plano de 
desenvolvimento econômico-social. (AC), Art. 151 - .......... I - 
atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor; (NR) II - assegurar a democratiza-
ção de acesso ao solo urbano e à moradia; (NR) Art. 153 - 
............. § 1º - Nos prédios e praças construídas pelo poder 
público poderão ser colocadas obras de arte, de artistas plásti-
cos cearenses, de valor proporcional à construção realizada. 
(NR) ............ Art. 154 - O uso e ocupação do solo, através de 
construção, deverá ser autorizado previamente pelo poder 
público municipal, segundo parâmetros estabelecidos em lei. 
(NR) Parágrafo Único - Cabe ao poder público através de seus 
instrumentos, de planejamento, tributários e jurídicos coibir a 
retenção especulativa de terrenos e imóveis urbanos. (AC) Art. 
155 - É obrigação do Município elaborar e manter atualizado o 
Sistema de Informações Municipais reunindo cadastro georefe-
renciado dos imóveis públicos e particulares municipais, planta 
genérica de valores dados e cadastros das demais Secretarias 
do Município. (NR) Parágrafo Único - Fica assegurado o amplo 
acesso da população às informações do Sistema de Informa-
ções Municipais. (NR) Art. 156 - A urbanização do Município se 
orientará considerando o ordenamento territorial estabelecido 
no Plano Diretor de Fortaleza, que deverá prever, no mínimo, 
as seguintes áreas especiais. I - de interesse social; (NR) II - de 
Interesse ambiental; (NR) III - de dinamização urbanística e 
sócio-econômica; (NR) IV - de preservação do patrimônio histó-
rico e cultural; (NR) § 1º - As áreas especiais compreendem 
áreas do território que exigem tratamento especial na definição 
de parâmetros de uso e ocupação do solo. (NR) § 2º - As áreas 
especiais de interesse social são porções do território destina-
das prioritariamente à habitação da população de baixa renda, 
seja por regularização urbanística e fundiária de assentamen-
tos informais ou implementação de programas habitacionais de 
produção de moradia. (NR) Art. 156-A - Para assegurar as 
funções sociais da cidade e da propriedade, o poder público 
utilizará, principalmente, os seguintes instrumentos: (AC) I - 
planejamento urbano; (AC) a) plano diretor; (AC) b) disciplina 
do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; (AC) c) zone-
amento ambiental; (AC) d) planos, programas e projetos setori-
ais; (AC) II - tributários e financeiros; (AC) a) imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU), que poderá ser 
progressivo no tempo, conforme o plano diretor; (AC) b) contri-
buição de melhoria; (AC) c) incentivos e benefícios fiscais e 
financeiros; (AC) III - institutos jurídicos e políticos: (AC) a) 
desapropriação; (AC) b) parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios; (AC) c) desapropriação com pagamento em 
títulos; (AC) d) limitações administrativas; (AC) e) tombamento 
de imóveis ou de mobiliário urbano; (AC) f) instituição de uni-
dades de conservação; (AC) g) concessão de direito real de 
uso; (AC) h) concessão de uso especial para fins de moradia; 
(AC) i) usucapião especial de imóvel urbano; (AC) j) assistência 
técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos so-

ciais menos favorecidos; (AC) l) direito de superfície; (AC) m) 
direito de preempção; (AC) n) outorga onerosa do direito de 
construir; (AC) o) transferência do direito de construir; (AC) p) 
operações urbanas consorciadas; (AC) q) regularização fundiá-
ria; (AC) r) arrecadação por abandono; (AC) Parágrafo Único - 
O plano diretor de Fortaleza indicará as áreas onde poderá ser 
aplicado, sucessivamente, o parcelamento, edificação e utiliza-
ção compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapro-
priação com pagamento em títulos. (AC) ............... Art. 158 - O 
plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvi-
mento urbano, devendo, quando de sua elaboração, ser asse-
gurada, ampla discussão com a comunidade, a participação 
das entidades representativas da sociedade civil, nos termos 
da lei. (NR) Parágrafo Único - O Plano Plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual devem se adequar às dire-
trizes e as prioridades contidas no Plano Diretor. (AC) Art. 159 - 
Suprimido. Art. 160 - O Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano é órgão colegiado, autônomo e de composição pari-
tária entre o Poder Público e a sociedade. (NR) Parágrafo Úni-
co - Lei específica disporá sobre a composição, atribuições, 
organizações e funcionamento do Conselho a que se refere o 
caput deste artigo. (NR) Art. 161 - A concessão e a cassação 
de alvará de funcionamento para as atividades econômicas que 
o exijam deverão ser definidas em lei” Art. 2º - Ficam suprimi-
dos os §§ 1º e 2º do art. 153, §§ 3º e 4º do art. 156, o art. 159, 
o parágrafo único do art. 161 e o art. 162 da Lei Orgânica do 
Município. Art. 3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza entra em vigor na data de sua 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 Sergio Novais Eleuterio - 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 022,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 163, 164, 165, 
168, 1693 170 e 172, bem co-
mo acresce os arts. 162-A,  
164-B e 172-A, 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. 163, 164, 165, 168, 169, 170 e 172, bem como acresce 
os arts. 162-A, 164-B e 172-A, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “SEÇÃO III - DO SANEAMENTO. Art. 162-A 
- Todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção 
e preservação é dever do Poder Público e da coletividade. Art. 
163 - O Município, com a colaboração do Estado instituirá o 
Plano Município Participativo de Saneamento Ambiental, com o 
objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, 
garantir a salubridade ambiental respeitada a capacidade de 
suporte do meio ambiente aos danos causados. (NR) § 1º - O 
programa será orientado no sentido de garantir à população: I - 
serviço público de abastecimento de água: a captação, a entre-
ga de água bruta, o tratamento, a entrega de água tratada, a 
reservação e a distribuição de água; (AC) II - serviços públicos 
de esgotamento sanitário: a coleta, o transporte, o tratamento e 
a disposição final de esgotos sanitários, incluindo os efluentes 
industriais compatíveis, bem como de lodos e de outros resí-
duos do processo de tratamento; através de concessão munici-
pal ou de empresa estatal do Município. (AC) III - coleta, o 
transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reci-
clagem, o tratamento, inclusive por compostagem, e a disposi-
ção final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados e 
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provenientes da limpeza pública; a varrição, a capina e a poda 
de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais 
serviços pertinentes à limpeza pública; (AC) IV - drenagem 
urbana entendida com serviço público de manejo de águas 
pluviais: a coleta, o transporte, a detenção ou retenção para 
amortecimento de vazões de cheias, o tratamento e o lança-
mento das águas pluviais; (AC) V - proteção de mananciais 
para fins de recreação e lazer, abastecimento de água e outros 
usos; (AC) VI - Utilização de água residuária para fins agríco-
las, paisagismo e piscicultura, em conformidade com resolu-
ções dos órgãos competentes; (AC) VII - Implantação de pla-
nos setoriais considerando as diretrizes gerais fixadas pelas 
Conferências Municipais de Desenvolvimento Urbano, de Meio 
Ambiente e da Saúde. (AC) § 2º - É de competência do Municí-
pio com a colaboração da Concessionária e parceiros na esfera 
estadual e federal do Estado implantar o Plano Municipal Parti-
cipativo de Saneamento Ambiental, cujos projetos seguirão 
diretrizes do plano diretor de desenvolvimento urbano da cida-
de de Fortaleza. (AC) § 3º - Cabe ao município desenvolver 
projetos associados aos serviços públicos de saneamento 
ambiental, que são aqueles desenvolvidos em caráter acessó-
rio ou correlato à prestação dos serviços, capazes de gerar 
benefícios sociais, ambientais ou econômicos adicionais, den-
tre eles: (AC) a) o fornecimento de água bruta para outros u-
sos, comprovado o não-prejuízo aos serviços públicos de abas-
tecimento de água; (AC) b) o aproveitamento de água de reuso; 
(AC) c) o aproveitamento do lodo resultante de tratamentos de 
água ou de esgoto sanitário; (AC) d) o aproveitamento dos 
materiais integrantes dos resíduos sólidos por meio de reuso 
ou reciclagem; (AC) e) O aproveitamento dos Gases de Efeito 
Estufo (GEEs) para programas de Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL), visando a obtenção de crédito de carbono. 
(AC) Art. 164 - A concepção das soluções de sistemas públicos 
de esgotamento sanitário deverá levar em conta as interrela-
ções do meio físico da cidade com as questões da saúde públi-
ca e da preservação ambiental, devendo observar: (NR) I - a 
densidade populacional; (NR) II - concentração de atividades 
econômicas; (NR) III - a subbacia hidrográfica como unidade de 
planejamento; (NR) Parágrafo Único - Cabe ao município fisca-
lizar, controlar e coibir o lançamento de efluentes tratados ao 
nível primário, na rede de drenagem e recursos hídricos; (AC) 
Art. 164-A - Os projetos e as obras de saneamento serão sem-
pre concebidos de forma a garantir a continuidade de funcio-
namento dos equipamentos projetados principalmente no caso 
de estações de tratamento e elevatórios de esgotos. (AC) Art. 
165 - Caberá ao Poder Executivo Municipal, ouvida a socieda-
de civil e com aprovação pela Câmara Municipal, elaborar no 
prazo de doze meses o plano municipal de saneamento ambi-
ental, para atender a toda população, priorizando ações para 
atividades dos serviços de; (NR) I - Abastecimento de Água às 
População e Atividades Econômicas; (NR) II - esgotamento 
sanitário; (NR) III - manejo de resíduos sólidos; (NR) ............. 
VII - controle da poluição atmosférica; (NR) ............ IX - manejo 
de água pluviais: (NR) X - prevenção minimização e gerencia-
mento das enchentes. (NR) Art. 165-A - Os planos de sanea-
mento ambiental devem ser elaborados e revisados a cada 5 
(cinco) anos com a participação da comunidade, sendo obriga-
tória a realização de audiência e consulta públicas, de sanea-
mento ambiental, devendo compatibilizar-se com: (AC) I - o 
plano de Região Metropolitana de Fortaleza, se houver; (AC) II 
- os objetivos e as diretrizes do plano plurianual; (AC) III - o 
plano de recurso hídrico; (AC) IV - o plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos; (AC) V - a legislação ambiental. (AC) 
................ Art. 168 - As ações de saneamento ambiental deve-
rão ser planejadas e executadas, no sentido de garantir a solu-
ção adequada para a coleta, o transporte, o tratamento e a 
disposição final dos esgotos sanitários, como forma de promo-
ver a saúde pública e de prevenir a poluição das águas superfi-
ciais e subterrâneas, do solo e do ar. (NR) Parágrafo Único - 
Cabe ao órgão competente do Município, em parceria com a 
concessionária, a promoção da ações de educação sanitária e 
ambiental sobre a correta utilização das instalações prediais de 
esgotos, dos serviços de esgotamento e do adequando manejo 
dos esgotos sanitários, bem como sobre os procedimentos 

para evitar a contaminação dos solos e das águas. (AC) Art. 
169 - As multas decorrentes da não utilização da rede coletora 
de esgoto por parte dos proprietários de imóveis comerciais ou 
residenciais serão depositadas no Fundo Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente. (NR) Parágrafo Único - Os recursos obtidos 
pelas muitas serão aplicados no monitoramento, estudos, edu-
cação ambiental, despoluição e recuperação dos rios e lagoas 
do Município de Fortaleza. (NR) Art. 170 - Compete ao Municí-
pio, através do órgão ambiental , classificar as atividades eco-
nômicas quanto ao potencial de poluição e degradação do 
meio ambiente, em conformidade com legislação municipal, 
estadual e federal. (NR) .............. Art. 172 - O Município criará, 
por lei, sistema de gestão dos recursos hídricos, mediante 
organização, em nível municipal, com a participação da socie-
dade civil, de conselhos de recursos hídricos de modo a garan-
tir: (NR) ............ IV - a defesa contra as secas, inundações e 
outros eventos críticos, que ofereçam risco à segurança pública 
e à saúde, e prejuízos econômicos e sociais. (NR) V - criação 
de sistema de monitoramento climático, com convênio com 
órgão da administração pública estadual e/ou federal. (NR) § 1º 
- O poder público municipal se responsabilizará pelo registro, 
acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de 
pesquisa e exploração de recursos hídricos, no âmbito municí-
pio, ouvido o conselho de recursos hídricos municipal. (NR) § 
2º - Os corpos d’água não integram os serviços públicos de 
saneamento básico, exceto os lagos artificiais cuja finalidade 
principal seja a captação de água para abastecimento público 
ou o tratamento de efluentes ou a retenção ou detenção para 
amortecimento de vazões de cheias. (AC) § 3º - Não constitui 
serviço público a ação de saneamento implementada por meio 
de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de 
terceiros para operar os serviços, bem como as ações e servi-
ços de saneamento ambiental de responsabilidade privada, 
incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gera-
dor. (AC) Art. 172-A - Os serviços de saneamento ambiental 
receberão avaliação de qualidade interna e externa anual. (AC) 
§ 1º - A avaliação interna será efetuada pelo órgão competente 
através de relatórios semestrais que caracterização a situação 
dos serviços e sua infra-estruturas, relacionando-as com as 
condições socioeconômicas e de salubridade ambiental em 
áreas homogêneas, de forma a verificar a efetividade das  
ações de saneamento na redução de riscos à saúde, na melho-
ria da qualidade de vida e do meio ambiente para os diferentes 
estratos socioeconômicos, obedecendo os critérios, índices e 
parâmetros da legislação vigente. (AC) § 2º - A avaliação exter-
na será efetuada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(COMAM), após manifestação do órgão competente, com a 
finalidade de constatar os impactos ambientais relacionados à 
implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de 
saneamento básico e assegurar que sejam implementadas de 
acordo com as normas relativas à proteção ao meio ambiente, 
ao uso e ocupação do solo e à saúde. (AC)”. Art. 2º - Fica su-
prido o inciso IV do art. 164 da Lei Orgânica do Município. Art. 
3º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Município de 
Fortaleza entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. AÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS 
DE ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. Agostinho Frede-
rico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sergio Novais Eleu-
terio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º 
VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. 
Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú 
Teixeira - 3º SECRETÁRIO. 

*** *** *** 

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 023,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 185, 186 e 187, bem como 
acresce os arts. 173-A, 173-B e 
176-A, na forma que indica. 

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
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Estabelece normas de responsabilidade sobre a 
manipulação de resíduos produzidos em grande 
quantidade, ou de naturezas específicas, e dá 
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPITULO I

DOS PRODUTORES E OPERADORES DE RESÍDUOS SOLIDOS.

Art. 1º - O produtor de resíduos sólidos cujo peso especifico seja maior que 500 kg 
(quinhentos quilogramas) por m3 (metro cúbico), ou cuja quantidade produzida 
exceda o volume, de 100 L (cem litros) ou 50 Kg (cinqüenta quilogramas), por dia, e 
que seja proveniente de estabelecimentos domiciliares públicos, comerciais, industriais 
e de serviços, será denominado grande gerador e responsável pelos serviços de 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, 
que deverá custeá-las. 

§ 1º - Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao produtor de resíduos, sépticos, 
sépticos especiais e especiais perigosos, assim definidos em regulamento, qualquer 
que seja o seu volume ou o seu peso. 

§ 2º - Ficam os fabricantes e importadores de pneus e seus subprodutos 
responsabilizados pela disposição final dos mesmos, independentemente de sua 
origem, volume e peso, sendo vedada a queimar a céu aberto. 

§ 3º-VETADO. 

§ 4º VETADO. 

Art. 2º - Os serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos, de que trata o 1º, só poderão ser prestados por empresa ou 
geradores previamente cadastrados e devidamente credenciados pelo Município de 
Fortaleza ou agente por ele delegado. 

Art. 3º - Os produtores classificados como grandes geradores de lixo, incluindo os 
imóveis multifamiliares, ficam obrigados a manter acessórios para armazenamento, 
que reduzam o esforço humano, agilizem a coleta, induzam à seletividade e a um 
melhor padrão geral de higiene. 

Art. 4º - O regulamento disporá sobre as normas de cadastramento, credenciamento 
e as exigências para operação. 

§ 1º - As normas do cadastramento e credenciamento de operadoras conterão 
exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica para a 
prestação de serviço. 
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§ 2º - O credenciamento terá prazo de validade de 1 (um), ano, e sua renovação 
dependerá de requerimento do interessado, desde que haja o cumprimento das 
exigências que tenham sido atendidas quando do cadastramento original. 

§ 3º - Será exigido dos produtores de resíduos de natureza séptica, inerte, ou nocivos 
ao homem e ao meio ambiente, assim definidos em regulamento, que tenham, para o 
devido gerenciamento, técnico registrado e habilitado em conselho profissional 
competente. 

§ 4º - Os produtores de resíduos e os operadores credenciados são obrigados a 
obedecer a todas as normas federais estaduais e municipais referentes à manipulação 
de resíduos, especialmente as que tratam de matérias inservíveis de natureza séptica, 
especiais, perigosas ou potencialmente danosa ao homem ou ao meio ambiente. 

Art. 5º - Será exigido plano de gerenciamento dos serviços de acondicionamento, 
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos, com requisitos 
indispensável para a análise dos pedidos de licença para construção, reforma ou 
ampliação de prédios ou funcionamento de estabelecimento que se enquadre em 
qualquer das atividades de que trata o 1º. 

§ 1º - Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos pedidos de autorização 
para corte e poda de vegetação arbórea. 

§ 2º - O não atendimento, das exigências do plano, que constarão de regulamento, 
impedirá o deferimento de qualquer pedido da espécie, sujeitando o agente público 
que deixar de observar o disposto neste artigo a responder funcionalmente pela 
omissão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Art. 6º - Para efeito desta lei, consideram-se: 

I - resíduo sólido, é todo conjunto de materiais inservíveis que resulte de atividade da 
comunidade, de origem doméstica, comercial, de serviços de saúde, industrial, 
institucional, ou de qualquer outra natureza; 

II - resíduo sólido domiciliar extraordinário, é aquele cujo peso específico seja maior 
que 500 Kg (quinhentos quilogramas) por m3 (metro cúbico), ou cuja quantidade 
gerada por dia e/ou por contribuinte exceda o volume de 100 l (cem litros) ou 50 kg 
(cinqüenta quilogramas); 

III – resíduos sólidos especiais, são os resíduos que, por sua composição qualitativa 
e/ou quantitativa, requeiram cuidados especiais em pelo menos uma, das fases a que 
são submetidos, no acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e disposição 
final, assim classificados; 

a) cadáveres de animais de médio e grande porte; 

b) restos de matadouros de aves e pequenos animais, restos de entrepostos de 
alimentos sujeitos à rápida deterioração, alimentos deteriorados ou vencidos, ossos, 
sebos e vísceras; 

c) resíduos contundentes e/ou perfurantes, em qualquer volume; 
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uso público tais como veículos, carroças, acessórios de veículos, mobiliário e 
assemelhados; 

e) resíduos provenientes de postos de lubrificação ou de lavagem de veículos e 
similares; 

f) resíduos sólidos provenientes de escavações, terraplanagem em geral, construções 
e/ou demolições; 

g) outros que, pela sua composição, se enquadrem na presente classificação. 

IV - resíduo sólido especial perigoso, é constituído de resíduos que, em função de suas 
propriedades físicas e químicas requeiram cuidado especial no manejo, 
acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final, de modo a evitar danos à 
saúde humana e ao meio ambiente, assim classificados: 

a) substâncias e produtos venenosos ou envenenados, restos de materiais 
farmacológicos e drogas vencidas ou consideradas impróprias para consumo; 

b) resíduos sólidos provenientes de fossas ou poços absorventes e outros produtos 
pastosos;

c) resíduos sólidos poluentes, corrosivos e químicos, em geral; 

d) resíduos sólidos de material bélico, explosivos e inflamáveis; 

e) resíduos sólidos nucleares e/ou radioativos; 

f) resíduos que apresentem patoquimicidade latente ou potencial; 

g) óleo usado na lubrificação de motores, engrenagens e peças mecânicas e 
automotivas; 

h) outros que, pela sua composição, se enquadrem na presente classificação; 

V - resíduo sólido séptico, é constituído de resíduos que exijam, em função de suas 
propriedades infecto-contagiosas, cuidados específicos de acondicionamento, manejo, 
tratamento, transporte e disposição final, de modo a evitar danos à saúde humana, 
aos organismos vivos, ou ao meio ambiente, tais como resíduos com patoquimicidade, 
resíduos de serviços de saúde, incluindo-se também nesta conceituação os resíduos 
sólidos produzidos por portos, aeroportos; terminais rodoviários, ferroviários e outros, 
a juízo da autoridade competente; 

VI – resíduo sólido séptico especial é o tipo de lixo especial proveniente de portos, 
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e congêneres, classificados quanto aos 
riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde humana, a juízo da autoridade 
competente; 

VII - resíduo sólido de serviços de saúde, é o tipo de lixo especial proveniente de 
estabelecimentos hospitalares, clínicas, casas de saúde, prontos-socorros, 
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ambulatórios, postos de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias, consultórios e 
congêneres, classificados quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
humana, conforme se segue: 

a) classe A: resíduos infectantes: 

1 - resíduos de serviços de saúde que, por suas características de maior virulência e 
infectividade e concentração de patógenos, apresentam risco potencial à saúde 
pública, subdivididos nos tipos A - 1 (biológicos), A - 2 (sangue a hemoderivados), A - 
3 (cirúrgico,anatomopatológico e exaudado), A - 4 (perfurante ou cortante), A – 5 
(animal contaminado) e A – 6 (assistência ao paciente); 

b) classe B; resíduos especiais: 

1 - Material radioativo ou contaminado com radionuclídios, proveniente de laboratório 
de análises clínicas, serviço de medicina nuclear e radioterapia (tipo B - 1 - rejeito 
radioativo), produto medicamentoso com prazo de validade vencido, contaminado, 
interditado ou não utilizado (tipo B - 2 - resíduo farmacêutico) e resíduo químico que, 
de acordo com os parâmetros da NBR 10004, possa provocar danos à saúde ou ao 
meio ambiente (tipo B - resíduo químico perigoso); 

c) classe C: resíduos comuns; 

1 - resíduo de serviço de saúde que não apresenta fisco adicional à saúde pública; 

VIII – resíduo inerte, é todo o resíduo sólido originário de construção civil, inclusive 
demolição e reforma de imóveis e escavação; 

IX - resíduo vegetal, é todo o resíduo sólido originado de poda ou corte de vegetação 
de porte arbóreo; 

Parágrafo Único - As definições e especificações deste artigo não esgotam a 
tipificação de outras atividades que possam vir a gerar resíduos sólidos. 

X - acondicionamento de resíduos sólidos, é o conjunto de Processos e procedimentos 
que visam à acomodação e à embalagem dos resíduos de forma a proteger e facilitar o 
manuseio da operação de coleta; 

XI - coleta de resíduos sólidos, é o conjunto de processos e procedimentos que visam 
acomodar a carga para o transporte; 

XII - armazenamento de resíduos sólidos, e o conjunto de processos e procedimentos 
que visam à retenção temporária para o transporte; 

XIII - transporte de resíduos sólidos, é o conjunto de processos e procedimentos que 
visa deslocar o material coletado para tratamento e destinação final; 

XIV - tratamento de resíduos sólidos, é o conjunto de processos e procedimentos que 
alteram as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos e conduzem à 
minimização do risco à Saúde Pública e à qualidade do meio ambiente; 
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procedimentos que visam ao lançamento de resíduos no solo, garantidos-se a proteção 
da saúde pública e à qualidade do meio ambiente. 

Art. 7º - O transporte de resíduos sólidos deverá ser acompanhado por um Manifesto 
de Transporte de Resíduos (MTR), expedido pelo transportador, do qual deverá 
constar;

a) número de cadastro do transportador; 

b) nome ou razão social do transportador; 

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou CPF; 

d) endereço completo; 

e) características e quantificação dos resíduos transportados; 

f) origem e destino dos resíduos. 

Art. 8º - E obrigatório a tratamento dos resíduos sólidos a seguir: 

a) materiais sépticos e outros resíduos, provenientes de unidades médico-
hospitalares; 

b) material contaminado ou sob suspeita, declarado expressamente pela autoridade 
sanitária;

c) quaisquer resíduos resultantes de processos industriais que, por necessidade de 
controle sanitário, tenham de ser incinerados; 

d) resíduos sólidos de qualquer natureza ou quantidade produzidas por portos, 
aeroportos, terminais, rodoviários e ferroviários. 

§ 1º - E vedada a segregação dos resíduos sólidos de que trata a letra ‘d’ deste artigo. 

§ 2º - Os resíduos radioativos deverão ser tratados de acordo com as normas que 
regulam a matéria. 

CAPITULO II 

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 9º - O controle e a fiscalização dos serviços de que trata esta lei, serão exercidos, 
diretamente, pelo Município de Fortaleza, através de seus órgãos competentes ou por 
delegação às entidades da administração pública municipal. 

Art. 10 - Fica proibido, em todo o território do Município, o transporte e o depósito ou 
qualquer forma de disposição de resíduos que tenha sua origem na utilização de 
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energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos quando provenientes de outros 
municípios, de qualquer parte do território nacional ou de outros países. 

CAPITULO III 

DAS INFRAÇÕES

Art. 11 - O descumprimento dos termos, desta lei, e de seu regulamento, sem 
prejuízo das sanções civis ou penais Cabíveis, implicará a aplicação das penalidades de 
advertência, multa, interdição parcial ou total do domicílio ou do estabelecimento, 
suspensão temporária do registro, embargo temporário ou definitivo da obra e 
cassação do registro, alvará ou licença de construção, reforma ou funcionamento. 

Art. 12 - Considera-se infrator todo aquele que, na condição de produtor ou prestador 
de qualquer dos serviços relacionados com acondicionamento, coleta, transporte, 
armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos, descumprir qualquer das 
normas constantes desta lei. 

Art. 13 - A infração é imputável a que lhe deu causa ou quem para com ela concorreu. 

§ 1º - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

§ 2º - Excluem da infração, o caso fortuito, a força maior, e os eventos naturais ou 
circunstanciais imprevisíveis. 

Art. 14 - As infrações classificam-se em: 

I – leves; 

II – graves; 

III - gravíssimas. 

Art. 15 - São infrações de natureza leve: 

I - elaborar e apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em desacordo 
com as diretrizes estabelecidas nesta lei e pelos órgãos responsáveis pela saúde e 
meio ambiente; 

II - elaborar e apresentar Plano de Segregação Separação/isolamento de Resíduos 
Sólidos em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela 
saúde e meio ambiente; 

III - acondicionar os resíduos sólidos de forma inadequada; 

IV - colocar resíduos sólidos inadequadamente acondicionados, ainda que estejam em 
abrigo próprio; 

V - deixar de efetuar a varrição ou limpeza dos resíduos derramados no local da 
coleta, após a retirada do veículo ou container; 
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VI - transportar materiais a granel, tais como terra, entulho, agregados, escória, 
serragem e outros assemelhados, sem cobertura apropriada ou sistema de proteção 
que impeça o derramamento da carga transportada; 

Art. 16 - São infrações de natureza grave; 

I - não apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

II - colocar container nas vias e logradouros públicos sem atender aos requisitos 
previstos na legislação de trânsito e na legislação de proteção à saúde o ao meio 
ambiente; 

III - colocar resíduos sépticos inadequadamente acondicionados, ainda que estejam 
em abrigo próprio; 

IV - armazenar os resíduos sólidos de natureza séptica em abrigos não apropriados; 

V - utilizar abrigo não adequado para armazenamento de resíduos sólidos sépticos ou 
utilizá-lo de forma inadequada; 

VI - utilizar equipamento Incompatível com o tipo de resíduo transportado, ou em 
desacordo com as disposições normativas pertinentes; 

VII - utilizar veículos não registrados no órgão competente, ou em desacordo com as 
disposições normativas pertinentes; 

VIII - trafegar com carga de peso ou volume superior ao estabelecimento; 

IX - dar destinação final aos resíduos coletados e transportados em desacordo com as 
disposições normativas; 

X - transportar resíduos sem Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). 

Art. 17 - São infrações de natureza gravíssima: 

I - lançar ou depositar resíduos sólidos em aterros implantados e operados em 
desobediência às normas técnicas vigentes sobre à matéria, ou em locais não 
autorizados pelos órgãos competentes; 

II - implementar ou operar aterro, e instalar ou usar equipamento de tratamento e 
destino final de sua propriedade em desacordo com a legislação que rege a espécie; 

III - não proceder o tratamento de: 

a) resíduos sólidos sépticos e outros resíduos, provenientes de unidades médico-
hospitalares; 

b) material contaminado ou sob suspeita, declarado expressamente pela autoridade 
sanitária;
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c) quaisquer resíduos resultantes de processos industriais que, por necessidade de 
controle sanitário, tenham de ser incinerados; 

d) resíduos sólidos sépticos produzidas por portos, aeroportos, terminais rodoviários e 
ferroviários; 

IV - segregar os resíduos sólidos sépticos produzidos por portos, aeroportos, terminais 
rodoviários e ferroviários; 

V - lançar os resíduos sólidos de que trata o inciso anterior sem tratamento prévio que 
assegure: a eliminação das características de periculosidade do resíduo, a preservação 
dos recursos naturais e o atendimento aos padrões de qualidade ambientei e de saúde 
pública;

VI - executar os serviços de coleta, transporte e destino final sem o devido 
credenciamento. 

Art. 18 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações 
aqui tratadas serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as seguintes 
penalidades: 

I - advertência; 

II – multa; 

III - Interdição parcial ou total do estabelecimento; 

IV - suspensão temporária da obra; 

V - embargo definitivo da obra; 

VI - cassação do registro; 

VII - suspensão do credenciamento; 

VIII - cassação do credenciamento. 

Art. 19 - As infrações de natureza leve definidas no 15 desta lei caberá a pena de 
advertência. 

Art. 20 - As infrações de natureza grave definidas no 16 desta lei caberão as penas de 
interdição parcial ou total do estabelecimento, suspensão temporária do registro, 
embargo temporário da obra e suspensão do credenciamento. 

Art. 21 - As infrações de natureza gravíssima definidas no art. 17 desta lei caberão as 
penas de embargo definitivo da obra, cassação do registro e cassação do 
credenciamento. 
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Art. 22 - Independentemente da penalidade aplicada, o não atendimento da ordem no 
prazo assinalado no auto de infração, implicará imposição de multa diária, 
correspondente a: 

I - duzentos e cinqüenta (250) UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), para as infrações 
leves; 

II - quinhentos (500) UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), para as Infrações graves; 

III - mil duzentos e cinqüenta (1.250) UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), para as 
Infrações gravíssimas; 

Art. 23 - Na imposição de pena e sua gradação dever-se-ão observar: 

I - as circunstância atenuantes e agravantes; 

II - a gravidade do fato, tendo em vista suas conseqüências para a saúde pública, 
limpeza pública e o meio ambiente; 

III - os antecedentes do infrator no que tange as normas de saúde, meio ambiente e 
limpeza pública. 

Art. 24 - São circunstâncias atenuantes: 

I - ser o infrator primário; 

II - o Infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar, de imediato, as 
conseqüências do ato lesivo. 

Art. 25 - São circunstâncias agravantes: 

I - ser o infrator reincidente; 

II - ter a infração conseqüências danosas à saúde, ao meio ambiente e à limpeza 
pública;

III - ter o infrator agido com dolo ou má-fé. 

Art. 26 - Independentemente da penalidade aplicada, poderá a Administração Pública 
Municipal, quando o caso exigir, adotar os atos tendentes à regularização do dano, 
cobrando em seguida do responsável o ressarcimento dos valores expedidos. 

Art. 27 - Das sanções acima caberá recurso à autoridade administrativa competente, 
nos termos do regulamento desta lei. 

CAPITULO V 

DA AUTUAÇÃO. 
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normas desta lei. 

Art. 29 - A lavratura do auto de infração deve efetuar-se onde verificada a 
transgressão, salvo motivo justificado, ainda que o Infrator não seja estabelecido ou 
domiciliado no local. 

Art. 30. O auto de infração conterá: 

I – identificação do indicado; 

II - relato circunstanciado da infração ou irregularidade apurada; 

III - dispositivo legal ou regulamentar infringido e a cominação prevista; 

IV - ordem de cessão da atividade irregular; 

V - assinalação do prazo para defesa; 

VI - designação do local para vista do processo; 

VII - local e data; 

VIII - assinatura do autuado; 

IX - nome e assinatura do autuante. 

Parágrafo Único - Desde que o relato do fato tipifique comportamento punível, a 
omissão ou incorreção na capitulação legal ou regulamentar referida no inciso III deste 
artigo não invalida o auto da infração. 

Art. 31 - O agente que lavrar o auto, deve quando possível, requisitar os documentos 
comprobatórios da infração, lavrando o respectivo termo. 

Parágrafo único - O infrator não pode, sob pena de caracterizar-se embargo à 
fiscalização, sonegar documento requisitado. 

Art. 32 - O órgão responsável poderá, com base no auto de Infração, colher outros 
elementos e provas que se fizerem necessários à constatação da infração respeitado o 
direito de manifestação do infrator sobre os novos documentos acostados aos autos. 

Art. 33 - O auto de Infração deverá ser assinado pelo autuado, seu representante 
legal ou preposto, sendo-lhe entregue 1 (uma) via. 

Parágrafo Único - Recusando-se em recebê-lo, encaminhar-se-á ao autuado, via 
correio, com aviso de recebimento, uma cópia do auto, com a consignação da recusa 
para que, querendo, ofereça a competente defesa no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 34 - As empresas que estiverem operando quaisquer dos serviços regulados nesta 
lei, na data de sua entrada em vigor, poderão continuar as atividades por até 90 
(noventa) dias, prazo no qual deverão adaptar-se às suas exigências. 

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando condicionada a 
eficácia das normas que dependem de regulamentação à edição dos correspondentes 
regulamentos, revogando-se as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de dezembro de 1999. 

Juraci Magalhães 

PREFEITO DE FORTALEZA
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O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO FOI 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

CONTEÚDO DISPONÍVEL NA INTEGRA EM: http://www.fortaleza.ce.gov.br/sites/de-
fault/files/pmgirs-final-3011.pdf
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2007 SUPLEMENTO AO Nº 13.661

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12259 DE 17 DE SETEMBRO DE 2007 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-estru-
tura, saneamento e urbaniza-
ção selecionadas no âmbito do 
Programa de Requalificação 
Urbana com Inclusão Social - 
PREURBIS localizadas neste 
município. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, 
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; e, CON-
SIDERANDO a demanda apresentada pelo Orçamento Partici-
pativo, cujo principal objetivo consiste em atender as comuni-
dades com maiores necessidades de assistência, localizadas 
nas bacias do rio Cocó, na bacia do rio Maranguapinho e na 
bacia da Vertente Marítima, visando a remoção da população 
residente nas áreas de inundação e a urbanização da área de 
várzea dos referidos rios; CONSIDERANDO que foram sele-
cionadas três áreas para estudo específico, como amostra 
representativas do Programa, quais sejam: Comunidade Boa 
Vista e Parque da bacia do Cocó, localizada na bacia do rio 
Cocó; Comunidade Belém, localizada na bacia do rio Maran-
guapinho e comunidade Dunas, localizada na bacia da Vertente 
Marítima; CONSIDERANDO a necessidade de proceder à 
retirada das famílias que ocupam áreas em situação de risco, 
promovendo sua inclusão social, assim como a obrigação do 
Poder Público de melhorar a qualidade de vida das comunida-
des envolvidas, mediante a implantação de projeto de urbani-
zação que prevê a abertura de vias, ciclovias e passeios. DE-
CRETA: Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública as obras 
essenciais de infra-estrutura, saneamento e urbanização inte-
grantes do Programa de Requalificação Urbana com Inclusão 
Social - PREURBIS, a serem implantadas nas áreas delimita-
das em conformidade com o memorial descritivo transcrito em 
seguida e mapas anexos:  

MEMORIAL DESCRITIVO DA  
ÁREA DE ATUAÇÃO DO PREURBIS 

ÁREA DE ATUAÇÃO NA BACIA DO RIO COCÓ NOS LIMITES 
DA ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE 

COMUNIDADE BOA VISTA E PARQUE BACIA DO RIO COCÓ 

A área de intervenção na Bacia do Cocó está localizada na 
porção oriental do Município de Fortaleza. Os limites dessa 
área se estendem desde a Rua José Albino ao norte, seguindo 
ao sul pela travessa Lagoinha, cruzando as Ruas Prof. Nelson 
Alves, Major Moreira, Rua Joana Moreira, Chegando à Rua 
José Messias Matos, cruzando as ruas José Moreira, Conde 
Januário, Quatro Irmãos, a oeste na Rua São Sebastião, até a 
Rua Jabaquara, seguindo ao sul até a Rua General Romeu, 
cruzando a Rua José Augusto, seguindo ao sul cruzando as 

ruas D, E e F, seguindo pela Rua H, até a Rua R, onde no 
cruzamento com a Rua M, dobra a oeste chegando a Rua 
Canamarim, ao sul, cruzando a Av. Deputado Paulino Rocha, a 
leste cruzando a Rua Parnamirim, até a Rua Itaboraí, seguindo 
ao sul, e, após cruzar a Rua Professor Moreira de Sousa, con-
tinuando pela Rua Alencar Oliveira, de onde segue a leste pela 
Rua Cristais Paulista, de onde segue à leste por uma rua sem 
denominação até a Rua Eldorado, seguindo à leste até a Rua 
10, seguindo ao sul até a Rua 5, continuando a leste até a Av. 
Padaria Espiritual (Alberto Craveiro), retornando à oeste até o 
cruzamento das ruas 3 e 6, em direção ao norte e seguindo a 
oeste pela rua 4 até o cruzamento com a Rua 10, cruzando a 
Rua 11, seguindo ao sul pela Estrada Itaperi, à oeste por uma 
rua sem denominação defronte ao terreno de José Firmino de 
Freitas, em seguida tomando o sentido Norte pela rua sem 
denominação defronte o terreno de Crisanto José de  Arruda, 
seguindo a oeste, cruzando a Rua Diamante até a Rua seguin-
te (sem denominação), por onde segue na esquina toma a 
direção do norte até a Rua Emiliano de Almeida Braga, cruzan-
do Avenida Pompílio Gomes percorrendo então 210m até a 
margem oeste do Rio Cocó, seguindo ao norte até a Av. Depu-
tado Paulino Rocha, de onde segue no sentido norte por 
2.538m com distância que varia entre 10 a 170m da margem 
do referido rio fechando o limite ao oeste à 247m partindo do 
ponto inicial na Rua José Albino. 

COMUNIDADE BOA VISTA E PARQUE BACIA DO RIO COCÓ 

Área de 1.414.883,2901m² 
Perímetro de 12.265,4675m  

Coordenadas: 

- X=553776.7008 Y=9581164.0933 - - X=553679.6050 Y=9578444.0400 -
- X=553794.5907 Y=9581238.8908 - - X=553463.9727 Y=9578241.3653 -
- X=553948.9500 Y=9581290.2850 - - X=553463.9727 Y=9578241.3653 -
- X=554052.3181 Y=9581271.2967 - - X=553463.9727 Y=9578241.3653 -
- X=554178.0080 Y=9580909.8708 - - X=553463.9727 Y=9578241.3653 -
- X=554034.6101 Y=9578704.8026 - - X=553463.9727 Y=9578241.3653 -
- X=554034.6101 Y=9578704.8026 - - X=553416.8436 Y=9577948.3152 -
- X=553679.6050 Y=9578444.0400 - - X=553447.4139 Y=9577764.5114 -
- X=553679.6050 Y=9578444.0400 - - X=553296.2331 Y=9577703.2954 -
- X=553679.6050 Y=9578444.0400 - - X=553296.2331 Y=9577703.2954 -
- X=552735.0421 Y=9577719.2945 - - X=553753.6389    Y=9580896.0981 -
- X=552735.0421 Y=9577719.2945 - - X=553758.6389    Y=9580896.0981 -
- X=552735.0421 Y=9577719.2945 - - X=553771.3472    Y=9581120.8225 -
- X=552530.0495 Y=9577775.8396 - - X=553715.9795    Y=9581133.9789 -
- X=552451.3155 Y=9577474.0762 - - X=553717.0209    Y=9581164.3760 -
- X=552253.9388 Y=9577525.2308 - - X=553717.0209    Y=9581164.3760 -
- X=552319.7136 Y=9577803.3479 - - X=553717.0209    Y=9581164.3760 -
- X=552148.4026 Y=9577870.9281 - - X=553717.0209    Y=8581164.3760 -
- X=552148.4026 Y=9577870.9281 - - X=553717.0209    Y=9581164.3760 -
- X=552088.9619 Y=9577706.7546 - - X=553776.7008    Y=9581164.093 
- X=552088.9619 Y=9577706.7546 -  
- X=551910.9505 Y=9577732.8219 -  
- X=551703.5412 Y=9577767.6061 -  
- X=551703.5412 Y=9577767.6061 -  
- X=551703.5412 Y=9577767.6061 -  
- X=551836.2574 Y=9577947.6293 -  
- X=551836.2574 Y=9577947.6293 -  
- X=551836.2574 Y=9577947.6293 -  
- X=551836.2574 Y=9577947.6293 -  
- X=551947.8560 Y=9577875.5076 -  
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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 

JOSÉ AROLDO C. MOTA 
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 

ROGÉRIO DE ALENCAR A. PINHEIRO 
Secretaria Executiva Regional II 

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional III 

DEODATO JOSÉ R. JÚNIOR 
Secretaria Executiva Regional IV 

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

- X=551947.8560 Y=9577875.5076 -  
- X=552165.7485 Y=9577967.6896 -  
- X=552354.8463 Y=9577878.3152 -  
- X=552389.7717 Y=9577985.0729 -  
- X=552683.3611 Y=9577941.2141-  
- X=552683.3611 Y=9577941.2141-  
- X=552683.3611 Y=9577941.2141-  
- X=553062.3004 Y=9577935.9417 -  
- X=553307.5845 Y=9577866.9306 -  
- X=553308.8717 Y=9578080.4589 -  
- X=553507.8024 Y=9578603.7922 -  
- X=553507.8024 Y=9578603.7922 -  
- X=553507.8024 Y=9578603.7922 -  
- X=553738.5902 Y=9578629.7612 -  
- X=553714.1396 Y=9578898.6873 -  
- X=553714.1396 Y=9578898.6873 -  
- X=553714.1396 Y=9578898.6873 -  
- X=553716.7921 Y=9579377.1491 -  
- X=553716.7921 Y=9579377.1491 -  
- X=553716.7921 Y=9579377.1491 -  
- X=553716.7921 Y=9579377.1491 -  
- X=553717.1515 Y=9579917.5592 -  
- X=553717.1515 Y=9579917.5592 -  
- X=553717.1515 Y=9579917.5592 -  
- X=553717.1515 Y=8579917.5592 -  
- X=553717.1515 Y=9579917.5592 -  
- X=553923.9496 Y=9580474.5719 -  
- X=553923.9496 Y=9580474.5719 -  
- X=553758.2509 Y=9580575.2842 -  

ÁREA DE ATUAÇÃO NA BACIA DO RIO MARANGUAPINHO 
NOS LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE 

COMUNIDADE BELÉM 

A área de intervenção na Bacia do Maranguapinho está locali-
zada na porção ocidental do Município de Fortaleza. O limite 
desta área é ao norte na Rua Emílio de Menezes (a 70m do 
leito do Rio Maranguapinho), seguindo a sudeste cruzando as 
ruas Oliveira Sobrinho, 1° de Maio, Sousa Carvalho, Teodoro 
de Castro, Londrina Humberto Lomeu, seguindo 70 m à direção 
leste (encontrando o rio), seguindo ao norte tomando como 
referência o eixo principal do Rio Maranguapinho por aproxi-

madamente 535 m, onde segue a oeste fechando o perímetro 
na Rua Emílio de Menezes. 

COMUNIDADE BELÉM 

Área de 54.707,5396m² 
Perímetro de 1.433,5154m  

Coordenadas: 

- X=545151.0000 Y=9582084.0000    Z= 0.0000 
- X=545134.0000 Y=9582144.0000    Z= 0.0000 
- X=545100.0000 Y=9582187.0000    Z= 0.0000 
- X=545082.0000 Y=9582219.0000    Z= 0.0000 
- X=545075.0000 Y=9582226.0000    Z= 0.0000 
- X=545066.0000 Y=9582247.0000    Z= 0.0000 
- X=545048.0000 Y=9582252.0000    Z= 0.0000 
- X=544917.6525 Y=9582291.2613    Z= 0.0000 
- X=545042.8125 Y=9582133.5751    Z= 0.0000 
- X=545113.5058 Y=9581734.7213    Z= 0.0000 
- X=545131.0000 Y=9581732.0000    Z= 0.0000 
- X=545158.0000 Y=9581726.0000    Z= 0.0000 
- X=545172.0000 Y=9581720.0000    Z= 0.0000 
- X=545203.0000 Y=9581716.0000    Z= 0.0000 
- X=545190.0000 Y=9581749.0000    Z= 0.0000 
- X=545189.0000 Y=9581760.0000    Z= 0.0000 
- X=545217.0000 Y=9581788.0000    Z= 0.0000 
- X=545208.0000 Y=9581804.0000    Z= 0.0000 
- X=545201.0000 Y=9581816.0000    Z= 0.0000 
- X=545200.0000 Y=9581860.0000    Z= 0.0000 
- X=545189.0000 Y=9581883.0000    Z= 0.0000 
- X=545187.0000 Y=9581922.0000    Z= 0.0000 
- X=545175.0000 Y=9581965.0000    Z= 0.0000 
- X=545173.0000 Y=9581969.0000    Z= 0.0000 
- X=545165.0000 Y=9581986.0000    Z= 0.0000 

ÁREA DE ATUAÇÃO NA  
BACIA DA VERTENTE MARÍTIMA (DUNAS)  

NOS LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE 

COMUNIDADE DUNAS 

A área de intervenção na Barra do Ceará está localizada na 
porção noroeste deste bairro, nas proximidades da foz do es-
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tuário do Rio Ceará. Esta área limita-se ao norte com a Rua 
Desembargador Manoel Gadelha, a oeste com a Avenida Ra-
diador José Lima Verde à Rua da Alegria, em direção ao norte 
pela Rua Santa Rita até a Rua M. Branco, Cruzando a Rua 
Maravilha até encontrar a Rua Desembargador Manoel Gade-
lha.

COMUNIDADE DUNAS 

Área de 66.330,4174m² 
Perímetro de 973,4618m  

Coordenadas: 

- X=545925.5191 Y=9591328.9893 - 
- X=546072.4124 Y=9591245.8378 - 
- X=546238.3355 Y=9591330.4511- 
- X=546251.4492 Y=9591417.8896 - 
- X=546155.3090 Y=9591509.7900 - 
- X=546083.3144 Y=9591562.5841 - 
- X=546022.2823 Y=9591554.3961- 
- X=545968.9306 Y=9591455.8371- 

Art. 2º - Este decreto fundamenta-se nas disposi-
ções constantes do art. 1º, § 2º, inciso IV, “b”, do Código Flo-
restal Brasileiro, Lei nº 4771/65, com as alterações introduzidas 
pela Medida Provisória nº 2166-67 de 24 de agosto de 2001. 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção. PAÇO MUNICIPAL, aos 17 dias do mês de setembro de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

ATO Nº 7127/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Processo nº 1339/2006. RESOLVE colocar à disposi-
ção da Câmara Municipal de Fortaleza, 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 ANTONIA EUFRAZINA CAMPELO LOPES, matrícula 
nº 21956-01, Farmacêutica, lotada na Secretaria Executiva 
Regional V, a partir de 02.10.2006. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 20 de setembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

EXTRATO DO ADITIVO DE TERMO DE COM-
PROMISSO DE ESTÁGIO - Extrato do Aditivo de Termo de 
Compromisso de Estágio que entre si celebram a Guarda Mu-
nicipal e Defesa Civil de Fortaleza - GMF, a Secretaria de           
Administração do Município - SAM, a Universidade Estadual do 
Ceará - UECE e a estagiária abaixo subscrita. OBJETO: Con-
cessão de Estágio na modalidade não curricular e remunerado 
a estudante de nível superior e como incentivo à formação 
profissional, teórica e prática. PRORROGAÇÃO: 30.07.2007 à 
29.07.2008. RECURSOS: Próprios do concedente. ASSINAM 
O PRESENTE TERMO: O DIRETOR DA GMF - CONCEDEN-
TE - José Arimá Rocha Brito. O SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO - INTERVENIENTE - Alfredo José 
Pessoa de Oliveira. O COORDENADOR DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UECE - CONVENIADA - José Luciano 
Lopes da Costa e a estagiária Bruna Martins Albuquerque.

*** *** *** 
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DispõesobreaalteraçãodaLei
nº 8.621, de 14 de janeiro de
2002,quecriouoFundoMuni
cipal de Limpeza Urbana
(FUNLIMP).


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º Oart. 22daLei n.8.621, de14de janeirode2002,
passaavigorarcomaseguinteredação:“Art.22.Sãofontesde
recursosdoFundoMunicipaldeLimpezaUrbana:I—dotações
orçamentáriasdoMunicípio;II—eventuaisrepassesdeoutros
entespúblicos,dequalquernatureza;III—dotaçõesdepesso
as físicas ou jurídicas, públicas e privadas, e recursos even
tuais;IV—empréstimosnacionaiseinternacionais,erecursos
provenientesdaajudaecooperaçãointernacionaledeacordos
intergovernamentais; V— rendas provenientes de aplicações
financeiras; VI — sobras de recursos destinados ao Fundo
MunicipaldeLimpezaUrbanaenãoutilizadosnoexercício;VII
—60%(sessentaporcento)daarrecadaçãoatítulodemultas
aplicadas em razão das infrações recolhidas pelaAgência de
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), referentes à fiscalização
da limpezaurbana;VIII—arrecadaçãoatítulodemultasapli
cadas em razão das infrações recolhidas pelo Município de
Fortaleza.”Art.2ºEstaLeientraemvigorapartirdadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de
dezembro de 2014.     








Altera a Lei Municipal nº
9.889/2012, que dispõe acerca
da possibilidade da suple
mentaçãodecargahoráriados
servidores, na forma que
indica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºALeiMunicipaln.9.889,de04deabrilde2012,passa
avigorarcomasseguintesalterações:“Art.1ºFicapossibili
tado aos seguintes servidores, abrangidos pelos respectivos
Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), requerer a
suplementação de carga horária, nos termos desta Lei: I —
pertencentes ao PCCSdo ambiente de especialidade Saúde,
aprovadopelaLein.9.265,de11desetembrode2007; II—
pertencentes ao PCCS do ambiente de especialidade Saú
de/IJF,aprovadopelaLein.9.263,de11desetembrode2007;
III—pertencentes aoPCCSdos servidoresmunicipaismédi
cos,aprovadopelaLein.9.310,de06dedezembrode2007;
IV—pertencentesaoPCCSdosservidoresmunicipaismédi
cos/IJF, aprovado pela Lei n. 9.370, de 22 de abril de 2008.
......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................... § 4º Os servidores inte
grantes de outros Planos de Cargos, Carreiras e Salários,
quandoàdisposiçãodoInstitutoDr.JoséFrota,tambémpode
rão requerer a suplementação de carga horária, nos termos
destaLei.”(NR).“Art.2ºOsservidorespoderãotersuascar
gas horárias suplementadas da seguinte forma:
......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................... VI — para os servidores
dosníveisdeclassificaçãoA,B,CeDdoPCCSdoambiente
de especialidade Saúde/IJF (exclusivamente para aqueles do
NúcleodeGestãoeApoionaSaúde),cujacargahoráriaéde
180(centoeoitenta)horas/mês,sendo30(trinta)horassema
nais, será permitida a suplementação de até 60 (sessenta)

horas/mês, resguardado o descanso semanal; VII— para os
servidoresdosníveisdeclassificaçãoA,B,CeDdosdemais
PCCSdoMunicípiodeFortaleza,cujacargahoráriaéde180
(centoeoitenta)horas/mês,sendo30(trinta)horassemanais,
quandoàdisposiçãodoInstitutoDr.JoséFrota,serápermitida
asuplementaçãodeaté60(sessenta)horas/mês,resguardado
o descanso semanal.” (NR). “Art. 3º  O requerimento para a
suplementação de carga horária não implicará a implantação
daquela,cabendoaogestordaSecretariaMunicipaldaSaúde
(SMS) ou do Instituto Dr. José Frota (IJF), conforme o caso,
através de Portaria, designar os profissionais que terão sua
carga horária suplementada. § 1º A Portaria de que trata o
caputdesteartigodeveráserreferendadapeloSecretárioMu
nicipaldoPlanejamento,OrçamentoeGestão.§2ºOInstituto
Dr.JoséFrotaencaminharáaoórgãodeorigemeàSecretaria
dePlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPOG)alistagemde
servidoresàdisposição,queterãosuacargahoráriasuplemen
tada, para elaboração deAto.” (NR). “Art. 4ºA carga horária
suplementada será paga como hora normal de trabalho.
......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................... § 3º Ovalor dahorade
trabalhosuplementadareferenteaosservidoresqueocupamos
cargosdoProgramaSaúdedaFamília(PSF),bemaosservido
resqueaderiramàEstratégiadeSaúdedaFamília(ESF),será
calculadadeacordocomovencimentobase,dasgratificações
sobreeleincidentesedasgratificaçõesfixadasemvalornomi
nal. § 4º  Cessará o pagamento pela jornada suplementada,
enquantoperdurar oafastamentodo servidor desuasativida
des, em razão do gozo de férias e licenças.” (NR). “Art. 5ºA
carga horária suplementada não gerará quaisquer direitos
quantoàsuapermanência,nemseráincorporadaaosproven
tosdeaposentadoria,podendoseralteradaouextintaporinte
resse daAdministraçãoPública. §1º Caso o servidor tenha
interesse em cancelar a suplementação deverá comunicar
oficialmenteàCéluladeGestãodePessoasdoseuórgãocom,
nomínimo,3(três)mesesdeantecedência.§2ºCasoaSe
cretariaMunicipaldaSaúde(SMS)ouoInstitutoDr.JoséFrota
(IJF) tenha interesse em cancelar a suplementação de carga
horária de qualquer servidor, deverá avisálo do fato com, no
mínimo,3 (três)mesesdeantecedência.” (NR).Art. 2º Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DEFORTALEZA,em19dedezembrode2014.









Dispõe sobre a criação do
AdicionaldePlantãoExtraedá
outrasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicacriadooAdicionaldePlantãoExtraparaosservi
doresmédicosdaAdministraçãoDiretaeIndireta,paraosser
vidores do Núcleo de Práticas Especializadas da Saúde do
InstitutoDr.JoséFrotaeparatodososprofissionaisdasaúde
da Administração Direta que atuem na atividade fim. § 1º 
Concederseá Adicional de Plantão Extra ao servidor que
laboraremregimedeplantão,sempreque,porforçadaneces
sidadedoserviço,devidamentejustificada,oexcessodejorna
danãopudersercompensadocomaconcessãodefolgacom
pensatória. § 2º  Cada plantão extra equivale a uma carga
horáriadetrabalhode12(doze)horasoude24(vinteequatro)
horas, conforme o caso, além da carga horária semanal de
trabalho normal realizada pelo servidor. § 3º  Para o fim de
recebimentodoadicionalcriadoporestaLei,somentepoderão
ser considerados serviços realizados em regime de Plantão
Extraaqueles feitosalémdacargahorárianormalde trabalho
realizadapeloservidor.Art.2ºOsvalorespagosporAdicional
de Plantão Extra durante a semana, nos finais de semana e



392

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L


 
















































































































































































































                  






                    































393

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L

 
 

     



 



           
   







 







 

    












 





                

 







 




                








 


 

   











394

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L 

 
 

 






    












   


              

            











 




   








 






  













            





395

A
R

R
A

N
JO

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L

 
 














   



  
  




 




 


  
  


  
  


  

  


  

  
   



  



 

  


  




 


  




 


  




 



  



 




 

   


  

  
  


  




 


  




 


  




 

 





        
  

        




TERRAS 
PÚBLICAS





398

P
O

LÍ
TI

C
A



399

P
O

LÍ
TI

C
A



400

P
O

LÍ
TI

C
A

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LII FORTALEZA, 17 DE MAIO DE 2005 Nº 13.080

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11813 DE 16 DE MAIO DE 2005 

Regulamenta a Lei nº 8.842 de 
20 de maio de 2004, que “Auto-
riza o chefe do poder público 
municipal a permitir uso de bem 
público municipal com o fim de 
manutenção de áreas verdes 
públicas e dá outras provi-
dências”, estabelece seus obje-
tivos e processos, espécies e 
limitações das responsabilida-
des e benefícios dos permis-
sionários e dá outras providên-
cias.

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 76, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.842 de 24 de 
maio de 2004 e, CONSIDERANDO a necessidade de direcio-
nar ações e fomentar projetos que visem à formação de parce-
rias com os diversos segmentos da sociedade civil; CONSIDE-
RANDO a importância de se estabelecerem procedimentos 
administrativos para a efetiva outorga do termo necessário ao 
fim aqui proposto. DECRETA: Art. 1º - As entidades da socie-
dade civil, as associações de moradores, as sociedades de 
amigos de bairro, terceiros interessados, empresas e órgãos e 
demais entidades de direito público ou privado, poderão utilizar 
espaços determinados em áreas verdes, com o fim exclusivo 
de veiculação de publicidade, nos precisos termos da Lei nº 
8.842 de 20 de maio de 2004 desde que manifestem formal-
mente sua intenção em processo administrativo próprio junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM, indicando a área pública de seu interesse. Art. 2º - 
Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle 
Urbano - SEMAM conjuntamente com a Empresa de Limpeza 
Urbana - EMLURB, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infra-Estrutura - SEINF e Secretaria Municipal de 
Planejamento e Orçamento - SEPLA, instruir o pedido intencio-
nado pelo Interessado com informações acerca da natureza da 
área pública, de modo a confirmar tratar-se de bem de uso 
comum do povo, elaborando a seguir croquis com a indicação 
de suas dimensões, dos equipamentos e mobiliários urbanos 
instalados, espécies arbóreas existentes e informações sobre 
seu estado de conservação bem como a devida manifestação 
acerca da aplicação do pleito em questão para a área. Parágra-
fo Único - Tratando-se de área tombada ou em processo de 
tombamento ou localizada na área envoltória de bem tombado, 
deverão ser notificados a Fundação de Cultura, Esporte e Tu-
rismo de Fortaleza - FUNCET, ou quando necessário, o Institu-
to do Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN para se manifesta-
rem previamente. Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo Munici-
pal designará através de ato administrativo competente, uma 
Comissão para seleção, instrução, análise e acompanhamento 
dos pedidos de permissão de uso de espaços determinados em 
áreas verdes para os fins especificados na Lei nº 8842 de 20 

de maio de 2004, que constará das etapas de convocação, 
divulgação e seleção dos pretensos permissionários e será 
composta pelos seguintes membros permanentes: a) Um en-
genheiro agrônomo indicado pela EMLURB; b) Dois represen-
tantes da SEMAM; c) Um representante indicado pela SEPLA; 
d) Um representante indicado pela SEINF. § 1º - Deverá partici-
par temporariamente da Comissão referida no caput deste 
artigo, na etapa de seleção dos permissionários, um represen-
tante do Distrito de Meio Ambiente da Secretaria Executiva 
Regional onde se encontra inserida a área em análise. § 2º - 
Poderá participar ainda da Comissão, se houver interesse, um 
representante da comunidade onde estiver localizada a área 
pública a ser adotada. Art. 4º - A Comissão de que trata o art. 3º 
do presente decreto fará publicar no Diário Oficial do Município 
e em outro jornal de grande circulação no Município, comuni-
cado destinado a dar conhecimento público das condições para 
seleção dos permissionários intencionados ao uso de determi-
nados espaços em áreas verdes com o fim exclusivo de veicu-
lação de publicidade, especificando a área possível de uso e 
demais requisitos contidos no art. 7º, §§ 1 º e 2º, da Lei Munici-
pal nº 8.842/04, abrindo o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, 
contados da publicação, para que o(s) próprio(s) Interessado(s) 
e outros terceiros manifestem seu interesse de uso na área 
pretendida e indicada no referido comunicado, mediante apre-
sentação de carta de intenção, acompanhado de envelope 
lacrado, contendo: I - Ato constitutivo em vigor, devidamente 
registrado, acompanhado de prova da regular representação da 
diretoria em exercício ou da eleição de seus administradores, 
aplicando-se também quando o Interessado for associação ou 
outra entidade sem fins lucrativos; II - Em se tratando de pes-
soa física, cópia do R.G., do C.P.F. e do comprovante de resi-
dência; III - CNPJ, em caso de empresa privada ou associação 
cujo cadastramento seja obrigatório; IV - Certidão de regulari-
dade fiscal, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS, FGTS, Fazenda Pública Nacional, Estadual e 
Municipal, Secretaria da Receita Federal, nos casos de adoção 
por empresa privada; V - Plano de trabalho contendo a discri-
minação e forma de execução dos serviços que se propõe a 
realizar e a manter, as metas a serem atingidas, as fases ou 
etapas de execução e o numero de placas que pretende insta-
lar e suas dimensões, observado o limite máximo estabelecido 
no presente decreto ou no caso de opção de utilização da ima-
gem do bem, explicar a forma de veiculação; VI - Declaração, 
sob as penas da lei, subscrita pelo Interessado, Promitente - 
Permissionário, de inexistência de débitos tributários para com 
o Município de Fortaleza; VII - Anotação de Responsabilidade 
Técnica, expedida pelo órgão ao qual está vinculado o respon-
sável pelo projeto, quando for necessário; VIII - Quando se fizer 
representar, o Interessado deverá juntar à sua Carta de Inten-
ção, cópia autenticada da respectiva procuração, acompanha-
da de cópia do RG e CPF do representante. Parágrafo Único - 
A Comissão tratada no art. 3º do presente decreto deverá soli-
citar parecer técnico do órgão ambiental municipal, acerca da 
possibilidade ou não de realização de serviços ou benfeitorias 
propostas pelo Interessado e, se for o caso, a expedição da 
respectiva licença ambiental, que deverá ser requerida pelo 
Interessado/Permissionário quando da implantação do Projeto. 
Art. 5º - Recebendo, no prazo previsto no artigo anterior, mais 
de uma intenção em uso de área verde para os fins da Lei nº 
8842/2004, a Comissão retro mencionada, após juntá-las no 
expediente já autuado, designará data, hora e local para a 
realização de sessão pública para abertura dos envelopes, a 
ser divulgada por publicação no Diário Oficial do Município e  



401

P
O

LÍ
TI

C
ADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FORTALEZA, 17 DE MAIO DE 2005 TERÇA-FEIRA - PÁGINA 2
“Bem aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor” 

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
Prefeita de Fortaleza 

JOSÉ CARLOS VENERANDA 
Vice-Prefeito

SECRETARIADO 

DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR
Procuradoria Geral do Município 

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA 
Secretaria Municipal de  

Planejamento e Orçamento 

ANA MARIA DE C. FONTENELE 
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 

IDEVALDO DA SILVA BODIÃO 
Secretaria Municipal de Educação e  

Assistência Social 

LUCIANO LINHARES FEIJÃO 
Secretaria Municipal de Desenvolv. 

Urbano e Infra-Estrutura   

PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA 
Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente e Controle Urbano 

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES 
Secretaria de Defesa do Consumidor - 

PROCON-Fort. 

MARIANO ARAÚJO FREITAS 
Secretaria Executiva Regional  I 

ROGÉRIO DE ALENCAR A. PINHEIRO 
Secretaria Executiva Regional II 

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA 
Secretaria Executiva Regional III 

FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO 
Secretaria Executiva Regional IV 

LUIZ ANTÔNIO ORIÁ FERNANDES 
Secretaria Executiva Regional V 

PAULO BARRETO RIBEIRO MINDÊLLO 
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) 3494.5886               
      Fax: (0XX85) 3494.0116 

CEP: 60.425-680  FORTALEZA - CEARÁ

em outro jornal de grande circulação no Município e comunica-
do aos interessados, via fax ou postal, com antecedência mí-
nima de 3 (três) dias úteis. Art. 6º - A escolha do Permissionário 
deverá ser fundamentada, observando-se, pela ordem, os 
seguintes critérios: I - natureza dos serviços propostos, con-
templando: a) adaptação do projeto: 1. as características pai-
sagísticas, urbanísticas e ambientais peculiares à área verde 
permitida. 2. às pessoas portadoras de necessidades especi-
ais; 3. às pessoas idosas e às crianças; b) maior quantidade de 
benfeitorias reversíveis ao patrimônio público; c) menor prazo 
para a implementação do projeto e maior prazo de sua manu-
tenção; d) maior quantidade de serviços de manutenção ofere-
cidos e melhor qualidade (período diário de serviços; dias da 
semana em que os serviços são oferecidos); e) comprovação 
de efetiva participação da comunidade circunvizinha da área 
adotada no projeto; f) destinação de área específica para recu-
peração da vegetação nativa; II - menor número de placas; III - 
no caso de igual número de placas, o projeto com placas de 
menor dimensão. § 1º - No caso de empate, será realizado 
sorteio em data, hora e local divulgados pelo Diário Oficial do 
Município e em outro jornal de grande circulação no Município. 
§ 2º - A decisão de escolha do Permissionário proferida pela 
Comissão será lavrada em ata que instruirá o processo admi-
nistrativo originado da SEMAM, e ratificada pelos titulares dos 
órgãos integrantes da Comissão, devendo ser publicada no 
Diário Oficial do Município e em outro jornal de grande circula-
ção no Município. § 3º - Da decisão poderá ser interposto re-
curso, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de sua 
publicação, dirigido ao titular da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM. Art. 7º - O uso dos 
espaços determinados em áreas verdes com o fim exclusivo de 
veiculação de publicidade, será formalizado por meio de Termo 
de Permissão de Uso de Bem Público Municipal, que será 
lavrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Con-
trole Urbano - SEMAM, EMLURB e Permissionário. Parágrafo 
Único - Os termos de Permissão deverão conter cláusulas 
definindo a área a ser conservada, a descrição dos serviços a 
serem prestados, o prazo de vigência, o número e as dimen-
sões das placas indicativas da cooperação permitidas, a proibi-
ção de transferência do termo a terceiros, a previsão de resci-
são a qualquer tempo, motivada em razões de interesse públi-
co ou descumprimento do acordo, independentemente de pré-
via notificação e imediata retirada das placas, as penalidades 
aplicáveis em caso de infração e outras cláusulas ou condições 
necessárias à proteção do interesse público. Art. 8º - A coloca-
ção de placas indicativas da implantação, manutenção ou re-
forma da área delegada ao uso será permitida, observadas as 
seguintes condições: I - Em se tratando de praças públicas, 

parques públicos e áreas verdes: a) para áreas de até 200m² 
(duzentos metros quadrados), duas placas, com dimensões 
máximas de 0,30m de altura x 0,50m de largura, afixadas a 
uma altura máxima de 0,70m do solo; b) para áreas a partir de 
200m² (duzentos metros quadrados) e até 500m² (quinhentos 
metros quadrados), duas placas com o máximo de 0,50m de 
altura x 0,70m de largura, fixada a uma altura máxima de 
0,70m do solo; c) para áreas maiores que 500m² (quinhentos 
metros quadrados) poderá ser permitida a colocação de placas 
afixadas a uma distância máxima de 0,70m do solo, com di-
mensões máximas de 0,50m de altura x 0,70m de largura, 
devendo o número de placas ser definido pela Comissão do 
Programa “Adote o Verde”, não podendo exceder a proporção 
de duas placas a cada 600m² (seiscentos metros quadrados) 
de área conservada; II - em se tratando de canteiros centrais 
de vias: a) para canteiros conservados com largura de até 2 
(dois) metros, uma placa de 0,30m de altura x 0,50m de largu-
ra, afixada a uma distância de 0,70m do solo, na proporção de 
uma placa a cada 500 (quinhentos) metros lineares de canteiro 
conservado; b) para canteiros conservados com largura supe-
rior a 2 (dois) metros, uma placa de 0,50m de altura x 0,70m de 
largura, afixada a uma altura de 0,70m do solo, na proporção 
de uma placa a cada 500 (quinhentos) metros lineares de can-
teiro; c) para canteiros conservados centrais de vias expressas 
com largura de até 5 (cinco) metros, uma placa de 0,60m de 
altura x 0,80m de largura, afixada a uma distância máxima de 
0,70m do solo, na proporção de uma placa a cada 500 (qui-
nhentos ) metros lineares de canteiro; d) para canteiros conser-
vados centrais de vias expressas com largura superior a 5 
(cinco) metros, uma placa de 0,60m de altura x 0,80m de largu-
ra, afixada a uma distância máxima de 0,70m do solo, na pro-
porção de uma placa a cada 500 (quinhentos) metros lineares 
de canteiro. III - os locais específicos onde serão afixadas as 
placas serão indicados pela Comissão de que trata o art. 3º do 
presente decreto; IV - a placa deverá fazer menção na manu-
tenção da área permitida, com os seguintes dizeres: a) “Esta 
praça/parque/área verde foi adotada por .....”, com as cores 
padronizadas pelo projeto a serem fornecidas pela Comissão, 
podendo conter a razão social ou o nome fantasia, a logomar-
ca, o endereço e o telefone do Permissionário, desde que não 
ultrapasse 80% (oitenta por cento) da dimensão da placa e;            
b) “Programa Adote o Verde” Prefeitura Municipal de Fortaleza - 
SEMAM/EMLURB” , com a logomarca oficial da Prefeitura de 
Fortaleza e da SEMAM. V - os equipamentos publicitários de-
verão obedecer padrões técnicos de segurança, sendo vedada 
a colocação de placas sobre os passeios de pedestres; VI - as 
despesas com a instalação dos equipamentos publicitários e 
com o fornecimento de energia elétrica serão de responsabili-
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dade do Permissionário. Art. 9º - Em nenhuma hipótese poderá 
o Permissionário promover eventos de qualquer natureza, sem 
expressa autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Controle Urbano - SEMAM e da respectiva Secretaria 
Executiva Regional. Art. 10 - Independentemente de iniciativa 
dos particulares, a Comissão de que trata o presente decreto 
poderá iniciar processo administrativo, objetivando a participa-
ção da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas na 
urbanização, nos cuidados e na manutenção das praças públi-
cas, parques, canteiros ou jardins, ou outras áreas de ajardi-
namento, em conjunto com o Poder Público Municipal, indican-
do a área, os serviços pretendidos e o número máximo de 
placas permitidas para o local, observadas as disposições 
deste decreto. Art. 11 - Encerrada a participação dos permis-
sionários por decurso do prazo de vigência ou por rescisão, 
qualquer benfeitoria dela decorrente integrará o patrimônio 
público municipal, não tendo o Permissionário direito de reten-
ção ou indenização a qualquer título. Art. 12 - Os serviços         
a serem realizados em razão do Termo de Permissão deve-            
rão ser acompanhados e controlados pelo Departamento Téc-
nico de Urbanização da Empresa Municipal de Limpeza e Ur-
banização - EMLURB em caso de praças e parques e pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM, de modo que não venham a ser desvirtuados ou cau-
sar prejuízo ao interesse público. Art. 13 - Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO MUNICIPAL, aos 16 dias do mês de maio 
de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11816 DE 17 DE MAIO DE 2005 

Abre aos Orçamentos do Muni-
cípio, em favor de diversos ór-
gãos, crédito suplementar no 
valor de R$ 11.624.876,00, pa-
ra reforço de dotações orça-
mentárias consignadas no vi-
gente orçamento. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização 
contida no art. 6º, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.916 de 28 de dezem-
bro de 2004 e, CONSIDERANDO a necessidade de implemen-
tar a execução das ações dos orçamentos de diversos órgãos 
da Administração Municipal. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto 
aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, o 
crédito suplementar no valor de R$ 11.624.876,00 (onze mi-
lhões, seiscentos e vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e 
seis reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto. Art. 2º - Os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo anterior decorrerão de anulação total e par-
cial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste 
Decreto. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, em 17 de maio de 2005. Luizianne 
de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José 
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANE-
JAMENTO E ORÇAMENTO. 

ANEXO I 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  ESF. ELEMENTO FONTE VALOR
11000 Gabinete do Prefeito    150.000
11101 Gabinete do Prefeito    150.000
04.122.0003.2003.0001 - Assessoramento Político e Administrativo - Município    
 Passagens e Despesas com Locomoção F 3.3.90.33 0100 50.000
 Locação de Mão-de-Obra F 3.3.90.37 0100 100.000
     
12000 Gabinete do Vice-Prefeito    16.159
12101 Gabinete do Vice-Prefeito    16.159
04.122.0002.2002.0002 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Município    
 Passagens e Despesas com Locomoção F 3.3.90.33 0100 3.159
 Locação de Mão-de-Obra F 3.3.90.37 0100 13.000
     
13000 Procuradoria Geral do Município    225.000
13101 Procuradoria Geral do Município    225.000
03.092.0004.2005.0001 - Defesa dos Interesses do Município - Município    
 Locação de Mão-de-Obra F 3.3.90.37 0100 225.000
     
15000 Sec. Munic. de Planejamento e Orçamento    182.000
15101 Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento    182.000
04.122.0002.2002.0003 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Município    
 Locação de Mão-de-Obra F 3.3.90.37 0100 182.000
     
16000 Controladoria Geral do Município    14.000
16101 Controladoria Geral do Município    14.000
04.124.0011.2020.0001 - Gestão do Controle Interno    
 Locação de Mão-de-Obra F 3.3.90.37 0100 14.000
     
17000 Sec. de Administração do Município    745.000
17202 Instituto de Previdência do Município    745.000
09.122.0002.2014.0021 - Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos 

Sociais - PREVIFOR 
   

 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes D S 3.1.90.34 0284 313.000
     
09.122.0002.2119.0001 - Manutenção do Sistema de Previdência do Município - 

PREVIFOR
   

 Locação de Mão-de-Obra S 3.3.90.37 0284 210.000
     
10.122.0002.2002.0021 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Programa de 

Saúde 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

 
 Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I - 
considerar, no processo de planejamento e execução das polí-
ticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e 
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir 
um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefí-
cios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recupe-
rando e transferindo para a coletividade parte da valorização 
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o 
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da 
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de 
saneamento ambiental e das características do sistema viário; 
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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rização Fundiária, estabelecendo canais permanentes de parti-
cipação das comunidades e da sociedade civil organizada nos 
processos de tomada de decisões; XIX - articulação entre os 
diversos atores do setor público em suas diversas esferas, do 
setor privado, das universidades, dos movimentos sociais e da 
sociedade civil organizada, a fim de desenvolver alternativas 
sustentáveis de regularização fundiária e provisão habitacional. 
Art. 6º São ações estratégicas prioritárias da política habitacio-
nal e de regularização fundiária: I - elaborar e implementar um 
plano da política habitacional e de regularização fundiária para 
o Município de Fortaleza, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da 
entrada em vigor desta Lei; II - realizar o diagnóstico das condi-
ções de moradia no Município, identificando seus diferentes 
aspectos, de forma a quantificar, qualificar e espacializar, no 
mínimo, enfatizando os problemas relativos às moradias em 
situação de risco, loteamentos irregulares e clandestinos, fave-
las, cortiços, co-habitações, população em situação de rua, 
áreas com solo contaminado, áreas de preservação ambiental 
ocupadas por moradia e situação dos assentamentos quanto à 
carência de infraestrutura, serviços e equipamentos; III - de-
senvolver e manter atualizado o Sistema de Informações Habi-
tacionais (SIHAB) como instrumento de controle e planejamen-
to democráticos da Política Habitacional do Município; IV - 
compatibilizar a legislação municipal de habitação de interesse 
social (HIS) com as diretrizes estabelecidas por esta Lei; V - 
priorizar e agilizar a aprovação dos empreendimentos de inte-
resse social, estabelecendo procedimentos especiais e acordos 
de cooperação técnica entre os órgãos envolvidos; VI - investir 
no sistema de fiscalização integrado, especialmente nas áreas 
de preservação, recuperação e interesse ambiental constantes 
neste Plano Diretor, de forma a impedir o surgimento de lotea-
mentos irregulares e clandestinos e de ocupações desordena-
das; VII - identificar, através de mapeamento bienal, o solo 
urbano não edificado, subutilizado e não utilizado, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste Plano Diretor, com o fim 
de induzir o cumprimento da função socioambiental da proprie-
dade através da aplicação dos instrumentos urbanísticos e 
jurídicos previstos no Plano Diretor; VIII - instituir as Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), segundo os critérios e 
procedimentos estabelecidos pelo Plano Diretor; IX - implemen-
tar alternativas de financiamento e subsídio direto, para aquisi-
ção ou locação social, bem como criar instrumentos que possi-
bilitem a inserção de todos os segmentos da população no 
mercado imobiliário; X - aproveitar a mão-de-obra local nos 
trabalhos sociais e nas obras desenvolvidas em cada comuni-
dade, quando possível, com a garantia da devida capacitação 
para a execução das atividades, visando à inclusão socioeco-
nômica; XI - estimular a formação de técnicos na área de habi-
tação de interesse social e regularização fundiária, estabele-
cendo parcerias com universidades, centros de pesquisa tecno-
lógica, entidades de classe, iniciativa privada e organizações 
não governamentais; XII - garantir o funcionamento do Conse-
lho Municipal de Habitação Popular, democrático e representa-
tivo, que fiscalize e acompanhe a aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e delibere 
sobre as prioridades da política habitacional, bem como fiscali-
ze os investimentos públicos nesta área; XIII - realizar periodi-
camente as Conferências Municipais de Habitação para a defi-
nição de prioridades da política municipal de habitação e regu-
larização fundiária e para eleger os representantes da socieda-
de civil no Conselho Municipal de Habitação Popular; XIV - 
promover a integração entre os diversos mecanismos de parti-
cipação popular na definição da política habitacional, garantin-
do o diálogo constante entre as demandas provenientes do 
orçamento participativo e dos conselhos de co-gestão; XV - 
promover a capacitação periódica da população e, em especial, 
de seus representantes nos espaços de co-gestão sobre os 
instrumentos da política habitacional e de regularização fundiá-
ria; XVI - instituir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social, com previsão de instrumentos de controle social e pla-
nejamento democrático da utilização de seus recursos; XVII - 
promover o desenvolvimento da estrutura administrativa e a 
qualificação do corpo técnico responsável pela política de habi-
tação e regularização fundiária, a fim de garantir uma eficaz 

integração com os instrumentos de planejamento e gestão 
democráticos, visando a uma maior eficácia social dos progra-
mas e projetos de provisão habitacional e regularização fundiá-
ria. 
 

CAPÍTULO II 
Da Política de Terras Públicas 

 
 Art. 7º - São diretrizes para a Política de Terras 
Públicas: I - identificação das áreas e edifícios públicos, implan-
tando e mantendo atualizado em um sistema de informações 
geográficas (SIG); II - zelo pela posse, manutenção e conser-
vação dos espaços públicos não ocupados, com o compromis-
so de coibir novas ocupações; III - promoção, quando prevista 
em programas habitacionais, da regularização fundiária e da 
urbanização das terras públicas ocupadas para que cumpram 
efetivamente sua função socioambiental, garantindo o reassen-
tamento das famílias removidas por estarem em situação de 
risco ou em decorrência de obras de requalificação urbano-
ambiental; IV - destinação prioritária para o assentamento da 
população de baixa renda, para a implantação de áreas verdes 
e para a instalação de equipamentos coletivos dos bens públi-
cos dominiais não utilizados; V - implantação e conservação de 
praças e equipamentos sociais; VI - otimização do uso das 
terras públicas para cumprimento das funções sociais da cida-
de. Art. 8º São ações estratégicas da Política de Terras Públi-
cas: I - elaborar Plano Diretor de Gestão das Terras Públicas, 
articulado com os demais planos setoriais, que deverá estabe-
lecer as necessidades de aquisição de novas terras públicas 
para equipamentos, considerando características, dimensões e 
localização; II - criar o cadastro geral de terras públicas através 
de sistema de informações georeferenciadas, vinculado a um 
sistema de informação geográfica, inserido no Sistema de 
Informações Municipais (SIM); III - revisar as cessões das ter-
ras públicas com o objetivo de compatibilizar sua finalidade 
com as necessidades da cidade, adequar as contrapartidas 
tendo em conta os valores do mercado imobiliário, avaliar e 
reparar irregularidades, cobrando indenizações e as demais 
cominações previstas em lei; IV - viabilizar formas de aquisição 
de imóveis, a fim de atender a utilidade e a necessidade            
pública e o interesse social, e que não compreendam a desa-
propriação; § 1º A concessão de terras públicas, de forma gra-
tuita, para fins de habitação e regularização fundiária, destina-
se à: I - utilização da terra para fins de moradia de interesse 
social; II - utilização da terra para fins de subsistência; III - 
construção de obras ou instalação de serviços públicos de 
interesse social e equipamentos sociais. § 2º - A nenhum con-
cessionário será concedido gratuitamente o uso de mais de 1 
(um) lote de terreno público, independentemente de sua di-
mensão. § 3º - Serão concedidas, de forma onerosa, terras 
públicas para a exploração econômica com fins lucrativos nos 
seguintes casos: I - edificações e uso para fins comerciais e de 
serviços; II - implantação de indústrias; III - exploração hortifru-
tigranjeira. 
 
 

CAPÍTULO III 
Da Política de Meio Ambiente 

 
 Art. 9º - São diretrizes da política de meio ambi-
ente: I - preservação, conservação, recuperação e uso susten-
tável dos ecossistemas e recursos naturais; II - ampliação, 
conservação, fiscalização, monitoramento, manejo e gestão 
democrática dos sistemas ambientais, das áreas verdes, das 
unidades de conservação e dos espaços públicos; III - compa-
tibilização do desenvolvimento econômico, social, cultural, 
étnico e dos saberes tradicionais com a preservação e conser-
vação dos sistemas socioambientais, promovendo políticas de 
desenvolvimento sustentável para a cidade; IV - fortalecimento 
e valorização do Poder Público como promotor de estratégias 
de desenvolvimento sustentável; V - estabelecimento de medi-
das de controle da qualidade socioambiental com vistas à com-
pensação, à proteção e ao disciplinamento do uso dos recursos 
naturais disponíveis; VI - redução dos riscos socioambientais; 
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Instituiadatabasede reajuste
das tarifas de transporte públi
co individual (Táxi) de Fortale
za, estabelecendo o dia 15 de
janeiro, na forma que indica, e
dáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaestabelecidoodia15dejaneirocomoadatabase
de reajustedas tarifasdeTransportePúblico Individual (Táxi)
deFortaleza.Art.2ºOreajustedevesercalculadocombase
no ÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidor (INPC)ecoma
apresentaçãodeumaplanilhadecustosememóriadecálculo,
gerada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza
(ETUFOR). (VETADO).Art. 3º Aatualizaçãodas tarifasdos
serviços de Transporte Público Individual (Táxi) no Município
deFortalezadeveráserpublicadanoDiárioOficialdoMunicí
pio,peloPoderExecutivo.Art.4º OPoderExecutivo regula
mentaráapresenteLeinoprazomáximode90(noventa)dias,
apóssuavigência.Art.5ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de
julho de 2014.  






Regulamenta a realização de
parceria coma iniciativaprivadae
a sociedade civil organizada para
manutenção de espaços públicos
noMunicípiodeFortaleza.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuições legais, conferidaspeloart. 83,VI, da
LeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza, e CONSIDERANDO
queaconservaçãoeocuidadocomomobiliáriourbanoeas
áreasverdestornamumacidademaisagradávele,porexten
são,mais humana.CONSIDERANDOa necessidade dedire
cionar ações e fomentar projetos que visem à formação de
parcerias com os diversos segmentos da sociedade civil na
área ambiental e urbanística. CONSIDERANDO, finalmente
que, o presente Decreto visa a regulamentar o trabalho de
convênioentreacomunidadee/oupessoasjurídicasoufísicas
na urbanização e manutenção das praças públicas, parques,
canteirosejardinsemconjuntocomoPoderPúblicoMunicipal,
bemcomoa sensibilizaçãodosmunícipes, no sentido dede
senvolver hábitos preservacionistas. DECRETA: Art. 1°  O
titulardoPoderExecutivoMunicipal,atendidoointeressepúbli
co,poderácelebrarconvêniocomentidadesdainiciativapriva
daedasociedadecivilorganizada,deformaindividualoucon
sorciada, a fimdepromovermelhoriasurbanasmediantemú
tuacolaboraçãonosserviçosinerentesàimplantação,reforma,

manutenção e, ou, conservação de parques, praças, áreas
verdes,mobiliáriourbanoedemaisespaçospúblicosou livres
doMunicípio, buscandomelhorias urbanas, ambientais e pai
sagísticas.§1°Consideramsemelhoriasurbanas,paisagís
ticas e ambientais os projetos, obras, serviços, ações e inter
venções, relativosabenspúblicosmunicipaiseabenspriva
dosou públicos tombados em caráter provisório ou definitivo,
oupreservados,nostermosdalegislaçãomunicipalpertinente,
queresultemnoatendimentodointeressepúblicoenamelho
riadaqualidadedavidaurbana.§2°Nãoseincluinasmelho
riasurbanas referidasnestedecretoa implantaçãodeedifica
çõespermanentes,salvoemcasosexcepcionais,devidamente
justificados, com autorização expressa do titular do Poder
ExecutivoMunicipal,sendotaisedificações,aofinal,incorpora
dasaopatrimôniopúblicomunicipalsemqualquerindenização
aoparceiroprivadoporapresentardoaçãoaoentepúblico. §
3°Oconvênioautorizaráapenasarealizaçãodosserviçosde
melhoriaurbanapactuadoscomodireitoàssinalizações indi
cativasdasparceriasnostermosdoDecreto,nãorepresentan
do a celebração do convênio qualquer cessão, concessão,
permissão ou autorização, a qualquer titulo, dos respectivos
bens, que permanecerão na integral posse e propriedade do
Município.§4°Oacessoeusodobempúblicopeloparticular
se darão na estrita necessidade da realização das melhorias
pactuadas,semqualquerprejuízoaseuusoregulardeacordo
comsuanaturezaedestinação.§5°Quandooconvêniofor
estabelecidodeformaconsorciada,deveráhaverumrepresen
tante do Consórcio. Art. 2°  Os titulares das Secretarias
Regionais e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente  SEUMA poderão realizar, a requerimento ou de
ofício,estudoseanálisesparaacelebraçãodeconvêniopelo
ChefedoPoderExecutivoMunicipal,segundooritodisciplina
donesteDecreto.§1° Acelebraçãodeconvêniodependerá
depréviaanuênciadaComissãodeAdoçãodePraçaseÁreas
Verdes. § 2° Caberão àsSecretariasRegionaisa instrução,
análise, controle e fiscalização direta dos convênios que te
nhamporobjetobenspúblicosqueseencontremsobsuaex
clusivaadministração,semprejuízodacompetênciadaSecre
tariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente SEUMApara
realizarsupervisãoamplaeabrangente,autorizaçãodecons
truçãoereformadosespaçosadotados,demodoauniformizar
eharmonizar osdiversos convêniospactuados.Art. 3° Para
efeitosdesteDecreto,consideraseconvenenteapessoafísica
ou jurídicaquecelebra convêniocomoPoderPúblico, desde
queatendidasàsdisposiçõesdesteDecreto.§1°Entendese
porentidadesda iniciativaprivadapessoas jurídicasdedireito
privado que atuem no ramo empresarial, industrial, comercial
ou de prestação de serviços e outras entidades atuantes no
setor econômico. § 2°  Entendese por sociedade civil
organizadaassociaçõesdemoradores,sociedadesamigosde
bairros, centros comunitários, clubes de serviços, bem como
terceirosinteressados.Art.4°AComissãodeAdoçãodePra
ças e Áreas Verdes será composta por servidores públicos
municipais, da seguinte forma: I  um membro indicado pela
Secretaria de Urbanismo eMeioAmbiente  SEUMA; II  um
membro indicado pela Secretaria Regional onde localizado o
bem em que se pretende realizar a melhoria urbana, que
atuará nos respectivos processos; III  um membro indicado
pelaassessoriajurídicadoGabinetedoPrefeito.§1°Poderá
sersolicitadoouconsultado informaçãoe/ouapoio técnicode
servidores de outros órgãosmunicipaispara análise dos con
vênios.§2°Nãoserádevidaqualquerremuneraçãoadicional
aos membros da Comissão. Art. 5°  Compete à Comis
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são deAdoção de Praças e Áreas Verdes: I  Emitir parecer
sobreospedidosdecelebraçãodosconvêniosdeque tratam
esteDecreto;IIOpinar,fundamentadamente,sobreasárease
bens públicos que serão ou não objeto de convênio, e sobre
propostadeparceriascoma iniciativaprivadaecomasocie
dadecivilorganizada,observadassuascaracterísticaspróprias
epeculiares,bemcomo todooseuentorno; III Analisarpro
postas e respectivas minutas de convênios, assim como de
parceriascomainiciativaprivadaeasociedadecivilorganiza
da,aprovandoaquemelhoratenderaointeressepúblico,utili
zandosedoscritériosprevistosnesteDecreto;IVManifestar
se sobre a possibilidade de convênio, serviços e de parceria
com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada
quandosetratardeárease/oubenspúblicosnãoespecificados
neste Decreto; V  Estabelecer, mediante justificativa técnica,
regrasimpeditivase/ourestritivasparaotamanho,tipoequan
tidade de placas/mensagens indicativas do convênio quando,
na análise das propostas apresentadas forem constatados
afrontasàscaracterísticasprópriasepeculiaresdaárea/bem,e
ainda,emseuentorno;VISolicitar,quandoentendernecessá
rio,amanifestaçãodeoutrosórgãosouentespúblicos.Pará
grafo Único  O pronunciamento favorável da Comissão de
AdoçãodePraçaseÁreasVerdesnãoobrigaaassinaturado
convênio pretendido, devendo a respectiva proposta ser sub
metidaàapreciaçãoeautorizaçãodotitulardoPoderExecuti
voMunicipal,aserexpedidamediantejuízodeconveniênciae
oportunidade. Art. 6°  Incube as Secretarias Regionais, em
parceriacomaSEUMA,elaboraremantercadastroatualizado
dos bens púbicos disponíveis para convênio, contendo infor
maçõessobreseuestadode conservação, áreaouextensão,
equipamentos e mobiliários urbanos neles existentes, bem
comosobreosserviçosaseremprestadospelosconvenentes.
§1°Deverãoserdisponibilizadas,noPortaldaPrefeiturado
Município de Fortaleza, informações referentes aos espaços
disponíveisparaconvêniocontendo:IDesignaçãoelocaliza
ção/endereço do logradouro público; II  Secretaria Regional
responsávelpelobem.§2°Deverãoserdisponibilizadas,no
PortaldaPrefeituradoMunicípiodeFortalezae/oudaSEUMA,
informaçõesreferentesaosespaçosdisponíveisparaconvênio
contendo:INúmerodoconvênio;IIIdentificaçãodoConve
nente;IIIObjetoeescopodoconvênio;IVDatadapublica
çãodoconvênioerespectivoprazodevigência.§3°AsSe
cretarias Regionais emitirão relatórios com a atualização dos
dadosdosbensqueseencontramsobsuaatuaçãoesãoobje

to de convênio nos termos deste Decreto, quando solicitado
pelaSEUMAe/oupeloGabinetedoPrefeito.Art.7°Opreten
soconvenentedeveráapresentarintençãodeconvênioatravés
da abertura de processo, junto à Secretaria Regional onde
estiverlocalizadoobem.§1°Aaberturadoprocessodecon
vênio será instruída da seguinte documentação: I  Utilização
do formulário01 (solicitaçãogeral) paraaberturadoprocesso
(AnexoI); II FormulárioparaAdoçãodePraçaseÁreasVer
desnoMunicípiodeFortaleza (CE), indicandocomespecifici
dadeaáreae/oubemobjetodeinteresse(AnexoII);IIICarta
deIntenção,manifestandointeresseemmanutençãooumanu
tenção e reforma (Anexo III); IV  PLANO DE TRABALHO 
Proposta deAdoção com a descrição dos serviços objeto do
convênioemenvelope lacrado,contendopropostademelhori
as urbanas, ambientais e paisagísticas a serem realizadas,
comseusrespectivosplanosdetrabalho,valores,cronograma
demanutençãoeadescriçãodetalhada, devidamente instruí
da, se for o caso,comprojetos, plantas, croquis, cronograma
deexecuçãoeoutrosdocumentospertinentes,quandosolicita
dos;VContratoSocialouEstatuto;VICPF,RGeCompro
vante de Endereço do Representante Legal; VII  CNPJ ou
InscriçãoEstadualouInscriçãoMunicipal;VIIITermodePer
missãodeUso, quandoopretensoconvenente for permissio
nárioemáreapública;IXProjetoExecutivo(Projetodeurba
nismoe/oupaisagismo),quandoformotivodoconvênio,aser
aprovadopelaSEUMA.§2°Tratandosedepessoajurídica,a
regularidade jurídica será comprovada mediante a cópia dos
seguintesdocumentos:I–ContratoSocialouEstatuto,confor
me o caso; II  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
JurídicasCNPJouInscriçãoEstadualouInscriçãoMunicipal.
§ 3°  Tratandose de pessoa natural, a regularidade jurídica
serácomprovadamedianteacópiadosseguintesdocumentos:
IDocumentodeidentidade;IIInscriçãonoCadastrodePes
soasFísicas; III Comprovantede residência.Art.8° Acele
braçãodoconvêniosobreoqualdispõeesteDecretoobserva
ráoseguinteprocedimento:IAberturadeProcessomediante
protocolodevidamenteinstruídapelointeressado,naSecretaria
Regional onde esteja localizado o bem em que se pretende
realizaroconvênio;IIAcartadeintenção,osdocumentoseo
envelope lacrado contendo a descrição e valor das obras ou
serviçosserãoimediatamenteautuados,sendoqueoenvelope
permanecerá lacradoeacompanharáoprocesso; III Apósa
tramitaçãonoórgãodeorigem,osautoscontendo todaa ins
truçãoserãoremetidosàSecretariaMunicipaldeUrbanismoe
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MeioAmbienteSEUMA,paraencaminhamentosdeconvênio
juntoàassessoriajurídicadogabinetedoPrefeito;IVConclu
ída a análise pela Comissão de Adoção de Praças e Áreas
Verdes, e sóapósseuparecerosautos serãoencaminhados
ao titulardoPoderExecutivoMunicipal.§1° Nahipótesede
havermais de um interessado no convênio, deverá ser apre
sentada a mesma documentação especificada, para fins de
aprovação, mediante decisão fundamentada, daquela que
melhoratenderointeressepúblico,deacordocomoscritérios
nopresenteDecreto.§2°Noprazode10dias,apósassinatu
raecelebraçãodoconvênio,esteserápublicado,emextrato,
noDiárioOficialdoMunicípio.Art.9°Serãoconsiderados,na
análisedaspropostasdeconvênio,emespecialparaoscasos
deconcorrência,osseguintescritérios:IPropostaquepromo
vermelhorias ambientais; II  O valor dos investimentos refe
rentesaosserviçose/ouobrasa serempromovidaspelopre
tenso convenente; III  Proposta de convênio, pelo mesmo
pretenso convenente, envolvendo pelo menos 02 (dois)
bens/áreaspúblicas,sendoumdeleslocalizadoemregiãomais
distantedoCentrooucompoucaprocurapara finsdeconvê
nio; IV Propostade reduçãodaáreadeexposiçãopermitida
nasmensagensindicativasdeconvênio.Art.10Aanálisedas
propostasapresentadasdeverásedarnomínimoem10(dez)
enomáximoem45(quarentaecinco)diasúteispelaComis
sãodeAdoçãodePraçaseáreasverdes.§1°Oprazoacima
referidonãointegraráoperíododevalidadedoconvêniofirma
do. §2° Oprazoacimanãocorrerá: I Duranteoenviode
processoentreórgãosdoPoderPúblico; II Enquantoo inte
ressadonãoapresentaradocumentaçãonecessáriae/ousoli
citadaporórgãomunicipal,porofício.Art.11Firmadaocon
vênio, oconvenenteouoconsórcioseráoúnico responsável
pela realizaçãodosserviçosdescritosno respectivoconvênio,
bem como por quaisquer danos causados à Administração
PúblicaMunicipaleaterceirosporseusatos.§1°Paraexe
cuçãoexclusivadoprojetoaquesepropuser,poderáoconve
nentecontratarserviçosde terceirosoupactuaroutras formas
de colaboração, desdeque respeitadasàs limitações legaise
jurídicaspertinentes,remanescendocomooúnicoresponsável
pela gestão e administração respondendo por qualquer dano
que venhasofrer opatrimônio público. § 2°  Para realização
dosserviçosobjetodoconvêniopoderáàComissãojádefinida,
exigir, quando entender necessário a presença de responsá
veis técnicos devidamente inscritosnosórgãos componentes.
Art. 12 O convênio deverá atender aos requisitos e normas
estabelecidasnesteDecreto,tendoprazodevalidadedeaté05
(cinco)anos,contadosnadatadesuaassinatura,podendoser
prorrogado segundo a conveniência e oportunidade do Poder
Público.ParágrafoÚnicoFindoseuprazodevalidade,ocon
vênionãoserárenovadoautomaticamente,devendoo interes
sado apresentar requerimento de renovação da proposta que
atendaintegralmenteodispostonopresenteDecreto.Art.13
Oconvênioeemseusanexosdeverãoconter,entreoutrasque
sefizerempertinentes,asseguintescláusulas:IAsmelhorias
urbanas, ambientais e paisagísticas a serem executadas e
seuselementoscaracterísticos;IIOregimeecronogramade
manutenção;IIIOprojetoexecutivodereformaeosprazosde
início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de
observaçãoederecebimentodefinitivo,conformeocaso; IV
Oprazodevigência;VOsdireitoseasresponsabilidadesdas
partes, comexpressa indicação deque nãohaverá dispêndio
porpartedoPoderPúblico;VIOscasosderescisão;VIIA
legislação aplicável à execução do convênio e especialmente
aoscasosomissos.Art.14Tratandosedebempúblicomuni
cipalnãocadastradonostermosdoartigo6°destedecreto,a
SecretariaRegionalcompetentedeveráefetuarolevantamento
das informações sobre seu estado de conservação, área ou
extensão,equipamentosemobiliáriosurbanosneleexistentes,
no prazo de 10 (dez) dias contados daautuação da carta de
intençãoepreviamenteàexpediçãodocomunicadodestinado
a dar conhecimento público da proposta. Art. 15  A pessoa
físicae/ou jurídicaquecelebrarconvênio,visandoaurbaniza
ção,manutençãoeconservaçãodepraçaspúblicas,parques,
canteiroseáreasverdes,comoPoderPúblicoMunicipalper
ceberá as seguintes vantagens: I  Certificado de Cidadão(ã)

Parceiro(a)e/ouEmpresaCidadã; II  Instalaçãodeengenhos
de publicidade no bem de adoção, conforme oArt. 1º deste
Decreto.Art.16Ficagarantidaaoconvenenteacolocaçãode
placas/mensagens indicativas de sua parceria com o Poder
PúblicoMunicipalno localdoempreendimentoobjetodoCon
vênio, no prazo de sua validade, obedecendo aos seguintes
parâmetros: I  Para áreas de até 500m² (quinhentos metros
quadrados), apenas duas placas elevadas verticalmente do
solo,comdimensõesmáximasde0,50cm(cinquentacentíme
tros)dealturax0,70cm(setentacentímetros)delargura,afixa
dasaumaalturade0,70cm(setentacentímetros)dosolo;II 
Paraáreasmaioresde500m² (quinhentosmetrosquadrados)
poderáserpermitidaacolocaçãodeplacaselevadasvertical
mente do solo afixadas a uma distância máxima de 0,70cm
(setenta centímetros) do solo, com dimensões máximas de
0,50cm (cinquenta centímetros) de altura x 0,70cm (setenta
centímetros de largura, devendo o número de placas a ser
definido pela Comissão responsável, não podendo exceder a
proporção de duas placas a cada 500m² (quinhentos metros
quadrados);IIIEmsetratandodecanteiroscentraisdevias,a
placa elevada verticalmente do solo deverá ter as seguintes
dimensões:a)Paracanteirosconservadoscomlarguradeaté
03(três)metros,umaplacadedimensõesmáximasde0,50m
de altura x 0,70m de largura, afixadas a uma distância de
0,70mdosolo,naproporçãomáximadeumaplacaacada200
(duzentos)metros lineares ou fração de canteiro conservado,
devendo ser observada a distância mínima de 5,0m (cinco
metros) do início do canteiro; b) Para canteiros conservados
com largurasuperiora03 (três)metros,umaplacadedimen
sõesmáximasde0,60mdealturax0,80mdelargura,afixadaa
umaalturade0,70dosolo,naproporçãomáximadeumapla
caacada200(duzentos)metroslinearesoufraçãodecanteiro,
devendoserobservadaadistânciamínimade5,0m(cinco)do
iníciodocanteiro; IV Nãoserápermitidaa instalaçãodeen
genhos de publicidade nos locais proibidos pela legislação
vigente;VOscasosomissosserãoanalisadospelaSEUMA.
§1°Todasasdespesasdeinstalação,manutençãoeopera
çãorelativasaosengenhosdepublicidadeficarãoàsexpensas
do convenente. § 2°  Sempre que a situação física permitir
serádadapreferênciaàsmensagenscolocadashorizontalmen
teaoníveldosolofaceàsplacaselevadasdosolo.§3°Nas
mensagens indicativas de manutenção da área conveniada
deverá conter imprescindivelmente: a)O nome do logradouro
oubempúblicoedeseumantenedorcomascorespadroniza
daspeloprojetoaser fornecidopelaComissãodeAdoçãode
Praças e Áreas Verdes, podendo conter a razão social ou o
nomefantasia,alogomarcaeCNPJ,conformemodeloaprova
dopelaComissãodeAdoçãodePraçaseÁreasVerdes,parao
convênio,desdequenãoultrapasse80%(oitentaporcento)da
dimensãodaplaca;b)ObrasãooficialdaPrefeituraMunicipal
deFortaleza.§4°Ficaproibidoàveiculaçãodemarca,logo
marcaouonomefantasiadeempresasquetenhamporobjeto
aproduçãoouvendadebebidasalcoólicas,cigarros,produtos
agrotóxicos, que incentivema exploração de pessoas a qual
quer título, ou qualquer tipo de propaganda políticopartidária
nos espaços públicos elencados neste Decreto. § 5°  Será
permitida a colaboração de site (endereço eletrônico) da em
presa,desdequeconstaapenasseunome,nãosendoadmiti
daaindicaçãodenomedeseusprodutose/ouserviços.§6°
Os locais específicos onde serão afixadas pla
cas/mensagens/adesivos serão indicados previamente pela
Secretaria Responsável pela fiscalização do convênio, que
assegurará o cumprimento dos princípios constitucionais da
AdministraçãoPública,devendotercarátereducativo,informa
tivooudeorientaçãosocial,delanãopodendoconstarprodu
tos, serviços, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
propagandadebenseserviçosououtrosprodutosempresari
ais ou promoção pessoal de autoridades ou servidores públi
cos.§7°Noscasosdeconsórcio,cadaplacaexibiráporvez
umesomenteumdosconsorciados,ouemoutroscasosserá
definidospelaSEUMA.Art.17Osserviçosaseremrealizados
em razão do convênio deverão ser fiscalizados e controlados
pela Secretaria Regional onde localizado sob a coordenação
geral da SEUMA, que atuará para assegurar uniformidade e
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harmonia das melhorias urbanas. Art. 18  Fica vedado ao
convenente, mediante a realização das melhorias urbanas
avençadas,conferirqualqueroutrautilizaçãooudestinaçãoao
bempúblicomunicipalquenãosejaaquelacondizentecomsua
natureza no tocante às suas características urbanísticas, pai
sagísticas e ambientais, não podendo viabilizar, promover ou
realizareventosdequalquernaturezanasáreasverdesdefini
das, sem a expressa autorização do Poder Público, por seus
órgãos competentes.Art. 19  Fica vedado ao convenente, a
supressãodevegetaçãoepoda,semadevidaautorizaçãodo
órgãomunicipalcompetente.§1° Emcasodesupressãode
árvores, deverá ser priorizado o seu transplantio no mesmo
logradouropúblicoou,nocasodesuaimpossibilidade,emárea
verde próxima ao bem. § 2°  Os critérios a serem adotados
para remoção e poda de árvores, incluindo a destinação dos
resíduosvegetais,sãoosprevistosnoManualdeArborização
daSEUMA.Art.20Oespaçoadotadodeveráproverdeestru
turas para acessibilidade de acordo com a Lei Municipal nº
8.149,de30deabrilde1998,quedispõesobreaacessibilida
dedaspessoasportadorasdedeficiênciaaosedifíciosdeuso
público,aoespaçoemobiliáriourbanosnoMunicípiodeForta
leza. Art. 21  Além das melhorias ambientais previstas pelo
convenentenosespaçosserãoconsideradasparafinsdeclas
sificação de proponentes as seguintes: I  Recuperação de
áreas degradadas, notadamente de Áreas de Preservação
Permanente–APP;IIConservaçãodeáreasdepreservação
ambiental;IIIAdoçãodemobiliárioqueestimuleapráticados
transportesmaislimpos,aexemplosdosbicicletários,ciclovias
eciclofaixas; IVGestãoeficientederesíduos,especialmente
acoletaseletiva,comainstalaçãodeconjuntodelixeiraspara
coletaseletivaeaçõesde reciclagemnosbensadotados;V 
Perfuraçãodepoços,devidamenteautorizados,conjuntamente
coma instalação de sistemade irrigação porgotejamentoou
aspersão; VI  Equipamentos e processos sustentáveis a e
xemplo de reuso da água e utilização de energia limpa;VII 
Plantioemanutençãodeespéciesarbóreasnativas;VIII  Im
plantação e manutenção de viveiros com plantas nativas e
ervasmedicinais; IXApoioemaçõesdeeducaçãoambiental
doMunicípio;X Fomentoaaçõesquepromovamoconvício
social e sensibilização ambiental; XI Adoção de tecnologias
alternativas para construções sustentáveis, permanentes ou
temporárias,queestimulemasustentabilidadesocialeambien
talnessesespaços.ParágrafoÚnicoNocasodepropostaque
envolvaaimplantaçãodefeiraslivres;ositensII,IV,VII,IXeXI
sãoobrigatórios.Art.22Quandooespaçoenvolverarealiza
ção de feiraslivres nos logradouros públicos está sujeita à
legislaçãovigente,notadamentequantoaoCódigodeObrase
PosturasdoMunicípio,sendoobrigatóriaaexpediçãodelicen

çaparaofuncionamentoelocalizaçãodasfeiraslivres,emitida
pelo órgão competente, respeitandose as condições ambien
taisdaárea.Art.23Osprojetosdepaisagismoeasmensa
gens indicativasobjetosde convêniodeverãosercompatíveis
com os demais elementos do mobiliário urbano. Art. 24  É
aconselhávelqueosanimaisdomésticospresentesnosespa
çosadotados,estejamvacinadosequenãosejaincentivadaa
procriação,sendoqueoadotantepoderásolicitarapoioaZoo
noseMunicipal nocontroledessesanimais.Art.25 Ficaga
rantidoolivreacessodobempúblicopermitidoaousocomum
dopovo,sendovedadaqualquermedidaqueimpeçaorespec
tivouso,segundoascaracterísticasdecadabem.Art.26No
caso de descumprimento dequalquerdas cláusulasprevistas
noconvênio,oconvenenteseránotificadopara,noprazomá
ximode10 (dez) dias, justificarsee/ou comprovara regulari
zação dos serviços, sob pena de rescisão do convênio, não
cabendoaoconvenentequalquerespéciede indenização.Art.
27 AAdministração Pública Municipal poderá, em razão de
interessepúblico,rescindir,poratodiscricionário,devidamente
fundamentado pelo titular do órgão responsável pela área do
logradouropúblico, independentementedepréviaindenização,
notificando o convenente com antecedência máxima de 30
(trinta) dias, casos em que o convenente não terá direito de
retençãoouindenizaçãoaqualquertítulo.Art.28Encerradoo
convênio, inclusivenascircunstânciasprevistasnosartigos18
ou 25 do presente Decreto, as melhorias dele decorrentes
passarãoa integraroPatrimônioPúblicoMunicipal,semqual
quer direito de retenção e/ou indenização, devendo o conve
nente efetuar a retirada das placas/mensagens indicativas
instaladas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo
entregueaoMunicípioemperfeitascondiçõesdefuncionamen
toeusoassimcertificadapelarespectivaSecretariaRegional.
Parágrafo Único  O não cumprimento do previsto no 
desteartigoconstituiráoconvenenteemmora,ficandoaspla
cas/mensagens indicativas consideradas anúncios irregulares,
sujeitas às penalidades previstas.Art. 29  Havendo descon
formidade entre o projeto aprovado pelo Município e a sua
execuçãopoderáaSecretariaRegionalcompetentedeterminar
o embargo, a suspensão ou interrupção de obras e serviços,
ficando a entidade responsável obrigada ao seu refazimento,
suportandoaindaos respectivos custos.Art. 30 OConvênio
objetodesteDecretoseguiráapadronizaçãoconformemodelo
constantedoAnexoIV.Art.31Estedecretoentraemvigorna
data de sua publicação, revogandose as disposições doDe
cretonº13.142,de29deAbrilde2013edemaisdisposições
emcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em07de
agostode2014.


ANEXOI

REQUERIMENTON°01 GERAL



01. USODAREPARTIÇÃO



PROCESSO DATA SERVIDOR PREENCHIMENTO EM PDF OU

LETRA DE FORMA. UTILIZAR UM

FORMULÁRIO POR UMA ÚNICA

SOLICITAÇÃO

                   



02. IDENTIFICAÇÃODOIMÓVELOBJETODASOLICITAÇÃO

BAIRRO                                



ENDEREÇO(RUA,AVENIDA,TRAVESSA,ETC)
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NÚMERO COMPLEMENTO CEP SALA/APTO.

                                  



CÓD.

LOTEAMENTO
LOTEAMENTOOUCONJUNTO QUADRA LOTE

            



03. PROPRIETÁRIO



NOME
                                 

                                 



04. REQUERENTEPESSOAFÍSICAOUFIRMA



ASSINATURA CNPJ/CPF

                



NOME/RAZÃOSOCIAL

                                   



05. ENDEREÇOPARACORRESPONDÊNCIA

BAIRRO                                



ENDEREÇO(RUA,AVENIDA,TRAVESSA,ETC)

                                   

                                   



NÚMERO COMPLEMENTO CEP SALA/APTO.

                                   



TELEFONE1 TELEFONE2 EMAIL

                      



06. TIPODESOLICITAÇÃO

 CERTIDÃO

 SOLICITAÇÃOEMGERAL

 DESARQUIVAMENTODEPROCESSOS

 REBAIXAMENTODEMEIOFIO(ACESSOAOLOTE/ESTACIONAMENTO

EXTERNO)

 CANCELAMENTODENOTIFICAÇÃO/AUTODECONSTATAÇÃOOU

INFRAÇÃO

 CERTIDÃODEATUALIZAÇÃODECONFINANTES


ANEXOI




07.DESCRIÇÃODOPEDIDO
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08.INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

ORGÃODEORIGEM NÚMERO

 


09.CROQUIS

































































ANEXOII


FormulárioparaAdoçãodePraçaseÁreasVerdesnoMunicípiodeFortaleza(CE)
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ANEXOIII


IlustríssimoSenhorSecretário(a)
xxxxxxxSecretáriodaxxxxxxxxxx


CARTADEINTENÇÃO

Aempresa...,comsedeà(endereçocompletoeCEP),inscrita
no CNPJ sob n°.........., neste ato representada, na forma de
seus atos constitutivos, por seu (sua) diretor
(a)......................................................................portadora do
RG........................................e do CPF......................................,
residente e domiciliado(a) à (endereço completo), vem pela
presente,deacordocomoDecretoNº....................,manifestar

o interesse na celebração de Convênio para a Praça ........
(praça, parque, canteiro central, etc), propondose a realizar
duranteoprazodeaté5(cinco)anos,osserviçosdescritosna
propostaapresentadaemenvelopelacrado,quesegueanexo.



Fortaleza,____de_____________,20____



(nomeeassinatura)


ANEXOIV


CONVÊNIONº_____/20XX
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 OMUNICÍPIODEFORTALEZA,pessoa jurídica
dedireitopúblico interno,nesteatorepresentadopeloPrefeito
Municipal ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA,
celebra o presente CONVÊNIO com o
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob o n°
XX.XXX.XXX/XXXXX, com sede à Rua XXXXXXXXXXX, n°
XXX, XXXXXXXXXX, CEP XX.XXXXXX, Fortaleza/CE, neste
ato, representado por seu Presidente XXXXXXXXXXXXXX,
doravantedenominadoCONVENENTE,pelascláusulasecon
dições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA  DA FUNDAMEN
TAÇÃO JURÍDICA:O presenteConvênio é fundamentado no
art.83,XII,eart.112,ambosdaLeiOrgânicadoMunicípio,no
Decreto Municipal nº XXXX, de XX de XXXX de 2014, e no
processo administrativo nº XXXXX/20XX PMF. PARÁGRAFO
ÚNICO–Oscasosomissosserãodecididosporatoadministra
tivo do Prefeito Municipal, ouvida a Comissão de Adoção de
PraçaseÁreasVerdeseoConvenente.CLÁUSULASEGUN
DA–DOOBJETO:OConvenenteassumearesponsabilidade
pela realização das melhorias urbanas na PRAÇA
XXXXXXXXXXXXX,descritanoAnexo IdesteConvênio,sem
que para tanto haja qualquer contrapartida financeira ou de
qualquer outra maneira por parte do Município de Fortaleza,
sendotaismelhoriasconsideradascontribuiçãogratuitaparao
interessepúblico.PARÁGRAFOPRIMEIRO–OpresenteCon
vênionãoconfereaoConvenentequalquerconcessão,permis
sãoouautorizaçãodeusoprivativodobempúblico,mantendo
o logradouroondeserãorealizadasasmelhoriasurbanassua
destinação própria, remanescendo o Poder Público com a
propriedade e a posse, tanto direta quanto indireta. PARÁ
GRAFOSEGUNDO–Todasasdespesasdeinstalação,manu
tençãoeoperaçãodopresenteConvênioocorrerãoàsexpen
sasexclusivasdoConvenente. CLÁUSULATERCEIRA–DO
PRAZO:O presenteConvênio terá o prazo de até 05 (cinco)
anos, período no qual o CONVENENTE terá que cumprir as
melhorias constantes no Anexo I, podendo ser prorrogado
segundo a conveniência e oportunidade do Poder Público.
CLÁUSULAQUARTADOSDIREITOSDOCONVENENTE:O
Convenente terá assegurado pelo Poder Público municipal o
acessoaologradouropúblicodemodoaviabilizaraexecução
damelhoriaurbanaacordada,alémdodireitode:I–porplacas
informativas do convênio obedecidas às exigências jurídicas
pertinentes,nosespaçoseespecificaçõesaseguirdescritas:a)
Para áreas de até 500m², apenas 02 (duas) placas elevadas
verticalmentedosolo,comdimensõesmáximasde0,50cmde
alturax0,70cmdelargura,afixadasaumaalturade0,70cmdo
solo;oub)Paraáreasmaioresde500m²,poderáserpermitida
acolocaçãodeplacaselevadasverticalmentedosoloafixadas
a uma distânciamáxima de 0,70cm do solo, com dimensões
máximasde0,50cmdealturax0,70cmde largura,devendoo
númerodeplacasserdefinidopelaComissãoresponsável,não
podendo exceder a proporção de 02 (duas) placas a cada
500m². II – obtercertificadode cidadão/entidadeCidadã. III –
contratar serviços de terceiros ou pactuar outras formas de
colaboração, desde que respeitadas às limitações legais e
jurídicaspertinentes. IV– realizarpeçapublicitária informativa
daparceria,desdequerespeitadaafinalidadepúblicadapre
senteparceriaparaagestãocompartilhadadobem.CLÁUSU
LAQUINTADOSDIREITOSDOPODERPÚBLICOMUNICI
PAL:OPoderPúblico,porseusórgãoseentidadescompeten
tes,exerceráafiscalizaçãodaexecuçãodaparceria,especial
mente para assegurar o estrito cumprimento do projeto nos
termosconstantesnoAnexoIdesteConvênio,eaobservância
dalegislaçãoderegênciaaplicável,mantendotodososdemais
poderessobreorespectivobempúblico,quepermitamassegu
rarapersecuçãodafinalidadepúblicapertinenteaele.CLÁU
SULASEXTA–DOSDEVERESDOCONVENENTE:OCon
venentedeve:I–executaroobjetodopresenteConvêniocon
forme constante em projeto aprovado no respectivo processo
administrativoaprovadopelaComissãodeAdoçãodePraçase
ÁreasVerdes;II–respeitarafinalidadeprópriadobem,sendo
lhe vedado alterar, por qualquer meio, referida finalidade ou
desnaturarsuanatureza,utilidadeouuso,nãopodendo,ainda,
limitar,dificultaroucondicionaroacessopúblico. III–cumprir
as exigências jurídicas pertinentes, em especial as normas

urbanísticas, ambientais e o Código deObras e Posturas do
Município de Fortaleza. IV – respeitar a finalidade pública da
presente parceria. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES E
OBRIGAÇÕESDOPODERPÚBLICO:OPoderPúblicoMuni
cipaldeve:I–asseguraroacessodoCONVENENTEaobem
público,paraqueelapossarealizaroobjetodopresenteCon
vênio.II–respeitarosatosdoCONVENENTEdeexecuçãodo
objeto de parceria, evitando a prática de medidas que, sem
motivosuficiente, aprejudiqueoudificulte. III – restringirsea
exigir doCONVENENTEaquiloqueestádescritonoAnexo I,
salvo se realizado aditivo ao presente Convênio, desde que
aprovado pela Comissão de Adoção de Praças e Áreas Ver
des. IV – assegurar o cumprimento da legislação pertinente.
CLÁUSULAOITAVA – DOS CASOSDE EXTINÇÃO E SUS
PENSÃODOCONVÊNIO:OpresenteConvênioseráextinto:I
–pordecursodeseuprazo.II–pormútuoacordodaspartes.
III–porqualquerdaspartesmediantecomunicação,porescri
to, comantecedênciamínimade30 (trinta) dias. IV–unilate
ralmente, peloPoderPúblicoMunicipal, a qualquermomento,
pormotivodeconveniênciaeoportunidadeoupordescumpri
mento dos deveres pelo CONVENENTE, desde que esta, no
último caso, notificada para sanear o descumprimento, não o
tenha realizado no prazo assinalado. CLÁUSULA NONA 
DESTINAÇÃODASMELHORIASREALIZADASAPÓSOFIM
DOCONVÊNIO:ComaextinçãodoConvênio,todasasmelho
rias urbanas executadas serão incorporadas ao patrimônio
público,devendooCONVENENTEretirar,ematé72(setentae
duas) horas, as placas informativas descritas na Cláusula
Quarta.CLÁUSULADÉCIMA–DOFORO:Ficaeleitooforoda
cidadedeFortaleza,capitaldoEstadodoCeará, renunciando
aspartes,expressamente,aqualqueroutro,pormaisprivilegi
ado que seja, para dirimir litígio ou controvérsia oriundas da
execuçãodopresenteConvênio.E,porestarem justasecon
tratadas, as partes firmamopresenteConvênio, em 03 (três)
viasdomesmovaloreforma,asquais foramlidasetodasas
cláusulasforamcompreendidaseaceitas,sempossibilidadede
alegaçãoposteriordedesconhecimentoouignorânciadeseus
termos, ou da legislação de regência, em conjunto com as
testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais
pertinentes.


 Fortaleza/CE,dede20XX.











TESTEMUNHAS:

1)______________________CPF:_____________________
2)______________________CPF:_____________________



ANEXOAOCONVENIO

A)PROPOSTA
B)FOTOS
C)CROQUI



    OPREFEITOMUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são
conferidaspeloart.76,inc.VI,daLeiOrgânicadoMunicípioe
fundamentadonoart.330daConsolidaçãodaLegislaçãoTri
butáriadoMunicípio,aprovadopeloDecreton°10.827,de18
de julho de 2000, que disciplina a transação judicial entre a
FazendaMunicipaleosujeitopassivodaobrigação tributária,
medianteconcessõesmútuas,objetivandootérminodolitígioe
conseqüenteextinçãodocrédito tributário,atendendoà inten
ção manifestada por MANUEL NUBIO PORTO JUNIOR, de
reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é
promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador doMunicípio a
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