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POLÍTICA

FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LVI

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 062,
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009
Institui 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 - 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 propriedade; 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 Cidade - 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 habitantes um meio ambiente ecologicamente equilibrado; V - o desenvolvimento 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 desenvolvimento da sua função socioambiental. § 3° - A propriedade
cumpre sua função socioambiental quando, cumulativamente: I
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- for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bemestar 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 desenvolvimento 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 democratização do acesso ao solo urbano e à moradia; VI - não for utilizada para a retenção especulativa de imóvel. § 4º - A gestão da
cidade será democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução
e acompanhamento, garantindo: I - a participação popular e a
descentralização das ações e processos de tomada de decisões públicas em assuntos de interesses sociais; II - a participação popular nas definições de investimentos do orçamento
público; III - o desenvolvimento sustentável; IV - o acesso público e irrestrito às informações e análises referentes à política
urbana; V - a capacitação dos atores sociais para a participação no planejamento e gestão da cidade; VI - a participação
popular na formulação, implementação, avaliação, monitoramento e revisão da política urbana. § 5º - O princípio da equidade 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 socioeconômicas 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 distribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de
urbanização; IV - a promoção do bem de todos, sem preconceitos 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 desigualdade 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 utilização 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 políticas 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 benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recuperando 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 participação 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 habitacional 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 condições 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, favelas, 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 - desenvolver e manter atualizado o Sistema de Informações Habitacionais (SIHAB) como instrumento de controle e planejamento 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 interesse 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 loteamentos irregulares e clandestinos e de ocupações desordenadas; 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 propriedade 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 - implementar alternativas de financiamento e subsídio direto, para aquisição ou locação social, bem como criar instrumentos que possibilitem 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 comunidade, quando possível, com a garantia da devida capacitação
para a execução das atividades, visando à inclusão socioeconômica; XI - estimular a formação de técnicos na área de habitação de interesse social e regularização fundiária, estabelecendo parcerias com universidades, centros de pesquisa tecnológica, entidades de classe, iniciativa privada e organizações
não governamentais; XII - garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Habitação Popular, democrático e representativo, 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 fiscalize os investimentos públicos nesta área; XIII - realizar periodicamente as Conferências Municipais de Habitação para a definição de prioridades da política municipal de habitação e regularização fundiária e para eleger os representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Habitação Popular; XIV promover a integração entre os diversos mecanismos de participação popular na definição da política habitacional, garantindo 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 fundiária; XVI - instituir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social, com previsão de instrumentos de controle social e planejamento democrático da utilização de seus recursos; XVII promover o desenvolvimento da estrutura administrativa e a
qualificação do corpo técnico responsável pela política de habitação e regularização fundiária, a fim de garantir uma eficaz
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integração com os instrumentos de planejamento e gestão
democráticos, visando a uma maior eficácia social dos programas e projetos de provisão habitacional e regularização fundiária.
CAPÍTULO II
Da Política de Terras Públicas
Art. 7º - São diretrizes para a Política de Terras
Públicas: I - identificação das áreas e edifícios públicos, implantando e mantendo atualizado em um sistema de informações
geográficas (SIG); II - zelo pela posse, manutenção e conservação dos espaços públicos não ocupados, com o compromisso 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 reassentamento das famílias removidas por estarem em situação de
risco ou em decorrência de obras de requalificação urbanoambiental; 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 públicos 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 cidade. Art. 8º São ações estratégicas da Política de Terras Públicas: I - elaborar Plano Diretor de Gestão das Terras Públicas,
articulado com os demais planos setoriais, que deverá estabelecer 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 terras 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 desapropriação; § 1º A concessão de terras públicas, de forma gratuita, para fins de habitação e regularização fundiária, destinase 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 concessionário será concedido gratuitamente o uso de mais de 1
(um) lote de terreno público, independentemente de sua dimensão. § 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 hortifrutigranjeira.
CAPÍTULO III
Da Política de Meio Ambiente
Art. 9º - São diretrizes da política de meio ambiente: I - preservação, conservação, recuperação e uso sustentável 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 - compatibilização do desenvolvimento econômico, social, cultural,
étnico e dos saberes tradicionais com a preservação e conservação 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 medidas de controle da qualidade socioambiental com vistas à compensação, à proteção e ao disciplinamento do uso dos recursos
naturais disponíveis; VI - redução dos riscos socioambientais;

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 adequado dos recursos naturais; XI - garantia da participação da
população no planejamento, acompanhamento e gestão da
política ambiental; XII - fortalecimento dos processos democráticos na formulação, implementação e controle dos recursos
públicos destinados à política de meio ambiente; XIII - promover 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 Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA) através da participação
direta da sociedade civil e seus segmentos; XV - fortalecimento
de parcerias para a defesa, preservação, conservação e manejo 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 conservação 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 ocupação 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 descentralização; II - realizar inventário das fontes de poluição, de contaminantes 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 reflorestamento das áreas de matas ciliares com espécies nativas e/ou compatíveis 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 gerenciamento 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 discussões 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 ambiental, compatibilizando-as com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
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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 compensatórias 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 - inventariar conhecimentos e práticas de comunidades pesqueiras,
étnicas e tradicionais relevantes para a proteção e para o uso
sustentável da biodiversidade; XII - desenvolver sistemas tecnológicos capazes de promover a recuperação e/ou regeneração e monitoramento de sistemas ambientais degradados.
Parágrafo Único - A criação das unidades de conservação Sítio
Curió, Lagoa Redonda, nascente do riacho da lagoa da Itaperaoba e do Riacho Alagadiço de que tratam os incisos VII e VIII
deste artigo está condicionada a estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. Art. 15 - Integra o patrimônio público municipal 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 existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de
ecoturismo e turismo comunitário compatíveis com a Lei Federal 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 Municipal das Dunas 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 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 aproximada 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.
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Art. 17 - O controle da qualidade ambiental visa a
fortalecer e colaborar com o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, de atividades de recuperação, monitoramento e fiscalização de áreas degradadas e da adoção de mecanismos de incentivo à compensação ambiental e de certificação
ambiental. Art. 18 - São ações estratégicas do controle da qualidade ambiental: I - definir a política municipal para o controle e
licenciamento das poluições do solo, hídrica, atmosférica, visual e sonora; II - implementar mecanismos de compensação,
controle e licenciamento ambiental na implantação e funcionamento 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 equipamentos 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 desenvolvimento limpo e seus mecanismos, estimulando a certificação pertinente; VII - promover ações para a redução dos níveis de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores; VIII - mitigar o consumo energético e o impacto ambiental do sistema de transporte; IX - definir regras para implementação, 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 sistema 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 destinadas 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 paisagístico-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, compatibilizando-os ao caráter público desses espaços; VII - estabelecer programas de recuperação das áreas verdes, principalmente daquelas localizadas no entorno das nascentes e dos
recursos hídricos; VIII - implantar programa de arborização nas
escolas públicas, postos de saúde, creches e hospitais municipais; IX - estabelecer parceria entre os setores público e privado, por meio de convênios, incentivos fiscais e tributários, para
a implantação e manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados ou arborizados, atendendo a critérios técnicos estabelecidos 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
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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 instrumentos de gestão, objetivando o aumento, em qualidade e
quantidade, da disponibilidade dos recursos, de forma integrada. 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 - recuperar, revitalizar, preservar e conservar, de forma integrada, as
bacias hidrográficas que drenam o território municipal; III desenvolver indicadores de avaliação da qualidade e da escassez de recursos hídricos; IV - classificar os corpos de água,
especificando-se a qualidade do recurso hídrico e ecossistemas 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 recursos hídricos, promovendo programas de fiscalização, recuperação, monitoramento e despoluição dos recursos hídricos situados no Município; VIII - criar programa para captação das águas pluviais, formulando e implementando políticas para reaproveitamento, 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 próximos aos mananciais.
Seção VI
Da Educação Ambiental
Art. 23 - A educação ambiental objetiva a execução de atividades de formação que levem a sociedade a proteger, preservar, conservar e conhecer o meio ambiente, suas
interações culturais, sociais e ambientais, bem como implicações de sua degradação e de seu desperdício, para a utilização
dos recursos naturais de modo socioambientalmente adequado, e garantindo ações continuadas e permanentes para o
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio
ambiente, em suas múltiplas e complexas relações socioambientais, culturais, étnicas, econômicas e religiosas. Art. 24 - São
ações estratégicas para a educação ambiental: I - estabelecer
integração da educação ambiental com outras iniciativas, priorizando 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 conhecimentos 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 ambiental para os educadores da rede formal de ensino, envolvendo
também os atores que atuam no âmbito da educação não formal; 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 educação ambiental para a formação de consumidores conscientes, assim como apoiar os movimentos sociais organizados,
articulando-os com a rede de economia solidária e outras instituições; IX - implementar rede de educadores socioambientais,

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 implantação do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA) com a
função de organizar, coordenar e integrar as ações dos diferentes 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 - implementar a gestão democrática do Fundo de Defesa do Meio
Ambiente (FUNDEMA), através da participação direta da sociedade 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 multas 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 infratores reincidentes, sendo os recursos obtidos destinados preferencialmente ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA); VII - incorporar no registro cadastral da Secretaria de
Administração do Município, vinculado ao SIM, as informações
referentes a penalidades decorrentes de crime ambiental, excluindo as pessoas jurídicas infratoras de participação em processos 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 socioambiental; 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 ambientais do Município; IV - integração das intervenções de abastecimento 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 interesse local, devendo ser prestado pelo Município, direta ou
indiretamente, através de convênios ou contratos. § 2º - Deverão 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 saneamento 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 universalização dos serviços de saneamento ambiental; II - elaborar um
plano de gestão integrada do saneamento ambiental, que estabelecerá metas, diretrizes gerais, recursos financeiros da política de saneamento ambiental, com base na compatibilização,
integração e coordenação dos planos setoriais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas
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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 Informações 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 abastecimento 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 Municípios 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 ocupação de suas áreas de proteção. Art. 30 - São ações estratégicas para o sistema de esgotamento sanitário: I - realizar investimentos visando à eliminação de qualquer contato direto
dos habitantes da cidade com os esgotos no meio onde permanecem ou transitam; II - assegurar a implantação de soluções de tratamento de esgoto, contemplando coleta, tratamento
e destino final dos efluentes, em consonância com o que estabelece a legislação ambiental, priorizando as áreas das subbacias não dotadas de infraestrutura sanitária; III - implantar
esgotos nas áreas desprovidas de redes, especialmente naquelas 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 emprego de tecnologias de reuso. Art. 31 - São ações estratégicas
para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana: I - promover, em parceria com os Municípios da Região Metropolitana
e o Governo do Estado, a revisão do Plano Diretor de Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza; II - revisar e implementar o Plano Diretor de Drenagem do Município; III - implantar e ampliar o sistema de drenagem nas áreas críticas e naquelas que deverão ser adensadas, de acordo com a proposta
de ocupação urbana contida nesta Lei; IV - assegurar o fortalecimento 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 Município, como parques lineares, área de recreação e lazer e hortas comunitárias; VI - implantar medidas de prevenção de inundações, 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 correção das situações inadequadas; VIII - eliminar todas as ligações de esgoto irregulares e clandestinas detectadas nas galerias, assegurando a sua limpeza, monitoramento e recuperação; 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 microdrenagem. 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 processos 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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APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) vem apresentar sua Política Ambiental elaborada a
partir da premissa fundamental do planejamento integrado entre ambiente natural e
ambiente construído.
No início da Gestão de 2013, o Prefeito Roberto Cláudio, unificou duas disciplinas
indissociáveis – urbanismo e meio ambiente – em uma só Secretaria Municipal de Urbanismo e
Meio Ambiente (SEUMA). Esta unificação representa uma quebra de paradigmas para a cidade
e, principalmente, para a sociedade que ainda costuma dissociar as questões ambientais das
questões urbanas.
Até o ano de 2013, Fortaleza não possuía sua política ambiental, incorrendo em várias
problemáticas ambientais inerentes às grandes cidades do mundo onde o urbanismo e o meio
ambiente não são pensados em conjunto.
A importância da cidade na contemporaneidade e os desafios a serem vencidos para torná-la
um lugar bom para viver faz com que o século XXI já se consolide como o “século das cidades”.
Isto significa ter um lugar para morar em condições adequadas, ter um trabalho digno para
suprir as demandas de consumo do cotidiano e dispor de espaços de lazer entretenimento
para estreitar seus laços sociais e estar de bem com a vida. Tudo isto interligado por uma rede
de acessibilidade que reduza tempo e custo nos deslocamentos. Alcançar tais requisitos
depende de Planejamento e Controle do Ambiente Natural e do Ambiente Construído.
O Ambiente Natural envolve todos os recursos naturais disponíveis para a cidade: corpos
hídricos, solo, subsolo, atmosfera, flora e fauna. O Ambiente Construído é o artefato originado
no ambiente natural para garantir a sobrevivência do homem, e é composto pelas edificações,
mobilidade, saneamento básico e demais infraestruturas, incluindo aquelas de lazer e
entretenimento. Ou seja, urbanismo e meio ambiente são disciplinas complementares,
interdependentes e indissociáveis.
Diante desse contexto, a SEUMA se propôs ao desafio de estabelecer uma política ambiental
para o município de Fortaleza, apresentada neste documento, no intuito de contribuir para a
recuperação da qualidade ambiental de Fortaleza principalmente no que concerne a
balneabilidade dos corpos hídricos, a ampliação/manutenção das áreas verdes e o controle da
poluição no ambiente urbano.
Ressalta-se, porém, que devido ao caráter dinâmico das questões ambientais e da necessária
observância quanto às orientações da Política Nacional de Meio Ambiente, este documento
deverá passar por atualizações periódicas.

PORQUE FORTALEZA PRECISA DE UMA POLÍTICA AMBIENTAL?
No contexto da crescente expansão urbana nas cidades litorâneas, da vocação para o turismo
e da necessidade de planejar adequadamente a gestão do território, tem-se a busca pela
sustentabilidade ambiental, justiça social e viabilidade das atividades econômicas nas grandes
cidades e a necessidade premente de integração entre o meio construído e o meio natural.
Dessa forma, com o objetivo de estabelecer uma gestão estratégica do território considerando
seus ambientes construído e natural de modo integrado, a política ambiental norteará o
planejamento e implantação de projetos de cunho urbanístico e ambiental visando valorizar as
potencialidades do município, além de promover a recuperação da qualidade ambiental de
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Fortaleza.

Em um contexto urbano, pensar a partir de uma política ambiental consolidada, é pensar em
criar novas centralidades por meio da promoção da qualidade das áreas de lazer como os
parques, praças e passeios arborizados, atingindo a todos os bairros, e, ao criar centralidades,
é possível contribuir para a mobilidade urbana na redução das viagens, na utilização de novos
modais (bicicletas e pedestrianismo), na diminuição das emissões de gases e do consumo de
combustíveis (ampliado durante os engarrafamentos), dentre outros benefícios.
Além disso, sabe-se que uma cidade sustentável é capaz de contribuir para a redução das
desigualdades e consequentemente contribuir para o combate a pobreza e às condições
inadequadas de vida.
Por fim, Fortaleza precisa de uma política ambiental, para se tornar uma cidade
ambientalmente saudável com reflexo positivo na ampliação da consciência ambiental de seus
gestores e de sua população como um todo.

GRANDES EIXOS
Por se tratar de temática complexa e abrangente, a Política Ambiental de Fortaleza está
proposta organizada em três grandes eixos:

1) Políticas de Planejamento e Gestão dos Sistemas Naturais – envolvendo
principalmente as áreas verdes (onde se incluem os parques, as praças, as unidades de
conservação, a arborização da cidade, as matas ciliares, etc) e também as águas
(contemplando rios, riachos, lagoas, açudes e a orla);
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2) Políticas de Sustentabilidade – as quais contribuirão para que ambientes natural e
construído sejam geridos de maneira sustentável, de modo a garantir a continuidade
dos processos de crescimento e desenvolvimento da cidade em consonância com o
respeito e a valorização do ambiente natural, dentro dos limites estabelecidos pelas
legislações ambiental e urbanística. Abrangem essencialmente os grandes Planos
Municipais (de saneamento; de drenagem; de arborização; dentre outros), além das
construções sustentáveis; preservação da biodiversidade; e o controle da poluição (das
águas, do solo, atmosférica, sonora, visual) que até 2013 possuíam pouco ou quase
nenhum controle na cidade.
3) Políticas de Educação Ambiental – são as políticas balizadoras para o processo de
mudança cultural na cidade de Fortaleza, no que se refere à valorização e preservação
da natureza. Estas políticas objetivam alcançar todos os cidadãos em todas as faixas
etárias de modo a promover conscientização para a realização de ações
ambientalmente adequadas.
Para cada um destes eixos, apresenta-se na sequencia a Política Ambiental do Município de
Fortaleza, elaborada em consonância com o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), a
Política Nacional de Meio Ambiente e com o Plano Diretor do Município de Fortaleza,
observando essencialmente a subdivisão em Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona
de Ocupação Urbana.
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1.1 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES
Em Fortaleza, existem diversos tipos de áreas verdes tais como: parques urbanos, polos de
lazer e lagoas, cujos usos foram regulamentados no ano de 2014, contribuindo para uma
melhor gestão e controle desses espaços e para a instituição do Sistema Municipal de Áreas
Verdes, previsto quando da elaboração do Plano Diretor de Fortaleza.
O objetivo geral do Sistema de Áreas Verdes de Fortaleza é a ampliação da oferta de áreas
verdes urbanas, melhorando a relação: área verde de domínio público por habitante no
Município, além de assegurar usos compatíveis com a preservação, proteção e conservação
ambiental nessas áreas.
Na perspectiva de uma gestão integrada, estas áreas verdes compõem uma Rede de Sistemas
Naturais, envolvendo parques, praças, lagoas, corpos hídricos, APPs, orla e ruas arborizadas,
de modo que haja uma comunicação entre todas estas áreas.
O município de Fortaleza vem passando nas últimas décadas por um grande desenvolvimento
urbanístico, sem a devida observância quanto à capacidade de suporte de seu meio físico. A
histórica falta de planejamento e de regulamentação quanto aos aspectos ambientais tem
acarretado danos à saúde dos habitantes, seja pela alteração do microclima (agravada pela
supressão constante da vegetação), seja pela má qualidade das águas (frequentemente
poluídas pelo lançamento de esgotos e outros efluentes in natura), ou ainda pela falta de
manutenção e fiscalização nas áreas de preservação e proteção ambiental.
Diante desse contexto, faz-se necessária uma gestão integrada dos sistemas naturais da
cidade, com base em uma visão sistêmica (e em rede) do ambiente, visando uma maior
adequação às políticas nacionais de meio ambiente e ao mesmo tempo em harmonia com a
política municipal urbana.
A Rede de Sistemas Naturais, será composta pelas áreas pertencentes ao Sistema Municipal de
Áreas Verdes e deverá contribuir principalmente para: Integrar o ambiente natural ao meio
urbano de forma harmônica; Promover a recuperação e o ordenamento das Áreas de
Preservação Permanente – APP; Proteger os mananciais representados pelas águas superficiais
e subterrâneas; Preservar as áreas de relevante interesse ecológico; Estabelecer novas Áreas
de Conservação para a cidade; Recuperar e os parques urbanos de modo a estabelecer sua
valorização por parte dos munícipes; Oportunizar a recuperação da balneabilidade dos corpos
hídricos de Fortaleza (rios, riachos, lagoas e praias) ampliando as opções de lazer para o
cidadão fortalezense; Desenvolver e aplicar um programa de educação ambiental cidadã; etc.
No mapa abaixo é possível visualizar a espacialização territorial da Rede de Sistemas Naturais:
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São objetivos específicos do Sistema de Áreas Verdes de Fortaleza:
I - Delimitação e preservação das Áreas de Preservação Ambiental – APP, conforme o que
preceitua o Novo Código Florestal - Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
II - Criação e implantação de Unidades de Conservação, em consonância com a Lei do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - Lei Federal nº 9.985, de 18 de
julho de 2000;
III - Criação e implantação de áreas públicas arborizadas, em consonância com o Plano
Diretor – Lei Complementar nº 062, de 02 de fevereiro de 2009, Lei de Uso e Ocupação do
Solo – Lei Municipal nº 7987, de 23 de dezembro de 1996, e determinações desta lei;
IV - Gestão integrada dos corpos hídricos com o uso do solo urbano;
V - Melhoria da qualidade ambiental do Município;
VI - Dispor de áreas verdes de domínio público à população para atividades de lazer e
contemplação ao ar livre;
VII - Melhorar as condições de saneamento ambiental em consonância com os planos e
diretrizes municipais.
São diretrizes da Política de Áreas Verdes Urbanas do Município de Fortaleza:
I - Preservação, conservação e recuperação das áreas protegidas;
II - Manejo sustentável dos recursos naturais;
III - Adoção de medidas mitigadoras quanto aos impactos da urbanização nos
ecossistemas naturais;
IV - Fortalecimento e valorização do Poder Público como promotor de programas e
projetos de desenvolvimento sustentável;
V - Fortalecimento de parcerias para a defesa, preservação, conservação e manejo do
meio ambiente entre as diversas esferas do setor público e a sociedade civil,
notadamente, por meio do Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes, contemplado
na Lei Municipal n° 8.842/2004, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 13.142/2013 e
alterações;
VI - Adequado tratamento da vegetação urbana e a recuperação de áreas degradadas de
importância paisagística e ambiental;
VII - Valorização e implantação da vegetação nativa na arborização urbana;
VIII - Manutenção e implantação da arborização do sistema viário, criando faixas verdes
que conectem praças, parques e demais áreas verdes urbanas;
IX - Incorporação das áreas particulares significativas à Sistema Municipal de Áreas Verdes
Urbanas;
X - Disciplinamento do uso, nas praças e nos parques municipais, das atividades culturais e
esportivas, bem como dos usos de interesse turístico, compatibilizando-os ao caráter
essencial desses espaços;
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XI - Zelo pela posse, manutenção e conservação das Áreas Verdes Urbanas não
urbanizadas, com o compromisso de coibir ocupações irregulares;
XII - Redução dos riscos socioambientais;
XIII - Implantar acessibilidade e mobilidade às Áreas Verdes Urbanas.
Integram o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas do Município de Fortaleza as Áreas
Verdes Urbanas e os espaços ao ar livre, com presença ou não de cobertura vegetal, de uso
público ou privado, que se destinam à preservação ou conservação dos corpos hídricos e da
cobertura vegetal, à pratica de atividades de lazer, recreação e à proteção ou ornamentação
de obras viárias.
São ações estratégicas do Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas do Município de
Fortaleza:
I - Promover o adequado tratamento da vegetação enquanto elemento integrador na
composição da paisagem urbana;
II - 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 destinadas a assegurar sua preservação e seu uso;
IV - Manter e ampliar a oferta de arborização de vias públicas, criando faixas verdes que
conectem praças, parques e demais Áreas Verdes Urbanas;
V - Recuperação de áreas verdes degradadas, de importância paisagístico-ambiental;
VI - Disciplinar o uso das áreas verdes urbanas para as atividades culturais e esportivas,
bem como dos usos de interesse comercial e turístico, compatibilizando-os ao caráter
público desses espaços;
VII - Promover programas de recuperação ambiental nas áreas degradadas de importância
paisagístico-ambiental, principalmente aquelas localizadas no entorno das nascentes e
dos corpos hídricos;
VIII - Implantar programa de arborização nas escolas públicas, postos de saúde, creches e
hospitais municipais;
IX - Estabelecer parceria entre os setores público e privado, por meio de convênios,
incentivos fiscais e tributários, para a implantação e manutenção de áreas verdes e
espaços ajardinados ou arborizados, atendendo a critérios técnicos estabelecidos pelo
Município para o uso e a preservação dessas áreas;
X - Implantar Sistema Municipal de Informação de Áreas Verdes Urbanas, prevendo a sua
atualização periódica, bem como o monitoramento das referidas 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 - Delimitar as faixas de preservação situadas no âmbito do território municipal,
observando as orientações do art. 4º da Lei Federal nº 12.651/ 2012;
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XIII - Implantar áreas verdes urbanas municipais, notadamente os parques urbanos em
cabeceiras de drenagem e áreas livres, de relevância paisagística e ambiental;
XIV - Elaborar e implantar o plano municipal de arborização;
XV - Implantar atividades de educação ambiental nas áreas verdes urbanas, notadamente
as públicas, tendo como base a saúde ambiental e a segurança urbana;
XVI - Orientar o uso das áreas particulares significativas, vinculando-as às ações da
municipalidade destinadas a assegurar sua preservação e seu uso;
XVII - Utilizar áreas remanescentes de desapropriações para a implantação de áreas
verdes urbanas;
XVIII - Criar cadastro georreferenciado das Áreas Verdes Urbanas, organizado por bacia
hidrográfica;
XIX - Revisão do Inventário Ambiental de Fortaleza, contendo diagnóstico ambiental com
foco na situação dos corpos hídricos e da fauna, elencando os impactos urbanos nos
ecossistemas, e o mapeamento de potencial de regeneração das áreas de preservação
permanente – APPs, para o desenvolvimento de programas e projetos de recuperação
ambiental;
XX - Promover a cooperação entre o setor público e privado para a implantação e
manutenção de Áreas Verdes Urbanas e espaços ajardinados ou arborizados no âmbito do
Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes Urbanas, atendendo a critérios técnicos
estabelecidos pelo Município para o uso e a preservação dessas áreas;
XXI - Implantar certificação ambiental para a manutenção de Áreas Verdes Urbanas e
espaços ajardinados e arborizados;
XXII - Implantar o Conselho Consultivo dos Parques Municipais de Fortaleza;
São consideradas integrantes do Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas do Município
todas as Áreas Verdes Urbanas existentes e as que vierem a ser criadas, de acordo com o nível
de interesse de preservação e proteção, de propriedade pública ou privada, compreendendo
as seguintes categorias:
I - Unidades de Conservação de Proteção Integral (conforme Lei Federal nº 9.985/2000):
a) Estação Ecológica;
b) Reserva Biológica;
c) Parque Natural Municipal;
d) Monumento Natural;
e) Refúgio da Vida Silvestre.
O objetivo das Unidades de Conservação de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção nos casos previstos na
lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.
Quando criadas, as Unidades de Conservação de Proteção Integral deverão assumir caráter de
ZPA, conforme o Plano Diretor, sendo seu usos e atividades estabelecidos em plano de
manejo.
II - Unidades de Conservação de Uso Sustentável (conforme Lei Federal nº 9.985/2000):
a) Área de Proteção Ambiental;
b) Área de Relevante Interesse Ecológico;
c) Floresta Municipal;
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d) Reserva Extrativista;
e) Reserva de Fauna;
f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
g) Reserva Particular do Patrimônio Natural.
O objetivo básico das Unidades de Conservação de Uso Sustentável é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais.
III - Áreas de Preservação Especial:
a) Parque Urbano;
b) Parque Linear;
c) Complexo Urbanístico Sustentável;
d) Polo de Lazer;
e) Jardim Botânico;
f) Jardim Zoológico;
g) Horto Florestal;
h) Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS;
i) Jardim Temático;
j) Praça Pública;
k) Caminhos verdes;
l) Chácaras, sítios e glebas particulares;
Os objetivos das Áreas de Preservação Especial são: compatibilizar a oferta de espaços de lazer
e convivência com a preservação e/ ou conservação dos recursos naturais; incrementar ao
potencial paisagístico e ambiental do Município os equipamentos ou áreas particulares;
regulamentar o uso do solo nas Áreas Verdes Urbanas existentes e nas futuras.
Das áreas de Preservação Especial

Parques Urbanos
Os parques urbanos são áreas verdes urbanas de relevância natural com função ecológica,
estética e de lazer, cuja extensão é maior que os polos de lazer, praças e jardins públicos.
O objetivo principal da criação de parques urbanos é a preservação e a conservação da
cobertura vegetal da faixa de preservação dos corpos hídricos e do seu entorno,
compatibilizando-as com a oferta de espaços de lazer urbano.
O Parque Urbano pode ter caráter preservacionista ou protecionista. No primeiro caso, as
atividades de lazer estão voltadas ao uso indireto dos recursos naturais e tem caráter
contemplativo. Em se tratando de proteção, poderão ser implantados equipamentos de uso
institucional.
Os Parques Urbanos terão as seguintes finalidades:
I - proteção dos corpos hídricos e da vegetação remanescente de mata atlântica e de
ecossistema litorâneo, admitido o manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a
manutenção dos processos ecológicos;
II - realização de pesquisa científica e capacitação técnica visando orientar a proteção de
vegetação nativa em áreas e o manejo da fauna, incrementando a biodiversidade;
III - realização de atividades de educação ambiental visando difundir conceitos e estimular a
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adoção de práticas para a conservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais, a
minimização e adequação da destinação de resíduos e efluentes;
IV - uso público para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado à
observância das disposições estabelecidas nesta lei e na legislação ambiental vigente.
A implantação de infraestrutura e edificações na área deverá limitar-se às intervenções
necessárias ao desenvolvimento de atividades relacionadas às finalidades previstas na Lei do
Sistema Municipal de Áreas Verdes, estando necessariamente de acordo com os usos previstos
no Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, adotando-se os parâmetros definidos
para os projetos especiais.
Parques Lineares
Os parques lineares são formados por um sistema contínuo de áreas verdes urbanas que
seguem o traçado dos fundos de vale urbanos, onde o conceito de preservação é prioritário e
superior ao interesse social para fins de lazer urbano, condicionando, portanto, as atividades
esportivas e lúdicas como de baixo impacto e de cunho contemplativo e educacional.
O objetivo principal da criação de parques lineares é a preservação e a recuperação da
cobertura vegetal da faixa de preservação dos corpos hídricos e do seu entorno, incorporando
as faixas contínuas de preservação ambiental, em forma de rede, dentro da paisagem de
Fortaleza.
O parque linear pode ter caráter unicamente preservacionista quando sua delimitação
corresponder à APP, definida pelo Código Florestal ou à faixa de proteção da galeria de
drenagem.
Os parques lineares podem ter ainda caráter preservacionista e protecionista
simultaneamente, podendo apresentar bolsões com equipamentos de uso institucional, desde
que não sejam inseridos em APP.
Os Parques Lineares terão as seguintes finalidades:
I - Proteção e recuperação da vegetação das faixas de preservação de corpos hídricos e do seu
entorno;
II - Proteção dos recursos naturais incluindo: solo, corpos hídricos, fauna e vegetação, sendo
admitido o manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a manutenção dos processos
ecológicos;
III - Prevenção de enchentes e alimentação do lençol freático por infiltração;
IV - Recuperação e implantação de melhoria da qualidade urbana em relação ao saneamento
ambiental, qualidade do ar e do clima;
V – Recuperação da consciência do sítio natural através da sua incorporação à paisagem urbana,
ampliando progressivamente a quantidade e a qualidade das áreas verdes urbanas municipais;
VI - Colaboração com pesquisa científica e capacitação técnica visando orientar o manejo de
vegetação em áreas urbanas e o manejo da fauna, incrementando a biodiversidade;
VII - Realização de atividades de educação ambiental visando difundir conceitos e estimular a
adoção de práticas para a preservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais,
reduzir a geração de resíduos e efluentes e sua adequada destinação;
VIII - Uso público para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado à
observância das disposições estabelecidas na legislação ambiental vigente.
A implantação de infraestrutura e edificações na área deverá limitar-se às intervenções
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necessárias ao desenvolvimento de atividades relacionadas às finalidades previstas na Lei do
Sistema Municipal de Áreas Verdes, estando necessariamente de acordo com os usos previstos
no Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, adotando-se os parâmetros definidos
para os projetos especiais.
As áreas urbanas propícias à implantação dos parques lineares compreendem o conjunto
formado pelas seguintes áreas:
I - Faixas de APP, conforme Novo Código Florestal;
II - Zonas de Preservação Ambiental – ZPA1, definidas pelo PDPFOR;
III - Demais zonas, delimitadas ou não pelo Macrozoneamento Ambiental – PDPFOR, que se
encontrarem em proximidade à faixa de preservação de rios, riachos, nascentes e drenagens
naturais;
IV - Da planície aluvial, ou de inundação, com prazos de recorrência de chuvas de pelo menos
20 (vinte) anos;
V - Áreas de vegetação significativa contíguas aos fundos de vale que, juntamente com as
áreas dos incisos I, II, III e IV, formarão os parques lineares.
Parágrafo Único. A necessidade de remoção de obstáculos, ao longo das margens dos cursos
d'água e fundos de vale, que impeçam a continuidade da faixa a que se referem os incisos I e II,
será objeto de análise no âmbito dos projetos urbanísticos de cada área de intervenção
urbana.
Complexos Urbanísticos Sustentáveis
Os complexos urbanísticos sustentáveis são áreas verdes urbanas de relevância natural,
abrigando funções urbanas, as quais não se remetem apenas à ecológica, estética e lazer.
Parágrafo Único. O complexo urbanístico sustentável pode ainda configurar-se como o
conjunto de diversas áreas adjacentes entre si, nas quais haja a presença de atividades
diversas às citadas acima, desde que adequadas ao zoneamento urbano e ambiental do
Município de Fortaleza.
O objetivo principal da criação de complexos urbanísticos sustentáveis é a recuperação
ambiental de áreas que passaram por grandes processos de deterioração e que, por
consolidação histórica do tecido urbano, abriguem funções urbanas diversas do lazer e
preservação ambiental.
Os complexos urbanísticos sustentáveis terão as seguintes finalidades:
I - recuperação ambiental dos corpos hídricos e da vegetação remanescente de mata atlântica
e de ecossistema litorâneo, reintegrando áreas degradadas ao convívio social, admitido o
manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a manutenção dos processos ecológicos;
II - realização de pesquisa científica e capacitação técnica visando orientar a recuperação de
vegetação nativa em áreas urbanas e o manejo da fauna, incrementando a biodiversidade;
III - realização de atividades de educação ambiental visando difundir conceitos e estimular a
adoção de práticas para a conservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais, a
minimização e adequação da destinação de resíduos e efluentes;
IV - uso público para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado à
observância das disposições estabelecidas na legislação ambiental vigente;
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Polos de Lazer
Os polos de lazer são áreas verdes urbanas públicas de tratamento equiparado ao de praças
públicas, exceto por poderem apresentar maiores dimensões.
Parágrafo Único. Os polos de lazer equivalem aos parques de vizinhança ou de bairro e podem
se conformar em proximidade ou dentro dos limites de parques lineares.
O objetivo principal da criação de polos de lazer é a oferta de espaços de lazer urbanos
arborizados e acessíveis.
Parágrafo Único. Devem ser implantados em áreas onde não se encontrem corpos hídricos e
áreas protegidas.
Os polos de lazer terão as finalidades de uso público para atividades culturais e educacionais,
recreação e lazer, condicionado à observância das disposições nesta lei e legislação urbana
vigente.
Do Jardim Botânico
Jardim Botânico é uma área verde urbana pública ou privada destinada ao cultivo, manutenção
e conservação de vegetação.
Parágrafo Único. Os jardins botânicos podem ser fechados e ter acesso público diferenciado,
conforme plano de manejo ou conveniência da administração.
O objetivo principal da criação de jardins botânicos é abrigar coleções documentadas de
plantas vivas para fins de pesquisa, conservação, exposição e instrução científica.
Parágrafo Único. Devem ser implantados, preferencialmente, em áreas onde não se
encontrem corpos hídricos e áreas protegidas.
Os jardins botânicos terão as finalidades de uso público para atividades culturais e
educacionais, condicionado à observância das disposições desta lei e da legislação urbana
vigente.
Do Jardim Zoológico
O jardim zoológico é um equipamento de uso institucional, público ou privado, com presença
de significativa vegetação e acesso ao público diferenciado, definido pelo plano de manejo ou
conveniência da administração.
O projeto e implantação de jardim zoológico deverão observar as normas e leis federais
pertinentes à fauna, devendo ser aprovado no âmbito de licenciamento ambiental pelo órgão
competente.
O objetivo principal da criação do jardim zoológico é o tratamento, reabilitação, conservação e
contemplação da fauna silvestre.
O jardim zoológico terá as seguintes finalidades:
I - Tratamento adequado de animais silvestres apreendidos, doentes ou vítimas de maus
tratos, que não puderem se adaptar ao habitat natural;
II - Proteção de recursos naturais, admitido o manejo da vegetação com o objetivo de
assegurar a manutenção dos processos ecológicos e coleta ou cultivo de alimentos para os
animais abrigados;
III - Realização de pesquisa científica e de capacitação técnica visando orientar a conservação
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de fauna silvestre e espécies migratórias, incrementando a biodiversidade;
IV - Oferta de espaço de lazer urbano de contemplação;
V - Educação ambiental.
Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS
O Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS é um equipamento de uso institucional com
presença de significativa vegetação, sem acesso ao público, exceto para fins de pesquisa
científica, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo Único. O projeto e implantação do CETAS deverão observar as normas e leis federais
pertinentes à fauna, devendo ser aprovado no âmbito de licenciamento ambiental pelo órgão
competente.
O objetivo principal da criação do CETAS é o tratamento, reabilitação e conservação da fauna
silvestre.
O CETAS terá as seguintes finalidades:
I - Tratamento adequado de animais silvestres apreendidos, doentes ou vítimas de maus
tratos, visando sua devolução ao habitat natural;
II - Proteção de recursos naturais, admitido o manejo da vegetação com o objetivo de
assegurar a manutenção dos processos ecológicos e coleta ou cultivo de alimentos para os
animais abrigados;
III - Realização de pesquisa científica e capacitação técnica visando orientar a conservação de
fauna silvestre e espécies migratórias, incrementando a biodiversidade.
Do Jardim Temático
Jardim Temático é uma área verde urbana pública ou privada destinada ao embelezamento
urbano, notadamente por meio da instalação de obras de arte urbana.
Os jardins temáticos podem ser abertos ou fechados e ter acesso público diferenciado,
conforme interesse da administração.
Das áreas verdes urbanas existentes, os jardins temáticos podem ter um índice de
permeabilidade reduzido, desde que não seja inferior a 40% (quarenta por cento) da área
total.
O objetivo principal da criação de jardins temáticos é dispor de espaços representativos,
preferencialmente, da cultura regional.
Devem ser implantados em áreas onde não se encontrem corpos hídricos e áreas protegidas.
Os jardins temáticos terão as finalidades de uso público para atividades culturais e
educacionais, condicionado à observância das disposições estabelecidas nesta lei e legislação
urbana vigente.
Caminhos Verdes
Os caminhos verdes são intervenções urbanas em áreas próximas a unidades de conservação e
proteção especial, dotando-as de arborização e tratamento paisagístico.
Compreendem intervenções em logradouros e equipamentos públicos para criar conexões
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entre áreas verdes urbanas.
Intervenções em lotes e glebas particulares podem contribuir na composição da massa vegetal
dos caminhos verdes, notadamente quando da presença de corpos hídricos e significativa
vegetação.
O objetivo principal da criação de caminhos verdes é a conexão entre áreas verdes urbanas e,
com isso, permitir melhores condições de conforto ambiental para o ambiente urbano.
Chácaras, Sítios e Glebas Particulares
Para os fins estabelecidos no artigo 182 da Constituição da República, não cumprem a função
social da propriedade urbana, por não atender às exigências de ordenação da cidade, terrenos
ou glebas totalmente desocupados, ou onde o coeficiente de aproveitamento mínimo não
tenha sido atingido, ressalvadas as exceções previstas em lei, sendo passíveis, sucessivamente,
de parcelamento, edificação e utilização compulsórios, Imposto Predial e Territorial Urbano
progressivo no tempo e desapropriação com pagamentos em títulos, com base nos artigos 5º,
6º, 7º e 8º da Lei Federal nº 10.257/2001.
As áreas verdes urbanas particulares com presença de corpos hídricos, áreas protegidas e
significativa vegetação devem manter as áreas arborizadas e permeáveis, considerando os
índices do Plano Diretor e a legislação ambiental.
O estímulo à preservação da vegetação nas áreas particulares integrantes do Sistema
Municipal de Áreas Verdes Urbanas do Município poderá se dar por meio da Transferência do
Direito de Construir, conforme dispositivos do plano diretor e por incentivos fiscais
diferenciados de acordo com as características de cada área.
Os usos e atividades em áreas especialmente protegidas deverá observar o que permite a
legislação ambiental e urbanística vigente.
As áreas remanescentes de parcelamento do solo deverão receber tratamento de áreas de
preservação especial como parque linear ou parque urbano.
O responsável pelo loteamento deverá observar as determinações do Plano Diretor e da LUOS;
As áreas remanescentes podem ser doadas ao Município e adotadas para fins de implantação
de áreas verdes urbanas e sua manutenção.
Praças Públicas
As praças públicas são áreas verdes urbanas de pequeno porte, distribuídas nos bairros e
regionais, funcionando como áreas de convivência social e lazer.
Das áreas verdes urbanas existentes, as praças públicas podem ter um índice de
permeabilidade reduzido, desde que não seja inferior a 40% (quarenta por cento) da área
total.
O objetivo principal da criação de praças públicas é a oferta de espaços de lazer urbanos
arborizados e acessíveis.
Devem ser implantadas em áreas onde não se encontrem corpos hídricos e áreas protegidas.
As praças públicas terão por finalidade o uso público para atividades culturais e educacionais,
recreação e lazer, condicionado à observância das disposições estabelecidas na Lei do Sistema
Municipal de Áreas Verdes e na legislação urbanística e municipal vigente.
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Áreas verdes das Lagoas (Parques Urbanos das Lagoas)
Considerando que as lagoas de Fortaleza se encontram em áreas verdes da cidade
configuradas, pelo Plano Diretor, situadas na Macrozona de Proteção Ambiental, a qual é
composta por ecossistemas de interesse ambiental, bem como por áreas destinadas à
proteção, preservação, recuperação ambiental e ao desenvolvimento de usos e atividades
sustentáveis e, considerando também a Política Nacional de Recursos Hídricos que trata das
diretrizes gerais de ação para sua implantação, notadamente quanto à integração da gestão
dos recursos hídricos com a gestão ambiental e o uso do solo, fica estabelecido que as lagoas
de Fortaleza conformem os denominados Parques Urbanos das Lagoas do Município de
Fortaleza (portanto, áreas verdes urbanas pertencentes ao Sistema Municipal de Áreas Verdes).
O estabelecimento das lagoas enquanto parque urbano terá como finalidades:
I - Proteção dos recursos naturais incluindo: solo, corpos hídricos, fauna e vegetação, sendo
admitido o manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a manutenção dos processos
ecológicos;
II - Colaboração com pesquisa científica e capacitação técnica visando orientar o manejo de
vegetação em áreas urbanas e o manejo da fauna, incrementando a biodiversidade;
III - Fomento às atividades de educação ambiental visando difundir conceitos e estimular a
adoção de práticas para a preservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais, a
minimização e a adequação da destinação de resíduos e efluentes;
IV - Uso público para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado à
observância das disposições na legislação ambiental vigente.
Das Áreas de Preservação Permanentes (APPs)

As Áreas de Preservação Permanente (APP), encontradas nos parques urbanos, devem ser
preservadas, considerando a legislação ambiental específica, de forma que:
I - A vegetação da APP seja preservada;
II - Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, a mesma seja recomposta,
ressalvados os usos autorizados previstos na legislação ambiental vigente;
III - A cobertura vegetal da APP e do seu entorno apresente exemplares de vegetação
nativa, exceto em casos excepcionais e justificados;
IV - Em caso de supressão da vegetação, em qualquer área do parque, o corte seja
autorizado previamente pela SEUMA, apontando-se obrigatoriamente o plantio de
novas mudas nos seus limites, conforme Portaria expedida pela SEUMA;
V - O acompanhamento do corte e do plantio de novas mudas seja realizado pela
SEUMA ou pela Secretaria Regional competente, em conformidade com o Manual de
Procedimentos Técnicos para Plantio, Replantio, Poda e Corte da PMF/SEUMA;
VI - Não seja autorizada a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes para a
implantação de equipamentos dos parques.
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A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser autorizada nos casos
contidos na Resolução CONAMA 369/2006, ainda assim, observada a compatibilidade com o
zoneamento estabelecido no Plano Diretor de Fortaleza, prevalecendo a regra mais restritiva.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) devem ser preservadas, considerando a legislação
ambiental específica, de forma que:
I - A vegetação da APP seja preservada pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante
a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado;
II - Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, a mesma seja recomposta
pelo seu responsável, descritos no inciso anterior; ressalvados os usos autorizados
previstos na legislação ambiental vigente;
III - Quando da implantação de áreas verdes urbanas e seus respectivos equipamentos,
sejam resguardas as faixas de APP para fins exclusivos de preservação;
IV - A cobertura vegetal da APP e do seu entorno apresente exemplares de vegetação
nativa, exceto em casos excepcionais e justificados;
V - Em caso de supressão da vegetação, em qualquer área verde urbana, incluindo APPs,
o corte seja autorizado previamente pela SEUMA, apontando-se obrigatoriamente o
plantio de novas mudas dentro dos limites da área verde urbana onde ocorreu a
supressão, conforme Portaria expedida pela SEUMA;
VI - O acompanhamento do corte e do plantio de novas mudas seja realizado pelo órgão
ambiental municipal competente;
VII - Não seja autorizada a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas
e restingas para a implantação de equipamentos de lazer urbano.
As áreas verdes urbanas públicas ou privadas, situadas em regiões de várzea ou em terrenos
com declividade superior a 45% (quarenta e cinco por cento) ou sujeitos à erosão, serão
destinadas à preservação e à recomposição vegetal.
É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente apenas para
obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.
Projetos Urbanísticos nas áreas verdes urbanas de Fortaleza, notadamente quando se tratar de
intervenção em ZPA e APP, serão tratadas como Projetos Especiais e devem seguir as
determinações do Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Código Florestal.
Do regime de gestão e manutenção das áreas verdes urbanas
Todas as áreas de Preservação Especial deverão possuir Planos de Manejo e os mesmos
deverão ser elaborados pelo órgão municipal ambiental, sendo consultados os demais órgãos
diretamente envolvidos com a administração das áreas verdes urbanas bem como a sociedade
civil, por meio do Conselho Consultivo dos Parques Municipais de Fortaleza.
A manutenção das áreas verdes urbanas privadas é de competência do proprietário, locatário,
concessionário ou particular com outro tipo de vínculo, em consonância às diretrizes da
categoria estabelecida na Lei do Sistema Municipal de Áreas Verdes.
A fiscalização nas áreas verdes urbanas privadas deve ser realizada pelo órgão ambiental
municipal competente.
As podas de árvores em áreas verdes urbanas públicas deverão ser efetuadas por pessoal
capacitado e orientado pelos órgãos da prefeitura competentes.
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Deve ser preservada a estabilidade geológica dos solos nas áreas verdes urbanas,
considerando a manutenção de áreas ajardinadas e redução dos serviços de capinação e
varrição aonde se fizer, de fato, necessário.
A capinação e varrição de folhas serão realizadas preferencialmente em caminhos ou trilhas e
locais com equipamentos de lazer e recreação.
O material orgânico coletado deve ser compostado e utilizado para a adubação das áreas
ajardinadas.
Serão realizadas, periodicamente, atividades de educação e interpretação ambiental e
patrimonial nas áreas verdes urbanas públicas, em articulação entre os órgãos ambientais e
culturais competentes.
A realização de eventos esportivos, de espetáculos ou shows, de comícios, feiras e demais
atividades cívicas e religiosas, realizados por iniciativa pública ou particular, deve ser
autorizada por órgão municipal responsável pela gestão administrativa da área verde urbana,
observando as autorizações ambientais pertinentes.

1.1.1 Áreas Verdes: Programas e Projetos para a efetivação das políticas
 Programa de Adoção de Praças, Parques e Áreas Verdes
O projeto de Adoção de Praças e Parques tem por objetivo oportunizar a melhoria contínua da
qualidade das praças de Fortaleza por meio da parceria com a sociedade civil e iniciativa
privada.
Este programa objetiva o voluntariado no cuidar da cidade, exercício de cidadania, sentimento
de pertença ao cidadão, retorno à cidade, a cidade para as pessoas, a gentileza urbana.
Considerando que a conservação e o cuidado com o mobiliário urbano e as áreas verdes
tornam uma cidade mais agradável e, por extensão, mais humana e considerando também
necessidade de direcionar ações e fomentar projetos que visem à formação de parcerias com
os diversos segmentos da sociedade civil na área ambiental e urbanística.
O programa de Adoção de Praças e Parques visa a cooperação entre a comunidade e/ou
pessoas jurídicas ou físicas na urbanização e manutenção das praças públicas, parques,
canteiros e jardins em conjunto com o Poder Público Municipal, bem como a sensibilização dos
munícipes, no sentido de desenvolver hábitos preservacionistas.
Com base neste Programa, o titular do Poder Executivo Municipal, atendido o interesse
público, poderá celebrar termo de cooperação com entidades da iniciativa privada e da
sociedade civil organizada, individualmente ou consorciada, a fim de promover melhorias
urbanas mediante mútua colaboração nos serviços inerentes à implantação, reforma,
manutenção e, ou, conservação de parques, praças, áreas verdes, mobiliário urbano e demais
espaços públicos ou livres do Município, buscando melhorias urbanas, ambientais e
paisagísticas.
Consideram-se melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais os projetos, obras, serviços,
ações e intervenções, relativos a bens públicos municipais e a bens privados ou públicos
tombados em caráter provisório ou definitivo, ou preservados, nos termos da legislação
municipal pertinente, que resultem no atendimento do interesse público e na melhoria da
qualidade da vida urbana.
Não se inclui nas melhorias urbanas a implantação de edificações permanentes, salvo em

30

POLÍTICA

casos excepcionais, devidamente justificados, com autorização expressa do titular do Poder
Executivo Municipal, sendo tais edificações, ao final, incorporadas ao patrimônio público
municipal sem qualquer indenização ao parceiro privado por apresentar doação ao ente
público.
O termo de cooperação autorizará apenas a realização dos serviços de melhoria urbana
pactuados com o direito às sinalizações indicativas das parcerias, não representando a
celebração do termo de cooperação qualquer cessão, concessão, permissão ou autorização, a
qualquer titulo, dos respectivos bens, que permanecerão na integral posse e propriedade do
Município.
O acesso e uso do bem público pelo particular se darão na estrita necessidade da realização
das melhorias pactuadas, sem qualquer prejuízo a seu uso regular de acordo com sua natureza
e destinação.
Haverá uma Comissão de Adoção de Praças e Áreas Verdes que será composta por servidores
públicos municipais.

 Projeto Parque Raquel de Queiroz
O Projeto Parque Rachel de Queiroz visa a composição de um PROJETO DE URBANISMO E
PAISAGISMO que possibilite PMF intervir na realidade municipal e nos aspectos relacionados à
expansão dos espaços públicos, preservação da paisagem e recuperação ambiental na zona
oeste da cidade de Fortaleza, buscando melhorar as condições do espaço urbano, corrigindo as
inadequações em áreas ambientalmente frágeis promovidas por apropriações indevidas.
O projeto tem como objetivo a revisão e atualização do Projeto Executivo de Urbanismo, além
de Estudos Técnicos para a criação e implantação do PARQUE RACHEL DE QUEIROZ de acordo
com proposição original do mesmo, objetivando a validação da sua concepção.
Com uma área aproximada de 255ha, organizado em 15 trechos, o Parque abrange 22 bairros
de Fortaleza, sendo eles: Alagadiço, Antônio Bezerra, Amadeu Furtado, Álvaro Weyne, Autran
Nunes, Bela Vista, Carlito Pamplona, Couto Fernandes, Dom Lustosa, Genibaú, Henrique Jorge,
Jóquei Clube, Monte Castelo, Panamericano, Pici, Parque Araxá, Parquelândia, Padre Andrade,
Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Quintino Cunha, Vila Ellery.
A criação e implantação do Parque Raque de Queiroz promoverá melhorias tais como:





Criação de novas opções de lazer, em especial àqueles ligados ao uso do meio natural;
Aumento das áreas verdes e livres da cidade de Fortaleza, em especial da zona citada,
notadamente de alta densidade demográfica;
Reintegração dos recursos hídricos daquela região ao espaço urbano circundante,
trazendo-os para o convívio diário dos cidadãos;
Incorporação deste conjunto ao sistema municipal de áreas verdes.

Esta proposta terá influência primordial para a recuperação ambiental dos ecossistemas da
cidade de Fortaleza, dentre os quais se destaca o Açude João Lopes, Riacho Cachoeirinha,
Riacho Alagadiço, Açude Santo Anastácio/ Lagoa da Agronomia Lagoa do Genibaú e,
seguimento da mesma, até as imediações do Rio Maranguapinho.
O Parque terá 13 acessos principais a partir das principais avenidas, que foram denominadas
portas urbanas, localizadas nas Avenidas Cel. Matos Dourado, Mister Hull, Dr. Theberge,
Bezerra de Menezes, Olavo Bilac e Sargento Hermínio.
Os caminhos principais do Parque serão protegidos por grandes massas de vegetação de
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sombreamento e acompanhados de ciclovias. O conjunto será dotado de cerca de 50 novos
bosques, a partir do replantio do entorno de 2.500 árvores adultas, além das existentes nos
bosques atuais. O modelo paisagístico do Parque do Alagadiço, implantado pela Administração
Municipal entre 1978/1982, com arborização intensa, hoje de grande porte, será o padrão a
ser adotado no Parque Urbano Rachel De Queiroz.

 Projeto Parque Adahil Barreto
Pro meio da elaboração do Projeto de Urbanização do Parque Adahil Barreto busca-se a
melhoria da área verde existente, ampliando a disponibilidade de áreas de lazer e de
preservação da natureza. O projeto implicará em aspectos positivos para a drenagem urbana,
embelezamento da paisagem e amenização do microclima, com impacto positivo direto no
bem-estar dos cidadãos de Fortaleza.
No escopo do projeto encontra-se também a elaboração de diagnóstico e estudos ambientais
sobre a área do parque, orientando a elaboração de plano de manejo.
O objetivo fundamental do projeto é consolidar o Parque Adahil Barreto como opção de lazer
urbano de qualidade tanto aos moradores do entorno quanto ao Município de Fortaleza como
um todo, bem como torná-lo um atrativo turístico da cidade. Para isso, será necessário:







Definir instrumentos de planejamento que auxiliem na gestão administrativa e
operacional do parque, partindo da valorização e conservação do patrimônio natural e
cultural e da manutenção da biodiversidade nele contidos, adotando soluções
sustentáveis.
Realizar estudos que fundamentem o referencial conceitual do parque, visando
subsidiar diretrizes para a reestruturação e reorganização das ações municipais de
educação ambiental, conservação e preservação;
Adequar o espaço físico do parque, de forma a atender às necessidades atuais de um
público diverso (considerando aspectos de acessibilidade e desenho universal),
mantendo suas principais características arquitetônicas, urbanísticas e ambientais
originais, em conformidade com a legislação ambiental e urbanística vigente;
Contribuir, efetivamente, para que os projetos e planos elaborados se constituam em
instrumentos eficazes na captação de recursos financeiros juntos às instituições de
fomento para a implantação da proposta de requalificação.

A qualificação do parque se justifica, na esfera municipal, por sua proximidade com o Rio Cocó,
bem como pela carência de estruturação e hierarquização das áreas verdes públicas de
Fortaleza. Além disso, justifica-se a elaboração de planos e projetos para o Parque Adahil
Barreto face às condições de precariedade observadas em seu território, que desestimulam a
sua utilização para fins de lazer urbano, promovendo o seu esvaziamento e insegurança.
Além disso, está inserido numa região com 21 bairros (Regional II), onde moram cerca de
325.000 habitantes, e apresenta zonas de grande adensamento comercial e de serviços, bem
como áreas de risco, onde moram cerca de 2.800 famílias.

 Projeto Parque Parreão
A proposta da Prefeitura Municipal de Fortaleza concerne na qualificação do atual Parque
Parreão, com propostas de ampliação da sua área, justificadas pela carência de áreas verdes
públicas, bem como pela falta de estruturação e hierarquização dessas áreas em Fortaleza.
Além disso, justifica-se a elaboração de planos e projetos para o Parque Parreão face às
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condições de precariedade observadas em seu território, que historicamente tem
desestimulado a sua utilização para fins de lazer urbano, promovendo o seu esvaziamento e
insegurança.
Assim, o referido projeto visa consolidar o Parque Parreão como opção de lazer urbano de
qualidade tanto aos moradores do entorno quanto ao Município de Fortaleza como um todo.
O Riacho Parreão vive um momento delicado e de extrema vulnerabilidade. A seu paisagismo
natural se resumiu a trechos residuais que vêm sofrendo os impactos da urbanização de
Fortaleza, notadamente as invasões nas áreas que lhe restam e aspectos de saneamento
ambiental inadequados.
Diante desse contexto, o projeto visa:




Planejamento para uma gestão administrativa e operacional do parque, partindo da
valorização e conservação do patrimônio natural e cultural e da manutenção da
biodiversidade nele contidos, adotando soluções sustentáveis.
Realização de estudos que fundamentem uma reestruturação física e uma
reorganização das ações municipais de educação ambiental, conservação e
preservação;
Adequação do espaço físico do parque, de forma a atender às necessidades atuais de
um público diverso (considerando aspectos de acessibilidade e desenho universal),
mantendo suas principais características arquitetônicas, urbanísticas e ambientais
originais, em conformidade com a legislação ambiental e urbanística vigente;

O Parreão está inserido numa região com cerca de 19 bairros (Regional IV), onde moram cerca
de 305 mil habitantes, onde se apresenta uma das maiores e mais antigas feiras livres da
cidade, a da Parangaba, além vários corredores comerciais, entre eles, o da Avenida Gomes de
Matos, no Montese.

 Outros Parques
Para os demais parques de Fortaleza, foi estabelecido como política, que todos deverão possuir
seu Plano de Manejo, bem como deverão ser objeto de intervenção efetiva da Guarda
Municipal. Além disso, permanece sob responsabilidade das Secretarias Regionais e da
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos a manutenção dessas áreas, desde que
observando as diretrizes de boas práticas ambientais orientadas pela SEUMA.
Abaixo, segue lista dos parques da cidade cujos usos foram regulamentados no ano de 2014:


Parque Rio Branco (regulamentação);



Parque das Lagoas de Fortaleza (criação e regulamentação);



Parque Guararapes (criação e regulamentação);



Parque das Iguanas (criação e regulamentação);



Parque Pajeú (regulamentação);



Parque da Liberdade – Cidade da Criança (regulamentação);



Parque Riacho Maceió (criação e regulamentação);



Parque do Itaperi (em criação e regulamentação);
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 Projeto de Regularização das Unidades de Conservação da Sabiaguaba
Primando pela manutenção dos espaços naturais protegidos por leis federais e municipais,
estabelecidas como Unidades de Conservação, este projeto tem como objetivo essencial a
construção da Sede da APA e do Parque da Sabiaguaba para que seu processo de regularização
seja efetivado.
Dessa forma, pretende-se contribuir para:
 Orientar ações de fiscalização em áreas especialmente protegidas do Parque e da
APA;
 Diagnosticar a necessidade de desapropriação e/ou reassentamento de
propriedades hoje estabelecidas nessas áreas em parceria com a Habitafor;
 Recuperar áreas degradadas pelo uso indevido;
 Intervir de modo a valorizar como área voltada para o Ecoturismo;
 Contribuir para a conservação da fauna e da flora.
Vale ressaltar que se prevê ainda a revisão e atualização do Plano de Manejo para que este
instrumento possa contribuir de modo efetivo para a proteção dos sistemas naturais ali
presentes, bem como garantir que a população nativa tenha condições ideais de vida dentro
de seu território.

 Projeto Complexo Urbanístico Sustentável do Jangurussu
Na perspectiva de criação de um Parque Urbano a partir da recuperação de uma área
degradada, Fortaleza possui uma área específica, cujo passivo ambiental e social necessita de
mitigação emergencial. Para esta área está previsto um Complexo Urbanístico Sustentável,
cujo objetivo primordial é a resignificação urbanística, social e ambiental em um local onde
durante muitos anos funcionou – de maneira inadequada – um lixão, denominado Aterro do
Jangurussu.
O referido aterro foi projetado para uma vida útil de dez anos, porém, funcionou por 20 anos
(1978 à 1998) e, durante seu tempo de funcionamento, foi o único local existente para atender
a cidade de Fortaleza, recebendo uma média diária de 3.300 toneladas de lixo, depositadas
numa área de 21,6 hectares.
O aterro do Jangurussu foi aquele que passou maior tempo em atividade e que possuiu a
maior extensão em Fortaleza e, por isso, os danos ambientais acarretados, bem como a
influência na vida da população residente nas proximidades são incalculáveis. Exemplo disso é
que atualmente, após quinze anos da desativação do lixão, ainda persiste a contaminação do
lençol freático, a poluição do Rio Cocó, e os prejuízos à saúde das populações residentes no
seu entorno, cuja qualidade de vida é seriamente comprometida.
É importante ressaltar que ao ser inaugurado, o local era considerado um aterro, uma vez que
obedecia às normas técnicas para este fim. Com o passar dos anos, devido à falta de
manutenção e descaso com as normas e técnicas sanitárias necessárias, o aterro do
Jangurussu teve seu “status” rebaixado e virou “lixão”.
O rebaixamento da categoria aterro para lixão ocorreu em 1996, quando a carga máxima
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permitida para o funcionamento normal do aterro foi ultrapassada, sobrecarregando e
representando perigo em potencial para a comunidade vizinha, por ser um centro irradiador
de animais e doenças. Na época, dentre outros problemas, ocorriam incêndios descontrolados
devido à combustão do metano. Em 1997, começaram as negociações para desativação do
local, o que acabou acontecendo somente em 1998.
No ano de 1998 com a desativação do aterro do Jangurussu, todo o resíduo de Fortaleza
passou a ser destinado ao Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC),
construído em consórcio com o município vizinho Caucaia, e assim permanece até os dias
atuais. Porém, na área do antigo lixão funciona ainda uma área de transbordo, a qual continua
a receber em condições inadequadas parte do lixo de Fortaleza. Isso se dá tanto por questões
de viabilidade econômica relacionada à logística, quanto pelo fato de que na região existem
diversos galpões de reciclagem, bem como catadores, que vivem da catação deste transbordo,
configurando-se como uma questão social, ambiental, economia e de saúde, de alta
complexidade.
Todo esse contexto evidencia a necessidade de projetos, ações e políticas públicas que levem
ao resgate da saúde ambiental, das condições urbanísticas adequadas e da dignidade social da
área.
Vale ressaltar que o projeto visa também o aproveitamento da potencialidade da área de
entorno onde já ocorrem atividades econômicas ligadas à reciclagem, o que condiz com a
proposta de um complexo destinado para este fim.

1.2 DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Por Arborização urbana, entende-se qualquer tipo de árvore, de porte arbóreo, ou em
formação, existente em logradouros públicos ou em propriedades privadas.
Na arborização urbana deverá ser priorizado o plantio de espécie pertencente ao complexo
vegetacional regional, buscando a regeneração de espécies nativas, a melhoria do microclima
local e biodiversidade.
A SEUMA, em conjunto com as Secretarias Executivas, através do órgão competente
responsável pela gestão do verde da cidade, promoverá a arborização urbana, de acordo com
o Plano de Arborização e com os princípios técnicos pertinentes.
Qualquer árvore ou grupo de árvores poderá ser declarado imune ao corte, situada em área
pública ou privada, mediante lei ou decreto, tendo por motivo sua localização, raridade,
beleza, interesse histórico ou científico, condição de porta-sementes, ou estiver a espécie em
via de extinção na região.
É considerada como elemento de bem estar público, e assim sujeito a limitações
administrativas para preservação permanente, a vegetação situada em áreas privadas ou
públicas, com diâmetro e tronco igual ou superior a 0,05m (5 centímetros), medido o diâmetro
a 1,30 (um metro e trinta centímetros ) de altura do terreno – DAP, de qualquer espécie, ou
em via de extinção.
Não é permitida a fixação em árvores de cartazes, placas, tabuletas, pinturas, impressos,
cordas, tapumes, pregos, nem a colocação, ainda que temporária, de objetos ou mercadorias
para quaisquer fins.
Compete exclusivamente à Prefeitura a elaboração dos projetos de arborização para
logradouros públicos, bem como sua implantação e manutenção mas poderá em colaboração
com seus munícipes também fazer projetos de arborização e ajardinamento dos logradouros
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públicos, implantação, bem como sua conservação mediante convênios.
Os passeios das vias, em zonas residenciais, mediante licença da Prefeitura, poderão ser
arborizados pelos proprietários das edificações fronteiras, às suas expensas, obedecidas às
exigências legais e especificações técnicas contidas no Manual de Arborização Urbana da
Prefeitura.
Caberá à equipe técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA
decidir sobre a espécie vegetal que mais convenha a cada caso, bem como sobre o
espaçamento entre as árvores.
Deve ser evitado o plantio de árvores frutíferas em logradouros públicos. Em alguns casos, o
plantio poderá ser permitido, desde que autorizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e
Meio Ambiente – SEUMA.
Não é permitido plantar árvores e/ou palmeiras de médio ou grande porte debaixo de fiação,
devendo-se escolher sempre o lado da rua sem fios.
O espaçamento entre mudas deve variar entre 5,00m (cinco metros) a 10,00 m (dez metros),
dependendo do local e do porte das árvores a serem implantadas.
Plantar sempre a uma distância mínima de 3,00 m (três metros) de postes e 5,00 m (cinco
metros) de esquinas e manter sempre a uma distância de 0,50 m (cinquenta centímetros) do
meio fio.
As ruas e passeios estreitos para serem arborizados deverão ter projeto aprovado pela
SEUMA. Se houver afastamento entre a construção e o passeio, plantar dentro do lote com
autorização do proprietário, devendo ser escolhidas espécies de pequeno porte.
Em ruas estreitas com passeio largo, plantar apenas do lado onde não houver fiação, utilizando
espécies de porte médio.
Em ruas largas e passeios estreitos, plantar apenas do lado onde não houver fiação, utilizando
espécies de grande porte. Em ruas largas e passeios largos, plantar espécies de grande porte
no lado onde não houver fiação. Em passeios largos, ruas largas e fiação subterrânea, plantar
dos dois lados com espécies de grande e médio porte.
Os projetos de eletrificação pública ou particular e rede de fiação aérea para qualquer
utilização deverão compartilhar-se com a vegetação de porte arbóreo existente no local, de
modo a evitar futuras podas.
Da poda das árvores em logradouros públicos ou em áreas privadas
A poda de árvores em logradouros públicos ou em áreas privadas deve ser orientada e/ou
acompanhada) por técnico qualificado como RESPONSÁVEL TECNICO tanto por parte da
Prefeitura Municipal de Fortaleza através do órgão competente como também por parte da
empresa ou órgão que tiver recebido autorização para realizar esta prática agronômica, sendo
de responsabilidade da SEUMA a fiscalização.
A realização de serviço de poda de vegetação de porte arbóreo, por Concessionária de Serviço
Público de Energia ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, deverá ser previamente objeto
de autorização da SEUMA, sob pena de multa.
A poda de árvores deve ser feita somente quando indispensável, sempre que possível
mantendo a distribuição de galhos de forma simétrica e equilibrada, visando:
I - a formação das árvores, quando em crescimento;
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II - levantamento da altura do tronco, quando necessário;
III - poda de limpeza, para eliminação de ramos secos, doentes, atacados por
pragas ou parasitas;
IV - poda de regeneração para árvores fracas e de mau aspecto;
V - solucionar conflitos em relação à fiação aérea, semáforos, postes, fachadas de
prédios, danos em condutores d’água, calhas, telhados ou outras situações
comprovadamente prejudiciais em propriedades públicas ou privada;
VI - melhorar a visibilidade no trânsito;
VII - eliminar perigo de vir causar danos a terceiros.
A poda de árvores em logradouro público dever ser executada com a técnica necessária, de
forma a não causar rachadura dos ramos e evitando-se a criação de troncos ocos.
Preconiza-se que a poda seja feita através de corte próximo a base do ramo, na direção 45
(quarenta e cinco graus).
Quando houver necessidade de poda drástica (aquela que atinge mais de 40% do volume da
copa) esta deverá ser acompanhada por técnicos especializados do órgão competente da PMF
e só poderá ser realizada com autorização especial.

Da autorização para supressão, derrubada e corte de árvore
É atribuição exclusiva da Prefeitura, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores de arborização
pública.
Quando se tornar absolutamente imprescindível e comprovada a necessidade por laudo
técnico, poderá ser solicitada pelo interessado a remoção com transplantio, ou o sacrifício de
árvores, mediante o pagamento das despesas relativas ao corte e ao replantio.
A solicitação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser acompanhada de justificativa
técnica, que será criteriosamente analisada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente – SEUMA.
A fim de não ser desfigurada a arborização do logradouro, tais remoções importarão no
imediato plantio da mesma ou de novas árvores, em ponto cujo afastamento seja o menor
possível da antiga posição.
Por cortar ou sacrificar a arborização pública sem autorização será aplicada ao responsável
multa com valores de referência ou unidades fiscais, por árvore, conforme o caso e a juízo da
autoridade municipal competente.
A supressão, corte e/ou a derrubada de qualquer espécie, situada em propriedade pública ou
privada, ficam subordinadas às exigências seguintes:
I - Obtenção de autorização na Secretaria Municipal Regional, em se tratando de até 09
árvores, qualquer que seja a finalidade do procedimento;
II - Obtenção de autorização na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA, em se tratando de 10 ou mais árvores, qualquer que seja a finalidade do
procedimento;
A autorização para derrubada, corte e poda de árvores somente será concedida se a espécime
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apresentar as seguintes características:
I – causar dano relevante, efetivo ou iminente à edificação;
II – em caso de dano efetivo, não haver possibilidade de reparação da edificação, sem a
derrubada e/ou corte;
III – apresentar risco iminente à integridade física do requerente ou de terceiros;
IV - causar obstrução incontornável à realização de obras de interesse público;
V - tratar de árvore caída, em decrepitude e/ou morta.
VI – Não apresentar condições técnicas a ser transplantada.
No caso de deferimento do pedido de autorização para derrubada e/ou corte de árvore, o
requerente assinará Termo de Compromisso contendo:
I - a obrigação do requerente em providenciar o plantio do dobro ou conforme o caso de
espécimes, preferencialmente nativos a serem especificados pela Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA;
II - em sendo inexequível o plantio no local, é obrigação do requerente plantar e
assegurar a sobrevivência pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses em local a ser
determinado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA
competente ou doar ao Horto Municipal, mediante recibo, o dobro de espécimes (ou
mais, conforme o caso) cujo corte ou derrubada foi autorizado, podendo a Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA determinar as espécies a serem
doadas.
Fica estabelecido que, na cidade de Fortaleza, deve-se evitar ao máximo a supressão de
vegetação por corte, devendo ser dado preferência ao procedimento de Transplante de
árvores.

1.2.1 Arborização Urbana: Programas e Projetos para a efetivação das políticas
 Plano de Arborização Urbana de Fortaleza
O objetivo desse Plano é ampliar o percentual de cobertura vegetal da cidade, proporcionando
amenização do microclima e bem-estar para a população e visitantes.
Para a elaboração e execução deste plano, deverão ser obedecidas as políticas relacionadas à
arborização urbana, as quais envolvem desde a seleção das melhores espécies para o contexto
urbano e ambiental de Fortaleza, até as melhores práticas de poda e destinação adequada de
resíduos vegetais.
Os requisitos mínimos para o Plano de Arborização são:
 Inventariar a atual condição arbórea da cidade;
 Planejar o processo de arborização de modo condizente com a realidade urbana;
 Estabelecer as melhores espécies e áreas prioritárias;
 Sensibilizar a população para importância das árvores para que colaborem na
manutenção;
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Dentro do plano deverá constar ainda um diagnóstico da atual situação da cidade,
caracterizado por um inventário amostral (por regional) e ainda um prognóstico participativo a
partir do qual deverão ser selecionadas as áreas prioritárias para a implantação de projetos de
arborização.
Vale ressaltar que dentro do processo de elaboração do Plano já deverão ocorrer plantios e
transplantios para áreas prioritárias, bem como o planejamento e execução de ações de
educação ambiental cujo foco deverá ser a sensibilização da população para o cuidado com as
árvores plantadas.

 Projeto Piloto: Arborização de logradouro público por transplantio
Dada à necessidade premente de ampliação da arborização de Fortaleza, fica estabelecido que
alguns logradouros públicos receberão arborização de árvores já adultas, através da técnica de
transplantio.
Vale ressaltar que esses projetos pilotos contribuirão para o aproveitamento do maior número
de árvores possível, as quais seriam cortadas (em razão de empreendimentos públicos ou
privados) e que por meio deste projeto serão aproveitadas em áreas carentes de arborização.

1.3 DOS CORPOS HÍDRICOS
O processo de urbanização traz consigo um forte impacto aos recursos hídricos das cidades,
uma vez que em geral, a expansão urbana ocorre de jusante para montante na bacia e da costa
para o interior nas cidades costeiras, como no caso de Fortaleza.
A urbanização também aumenta as áreas impermeabilizadas e a canalização, o que aumenta os
riscos de inundações, além da poluição dos rios, riachos, lagoas e mar pelo despejo de
efluentes e resíduos nesses corpos hídricos.
Diante desse contexto e da grande necessidade de recuperação da qualidade ambiental dos
corpos hídricos de Fortaleza até o nível da balneabilidade, algumas das principais lagoas
passaram a ser consideradas áreas de parque, com um grau de uso restritivo e orientado,
viabilizando projetos específicos para despoluição dos mesmos como visto no item 1.1.
Além disso, também se busca a recuperação da balneabilidade da orla de Fortaleza, desde a
foz do Rio Ceará, até a foz do Rio Pacoti.
Para além das ações de educação ambiental e limpezas já realizadas pelo município,
estabelece-se a necessidade de um trabalho contínuo para revitalização das áreas de entorno,
controle e fiscalização das áreas de risco, retirada de moradias em condições de
subnormalidade e ocupações indevidas, além da coleta e análise das águas e monitoramento
do sistema de esgotamento, com vistas à recuperação da balneabilidade e à promoção das
atividades de pesca e lazer.
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1.3.1 Corpos Hídricos: Programas e Projetos para a efetivação das políticas
 Programa Águas da Cidade
O Programa Águas da Cidade foi iniciado a partir de ações pontuais de educação ambiental
realizadas nas lagoas de Fortaleza, em parceria com as Secretarias Regionais, quando da
limpeza desses corpos hídricos. Atualmente, estas ações continuam ocorrendo, porém, de
maneira organizada e sistematizada pela SEUMA.
O Programa Águas da Cidade tem como objetivo fundamental o monitoramento (e possível
recuperação) da qualidade ambiental de rios, riachos, lagoas, lagos e açudes da cidade de
Fortaleza.
Dentre seus objetivos específicos, destaca-se:
 Realização de ações de limpeza dos corpos hídricos de Fortaleza;
 Instalação de lixeiras de coleta seletiva nas áreas de entorno das principais lagoas do
município;
 Controle da emissão de esgotos clandestinos nos corpos hídricos;
 Realização de análises da qualidade de água periodicamente;


Desenvolver e aplicar um programa de educação ambiental cidadã.

Sua área de atuação abrange todo o município de Fortaleza, contemplando essencialmente os
principais rios, riachos, lagos, lagoas e açudes conforme tabelas abaixo.

ORDEM
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Tabela 1 – Rios e Riachos de Fortaleza
RIO/RIACHO

1

Rio Coco

2

Rio Coaçu

3

Riacho Lagoa Azul

4

Riacho Alegre

5

Riacho Germano

6

Rio Alto Alegre

7

Rio Maranguapinho

8

Rio Ceará

9

Riacho Martinho

10

Riacho Alegre

11

Riacho Jacarecanga

12

Riacho Maraponga

13

Riacho Itaoca

14

Riacho das Pedras

15

Riacho Floresta

POLÍTICA

16

Rio do Mangue

17

Riacho Cachoeirinha

18

Rio Siqueira

19

Riacho Doce

20

Riacho do Dendê

21

Riacho do Uirapuru

22

Riacho Guarani

23

Riacho Maceió

24

Riacho Itambé

25

Riacho Pajeú

Tabela 2 – Lagoas e Açudes de Fortaleza
RELAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES

RECURSOS HÍDRICOS
Lago do amor (parque DA CRIANÇA)
Lagoa do mel
Lagoa do urubu
Lagoa do papicu
Lagoa grande (lagoa do gengibre)
Lagoa do chico honório ( lagoa maricá)
Lagoa da unitex
Lagoa de porangabussu
Lagoa de parangaba
Lagoa da itaóca
Lagoa itaperaoba
Lagoa do opaia
Lagoa do colosso
Açude são jorge
Lagoa cel.germano
Lagoa do amor
Açude osmani machado
Lagoa do mondubim
Lagoa maraponga
Lagoa libânia
Lagoa azul
Lagoa catão
Lagoa do sítio são jorge
Lagoa da aldeia velha
Lagoa do mingau
Lagoa do passaré
Lagoa cel.germano
Lagoa aldeia velha
Lagoa do palmerim (lago AZUL)
Lagoa da palmeira

BAIRRO

REGIONAL

Centro
Barra do ceará
Álvaro weyne
Papicu
Dunas
Eng:luciano cavalcante
Henrique jorge
Rodolfo teoilo
Parangaba
Aeroporto
Serrinha
Vila união
Edson queiroz
Parque dois irmãos
Mondubim
José walter

Centro
I
I
Ii
Ii
Ii
Iii
Iii
Iv
Iv
Iv
Iv
Iv
Iv
V
V

Mondubim

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Passaré
Mondubim
Conj.pref.jose walter
José walter
Conj.pref.jose walter

V
V
V
V
V

Manoel sátiro
Maraponga
Mondubim
Mondubim
Mondubim
Mondubim
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Lagoa raimundo a. Braga
Lagoa da sapiranga

Vi
Sapiranga/coité

Vi

Messejana

Vi

Lagoa boa vista

Boa vista

Vi

Lagoa da pedra

Jangurussu

Vi

Lagoa seca

Lagoa da glória
Lagoa canãa (açude danilo)
Lago jacarey
Lagoa redonda

Vi
Messejana

Vi

Cidade dos funcionários

Vi

Lagoa redonda

Vi

Lagoa taíde (lagoa itambé)
Lagoa da precabura

Vi
Eusébio

Lagoa do soldado
Lagoa de messejana
Lagoa do meio ( i E ii)

Vi
Vi

Messejana

Vi

Paupina

Vi

Lagoa taíde (lagoa itambé)

Vi

Lagoa são joão

Vi

Lagoa muritipuã

Lagoa muritipuá

Lagoa do ancuri
Açude joão lopes

Vi
Vi

Planalto pici

I

Eng:luciano cavalcante

Ii

Dendê

Vi

Açude são cristovão

Jangurussu

Vi

Açude de jangurussu

Jangurussu

Vi

Itaperi

Iv

Açude fernando macedo
Açude dendê

Açude walter peixoto de alencar
Açude itaperi

V

Açude bolivar
Açude uirapuru

Vi
Dias macedo

Açude walter peixoto de alencar

Vi
V

Açude uirapuru

Dias macedo

Vi

Açude guarani

Paupina

Vi

Açude mozart ( lagoa holanda)

Barroso

Vi

Messejana

Vi

Coaçu

Vi

Açude coité
Açude guarani
Açude fernando macedo
Açude da agronomia

Eng:luciano cavalcante

Ii

Pici

Iii

Açude do exército
Açude s. João do pariri

Vi
Ancuri

Vi

Fortaleza possui quatro bacias hidrográficas, que são: Bacia A – Vertente e Orla Marítima,
Bacia B – Rio Cocó, Bacia C – Rio Maranguapinho/Ceará e Bacia D – Rio Pacoti, de acordo com
o inventario ambiental do município. Em Fortaleza, a ocupação indiscriminada e criminosa ao
longo dos cursos d’água vem se tornando cada vez mais intensa, principalmente pela
proliferação de habitações irregulares nas margens dos cursos e mananciais d’água, que
banham a área urbana e que ali despejam diretamente seus esgotos sem tratamento algum. A
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poluição decorre também do lançamento de esgotos na rede de drenagem de águas pluviais as
quais tem como corpo receptor os recursos hídricos.
É visível a necessidade do manejo adequado dos recursos hídricos, contabilizando-se os seus
diversos usos, de forma a garantir à água na qualidade e na quantidade desejável aos diversos
fins. No manejo dos recursos hídricos é importante se considerar os aspectos de qualidade e
quantidade da água. Os múltiplos usos desse líquido devem ocorrer de forma equilibrada,
considerando as suas disponibilidades e a capacidade dos mananciais de diluir e depurar
resíduos líquidos. (Mota, 2000).
Os impactos ambientais os quais os Recursos Hídricos do Município de Fortaleza estão
constantemente submetidos têm resultado na precária qualidade ambiental das águas da
maioria destes corpos d’águas, conforme se tem verificado nos estudos e pesquisas realizados
através de convênios entre diversos centros de pesquisa com órgãos da PMF – Prefeitura
Municipal de Fortaleza, ao longo dos últimos anos. Tal constatação exige esforços conjuntos
no sentido de estabelecer ações preventivas e recuperadoras apoiadas em dados confiáveis de
qualidade de água, destes ecossistemas como subsídios para o planejamento da infraestrutura
sanitária da cidade, que se refletirá na melhoria do meio ambiente como um todo,
consolidando o princípio da proteção ambiental observado pela PMF.
As exigências da legislação ambiental obrigam empresas e indústrias, inclusive as
concessionárias de serviços públicos de saneamento ambiental, a garantir a qualidade dos
efluentes lançados em corpos hídricos, devendo o poder público monitorar e fiscalizar o
cumprimento de tais exigências. Estas ações do poder público devem ser confiáveis e
contínuas, de modo a dar respostas rápidas e satisfatórias aos anseios da sociedade.

 Projeto Orla 100% Balneável
O Projeto Orla 100% Balneável propõe a recuperação da balneabilidade das praias de
Fortaleza, envolvendo desde a foz do Rio Ceará (do lado Oeste da cidade), até a Foz do Rio
Pacoti (extremo leste do município). Portanto, sua área de atuação abrange essencialmente o
município de Fortaleza com influência indireta nos municípios vizinhos: Caucaia e Aquiraz.
Para a efetiva execução do projeto, o mesmo será realizado em etapas que vão desde o
processo de sensibilização da população por meio de uma educação ambiental cidadã, até
intervenções por meio de obras relacionadas ao sistema de drenagem da cidade.
O Projeto Orla 100% Balneável tem como objetivo principal promover a limpeza da orla de
Fortaleza, deixando-a balneável para habitantes e visitantes.
 Prestar informações sobre a balneabilidade das praias por setores;
 Realizar campanhas de limpeza das praias com frequentadores e turistas;
 Instalar lixeiras em toda a orla, visando facilitar a manutenção e limpeza das praias;
 Controlar por meio de fiscalização e monitoramento a emissão de esgotos
clandestinos nas praias;
 Promover o tamponamento das ligações clandestinas de esgotos na rede de
drenagem;
 Realizar análises da qualidade de água periodicamente, inicialmente em parceria
com a SEMACE;
 Realizar limpeza das areias de toda a orla;
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 Desenvolver e aplicar um programa de educação ambiental cidadã.
Para fins de planejamento e continuidade das ações do Programa Águas da Cidade, fica
estabelecida também a setorização oficial das praias de Fortaleza, para a realização do
monitoramento e informação das condições de balneabilidade à população, de acordo com a
Tabela abaixo:
Tabela 3 – Relação dos postos de coleta da SEMACE com a setorização proposta pela SEUMA
SETORES PROPOSTOS PELA SEUMA
Foz do Rio Ceara

Barra do Ceara (Barra do Ceara -PSA- PMF )

Praia da Barra

Barraca Big Jeans

Praia das Goiabeiras

Goiabeiras

Rachel de Queiroz

Início da Rua Lagoa do Abaeté

Antonio Bandeira

Horta

Chico da Silva

Colônias

Cristo Redentor

Pasteur

Cartódromo

Cartódromo

Philomeno Gomes

Philomeno Gomes

Praia Formosa

Marina Park Hotel

Ponte dos Ingleses

Ponte dos Ingleses (Ponte Metálica)

Praia de Iracema

Praia do Meireles

Estatua de iracema - Ed. Vista Del Mare (Praia de
Iracema - PSA - PMF)
Aterro de Iracema - Espigão Rui Barbosa - Ideal
Clube
Final da Rua José Vilar (Ponta Mar PSA-PMF)

Praia do Náutico

Edifício Arpoador (Praia do Luzeiro/ - PSA- PMF)

Volta da Jurema

Volta da Jurema

Foz Riacho Maceio

Estátua de Iracema

Mucuripe

Mucuripe

Iate

Iate

Praia do Titanzinho

Farol

Praia do Serviluz

Início da Rua Ismael Pordeus

Vicente Pizon

Barraca Beleza

Zeze Diogo

Clube de Engenharia

Chico Anysio

Barraca Crocobeach

Praia do Futuro I

Barraca América do Sol

Praça 31 de Março

Praça 31 de Março

Praia do Futuro II

Barraca Hawaí

Raimundo Cela

Barraca Itapariká

Adolfo Caminha

Barraca Arpão Praia Bar

Caça e Pesca

Caça e Pesca

Foz do Rio Coco

Prox a Ponte

Praia da Sabiaguaba

Na Rua Sabiaguaba

Praia da Abreulandia

Cofeco - Na rua Abreulandia

Praia do Ideal

44

POSTOS DE COLETA DA SEMACE

Rio Pacoti
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Foz do Rio Pacoti

A divisão das praias em setores contribuirá na identificação das áreas próprias ou impróprias
para banho, levando informação essencial para a população e visitantes e, ao mesmo tempo,
contribuindo para o acompanhamento do programa, tendo em vista que as placas terão um
espaço específico onde a informação será atualizada de acordo com as análises da água por
período.
Em termos de distribuição territorial, a setorização foi proposta de acordo com a disposição
dos postos de coleta da qualidade da água já instalados pela SEMACE. No que se refere à
nomenclatura dos pontos, foram propostas modificações, ficando algumas já consagradas e
outras propostas em homenagem a alguns notáveis do Estado do Ceará.
O Município de Fortaleza é a quinta maior capital do Brasil, com uma população de
aproximadamente 2.452.185 habitantes, com uma área territorial de 314,93 m2, segundo o
censo demográfico 2010 (IBGE, 2010). Fortaleza possui quatro bacias hidrográficas, que são:
Bacia A – Vertente e Orla Marítima, Bacia B – Rio Cocó, Bacia C – Rio Maranguapinho/Ceará e
Bacia D – Rio Pacoti, de acordo com o inventario ambiental do município. Em Fortaleza, a
ocupação indiscriminada e criminosa ao longo dos cursos d’água vem se tornando cada vez
mais intensa, principalmente pela proliferação de habitações irregulares nas margens dos
cursos e mananciais d’água, que banham a área urbana e que ali despejam diretamente seus
esgotos sem tratamento algum. A poluição decorre também do lançamento de esgotos na
rede de drenagem de águas pluviais as quais tem como corpo receptor os recursos hídricos.
É visível a necessidade do manejo adequado dos recursos hídricos, contabilizando-se os seus
diversos usos, de forma a garantir à água na qualidade e na quantidade desejável aos diversos
fins. No manejo dos recursos hídricos é importante se considerar os aspectos de qualidade e
quantidade da água. Os múltiplos usos desse líquido devem ocorrer de forma equilibrada,
considerando as suas disponibilidades e a capacidade dos mananciais de diluir e depurar
resíduos líquidos. (Mota, Suetônio 2000).
Os impactos ambientais os quais os Recursos Hídricos do Município de Fortaleza estão
constantemente submetidos têm resultado na precária qualidade ambiental das águas da
maioria destes corpos d’águas, conforme se tem verificado nos estudos e pesquisas realizados
através de convênios entre diversos centros de pesquisa com órgãos da PMF – Prefeitura
Municipal de Fortaleza, ao longo dos últimos anos. Tal constatação exige esforços conjuntos
no sentido de estabelecer ações preventivas e recuperadoras apoiadas em dados confiáveis de
qualidade de água, destes ecossistemas como subsídios para o planejamento da infraestrutura
sanitária da cidade, que se refletirá na melhoria do meio ambiente como um todo,
consolidando o princípio da proteção ambiental observado pela PMF.
As exigências da legislação ambiental obrigam empresas e indústrias, inclusive as
concessionárias de serviços públicos de saneamento ambiental, a garantir a qualidade dos
efluentes lançados em corpos hídricos, devendo o poder público monitorar e fiscalizar o
cumprimento de tais exigências. Estas ações do poder público devem ser confiáveis e
contínuas, de modo a dar respostas rápidas e satisfatórias aos anseios da sociedade.
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2.

Políticas de Sustentabilidade
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2.1 DO CONTROLE DA POLUIÇÃO URBANA
A cidade de Fortaleza não possuía, até o ano de 2013, qualquer controle quanto à poluição
urbana, principalmente no que se refere à poluição atmosférica, poluição do solo por resíduos,
poluição dos corpos hídricos por efluentes. Havia, no entanto, setores de controla da poluição
sonora e visual, as quais atualmente compõem o Programa de Controla da Poluição Urbana de
Fortaleza, através de ações conjuntas e integradas.
A prefeitura de Fortaleza conta agora com as seguintes células para o controle da poluição
urbana: Célula de Controle de Resíduos (CCR); Célula de Controle de Efluentes (CCE); Célula de
Controla da Poluição Atmosférica (CCPA); Célula de Controle da Poluição Sonora (CCPS); e
Célula de Controle da Poluição Visual (CCPV).
A partir do trabalho realizado por estas células, tem-se a seguinte política de controle da
poluição urbana de Fortaleza:
Controle da Poluição Atmosférica
Na implantação da política municipal de controle da poluição atmosférica, deverão ser
observadas as seguintes diretrizes:
I - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de
emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;
II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do
balanço energético;
III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implantação de
programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da
poluição;
IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte
das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA - e demais órgãos competentes;
V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, numa única
rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;
VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em
violação dos padrões fixados;
VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de
fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias
mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches,
escolas, residências e áreas naturais protegidas.
Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de
emissão de material particulado:
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I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por transporte
eólico:
a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o arraste eólico;
b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por
materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que impeçam a
emissão visível de poeira por arraste eólico;
c) a arborização das áreas circunvizinhas compatíveis com a altura das pilhas, de
modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.
II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser
pavimentadas, ou lavadas, ou umectadas com a frequência necessária para evitar
acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;
III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando
descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por
espécies e manejos adequados;
IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de
materiais que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos ventos, deverão ser
mantidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras técnicas comprovadas;
V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se
constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou
adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas
ao controle da poluição.
De acordo com a Política Ambiental, fica proibido:
I - a queima ao ar livre de materiais (como podas de árvores, folhas secas, resíduos de
varrição, lixo ou quaisquer outros resíduos) que comprometam de alguma forma o meio
ambiente, ou incomodem a vizinhança com fuligem ou fumaça, ou que prejudiquem a
sadia qualidade de vida;
II - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em
qualquer obra de construção (ou reforma), operação de britagem, moagem e
estocagem;
III - a emissão de odores que possam criar incômodos à população;
IV - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;
V – a emissão de pó de madeira, de gesso, ou de quaisquer outros materiais que sejam
utilizados em estabelecimentos comerciais e que prejudiquem a saúde ou incomodem a
vizinhança dos arredores;
VI - a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes
atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.
VII – a emissão de fumaça de veículos movidos a diesel (estacionados ou parados) que
venham a incomodar a vizinhança com fuligem, poeira e fumaça, causando até mesmo
problemas de saúde;
As construções, operações, processos ou funcionamento dos equipamentos de britagem,
moagem, transporte, manipulação, carga e descarga de material fragmentado ou particulado,
poderão ser dispensados das exigências referidas no Código Ambiental, desde que realizados a
úmido, mediante processo de umidificação permanente, como medida impeditiva de
incômodo da população circunvizinha por poeira, odores, pó, etc.
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Os estabelecimentos que possuem fontes de emissão deverão, apresentar relatórios
periódicos de medição, com intervalos não superiores a 1 (um) ano, dos quais deverão constar
os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos
equipamentos, comprovação de treinamento de seus funcionários que operacionalizam
caldeiras, chaminés e outras fontes emissoras, bem como a representatividade destes
parâmetros em relação aos níveis de produção e laudos técnicos que comprovem a
regularização AMBIENTAL de cada etapa do processo produtivo.
Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela ABNT ou pela
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, homologadas pela
Coordenadoria de Políticas Ambientais (CPA).
São vedadas à instalação e ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios,
diretrizes e padrões estabelecidos no Código Ambiental do Município.
Fica proibida a livre circulação de veículo automotor do ciclo diesel, emitindo pelo cano de
descarga (ou cano de escapamento), fumaça com densidade colorimétrica superior a 40% do
padrão Nº 02 da Escala de Ringelmann (de acordo com a NBR 6016). A verificação da
densidade colorimétrica da fumaça poderá ser aferida tanto por intermédio de BLITZ DE
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA VEICULAR como por meio de livre observação nas ruas e avenidas de
Fortaleza, feita por fiscais municipais.
As pessoas físicas ou jurídicas cujos veículos apresentem índices de fumaça igual ou superior a
60% (sessenta por cento) da escala de Ringelmann serão autuadas. Quanto à fiscalização de
poluição atmosférica veicular, observar-se-á o decreto estadual Nº 20.764, de 08 de Junho de
1990.
As chaminés deverão elevar-se, pelo menos, 5,00m (cinco metros) acima do ponto mais alto
das coberturas das edificações existentes na data da aprovação do projeto, dentro de um raio
de 50,00m (cinquenta metros), a contar do centro da chaminé.
As chaminés não deverão expelir fagulhas, fuligens ou outras partículas em suspensão nos
gases; para tanto, deverão dispor, se necessário, de câmaras e/ou filtros para lavagem dos
gases de combustão e de detentores de fagulhas, de acordo com as normas técnicas oficiais.
Os trechos das chaminés, compreendidos entre o forro e o telhado da edificação, bem como
os que atravessem ou fiquem justapostos a paredes, forros e outros elementos de estuque,
gesso, madeira, aglomerados ou similares, serão separados ou executados com material
isolante térmico, com requisitos determinados pelas normas técnicas oficiais.
Fica proibido, no Município de Fortaleza, o lançamento ou liberação de poluentes, no ar.
Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou
indiretamente, prejudique o meio ambiente.
O padrão da Escala de Ringelmann deve ser utilizado enquanto não existir regulamentação dos
padrões de emissão atmosférica por fontes estacionárias.
Os padrões de qualidade do ar no município de Fortaleza, obedecerão ao exposto nas
resoluções do CONAMA que tratem do referido assunto, assim como os níveis permitidos para
a emissão de poluentes atmosféricos no Município.
Os estabelecimentos poluidores do ar, já existentes,terão prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados a partir da data de notificação efetuada pelo órgão competente da Prefeitura para
instalar dispositivos adequados que eliminem ou reduzam aos índices permitidos os fatores de
poluição. Se este prazo não for cumprido, a SEUMA, através dos fiscais municipais, poderá
expedir auto com valor de embargo.
Não será permitida a reforma ou ampliação de estabelecimento poluidores do ar, quando os
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mesmos estiverem localizados em zonas inadequadas para este uso.
Para os efeitos desta política, consideram-se Poluição Atmosférica o lançamento ou a liberação
no ar de toda e qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, em quantidade de
concentração ou com características capazes de tornarem - ou virem a tornar - o ar:
I - Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
II - Inconveniente ao bem-estar público;
III - Danoso aos materiais, à fauna e à flora;
IV - Prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e ás atividades normais da
comunidade.
O estabelecimento de qualquer tipo que estiver causando incômodo ou mal estar geral na
comunidade e vizinhança, e/ou produzindo poluição atmosférica, através de odores, fumaça,
fuligem, poeira, pó, poderá ser autuado por fiscais municipais por poluição atmosférica, e se o
responsável pelo estabelecimento não comparecer à SEUMA, nem tomar qualquer providência
de modo a sanar o incômodo, mal estar para a vizinhança e a poluição atmosférica emitida,
nem se regularizar no prazo estipulado legalmente, o referido estabelecimento deverá ser
embargado pelos fiscais municipais e cessar com suas atividades poluidoras.
Os padrões de qualidade do ar para Fortaleza, ficam estabelecidos no Código Ambiental do
município.

Controle da Poluição Sonora

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos
ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os
níveis máximos de intensidade fixados pelo Código Ambiental de Fortaleza.
As vibrações serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar
danos materiais, à saúde e ao bem-estar público ou ultrapassem os níveis estabelecidos no
Código Ambiental de Fortaleza.
Para a Política Ambiental consideram-se aplicáveis as seguintes definições:
I - Som: é toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas.
II - Poluição Sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou
nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida as disposições
fixadas no Código Ambiental Municipal.
III - Ruído: qualquer som que cause ou tenda causar perturbações ao sossego público ou
produzir efeitos psicológicos e ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais.
IV - Ruído Impulsivo: som de curta duração, com início abrupto e parada rápida,
caracterizado por um pico de pressão de duração menor que um segundo.
V - Ruído Contínuo: aquele com flutuação de nível de pressão acústica tão pequena que
podem ser desprezadas dentro do período de observação.
VI - Ruído Intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai abruptamente ao nível
do ambiente várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que
o nível se mantém constante diferente daquele do ambiente seja de ordem de grandeza
de um segundo ou mais.
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VII - Ruído de Fundo (Lrf): todo e qualquer som que seja emitido durante o período de
medições, que não aquele objeto das medições.
VIII – Ruído do Ambiente (Lra): Nível de pressão sonora equivalente ponderado em A, no
local e horário considerado, com a atividade que propicia o uso da fonte sonora
reclamada, fechado.
IX - Distúrbio Sonoro e Distúrbio por Vibrações: significa qualquer ruído ou vibração que:
a) ponha em perigo ou prejudique a saúde, o sossego e o bem-estar público;
b) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;
c) possa ser considerado incômodo e/ou
d) ultrapasse os níveis fixados nesta na Lei Municipal.
X - Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq): o nível médio de energia do ruído
encontrado integrando-se os níveis individuais de energia ao longo de determinado
período de tempo e dividindo-se pelo período, medido em dB(A).
XI - Decibel (dB): unidade de intensidade física relativa do som.
XII - Níveis de Som dB (A): intensidade do som, medido na curva de ponderação “A”.
XIII - Zona de Silêncio: é aquela que, para atingir seus propósitos, necessita que lhe seja
assegurado um silêncio excepcional. Define-se como zona de silêncio a faixa
determinada pelo raio de 200,00m (duzentos metros) de distância de hospitais,
maternidades, asilos de idosos, escolas, bibliotecas públicas, postos de saúde ou
similares (medidos dos limites destas edificações objeto da zona).
XIV - Zona sensível: a área do município vocacionada para uso habitacional, espaços de
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de
serviços destinadas a servir a população local, tais como padarias, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno.
XV - Zona mista: a área do município, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes
ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível;
XVI - Limite da Propriedade ou Estabelecimento: aquele representado por um plano
imaginário que separa a propriedade real de uma pessoa física ou jurídica de outra ou
dos limites com as áreas públicas.
XVII - Serviço de Construção Civil: qualquer operação de montagem, construção,
demolição, remoção, reparo ou alteração substancial de uma edificação ou de uma
estrutura ou de um terreno.
XVIII - Centrais de Serviços: canteiros de manutenção e/ou produção de peças e insumos
para atendimento de diversas obras de construção civil.
XIX - Vibração: movimento oscilatório, transmitido pelo solo ou uma estrutura qualquer.
XX – Mapa de Ruído: É uma representação geográfica dos níveis de exposição a ruído
ambiente exterior, onde se visualizam as zonas às quais correspondem determinadas
classes de valores expressos em dB(A), reportando-se a uma situação existente ou
prevista.
O nível máximo de som permitido à máquinas, motores, compressores e geradores
estacionários é de 55 dB(A) (cinquenta e cinco decibéis medidos na escala de compensação A)
no período diurno das 07 às 18h(sete às dezoito horas) e de 50 dB(A) (cinquenta decibéis
medidos na escala de compensação A) no período noturno, das 18 às 7h(dezoito às sete
horas), em quaisquer pontos a partir dos limites do imóvel onde se encontrar a fonte emissora
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ou no ponto de maior nível de intensidade no recinto receptor.
O nível máximo de som permitido a alto falantes, rádios, televisores, orquestras, instrumentos
sonoros isolados, bandas, aparelhos ou utensílios sonoros de qualquer natureza usados em
residências, estabelecimentos comerciais e de diversões públicas, festivais esportivos,
comemorações e atividades congêneres passa a ser de 70 dB(A) (setenta decibéis na escala de
compensação A) no período diurno de 6:00 às 22:00hs, medidos a 2,0m dos limites do imóvel
onde se encontra a fonte emissora. No horário, noturno compreendido entre 22:00 e 6:00h, o
nível máximo de som é de 60dB(A) (sessenta decibéis na escala de compensação A), medidos a
2,0m dos limites do imóvel onde se encontrar a fonte emissora.
Para medições realizadas dentro do limite do imóvel onde se dá o incômodo, o nível máximo
permitido é de 55dB(A) (cinquenta e cinco decibéis na escala de compensação A) em qualquer
horário.
O nível máximo de som permitido a alarmes ou sinais acústicos de alerta não pode ser superior
a 85 dB(A) (Oitenta e Cinco decibéis na curva de compensação C), medidos no logradouro a
2,00m da fonte ou do limite da propriedade ou estabelecimento onde se encontra instalado o
equipamento, além de não poder se prolongar por tempo superior a 10 minutos.
Para medições realizadas dentro do limite do imóvel onde se dá o incômodo, o nível máximo
permitido é de 55dB(A) (cinquenta e cinco decibéis na escala de compensação A) em qualquer
horário.
Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego público, para os fins do objetivo
da Política Ambiental, os sons e ruídos que:
a) Atinja, no ambiente exterior dos limites do recinto em que têm origem, nível de som ou
ruído de mais de 10 (dez) decibéis na escala de compensação A, acima do ruído ambiente
medido no local, quando o estabelecimento não esta funcionando;
b) Independente do ruído ambiente ou ruído de fundo, atinjam no ambiente exterior do
recinto em que tem origem mais de 70 dB(A) (setenta decibéis na escala de compensação A)
durante o dia e 60 dB(A) (sessenta decibéis na escala de compensação A) durante a noite;
Quando da realização de eventos que utilizam equipamentos sonoros, tais como carnaval, précarnaval, festejos juninos, festejos de final de ano, festivais e similares, os responsáveis estão
obrigados a acordarem, previamente como o órgão relacionado com a política municipal do
meio ambiente quanto aos limites de emissão de sons e propiciarem os equipamentos
necessários para a fiscalização municipal realizar o monitoramento online do evento, de forma
a permitir que a população interessada e os diversos órgãos fiscalizadores acompanhem
instantaneamente os níveis de ruído produzidos pelo evento.
O nível de ruído provocado por máquinas e aparelhos utilizados nos serviços de construção
civil, devidamente licenciadas, deverá atender aos limites máximos e parâmetros
estabelecidos:
I – O nível de ruído provocado por máquinas e aparelhos utilizados nos serviços de
construção civil, devidamente licenciados proveniente de atividades não confináveis,
não poderá ultrapassar 85 dB(A) (Oitenta e cinco decibéis na escala de compensação A),
no horário compreendido entre 7 e 19h.
II – As atividades passíveis de confinamento, são aquelas em que os equipamentos
utilizados produzem níveis de ruído a partir de 90 dB(A) (noventa decibéis na escala de
compensação A).
III – Para serviços realizados excepcionalmente no período noturno, domingos e
feriados, o município disciplinará o horário de funcionamento das construções,
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condicionando a admissão de obras de construção civil nestes períodos, desde que
satisfeitas as seguintes condições:
a - Obtenção de alvará de licença especial, com discriminação de horários e tipos de
serviços que poderão ser executados.
b – O nível máximo de ruído não poderá ultrapassar 50 dB(A) (cinquenta decibéis na
escala de compensação A), dentro do imóvel onde se da o incômodo.
Excetuam-se destas restrições as obras e os serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de
casos fortuitos ou de força maior, acidentes graves ou perigo iminente à segurança e ao bemestar da comunidade, bem como o restabelecimento de serviços públicos essenciais, tais como
energia elétrica, telefone, água, esgoto e sistema viário.
Para avaliação do nível de ruído provocado por animais ou outras fontes não mecânicas e não
previstas no código ambiental, os seguintes procedimentos devem ser adotados:
I – Realizar vistoria no local onde se dá o incômodo.
II – Realizar medições com a fonte ativa e sem a fonte se pronunciar de forma a
configurar ou não a perturbação do sossego alheio, conforme legislação pertinente.
III – Elaborar relatório detalhado com o resultado das medições, data, horário,
configuração completa da situação encontrada durante a medição e encaminhar para o
órgão judiciário competente para os procedimentos jurídicos cabíveis.
Os estabelecimentos industriais, comerciais, associações esportivas, recreativas, sociais,
culturais, educacionais ou religiosas que possuam compartimentos destinados à plateia,
assistência ou auditório, cobertos ou descobertos, deverão ter isolamento e condicionamento
acústico;
Os estabelecimentos que utilizem equipamentos produtores de som com perfil esportivo,
recreativo, comercial, social, educacional, cultural ou religioso que forem vistoriados e
considerados adequados receberão Autorização Especial de Utilização Sonora.
Os estabelecimentos que possuam equipamentos produtores de ruído com perfil de produção
e características comerciais, não listados no código ambiental que forem vistoriados e
considerados adequados, receberão Certidão de Adequação Acústica.
No caso dos ruídos provenientes do trânsito, movimentação de aviões, metrô e trens urbanos,
o município disponibilizará um estudo amplo sobre o assunto através da Carta Acústica de
Fortaleza, que é uma ferramenta propicia para este de avaliação e que propicia a interação
com as demais fontes e que resulta em mapa de ruídos para os períodos determinados.
A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação acústica adequada,
nomeadamente a obtida por técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados
acústicos realizados de acordo com técnicas de medição normalizadas.
Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores que representem o período diurno e o
período noturno, podendo derivar para período de avaliação como o vespertino ou estudos
localizados, reportados a uma altura de 2 m acima do solo.
Com base nos resultados provenientes dos estudos propiciados pela Carta Acústica de
Fortaleza, serão produzidos planos municipais de redução de ruído.
As zonas de silêncio e sensíveis com ocupação exposta a ruído ambiente exterior que exceda
os valores limite fixados no código ambiental devem ser objeto de planos municipais de
redução de ruído, cuja elaboração é da responsabilidade do órgão municipal de controle do
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meio ambiente.
Controle da Poluição Visual
Considera-se paisagem urbana o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento
natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos,
superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos
automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos
de informação e comodidade pública e logradouros públicos, visíveis por qualquer observador
situado em áreas de uso comum do povo.
Constituem objetivos do ordenamento da paisagem do Município de Fortaleza, o atendimento
ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e às
suas necessidades de conforto ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida urbana,
assegurando, dentre outros, os seguintes:
I - organizar, controlar e orientar o uso de mensagens visuais de qualquer natureza,
respeitando o interesse coletivo, as necessidades de conforto ambiental e as
prerrogativas individuais;
II - garantir a segurança das edificações e da população;
III - garantir as condições de segurança, fluidez e conforto no deslocamento de veículos
e pedestres;
IV - garantir os padrões estéticos da cidade;
V - estabelecer o equilíbrio dos diversos agentes atuantes na cidade, inclusive através do
incentivo à cooperação de entidades e particulares, na promoção da melhoria da
paisagem do município.
Os anúncios submetidos às disposições do Código Ambiental de Fortaleza são aqueles
instalados nos logradouros públicos ou em imóveis públicos ou particulares, desde que
estejam voltados diretamente para áreas de uso comum do povo.
Qualquer intervenção na paisagem ou instalação de anúncios em imóveis públicos ou
particulares, voltados para os logradouros públicos, no Município de Fortaleza, dependerá de
prévia licença do Poder Público Municipal e do pagamento das taxas devidas, ficando proibida
a sua instalação antes da expedição da respectiva licença.
Para os efeitos Política Ambiental, as seguintes expressões ficam assim definidas:
I - poluição visual: é qualquer alteração resultante de atividades ou intervenções que
causem degradação da qualidade ambiental do espaço urbano, vindo a prejudicar direta
ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem estar da população, bem como a criar
condições adversas às atividades sociais e econômicas ou afetar as condições estéticas
ou sanitárias do ambiente natural e construído;
II - propaganda ou publicidade: qualquer forma de difusão de ideias, produtos,
mercadorias ou serviços, mediante a utilização de quaisquer materiais, por parte de
determinada pessoa física ou jurídica;
III - anuncio: qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem urbana,
visível a partir de logradouro público, composto de área de exposição e estrutura de
sustentação ou objeto volumétrico relacionado com a atividade, com exceção das
especificações abaixo:
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a) - os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento e serviços, quando
veiculados nos equipamentos próprios do mobiliário obrigatório, como bombas,
densímetros e similares;
b)- as tabelas de preços combustíveis, com área máxima de 2,00m² (dois metros
quadrados), por face;
c)- as denominações de prédios e condomínios;
d)- os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade, entrada e saída
de veículos e os que recomendem cautela ou indiquem perigo, desde que sem
qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;
e)- os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou
municipal;
f)- os que contenham mensagens indicativas de cooperação com o Poder Público
Municipal, Estadual ou Federal;
g)- os que contenham mensagens de divulgação das ações de órgãos da
Administração Direta;
h) - os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança com
área máxima de 0,04m² (quatro decímetros quadrados);
i) - aqueles instalados em áreas de proteção ambiental que contenham mensagens
institucionais com patrocínio;
j) - os que contenham as bandeiras dos cartões de crédito aceitos nos
estabelecimentos comerciais, desde que não ultrapassem a área total de 0,09m²
(nove decímetros quadrados);
l)- a identificação das empresas nos veículos automotores utilizados para a realização
de seus serviços;
m) - os “banners” ou pôsteres indicativos dos eventos culturais que serão exibidos na
própria edificação, em instituições públicas tais como: museus, teatros, centros
culturais e afins, desde que não ultrapassem 10% (dez por cento) da área total da
fachada em que serão instalados.
Quanto à finalidade, os anúncios classificam-se em:
I - anuncio indicativo: aquele que visa apenas identificar, no próprio local da atividade,
os estabelecimentos e/ou profissionais que dele fazem uso, tais como letreiros;
II - anuncio publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidade, instalado fora do
local onde se exerce a atividade, em equipamentos de divulgação tipo “outdoor”,
“frontlight”, “backlight”, DTM e placa de LED, bem como em mobiliário urbano;
III - anuncio provisório: aquele que possui características específicas, com finalidade
cultural, educativa, de esporte e lazer, eleitoral, imobiliária e promocional,
confeccionado em material perecível como pano, tela, papel, papelão, plástico não
rígido, pintado ou adesivado, nos termos do Código Ambiental de Fortaleza.
Quanto às características físicas, materiais constitutivos e tempo de exposição consideram-se
os seguintes tipos de anúncios:
I - “outdoor”: anuncio publicitário fixado no solo, construído em estrutura metálica ou
de similar resistência, com ou sem iluminação, destinado à colocação de cartazes em
papel ou outro material, substituíveis periodicamente, com altura mínima (Hmin) de
2,20m (dois metros e vinte centímetros), altura máxima (Hmax) de 6,00m (seis metros) e
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área máxima de 30,00m² (trinta metros quadrados);
II – placa: anuncio publicitário fixado no solo, constituído por materiais que, expostos
por longo período de tempo, não sofram deterioração física substancial, apoiado sobre
estrutura própria, caracterizando-se pela alta rotatividade das mensagens, tais como:
“frontlight” e “backlight”;
III - letreiro: anuncio indicativo caracterizado pela afixação de signos ou símbolos em
fachadas e em elementos do mobiliário urbano, através de estrutura própria, pintura,
adesivo ou outros materiais;
IV - faixa, bandeira, estandarte, flâmulas e “banners” anúncios executados em material
não rígido, de caráter provisório;
V - balão - equipamento inflado por ar ou gás, de forma esférica, com diâmetro máximo
de 2,00m (dois metros), que possua estrutura de sustentação e que seja de caráter
provisório;
VI- Dispositivo de Transmissão de Mensagem - DTM e Diodo Emissor de Luz - LED: painel
luminoso, feito de material resistente, fixado no solo, apoiado sobre estrutura própria e
dotado de equipamento que transmite múltiplos anúncios publicitários, através de
dispositivo eletrônico ou mecânico.
Quanto ao uso de iluminação e de transmissão de múltiplas mensagens, os anúncios
caracterizam-se como:
I - luminosos: aqueles que possuem dispositivo luminoso próprio ou que tenham sua
visibilidade possibilitada ou reforçada por qualquer tipo de iluminação externa, ainda
que não afixados diretamente na estrutura do anúncio;
II - não luminosos: aqueles que não possuem dispositivo luminoso ou de iluminação;
III - animados: aqueles que possuem programação de múltiplas mensagens,
movimentos, mudanças de cores, jogos de luz ou qualquer dispositivo de iluminação
intermitente;
IV - inanimados: aqueles que não possuem nenhum dos recursos mencionados no inciso
anterior.
Os anúncios provisórios são classificados em:
I - de finalidade cultural: quando for integrante plano de embelezamento da cidade ou
alusivo à data de valor histórico, de programa cultural, instalados em teatros,
universidades, museus e demais instituições públicas, que promovem a cultura, poderão
ser veiculados programas artísticos e mensagens similares durante a temporada do
evento, desde que não ultrapassem 10% (dez por cento) da área total da fachada em
que serão instalados;
II - de finalidade educativa, informativa ou de orientação social e cidadania, religiosa, de
programas políticos ou ideológicos, em caso de plebiscitos ou referendos populares, não
podendo sua veiculação ser superior a 30 (trinta) dias;
III - de finalidade esportiva e de lazer: destina-se à divulgação de eventos como
maratonas, corridas, jogos, bem como festas populares, a serem veiculados somente
durante a realização do evento;
IV - de finalidade eleitoral: quando destinados à propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos, na forma prevista na legislação eleitoral;
V - de finalidade imobiliária, quando for destinado à informação ao público para aluguel
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ou venda de imóvel, admitindo-se que o anuncio seja pintado, colado ou fixado no muro
ou dentro do imóvel que está sendo negociado, não podendo a área do anuncio
ultrapassar a 0,50 m² (meio metro quadrado);
nos imóveis com mais de uma frente, será admitido um anuncio por testada;

b) no caso de edificações com mais de uma unidade será permitida a veiculação
no muro ou no espaço livre interno do imóvel, de um conjunto de no máximo 3
(três) anúncios, justapostos verticalmente, desde que autorizada pelo condomínio;
VI – de finalidade promocional: faixas, adesivos, bandeiras e estandartes destinados à
divulgação de promoções, eventos, liquidações e ofertas, poderão ser admitidos, desde
que previamente licenciados, fixados na fachada da edificação onde se localiza a
atividade, utilizando no máximo 10% (dez por cento) da área da respectiva fachada. O
prazo de licenciamento para exposição será de 30 (trinta) dias, renovável por igual
período.
Os anúncios provisórios estão sujeitos ao licenciamento, com exceção daqueles que possuam
área igual ou inferior a 0,50 m² (meio metro quadrado);
Os anúncios provisórios somente poderão ser exibidos no local do imóvel, atividade ou evento.
Os eventos esportivos, culturais, e artísticos tais como: corridas, maratonas, shows, micaretas,
pré-carnavais, feiras, festivais e similares, realizados em espaços públicos ou privados, deverão
ter seus anúncios autorizados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA. A referida autorização deverá ser requerida com antecedência mínima de 10 dias
úteis.
É proibida a colocação ou utilização de anúncios de qualquer natureza, sejam quais forem sua
forma, composição ou finalidades:
I - nas árvores de qualquer porte, com exceção de sua afixação nos gradis protetores de
mudas e arbustos, desde que sejam executados de acordo com a padronização
determinada pelo órgão competente e atendam à legislação especifica que trata de
anuncio publicitário no mobiliário urbano.
II - nas pistas de rolamento dos logradouros públicos;
III - nos parques, praças, passeios e canteiros centrais de logradouros públicos, nos
muros de vedação, em postes da rede de distribuição elétrica e da iluminação pública ou
privada, com as exceções:
a) anúncios em mobiliário urbano, conforme legislação específica;
b) anúncios previstos em decreto municipal que discipline a manutenção de espaços
públicos;
c) anúncios imobiliários de que trata o art. 259, inciso V;
IV - acoplados a semáforos ou em locais em que prejudiquem, de qualquer maneira, a
sinalização do trânsito ou outra destinada à orientação pública ou que causem
insegurança ao trânsito de veículos ou pedestres, especialmente em interseções,
viadutos, pontes, canais, túneis, pontilhões, passarelas de pedestres, passarelas de
acesso, trevos, entroncamentos e afins;
V- quando, pela sua natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito e ao
tráfego;
VI - em obras públicas de arte, tais como viadutos, pontes e semelhantes, ainda que de
domínio estadual ou federal;
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VII - luminosos a menos de 15,00m (quinze metros) da interseção dos alinhamentos,
esquinas e similares;
VIII - nos locais em que prejudiquem as exigências de preservação da visão em
perspectiva, sejam considerados poluentes visuais ou prejudiquem direitos de terceiros;
IX – em áreas de preservação ambiental;
X - nas fachadas de edifícios residenciais ou mesmo no terreno em que se localizem;
XI - em embarcações motorizadas ou não, boias, equipamentos infláveis flutuantes ou
não, aviões, dirigíveis ou por eles conduzidos, com as seguintes exceções:
a) - nas embarcações e boias, quando por ocasião de eventos náuticos, a exemplo de
competições tipo regatas ou similares;
b) - nos balões, quando em eventos esportivos, artísticos e culturais, nos seguintes
casos: corridas, maratonas, shows, micaretas, pré-carnavais, feiras e festivais, realizados
em espaços públicos ou privados;
XII– que sejam móveis, manuais, mecânicos e motorizados;
XIII - quando obstruam as faixas de passagem de pedestre;
XIV - através de volantes ou folhetos de qualquer natureza distribuídos manualmente ou
lançados em logradouros públicos;
XV - que apresentem apelo sexual, seja ofensivo à moral, aos bons costumes, às pessoas,
crenças e instituições;
XVI- quando possuírem incorreções de linguagem;
XVII - propaganda política em veículo de transporte coletivo;
XVIII - com dispositivo luminoso de luz intermitente, pisca-pisca ou jogo de luzes;
XIX - em marquise de qualquer natureza, que se projete sobre o passeio;
XX - em toldos de quaisquer natureza e em portas de enrolar;
XXI - a pintura, a colocação de “banners”, faixas ou similares, no exterior da edificação,
visando chamar a atenção da população para ofertas, produtos ou informações com
exceção dos anúncios de que trata o Código Ambiental;
XXII - animados através de projeções, painéis eletrônicos ou veiculados por sistemas
eletrônicos, em terrenos edificados, públicos ou particulares;
XXIII – nas portas de vidro e vitrines, com adesivos que não caracterize anuncio
indicativo, salvo os anúncios provisórios a que se refere o Código Ambiental Municipal;
XXIV - nas coberturas das edificações, em torres, caixas d’águas e chaminés;
XXV - nas empenas cegas de imóveis residenciais, comerciais, mistos, públicos ou
privados;
XXVI - anúncios publicitários de qualquer natureza em imóveis edificados ou não
edificados, nas vias expressas, vias paisagísticas, faixas de praias, orla marítima e em
áreas de interesse ambiental;
XXVII - anuncio publicitário em bens públicos ou de atividades concessionárias dos
serviços públicos;
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XXVIII- anuncio publicitário quando localizado a uma distância igual ou inferior a 30,00m
(trinta metros) de pontes, viadutos, túneis, faixas de domínios de rodovias e de vias
férreas bem como seus acessos;
XXIX - anuncio publicitário em imóveis edificados, públicos e particulares, ou que
abriguem quaisquer atividades;
XXX - anuncio publicitário em bens e monumentos tombados, bem como dentro da
respectiva poligonal de tombamento, quando prejudiquem a sua visibilidade;
XXXI - a utilização de objetos volumétricos que representem ou sejam relacionados à
atividade exercida no local, tais como: bonecos, mascotes e similares, instalados na
fachada ou fora dela, com exceção daqueles que fazem parte do letreiro.
É proibido pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano;
Será admitido o grafite, realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado
mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber,
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização
do órgão competente e a observância das posturas municipais;
É proibida a inclusão de anúncios de quaisquer naturezas em grafites.
É proibida a instalação de redes de fiação aérea de energia elétrica, telefonia e similares nas
vias expressas, vias paisagísticas, faixas de praias, orla marítima, área de interesse ambiental,
zona central e dentro das poligonais de tombamento de imóveis tombados pelo Município,
Estado ou União.
Deverão ser requeridas tantas licenças quantos forem os anúncios a serem instalados.
Controle da Poluição das águas e dos solos por resíduos
A proteção do solo no município visa:
I. Garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos competentes de
gestão, observadas as diretrizes ambientais contidas do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – PDDUA, na Lei de Uso e Ocupação do Solo,
Código de Obras do Município e Código Municipal Ambiental;
II. Garantir a utilização do solo cultivável, através de técnicas adequadas de
planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;
III. Priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas
degradadas;
IV. Priorizar a utilização do controle biológico de pragas.
V. Garantir a qualidade do ar, do subsolo e do solo urbano;
O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para destinação e disposição final de
resíduos de qualquer natureza, desde que sua disposição obedeça a normas operacionais
específicas estabelecida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA,
de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos.
Quando a disposição final exigir a execução de aterros sanitários deverão ser tomadas medidas
adequadas para proteção das águas superficiais, subterrâneas, evitando-se os maus odores e a
proliferação de vetores, obedecendo-se às normas federais, estaduais e municipais
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pertinentes, devendo ser previamente licenciada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e
Meio Ambiente – SEUMA.
O Poder Público Municipal obriga-se a coibir a presença de catadores em locais de disposição
final, incentivando-os na participação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a
logística reversa, áreas de destinação final, que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação ou outras destinações admitidas pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA.
A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será
permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de
autodepurar-se levando-se em conta os seguintes aspectos:
I. Capacidade de percolação;
II. Garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
III. Limitação e controle da área afetada;
IV.

Reversibilidade dos efeitos negativos.

Todos os resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de estabelecimentos
hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos de consumo humano
condenados, não poderão ser dispostos no solo sem controle e deverão ser adequadamente
acondicionados e conduzidos em transporte especial definidos em projetos específicos, nas
condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA,
com respaldo técnico da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária;
A estocagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como
os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras
consideradas prejudiciais, deverão sofrer antes de sua disposição, tratamento ou
acondicionamento adequados e específicos, nas condições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, com a aprovação do Conselho Municipal
de Meio Ambiente -COMAM.
Os resíduos sólidos ou semissólidos de qualquer natureza não devem ser dispostos ou
incinerados a céu aberto, havendo tolerância para:
I. A acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza, em locais previamente
autorizados, desde que não haja risco para a saúde e o meio ambiente a critério da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA;
II. A incineração de resíduos sólidos ou semissólidos de qualquer natureza, a céu aberto,
em situação de emergência sanitária com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, com a aprovação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente –COMAM e respaldo técnico da Secretaria Municipal de
Saúde e Vigilância Sanitária.
É vedado no território do município:
I. Disposição de resíduos sólidos em rios, lagos e demais cursos d’água;
II. O transporte e o depósito ou qualquer forma de disposição de resíduos que tenham
sua origem na utilização de energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos
quando provenientes de outros municípios, de qualquer parte do território nacional
ou de outros países;
III. A segregação para reciclagem dos resíduos de portos, aeroportos, terminais
rodoviários e ferroviários.
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A coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, processar-se-ão de
acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Lei Municipal nº 8.408
de 24 de dezembro de 1999, alterada pela Lei nº 8.438 de 19 de abril de 2000, regulamentada
pelo Decreto n º 10.696 de 02 de fevereiro de 2000, alterado pelo Decreto 10.780 de 05 de
junho de 2000, Lei Federal nº 12.305/2010 e Dec. 7.404/2010, em condições que não causem
prejuízo ou inconveniência ao meio ambiente, à saúde, ao bem estar público e a estética,
obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, Resoluções do
CONAMA, sem prejuízo das deliberações do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM.
O Poder Executivo Municipal incentivará a realização de estudos, projetos e atividades que
proponham o reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos junto à
iniciativa privada, organizações da sociedade civil e cooperativa ou associação de catadores
Serão estudados mecanismos que propiciem benefícios fiscais àqueles que comprovem o
reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos.
Os materiais reutilizáveis ou recicláveis poderão ser destinados a uma cooperativa ou
associação de catadores, conforme programa definido pela Secretaria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente – SEUMA.
Os resíduos úmidos ou orgânicos deverão ser destinados a compostagem.
A varredura dos prédios e dos passeios públicos correspondentes deve ser recolhida em
recipientes, sendo proibido o seu encaminhamento para a sarjeta ou o leito da rua, bem como
a queima desse material.
No passeio ou leito das vias e logradouros públicos, em praças, canteiros e jardins, nas praias,
em qualquer terreno, assim como ao longo ou no leito dos rios, canais, córregos, lagos e
depressões é proibido depositar lixo, resíduos, detritos, animais mortos, materiais de
construção e entulhos, mobiliário usado, folhagem, materiais de podação, resíduos de limpeza
de fossas ou de poços absorventes, óleo, gordura, graxa, tintas ou qualquer material ou
sobras.
Deverá ser executado, de forma a não provocar derramamento na via pública, o transporte em
veículos de resíduos, terra, agregados, adubos, lixo ou qualquer material a granel, devendo ser
respeitadas as seguintes exigências:
a) Os veículos com terra, escória, agregados e materiais a granel deverão trafegar com
carga rasa, limitada a borda da caçamba, sem qualquer coroamento e ter seu
equipamento de rodagem limpo, antes de atingir a via pública;
b) Serragem, adubos, fertilizantes, argilas e similares deverão ser transportados com
cobertura que impeçam seu espalhamento;
c) Ossos, sebos, vísceras, resíduos de limpeza ou esvaziamento de fossas ou poços
absorventes e outros produtos pastosos ou que exalem odores desagradáveis somente
poderão ser transportados em carrocerias totalmente fechadas.
Os executores de obras ou serviços em logradouros públicos deverão manter os locais de
trabalho permanentemente limpos.
Todo material remanescente dessas obras ou serviços deverá ser removido imediatamente,
após a conclusão dos mesmos, devendo também ser providenciada a limpeza e varrição do
local.
Os vendedores ambulantes e os feirantes deverão dispor de recipientes que acondicionem de
forma diferenciada o depósito do resíduo seco e úmido, de acordo com as normas
estabelecidas na Legislação Municipal, de modo que reduzam o esforço humano, agilizem a
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coleta, induzam à seletividade e a um melhor padrão geral de higiene.
O produtor de resíduos sólidos cujo peso específico seja maior que 500 kg/m 3 (quinhentos
quilogramas por metro cúbico), ou cuja quantidade produzida exceda o volume de 100 (cem
litros) ou 50 Kg (cinquenta 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.
Ficam sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
independentemente da quantidade produzida, todos os geradores mencionados no art. 20 da
Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, além dos produtores de resíduos
vegetais, de acordo com que estabelece o Decreto 10.696 de 02 de fevereiro de 2000,
devendo ser apresentado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA,
como condição necessária para análise e emissão do devido licenciamento ambiental.
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 queima a céu aberto.
A responsabilidade sobre a manipulação de resíduos produzidos em grande quantidade ou de
naturezas específicas é estabelecida pela Lei Municipal n º 8.408 de 24 de dezembro de 1999,
alterada pela Lei nº 8.438 de 19 de abril de 2000.
As empresas que executam o serviço de transporte de resíduos sólidos deverão estar
credenciadas e cadastradas pela EMLURB, obedecendo ao que estabelece o Decreto Municipal
nº 10.696 de 2 de fevereiro de 2000, alterado pelo Decreto nº 10.780 de 05 de junho de 2000,
desde que devidamente licenciadas, quando for o caso, pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA
Os equipamentos e veículos utilizados no serviço de transporte deverão atender as normas da
ABNT, de segurança de saúde pública e meio ambiente.
Aquele que utilizar substâncias ou produtos perigosos deve tomar precauções para que não
apresentem perigo para a saúde e o meio ambiente ou para que não os afetem.
Os resíduos perigosos devem ser reciclados, neutralizados ou acondicionados e dispostos
adequadamente pelo fabricante ou comerciante.
A pessoa física ou jurídica seja pública ou privada que fizer a coleta, o transporte e o depósito
de substâncias, produtos e resíduos perigosos deverá escrever em livro apropriado a relação
do material coletado, transportado ou depositado, devendo essa informação estar
permanentemente à disposição do público.
As embalagens que acondicionam ou acondicionaram não poderão ser comercializadas ou
abandonadas, devendo ter destinação final adequada.
O Sistema Municipal de Limpeza Urbana do Município de Fortaleza, criado pela Lei Municipal
nº 8621 de 14 de janeiro de 2002, é constituído de instrumentos que disciplinarão a Limpeza
Urbana, e tem como objetivo a melhoria das condições ambientais e o bem estar da
população.
A disposição de quaisquer resíduos no solo sejam líquidos, gasosos ou sólidos, observará a
legislação federal, estadual e municipal.
As condições de transporte de produtos e/ou resíduos perigosos deverão obedecer ao descrito
no Código Ambiental Municipal.
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Controle da Poluição das águas por efluentes
A utilização do recurso água far-se-á em observância aos critérios ambientais, levando-se em
conta seus usos preponderantes, garantindo-se sua perenidade, tanto no que se refere aos
aspectos qualitativos como quantitativos.
Os usos preponderantes são aqueles definidos na legislação federal e estadual, assim como os
critérios para a classificação dos cursos d'água.
É obrigatória à ligação de toda a construção, considerada habitável, à rede pública de
abastecimento de água e aos coletores públicos de esgotos.
Quando não existir rede pública de abastecimento de água, poderá ser adotada solução
individual, com captação de água superficial ou subterrânea, desde que autorizada pela
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA e outorgada pela Secretaria de
Recursos Hídricos – SRH/COGERH, ouvidos outros órgãos competentes.
Quando não existir rede pública coletora de esgoto, os efluentes poderão ser lançados em
corpos hídricos, exceto em ambientes lênticos (lagos, lagoas, etc.) e no mar, desde que haja o
prévio tratamento e se estiverem atendendo aos padrões determinados pelas legislações
federal, estadual e municipal. Quando não se fizer o prévio tratamento dos esgotos, cada
proprietário ou possuidor do imóvel é responsável pela disposição adequada dos dejetos
gerados em sua habitação.
Em área urbana onde não houver rede de esgoto, será permitido sistema individual de
tratamento, com disposição final no subsolo, galerias de água pluviais, corpos d’água e reuso
desde que obedecidos os critérios estabelecidos na Norma ABNT NBR 7229 e NBR 13969
quanto ao dimensionamento do sistema, permeabilidade do solo, profundidade do lençol
freático e disposição final dos efluentes líquidos.
No caso de inexistência de sistema de esgotamento sanitário, caberá ao Construtor prover
toda a infraestrutura necessária, incluindo o tratamento dos esgotos, transferindo a
responsabilidade pela operação e manutenção da rede aos adquirentes dos imóveis. E se a
CAGECE for ficar responsável pela operação, a mesma deve aprovar o sistema; sendo a
CAGECE a concessionária do Município e a Prefeitura Municipal de Fortaleza a titular do
serviço.
É proibido o lançamento de efluentes nas praias ou na rede de águas pluviais que tem como
destino final lagoas, ambientes lênticos e o mar, mesmo com o prévio tratamento.
A solução de esgotamento sanitário proposta para os empreendimentos a serem construídos
serão analisados e aprovados no processo de licenciamento ambiental, pela Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, órgão municipal vinculado ao SISNAMA.
A disposição de esgotos domiciliares no mar só será feita através de emissário submarino, após
tratamento adequado, em local onde, a distância e as correntes marinhas, garantam a
manutenção das condições adequadas de balneabilidade das praias.
É proibido o lançamento direto ou indireto de efluentes, mesmo tratados, numa faixa de 100m
(cem metros) em redor de represas utilizadas ou previstas para utilização pelo Poder Público
como fonte de alimentação de sistemas públicos de abastecimento de água.
Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes de atividades agropecuárias, industriais,
comerciais ou de qualquer outra natureza, só poderão ser conduzidos ou lançados no meio
ambiente de forma a causarem o mínimo impacto possível nas águas superficiais e
subterrâneas.
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A implantação de distritos industriais e outros empreendimentos e atividades que dependam
da utilização de águas subterrâneas deverão ser precedidos do Estudo Prévio de Impacto
Ambiental exigido para outorga, onde se exigirá os estudos hidrogeológicos para avaliação das
reservas e do potencial, sujeitos esses Estudos à aprovação da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA e do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
Os efluentes de quaisquer fontes poluidoras somente poderão ser lançados direta ou
indiretamente nos corpos d’água, desde que obedeçam as legislações federais, estaduais e
municipais.
Não será permitido o lançamento de despejos que confiram ao corpo d’água qualidade em
desacordo com sua classe.
A fim de assegurar-se a manutenção dos padrões de qualidade previstos para o corpo d’água,
a avaliação de sua capacidade de assimilação de poluentes deverá ser realizada em condições
hidrológicas e de lançamentos as mais desfavoráveis.
Poderão ser exigidos estudos de autodepuração, envolvendo outros parâmetros indicativos da
qualidade da água.
Os efluentes líquidos, provenientes de indústrias, deverão ser coletados separadamente,
através de sistemas próprios independentes, conforme sua origem e natureza, assim
determinados:
I – coleta de águas pluviais;
II – coleta de despejos sanitários e industriais em conjunto e ou separadamente;
III – coleta das águas de refrigeração.
As indústrias deverão criar sistemas de reuso de seus efluentes, evitando assim o seu
lançamento no meio ambiente.
O lodo proveniente de sistema de tratamento de efluentes industriais, bem como o material
proveniente da limpeza de fossas sépticas e de sanitários de ônibus, embarcações, aeronaves e
outros veículos poderão, mediante autorização da entidade responsável pela operação do
sistema público de esgotos, serem recebidos pelo mesmo, desde que devidamente tratados
anteriormente ou que tenham efetuado o pagamento prévio das despesas com o tratamento
posterior.
A entidade responsável por receber estes resíduos deverá possuir sistema de tratamento
adequado a fim de eliminar por completo a presença de contaminantes característico destas
atividades.
É proibida a disposição do lodo em galerias de águas pluviais ou em corpos d’água.
As empresas limpa fossas só poderão executar serviços inerentes à espécie com prévia licença
concedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo Meio Ambiente – SEUMA
A empresa deverá lançar os dejetos dentro dos padrões de higiene e de modo a não causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente.
Os dejetos deverão ser transportados e acondicionados de forma segura e adequada, não
sendo permitidos vazamentos, bem assim, toda e qualquer manobra operacional que venha a
causar danos ao meio ambiente e a saúde pública.
As empresas deverão lançar os dejetos obrigatoriamente, no ponto e horário determinados
pela companhia que opera o sistema público de esgoto.
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2.2 DA SUSTENTABILIDADE URBANO-AMBIENTAL (Planos Municipais)
2.2.1 Programas, Projetos e Planos Municipais para a efetivação das políticas
Visando a efetivação das políticas de sustentabilidade urbano-ambiental e a conformação com
a Legislação Federal que preconiza diversos planos municipais setoriais, os quais possuem
impacto direto no meio ambiente das cidades, a SEUMA está responsável pela elaboração dos
seguintes planos:

 Plano Municipal de Saneamento Básico
Cujo objetivo é integrar os programas, projetos e ações relacionadas à drenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos em um único plano de
saneamento básico, conforme preconizado pela Lei 11.445/2007. Tão logo seja finalizado,
passará a compor a Política Ambiental Municipal.

 Plano Diretor de Meio Ambiente
O objetivo desse Plano é promover a gestão do ambiente natural dentro do contexto urbano,
respeitando a capacidade de suporte do território, minimizando problemas como
alagamentos, erosões, assoreamentos, contaminação de recursos hídricos, etc. Tão logo seja
finalizado, passará a compor a Política Ambiental Municipal.

 Plano Diretor de Drenagem
O objetivo desse Plano é promover uma gestão efetiva do espaço urbano no que se refere à
drenagem, contribuindo para a segurança da população e diminuição de riscos em períodos
chuvosos. Tão logo seja finalizado, passará a compor a Política Ambiental Municipal.

 Projeto Certificação Fator Verde
O objetivo dessa ação é fomentar o crescimento urbano da cidade observando os aspectos
ambientais como parte integrante dos projetos arquitetônicos, contribuindo para um
ambiente urbano mais agradável do ponto de vista paisagístico e ambiental. Com base neste
Projeto, a SEUMA passa a ser um órgão certificador para construções sustentáveis.
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3.

Políticas de Educação Ambiental

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Entende-se por educação ambiental os processos através dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para
a conservação do meio ambiente, considerando-o bem social de uso comum, essencial à sadia
qualidade e sustentabilidade da vida humana, tendo como diretrizes a transversalidade, o
fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a sustentabilidade, a participação e o
controle social.
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação municipal,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo em caráter formal e não-formal.
Todos os cidadãos têm direito à educação ambiental como parte do processo educativo mais
amplo, incumbindo:
I - ao Poder Público, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação, preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, para as presentes e
futuras gerações, nos termos dos Artigos. 205 e 225 da Constituição Federal;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental continuada e integrada aos seus
conteúdos programáticos;
III - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e
habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva para a prevenção, a identificação e a
solução de problemas ambientais;
São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
II – garantia de democratização na elaboração dos conteúdos e da acessibilidade e
transparência das informações ambientais;
III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental,
social e especificidades locais;
IV – o incentivo à participação, individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental
como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V – estímulo à cooperação entre as diversas regiões do município, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada,
fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade e sustentabilidade;
VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia.
A Política Municipal de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e
entidades integrante do SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas do sistema de
ensino, os órgãos públicos da União, do Estado, do Município e do órgão municipal de
educação, o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e organizações da sociedade
civil, com atuação em educação ambiental.
Entende-se por educação ambiental no ensino formal a desenvolvida no âmbito dos currículos
das instituições escolares públicas municipais, englobando:
I - educação básica: infantil e fundamental;
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II - educação especial;
III - educação para população tradicional.
Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre a problemática ambiental, e à sua organização e
participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
O Poder Público Municipal incentivará:
I - a difusão, através dos meios de comunicação de massa, de programas educativos e de
informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
II - a ampla participação das escolas públicas municipais e de organizações não
governamentais na formação e execução de programas e atividades vinculadas à educação
ambiental não formal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de
educação ambiental, em parceria com as escolas e organizações não governamentais.
A Política Municipal de Educação Ambiental ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA e Secretaria Municipal de Educação - SME.
Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação, em
nível municipal, devem alocar recursos às ações de educação ambiental.
Para fins da Política Ambiental, fica estabelecido no município de Fortaleza o Programa de
Educação Ambiental denominado “Saúde Ambiental e Segurança Urbana”.

3.1.1 Programas e Projetos para a efetivação das políticas

 Plataforma Saúde Ambiental e Segurança Urbana
A revisão e validação de uma Política Municipal de Educação Ambiental para Fortaleza
requerem da SEUMA especial atenção para planejar, gerir e promover ações de Educação
Ambiental. Faz-se, portanto, necessária uma discussão de questões fundamentais que afetam
(positiva e negativamente) a relação cidadania e meio ambiente na Cidade, tendo em vista a
Política Nacional de Meio Ambiente.
Buscando a realização da gestão integrada, a SEUMA, estabelece a efetivação de uma
Plataforma de Educação Ambiental denominada “Saúde Ambiental e Segurança Urbana”, a
qual extrapola os limites institucionais passando a atuar em parceria com diversos órgãos da
Prefeitura de Fortaleza, que desenvolve ações educativas, relacionadas ao tema ambiental.
As ações do Programa observam as diretrizes e linhas de ação para implantação da Política
Nacional e estimulam a ampliação, além do aprofundamento da Educação Ambiental no
município de Fortaleza.
Dentre os principais objetivos do Programa, destaca-se:
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Fomentar o desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade calcada em
práticas sociais, relações produtivas e mercantis, institucionais, políticas e
econômicas balizadas pelo princípio do equilíbrio ambiental e da justiça social;
Sensibilizar pessoas para as questões ambientais, estimulando a relação afetiva
com a cidade e desenvolvendo a compreensão da magnitude dos problemas
ambientais globais e suas consequências no âmbito local;
Contribuir para uma cidade mais limpa através de ações que promovam a
implantação efetiva da coleta seletiva em Fortaleza, com destinação adequada de
diversos tipos de resíduos;
Promover ações que colaborem para arborização e melhoria do conforto térmico
da cidade;
Contribuir para práticas educativas com foco no controle e melhoria dos índices de
poluição sonora, visual, atmosférica e hídrica;
Tecer redes de solidariedade entre pessoas, escolas, comunidades, instituições e
poder público, cultivando a compreensão da cidade como patrimônio ambiental,
histórico-arquitetônico e político-institucional de todos;
Desenvolver na sociedade a compreensão do espaço público como o lugar de cada
um e de todos, mantido o bem comum acima dos interesses individuais.
Contribuir para o desenvolvimento de uma matriz de pensamento sistêmica que
dê conta da complexidade ambiental;
Promover a criação de novos hábitos, atitudes e comportamentos compatíveis
com a conservação do meio ambiente;
Resgatar e criar novos espaços públicos de sociabilidades e convivência na cidade;
Incentivar o desenvolvimento das relações sociais entre as pessoas cultivando
comportamentos de cordialidade e gentileza entre os cidadãos.
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O Programa observa a integração dos diversos saberes, de modo a construir teias de relações,
com ações pautadas pela inclusão social, atuação em rede e pelo reconhecimento da
pluralidade e diversidade cultural, respeitando as singularidades e resgatando e resignificando
saberes e fazeres das experiências locais em educação ambiental.
Observa ainda a descentralização, entendida como uma prática intersetorial e
interinstitucional que deve ser buscada pela inserção da Educação Ambiental nas políticas
públicas de meio ambiente, saúde, saneamento, educação, cultura, desenvolvimento e
controle urbano, desenvolvimento rural, indústria, comércio, turismo, transporte e energia, de
maneira continuada.

 Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P
A Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P foi proposta em 1999 pelo Ministério do
Meio Ambiente, respondendo à compreensão de que o Governo Federal possui papel
exemplar na revisão dos padrões de consumo e na adoção de novos referenciais em busca da
sustentabilidade socioambiental.
O programa A3P fundamenta-se nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21, que indica
aos países o “estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de
produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a
mudanças nos padrões insustentáveis de consumo”, no Princípio 8 da Declaração do Rio/92,
que afirma que “os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e
consumo e promover políticas demográficas adequadas” e, ainda, na Declaração de
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Johanesburgo, que institui a “adoção do consumo sustentável como princípio basilar do
desenvolvimento sustentável”.
Diante disso, o objetivo fundamental deste projeto é promover a conscientização ambiental
dos servidores da prefeitura, obedecendo às diretrizes estabelecidas no Programa A3P e
Agenda 21, cujas ações estarão organizadas em cinco eixos de trabalho:


Uso racional dos recursos naturais e bens públicos;



Gestão adequada dos resíduos gerados;



Qualidade de Vida no ambiente do trabalho;



Sensibilização e Capacitação;



Licitações Sustentáveis.

Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na construção de uma nova
cultura institucional, que compreende desde a revisão dos investimentos, compras e
contratação de serviços pelos administradores das repartições públicas, até a gestão adequada
de todos os resíduos gerados pelas atividades administrativas e operacionais, passando pelo
combate a todas as formas de desperdício e pela melhoria da qualidade de vida no trabalho.
Nesse sentido, a A3P é uma estratégia de construção de uma nova cultura institucional para
inserção de critérios socioambientais, em todos os níveis da administração pública.

3.2 DA COLETA SELETIVA
3.2.1 Programas e Projetos para a efetivação das políticas
 Programa Reciclando Atitudes
O Programa Reciclando Atitudes, visa promover processos sustentáveis de reciclagem,
observando os aspectos ambiental, social, econômico e energético, com a inclusão dos
catadores de Fortaleza colaborando para a promoção de uma Fortaleza sustentável
O programa atua com base em quatro eixos:
Sensibilização: visa despertar a reflexão da sociedade, com ampla divulgação, sobre a
importância da reciclagem, incentivando a participação dos cidadãos nos projetos
desenvolvidos pela Prefeitura de Fortaleza, com ações como redução do consumo e separação
dos resíduos, em secos e úmidos, reduzindo o descarte inadequado desses materiais no meio
ambiente;
Articulação: promove articulações sociais e interinstitucionais que resultam em processos
sustentáveis de reciclagem (ambiental, social, econômico e energético) com a inclusão dos
catadores de Fortaleza;
Formação: capacita, em gestão compartilhada e cidadania ambiental, agentes público,
catadores, comunidades e outros membros da sociedade civil envolvido nos processos de
reciclagem;
Estruturação: possibilita a estruturação e manutenção de pontos de coleta, centros de triagem
de materiais recicláveis em Fortaleza, além da logística de transporte dos materiais recicláveis
coletados.
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Na perspectiva de aumentar o material reciclável coletado e de fortalecer o gerenciamento
adequado dos resíduos sólidos de Fortaleza o Programa Reciclando Atitudes possui ainda
algumas metas, como:
 Dotar as ações do Programa Reciclado Atitudes de escala e abrangência;
 Fomentar a geração de renda dos catadores pertencentes à Rede de Catadores do
Estado do Ceará;
 Gerar e alimentar indicadores de sustentabilidade para Fortaleza;
 Realizar ações de cidadania ambiental com comunidades visando à sensibilização
para doação de materiais recicláveis
 Capacitar grandes geradores de resíduos e efluentes, a exemplo de construtoras,
em práticas sustentáveis para cidade, como ferramenta auxiliar aos processos de
fiscalização;
 Capacitar, em Cidadania Ambiental, profissionais da Prefeitura (agentes de saúde,
de endemias, técnicos das Regionais e fiscais)


Desenvolver oficinas de Cidadania Ambiental nas comunidades das 89 áreas de
risco da cidade, com vistas a evitar sinistros e incidentes ocasionados por
desmoronamentos, alagamentos e solapamentos de morros. Parceria com a Defesa
Civil;

 Instalar e manter pontos de coleta de recicláveis distribuídos nas sete Regionais de
Fortaleza;
 Realizar articulações institucionais visando o funcionamento efetivo dos Centros e
Triagem, inclusive no que se refere à instalação de equipamentos.
 Efetivar a coleta diferenciada e a destinação adequadas de resíduos orgânicos, a
exemplo da casca de coco;
 Efetivar a coleta diferenciada e a destinação adequadas de resíduos eletrônicos,
pilhas, baterias e lâmpadas;
 Ampliar a capacidade de coleta de óleos e gorduras residuais (OGR) pelo Programa
Reciclando Atitudes;
 Realizar articulações institucionais que contribuam para
sustentável dos produtos da cesta da reciclagem em Fortaleza

comercialização

 Transportar para estação de pré-tratamento os recipientes com óleos e gorduras
residuais entregues nos pontos de coleta de OGR instalados pela SEUMA;
 Transportar para estação de pré-tratamento os recipientes com óleos e gorduras
residuais entregues pelos estabelecimentos comerciais doadores de OGR do
Programa Reciclando Atitudes;
 Aumentar o envio do OGR, via Rede de Catadores, para produção de Biodiesel;


Promover mudanças de hábitos nos cidadãos fortalezenses.
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DEFINIÇÕES E TERMOS TÉCNICOS
I - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: conforme o art. 3°, II, da Lei Federal n°
12.651/2012, é “a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os corpos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas”;
II - ÁREA REMANESCENTE DE PARCELAMENTO DO SOLO: são áreas residuais de glebas, as
quais são especialmente protegidas, não sendo passíveis de loteamento, nem computadas
como áreas verdes, institucionais e públicas.
III - ÁREA VERDE DE DOMÍNIO PÚBLICO: de acordo com o art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA
nº 369/2006, considera-se "o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica,
paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental
da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização";
IV - ÁREA VERDE DE LOTEAMENTO: é o percentual da área objeto de parcelamento destinado
exclusivamente a praças, parques, jardins para usufruto da população;
V - ÁREA VERDE URBANA: são os espaços de domínio público ou privado, de uso público,
particular ou restrito, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou
recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do
Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de
recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos corpos hídricos,
manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;
VI - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS: são atividades voltadas para o aspecto social, cultural,
artístico e lazer instituídas por iniciativa do Poder Público ou privado;
VII – BICICLETÁRIO: é o estacionamento dotado de equipamento para manter bicicletas
acorrentadas em posição vertical ou horizontal, podendo ser coberto ou não;
VIII - CALÇADA OU PASSEIO: é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres e de
bicicletas quando este for dotado de ciclofaixa, segregada e em nível diferente à via, dotada
quando possível de mobiliário urbano, sinalização e vegetação;
IX - CALÇADAS VERDES: programa de arborização de passeios, iniciado em parceria com a
sociedade civil organizada e Prefeitura Municipal de Fortaleza, que pode ser realizado por
outras secretarias no âmbito de suas competências e em parceria com a sociedade civil
organizada e a iniciativa privada;
X - CAMINHOS VERDES: são intervenções urbanísticas visando interligar as áreas verdes
urbanas, a serem implantadas mediante requalificação paisagística de logradouros públicos
por meio de arborização, ajardinamento e permeabilidade das calçadas;
XI - CANTEIRO CENTRAL: é o espaço compreendido entre os bordos internos das pistas de
rolamento, objetivando separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente;
XII - CANTEIRO LATERAL: é o espaço compreendido entre os bordos externos das pistas
expressas e o bordo interno da pista coletora objetivando separá-las física, operacional,
psicológica e esteticamente;
XIII - CICLOVIA: é a via destinada, única e exclusivamente, à circulação de biciclos ou seus
equivalentes, não motorizados;
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XIV - CICLOFAIXA: faixa sinalizada no leito carroçável de via pública, destinada, única e
exclusivamente, à circulação de biciclos ou seus equivalentes, não motorizados;
XV - EDIFICAÇÃO: é a construção acima, no nível ou abaixo da superfície de um terreno, de
estruturas físicas que possibilitem a instalação e o exercício de atividades;
XVI - EQUIPAMENTO DE USO INSTITUCIONAL: são espaços, estabelecimentos ou instalações
destinados aos usos dos setores de saneamento, abastecimento, assistência social, atividade
religiosa, cultura, lazer, esporte, transporte, segurança, quer do domínio público ou privado,
além dos equipamentos para a administração governamental. Podem ser considerados
equipamentos de uso institucional: aquários, jardins zoológicos e CETAS – Centro de Triagem
de Animais Silvestres;
XVII - ESTACIONAMENTO: é o espaço público ou privado destinado à guarda ou
estacionamento de veículos, constituído pelas áreas de vagas e circulação;
XVIII - FAIXA DE PROTEÇÃO DA GALERIA DE DRENAGEM: é a área "non-aedificandi" que
compreende a largura da galeria de drenagem acrescida da área de proteção;
XIX - USO INDIRETO DOS RECURSOS NATURAIS: aquele que não envolve consumo, coleta,
dano ou destruição desses recursos.
XX - MOBILIÁRIO URBANO: é o equipamento urbano, público, destinado ao uso da população,
localizado em logradouros públicos e que visem proporcionar um maior nível de conforto, de
segurança e urbanidade à população usuária, tais como: abrigos e paradas de ônibus, lixeiras,
bancos, cabines telefônicas e policiais, caixas de coletas de correspondência, equipamentos de
fisicultura e de lazer, hidrantes;
XXI - PLANO DIRETOR: é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana, aprovado por lei municipal e parte integrante do processo de planejamento municipal.
XXII - PROJETO URBANÍSTICO: é o projeto desenvolvido para determinada área urbana,
mediante a prévia aprovação do Município, considerando, entre outros os seguintes aspectos:
a) revitalização do espaço urbano;
b) criação de áreas e equipamentos de uso público e institucional.
c) preservação de edificações e espaços de valor histórico;
d) preservação dos recursos naturais;
e) definição do sistema de circulação, incluindo ciclovias ou ciclofaixas;
f) reserva de áreas para alargamento do sistema viário, caso necessário ou previsto;
g) reserva de área para estacionamento e terminais de transporte público;
XXIII - TAXA DE OCUPAÇÃO: é a percentagem da área do terreno ocupada pela projeção da
edificação no plano horizontal;
XXIV - TAXA DE PERMEABILIDADE: é a relação entre a parte do lote ou gleba que permite a
infiltração de água, permanecendo totalmente livre de qualquer edificação, e a área total dos
mesmos;
XXV - VIA DE CIRCULAÇÃO: é o espaço organizado para a circulação de veículos, motorizados
ou não, pedestres e animais, compreendendo a pista de rolamento, o passeio, o acostamento
e canteiro central;
XXVI - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: São espaços territoriais e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente
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instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime
especial de administração a qual se aplicam garantias adequadas de proteção, considerando as
determinações da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - Lei Federal nº
9.985, de 18 de julho de 2000;
XXVII - ZONA ESPECIAL AMBIENTAL – ZEA: áreas públicas ou privadas com porções de
ecossistemas naturais de significativo interesse ambiental, onde não serão permitidas novas
ocupações e parcelamentos do solo, assim instituídas: I - ZEA Cambeba; II - ZEA Siqueira; III ZEA Serrinha; IV – ZEA Curió;
XXVIII - 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.
Subdivide-se nas seguintes zonas: I - Cocó; II - Praia do Futuro; III – Sabiaguaba;
XXIX - ZONA DE ORLA – ZO: zonas da orla marítima de Fortaleza;
XXX - ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA – ZOR: caracteriza-se pela ocupação esparsa, carência
ou inexistência de infraestrutura e equipamentos públicos e incidência de glebas e terrenos
não utilizados, cuja área delimitada pelo Plano Diretor apresenta diversos corpos hídricos;
XXXI - ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZPA: é a que “se destina à preservação dos
ecossistemas e dos recursos naturais”, nas quais não se permite o parcelamento do solo,
conforme os arts. 63 e 66, do PDPFOR, delimitadas pelo seu Macrozoneamento. Subdivide-se
em três zonas: ZPA 1, que se refere à Faixa de Preservação Permanente dos Recursos Hídricos;
ZPA 2 - Faixa de Praia; ZPA 3 – Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba.
XXXII - 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, recuperar o ambiente natural degradado e assegurar a estabilidade do uso dos
recursos naturais, buscando o equilíbrio socioambiental.
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Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA em 31 de dezembro de 2002.
 

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
Simbologia
DAS. 1
DAS.2
DAS.3
TOTAL GERAL

Quantidade
29
22
30
81
ANEXO II

Denominação
Auxiliar de Enfermagem (1)
Médico (1)
Motorista (Socorrista) (1)
Agente Municipal de Serviços Públicos e
de Cidadania (2)
Agente Especial de Serviços Públicos (2)
TOTAL GERAL

Referência
Qtde
Inicial
3D
48
9F
24
4E
80
2B
2D

150
15
317

(1) Cargos transferidos para o Quadro Permanente - Poder
Executivo (Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
(2) Cargos transferidos para o Quadro Permanente - Poder
Executivo (Gabinete do Prefeito/Guarda Municipal de
Fortaleza).


  


Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política municipal
de educação ambiental e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
Da Educação Ambiental
Art. 1° - Entende-se por educação ambiental os
processos através dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
considerando-o bem social de uso comum, essencial à sadia
qualidade e sustentabilidade da vida humana.
Art. 2° - A educação ambiental é um componente
essencial e permanente da educação municipal, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não-formal.
Art. 3° - Todos os cidadãos têm direito à educação
ambiental como parte do processo educativo mais amplo, incumbindo:
I - ao Poder Público, definir políticas públicas que
incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos seus programas educacionais;

III - ao Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (COMDEMA), promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente; (VETADO)
IV - às empresas entidades de classe, instituições
públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores visando a um controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente; (VETADO)
V - à sociedade como um todo, manter atenção
permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.
Art. 4° - São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência e integração entre o
meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;
III - o pluralismo e diversidade de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da interdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre ética, educação, trabalho e
práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do
processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo
educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade
e à diversidade cultural;
IX - a adoção de princípios e diretrizes estabelecidos na agenda 21 da ONU (Organização das Nações Unidas).
Art. 5° - São objetivos fundamentais da educação
ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização na elaboração
dos conteúdos e da acessibilidade e transparência das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio
do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas
regiões do município, em níveis micro e macrorregionais, com
vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e
sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração
com a ciência e tecnologia.
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CAPÍTULO II
Da Política Municipal de Educação Ambiental
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 6° - Fica instituída a Política Municipal de
Educação Ambiental.
Art. 7° - A Política Municipal de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas do sistema de ensino, os órgãos públicos da
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União, do Estado, do Município e do órgão municipal de educação, o COMDEMA, e organizações não-governamentais com
atuação em educação ambiental.
Art. 8° - As atividades vinculadas à Política Municipal de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na
educação formal e não-formal, através das seguintes linhas de
atuação interrelacionadas:
I - capacitação de recursos humanos;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e
experimentações;
III - produção de material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação.
§ 1° - Nas atividades vinculadas à Política Municipal de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e
objetivos fixados por esta Lei.
§ 2° - A capacitação de recursos humanos voltarse-à para:
I - a incorporação da dimensão ambiental durante
a formação e a especialização dos educadores de todos os
níveis e modalidades de ensino;
II - a formação e atualização de todos os profissionais em questões ambientais;
III - a preparação de profissionais orientados para
as atividades de gestão ambiental;
IV - a formação e atualização de profissionais
especializados na área de meio ambiente;
V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental.
§ 3° - As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à incorporação da dimensão ambiental, de
forma interdisciplinar nos diferentes níveis e modalidades de
ensino;
II - a difusão de conhecimentos e de informações
sobre a questão ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à participação das populações interessadas na
formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental;
IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas da capacitação na área ambiental;
V - o apoio a iniciativas e experiências locais e
regionais, incluindo a produção de material educativo.
SEÇÃO II
Da Educação Ambiental no Ensino Formal
Art. 9° - Entende-se por educação ambiental no
ensino formal a desenvolvida no âmbito dos currículos das
instituições escolares públicas municipais, englobando:
I - educação básica: infantil e fundamental;
II - educação especial;
III - educação para população tradicionais.
Art. 10 - A educação ambiental será desenvolvida
como uma prática educativa integrada, contínua e permanente
em todos os níveis e modalidades de ensino formal.
§ 1° - A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo escolar.
§ 2° - Nos cursos de extensão e nas áreas voltadas aos aspectos metodológicos da educação ambiental,
quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina
específica.
Art. 11 - Os professores municipais em atividade
deverão receber formação complementar em suas áreas de
atuação, com o propósito de atenderem adequadamente ao
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Municipal de
Educação Ambiental.
Art. 12 - A autorização e supervisão do funcionamento de instituição de ensino e de seus cursos, nas redes
pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos
arts. 10 e 11 desta Lei.
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SEÇÃO III
Da Educação Ambiental Não-Formal
Art. 13 - Entende-se por educação ambiental nãoformal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização
da coletividade sobre a problemática ambiental, e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
Parágrafo Único - O Poder Público Municipal
incentivará:
I - a difusão, através dos meios de comunicação
de massa, de programas educativos e de informações acerca
de temas relacionados ao meio ambiente;
II - a ampla participação das escolas públicas
municipais e de organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental,
em parceria com as escolas e organizações não-governamentais.
CAPÍTULO III
Da Execução da Política Municipal de Educação Ambiental
Art. 14 - A coordenação da Política Municipal de
Educação Ambiental ficará a cargo da Fundação Municipal de
Educação Ambiental de Fortaleza, que será seu órgão gestor.
Art. 15 - São atribuições do órgão gestor:
I - definição de diretrizes para implementação a
nível municipal;
II - articulação, coordenação e supervisão de
planos, programas e projetos na área de educação ambiental
municipal;
III - participação na negociação de financiamentos
e planos, programas e projetos na área de educação ambiental.
Art. 16 - O Município, na esfera de sua competência e na área de sua jurisdição, definirá diretrizes, normas e
critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e
objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental.
Art. 17 - A seleção de planos e programas, para
fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política
Municipal de Educação Ambiental, deve ser realizada levandose em conta os seguintes critérios:
I - conformidade com os princípios, objetivos e
diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental;
II - prioridade aos órgãos integrantes da rede
municipal de educação e do COMDEMA;
III - economicidade, medida pela relação entre a
magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado
pelo plano ou programa proposto.
Parágrafo Único - Na seleção a que se refere o
caput deste artigo, devem ser contemplados de forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões ou
distritos do município.
Art. 18 - Devem ser destinados a ações em educação ambiental, pelo menos 15% (quinze por cento) dos recursos arrecadados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Art. 19 - Os programas de assistência técnica e
financeira relativas a meio ambiente e educação, em nível
municipal, devem alocar recursos às ações de educação ambiental.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 20 - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de dezembro de 2002.
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Altera as Leis nº 8.230, de 29
de dezembro de 1998, que institui a taxa de licenciamento
ambiental, e 8.497, de 18 de
dezembro de 2000, que introduz novas atividades licenciáveis, dá nova redação ao inciso
XXIX do art. 17 e ao art. 10 da
Lei nº 8.692, de 31 de dezembro de 2001, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - São passíveis de licenciamento ambiental, os empreendimentos, obras
e as atividades constantes dos Anexos I, II e III desta Lei, classificados por categoria, em razão de sua natureza e de seu
porte, observados, para efeito de cobrança, os valores e critérios definidos nos Anexos I, II, III, IV, V, VI desta Lei. Art. 2º Fica alterado o art. 2º da Lei nº 8.230, de 29 de dezembro de
1998, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º - A fiscalização e o monitoramento ambiental de empreendimentos, obras
e as demais atividades impactantes localizadas no município
de Fortaleza seguirão as normas e procedimentos constantes
da Lei nº 8.000, de 29 de janeiro de 1997, e legislação complementar.” Art. 3º - Fica alterado o art. 4º da Lei nº 8.230, de
29 de dezembro de 1998, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º - A concessão da licença ambiental está sujeita à prévia
análise e à aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), a quem competirá expedi-la, e
dependerá, quando for o caso, da realização de serviços técnicos, da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA)
ou outro tipo de estudo que se fizer necessário, inclusive realização de audiência pública, cujos custos serão remunerados
pelo interessado, de acordo com os valores fixados nos Anexos
I, IV e VI, partes integrantes desta Lei, estabelecidos em razão
do menor ou maior grau de complexidade da atividade, obra ou
empreendimento e de sua natureza, bem como do tipo de licença solicitada, classificadas em: Licença Prévia (LP), Licença
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Parágrafo Único - São isentos do pagamento da taxa de licenciamento ambiental, sem prejuízo da ação fiscalizadora do Poder Público
Municipal, os templos religiosos, as instituições filantrópicas e
de assistência social que atendam aos requisitos previstos pelo
Código Tributário Nacional, e as microempresas, assim definidas pela Legislação Estadual, e os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.” Art. 4º - Fica alterado o art. 5º
da Lei nº 8.230, de 29 de dezembro de 1998, alterada pela Lei
nº 8.497, de 18 de dezembro de 2000, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O valor da taxa do licenciamento de
atividades, obras ou empreendimentos sujeitos à realização de
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) ou quaisquer outros estudos, assim como audiência pública, análise e vistoria, será
calculado observando-se a seguinte fórmula:
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P = 100 + {A x (B x C) + (D x E)} + F
Onde:
P = Preço Global Expresso em UFIR;
A = Quantidade de Técnicos Envolvidos na Análise;
B = Despesas com Deslocamentos, observada a seguinte
escala, tomando-se como referencial o centro de Fortaleza:
Até 02km.........................................................
> 2km < 4km....................................................
> 4km..............................................................

87,40 UFIR
96,14 UFIR
115,88 UFIR

C = Quantidade de Deslocamentos Previstos;
D = Despesas com Consultores Equivalentes a 1.748,00 UFIR;
E = Quantidade de Consultores;
F = Câmara Técnica Correspondente a 500 UFIR.
§ 1º - Os custos correspondentes ao licenciamento para efeito
de controle ambiental são os constantes dos Anexos I, IV e VI
desta Lei. § 2º - Os custos correspondentes à realização das
atividades de vistoria, perícia, laudo técnico e outros procedimentos são aqueles previstos no Anexo VI desta Lei.” Art. 5º Fica alterado o art. 6º da Lei nº 8.230, de 29 de dezembro de
1998, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 6º - O pedido
de licenciamento ou de serviços técnicos deverá ser instruído
com as informações e documentação requeridas no Manual de
Licenciamento da SEMAM, devendo ainda o interessado recolher aos cofres do Município, antecipadamente, o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da respectiva taxa de
licença ambiental, o qual será computado no custo total da
licença.” Art. 6º - O art. 7º da Lei nº 8.230, de 29 de dezembro
de 1998, passa a ter a seguinte redação: “Art. 7º - A licença
ambiental somente será expedida depois de concluído todo o
processo de análise e aprovação do projeto de empreendimento, obra ou atividade, tendo o prazo de validade nela fixado,
renovável por período sucessivo de igual duração, a pedido do
interessado, através de requerimento protocolado até 30 (trinta)
dias antes do término de sua validade, de acordo com os prazos máximos estabelecidos pela Resolução 237 do CONAMA
ou outra que venha a substituí-la. Parágrafo Único - A renovação da licença dar-se-á através do mesmo procedimento adotado para fins de sua obtenção, inclusive no que se refere ao
recolhimento da taxa.” Art. 7º - O art. 8º da Lei nº 8.230, de 29
de dezembro de 1998, passa a ter a seguinte redação: “Art. 8º A realização de empreendimento, obra ou atividade sem regular licenciamento, sujeitará o infrator às penalidades impostas
por esta Lei: I - advertência por escrito; II - multa no valor correspondente à taxa da licença ambiental, podendo ser aplicada
em dobro ou por dia, em caso de reincidência; III - embargo; IV
- interdição; V - desfazimento, demolição ou remoção; VI perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. § 1º Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, no prazo que
lhe houver sido estipulado no Termo de Compromisso, a multa
poderá ser reduzida em até 50% (cinqüenta por cento) de seu
valor original. § 2º - O não recolhimento da multa, no prazo de
20 (vinte) dias, implicará sua inscrição na dívida ativa, acrescida das demais cominações contidas na legislação tributária
municipal. § 3º - A aplicação das penalidades previstas neste
artigo não exclui a aplicação de outras penalidades previstas
na Lei Federal nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais.” Art. 8º Os recursos oriundos da arrecadação da taxa do licenciamento
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to das atividades definidas em Lei terá como requisito a destiambiental deverão ser depositados em conta específica do
nação de percentual não inferior a 0,5% (meio por cento) dos
Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA). Art. 9º - O
custos totais previstos para a implantação do empreendimento,
inciso XXIX do art. 17 e o art. 10 da Lei nº 8.692, de 31 de
visando à criação, conservação e preservação de áreas
dezembro de 2002, passam a ter a seguinte redação: “XXIX especialmente protegidas e à proteção do meio ambiente
coordenar as atividades de controle urbano, abrangendo a
natural e artificial, revertido em favor do Fundo Municipal de
análise e a aprovação de pedidos de parcelamento do solo de
Defesa do Meio Ambiente.” Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na
glebas superiores a 10.000m² e sua fiscalização, a análise e a
data de sua publicação oficial, ficando revogados os arts. 2º, 4º,
expedição de Alvará de Construção de projetos de edificações
com área superior a 80m², exigindo Estudo de Impacto de
5º, 6º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 8.230, de 29 de dezembro de 1998,
Vizinhança (EIV), na forma da Lei.” “Art. 10 - Para fazer face à
e a Lei nº 8.497, de 18 de dezembro de 2000. PAÇO DA
reparação dos danos ambientais, causados pelas atividades
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de julho de
utilizadoras ou degradadoras do meio ambiente, o licenciamen2003. 

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI Nº 8738 DE 10 DE JULHO DE 2003
NATUREZA DO EMPREENDIMENTO
Parcelamento do solo

Salina e Aqüicultura

Conjunto habitacional
Construção Civil em
Área de Interesse Ambiental
(Unid. Unifamiliar)
Construção Civil em
Área de Interesse Ambiental
(Unidade Multifamiliar)
Outras atividades,
Obras ou
Empreendimentos
Modificadores do
ambiente

PORTE

COEFICIENTE (UFIR)
LP
LI
174,80
349,60
262,20
524,40
349,60
699,20
437,00
874,00
87,40
174,80
174,80
262,20
262,20
349,60
349,60
437,00
174,80
349,60
262,20
524,40
349,60
699,20
437,00
874,00
30,00
30,00
100,00
100,00
349,60
349,60
174,80
174,80
262,20
349,60
349,60
611,80
262,20
349,60
437,00
524,00
611,80
699,20
788,60
874,00
874,00
1048,80

Até 10 ha
>10  50 ha
>50  100 ha
Superior a 100 ha
Até 10 ha
>10  25 ha
>25  50 ha
Superior a 50 ha
Até 100 unid. hab.
>100  500
>500  1000
Superior a 1000
Até 50m²
>50  150m²
Superior a 150m²
Até 100m²
>100  200m²
Superior a 200m²
Até 0,5 ha
>0,5  3 ha
> 3  10 ha
>10  30 ha
Superior a 30 ha

LO
262,20
349,60
437,00
524,40
174,80
349,60
611,80
437,00
611,80
786,60
961,40
1136,00

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI Nº 8738 DE 10 DE JULHO DE 2003
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DE INFRAESTRUTURA E CORRELATOS
OBRAS CIVIS

ATIVIDADES

Vias (implantação/alteração de traçado/ampliação de
pistas) (km)

PEQUENO

MÉDIO

1

>15

PORTE
GRANDE
>510

EXCEPCIONAL

NÍVEL DE
POLUIÇÃO

>10

Médio
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Pavimentação de vias (km)
Canais para drenagem (km)
Retificação/canalização de cursos d’água (km)
Pontes e outras obras d’arte (km)
Obras de urbanização (muros/calçadão/etc.) (km)
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
ATIVIDADES
Estação rádio-base de telefonia celular (unidade)
Antenas de telefonia (móvel/fixa), rádio e de
televisão (freqüência)
Instalação de rede de distribuição de tv a cabo e
fibra óptica (m)
Transmissão de energia elétrica (km)
Subestação/transmissão de energia elétrica (m²)
Sistema de abastecimento de água (população
atendida)
Rede de distribuição de água/gás/drenagem (m)
Estação de tratamento de água (m²) (vazão
efluente m³/dia)
Sistemas de esgoto sanitário (população atendida)
Coleta/tratamento centralizado de efluente liquido industrial (vazão efluente m³/dia)
Limpeza e/ou dragagem de cursos d’água correntes (m)
Limpeza e/ou dragagem de cursos d’água dormentes (m²)
Limpeza de canais urbanos (m)

1
2
0,5
0,5
1

PEQUENO
elemento de
antena
6
Freqüência
30KHz
<20
20
300
50.000
20
1.000
50.000
1.000
1
500
1

>15
>210
>0,55
>0,51
>150

>510
>1020
>510
>15
>50100

PORTE
MÉDIO
GRANDE
elemento de
elemento de
antena
antena
>612
>1218
Freqüência
Freqüência
>30Khz
>300Mhz
300MHz
30GHz
>2050
>2050
>300600
>50.000
150.000
>2050
>1.000
7.500
>50.000
150.000
>1.000
7.500

>50100
>50100
>6001.200
>150.000
250.000
>50100
>7.500
15.000
>150.000
250.000
>7.500
15.000

>110
>500
5.000
>110

>1020
>5.000
15.000
>1020

>10
>20
>10
>5
>100

Pequeno
Alto
Alto
Médio
Médio

EXCEPCIONAL
elemento de
antena
>18
Freqüência
>30GHz
>100
>100
>1.200
>250.000

NÍVEL DE
POLUIÇÃO
Médio
Médio
Médio
Pequeno
Médio

>100

Médio
Médio

>15.000

Pequeno

>250.000

Alto

>15.000

Alto

>20

Médio

>15.000
>20

Alto
Médio

EXCEPCIONAL

NÍVEL DE
POLUIÇÃO

>5.000

Pequeno

>5.000

Pequeno

>5.000

Pequeno

>5.000

Pequeno

>5.000

Alto

>5.000

Médio

EXCEPCIONAL

NÍVEL DE
POLUIÇÃO

RESÍDUOS SÓLIDOS
A - Resíduos sólidos industriais (conforme Normas da ABNT)
ATIVIDADES
PEQUENO
Destinação final de resíduos sólidos industriais
classe III (m³/mês)
300
Classificação/seleção de resíduos sólidos industriais classe III (m²)
500
Beneficiamento de resíduos sólidos industriais
classe III (m³/mês)
150
Recuperação de área degradada por resíduos
sólidos industriais classe III (m²)
500
Armazenamento/comércio de resíduos sólidos
industriais classe III (m²)
500
Monitoramento de área degradada por resíduos
sólidos industriais classe III (m²)
500
B - Resíduos sólidos urbanos
ATIVIDADES
Tratamento e/ou destinação final de resíduos
sólidos urbanos (população atendida)
Classificação/seleção de resíduos sólidos urbanos (m²)
Beneficiamento de resíduos sólidos urbanos
(exceto qualquer processo industrial) (m³/mês)
Destinação de resíduos provenientes de fossas
(m³)
Recuperação de área degradada por resíduos
sólidos urbanos (m²)
C - Resíduos sólidos de serviços de saúde
ATIVIDADES
Destinação final de resíduos sólidos de serviços
de saúde (kg/dia)
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PEQUENO
50.000
500
375
100
500

PEQUENO
100

PORTE
MÉDIO
GRANDE
>300
>3.000
3.000
5.000
>500
>2.500
2.500
5.000
>150
>3.000
3.000
5.000
>500
>1.000
1.000
5.000
>500
>1.000
1.000
5.000
>500
>1.000
1.000
5.000
PORTE
MÉDIO
GRANDE
>50.000
>100.000
100.000
200.000
>500
>2.500
2.500
 10.000
>375
>750
750
1.500
>100
>250
250
500
>500
>1.000
1.000
5.000

MÉDIO
>100
300

PORTE
GRANDE
>300
750

>200.000

Alto

>10.000

Médio

>1.500

Médio

>500
>5.000

Alto
Médio

EXCEPCIONAL

NÍVEL DE
POLUIÇÃO

>750

Alto

TIPO
DE
LICENÇA
LP
LI
LO

MÍNIMO
B
M
A
45
120
105

PEQUENO
B
M
A
90
240
210

Tipo de Licença:
LP - Licença Prévia
LI - Licença de Instalação
LO - Licença de Operação

48$57$)(,5$3È*,1$
PORTE E GRAU DE POLUIÇÃO
MÉDIO
GRANDE
B
M
A
B
M
A
145
200
290
230
355
585
408
555
800
655
1.000 1.600
205
390
685
325
705
1.375

EXCEPCIONAL
B
M
A
370
645
1.170
1.045 1.805
3.200
525
1.270
2.750
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Grau de Poluição:
B - Baixo
M - Médio
A - Alto

ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI Nº 8738 DE 10 DE JULHO DE 2003
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS
CÓDIGO
01

02

03

CATEGORIA
Extração e Tratamento de
Minerais
Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos
Indústria Metalúrgica

04

Indústria Mecânica

05

Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações

06

Indústria de Material de
Transporte

07

Indústria de Madeira

08

Indústria de Papel e Celulose

09

Indústria de Borracha

10

Indústria de Couros e Peles

11

Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos
de Tecidos

12
13

Indústria de Produtos de
Matéria Plástica
Indústria do Fumo

14

Indústrias Diversas

DESCRIÇÃO
- pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto,
inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração
de poços e produção de petróleo e gás natural.
- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a
extração; fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares.
- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem
tratamento; de superfície, inclusive galvanoplastia, metalurgia
dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias,
inclusive ouro; produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive
galvanoplastia; relaminação de metais não-ferrosos, inclusive
ligas, produção de soldas e anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação
de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície,
inclusive galvanoplastia, fabricação de artefatos de ferro, aço e
de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície,
inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície.
- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície.
- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação
de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos.
- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários,
peças e acessórios; fabricação e montagem de aeronaves; fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes.
- serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira;
fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de
móveis.
- fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e
papelão; fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina,
cartão e fibra prensada.
- beneficiamento de borracha natural, fabricação de câmara de ar,
fabricação e recondicionamento de pneumáticos; fabricação de
laminados e fios de borracha; fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex.
- secagem e salga de couros e peles, curtimentos e outras preparações de couros e peles; fabricação de artefatos diversos de
couros e peles; fabricação de cola animal.
- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e
sintéticos; fabricação e acabamento de fios e tecidos; tingimento; estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e
artigos diversos de tecidos; fabricação de calçados e componentes para calçados.
- fabricação de laminados plásticos, fabricação de artefatos de
material plástico.
- fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades
de beneficiamento do fumo.
- usina de produção de concreto e de asfalto

NÍVEL DE POLUIÇÃO
Alto

Médio

Alto

Médio
Médio

Médio
Médio

Alto

Pequeno
Alto

Médio

Pequeno
Médio
Pequeno
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15

16

17

18
19

Indústria Química

Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas

Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio

Turismo
Uso de Recursos Naturais

48$57$)(,5$3È*,1$

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos,
fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira, fabricação de resinas
e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição
para caça e desporto, fósforos de segurança e artigos pirotécnicos; recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais
e animais; fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de fertilizantes e agroquímicos; fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação de perfumarias e cosméticos; produção de álcool etílico, metanol e similares.
- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos
alimentares; matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal; fabricação de conservas;
preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados; beneficiamento e industrialização de leite e derivados; fabricação e refinação de açúcar; refino e preparação de óleo e
gorduras vegetais; produção de manteiga, cacau, gorduras de
origem animal para alimentação; fabricação de fermentos e leveduras; fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais; fabricação de vinhos e vinagre; fabricação de cervejas, chopes e maltes; fabricação de bebidas nãoalcóolicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas
minerais; fabricação de bebidas alcoólicas.
- transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas,
portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados
e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo
e produtos químicos e produtos perigosos.
- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos.
- silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora
nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos;
introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas;
uso da diversidade biológica pela biotecnologia.

Alto

Médio

Alto
Médio

Médio

ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI Nº 8738 DE 10 DE JULHO DE 2003
NATUREZA DO EMPREENDIMENTO
CUSTO DAS LICENÇAS (PREÇOS EM UFIR)

LP
LI
LO

PEQUENO PORTE
NÍVEL DE POLUIÇÃO
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE
174,20
262,20
349,60
349,60
437,00
524,40
262,20
349,60
437,00

ATIVIDADES POLUIDORAS
MÉDIO PORTE
GRANDE PORTE
NÍVEL DE POLUIÇÃO
NÍVEL DE POLUIÇÃO
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE
437,00
524,40
611,80
524,40
611,80
699,20
874,00 1.048,80
1.311,00
1.048,80 1.311,00
1.573,20
699,20
874,00
1.362,20
874,00 1.048,80
1.311,20

EXCEPCIONAL
NÍVEL DE POLUIÇÃO
1.311,00
1.784,00
1.573,20

ANEXO V A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI Nº 8738 DE 10 DE JULHO DE 2003
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES SEGUNDO O PORTE
PORTE DO
EMPREENDIMENTO
Pequena
Média
Grande
Excepcional

ÁREA CONSTRUÍDA
< ou = 2.000
> 2.000 < ou = 10.000
> 10.000 < ou = 40.000
> 40.000

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
CAPITAL (UFIR)
< ou = 600
> 600 < ou = 8.000
> 8.000 < ou = 80.000
> 80.000

Nº DE EMPREGADOS
< ou = 50
> 50 < ou = 100
> 100 < ou = 1.000
> 1.000

NOTA: A atividade poluidora será enquadrada pelo parâmetro de maior dimensão indicado dentre aqueles disponíveis no processo de
pedido de licenciamento.
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ANEXO VI A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI Nº 8738 DE 10 DE JULHO DE 2003OUTROS SERVIÇOS
Consulta Prévia
Recarimbação de Processo
Declaração/Certificado
2ª Via de Licença
Relatório Técnico
Laudo Técnico
Perícia
Levantamentos, Vistorias e Avaliações
Medições e Coletas de Análises Técnicas e de Controle



     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado 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 conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por EMANUEL BENEDITO TELES DA ROSA, de
reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é
promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Município a
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as
cláusulas e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

2003.02.0072721

VARA

2ª VEF

TRIBUTO

CDA
Nº

DATA

2002/024087

19/08/2002

IPTU

EXERCÍCIO

1998,

INSC./AI

1999,

2000, 2001

013011-7


1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento)
dos juros e multa, bem como 30% (trinta por cento) sobre os
honorários, devendo o executado pagar o remanescente de
uma só vez. 2ª - O executado pagará juntamente com a parcela
única, os valores correspondentes aos honorários da Fazenda
Municipal e as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 12
de setembro de 2003.   





     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado 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 conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por EDSON MENEZES DA NÓBREGA, de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Município a firmar
acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente
identificado em seguida, e em conformidade com as cláusulas
e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

2003.02.0250468

VARA

5ª VEF

TRIBUTO

CDA
Nº

DATA

2002/000235

30/12/2002

EXERCÍCIO

ISS

1997, 1998,

Autônomo

1999, 2000

262,2 (UFIR)
174,8 (UFIR)
87,4 (UFIR)
174,8 (UFIR)
174,8 (UFIR)
174,8 (UFIR)
174,8 (UFIR)
174,8 (UFIR)
174,8 (UFIR)

INSC./AI

048032-0

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução de 30% (trinta por cento) dos juros e
honorários, devendo o executado pagar o remanescente em 10
(dez) parcelas, corrigidas pela SELIC ou outro índice que vier a
substituí-lo; 2ª - O descumprimento da obrigação ora assumida
pelo executado acarretará o vencimento das parcelas vincendas, às quais serão acrescidas de todos os encargos legais, na
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forma da legislação vigente; 3ª - O executado pagará juntamente com a primeira parcela, os valores correspondentes aos
honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais.
PAÇO MUNICIPAL, em 12 de setembro de 2003.   




     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado 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 conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por ENEDINA RAMOS FERREIRA, de reconhecer
a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida.
RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as cláusulas e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

2003.02.0006451

VARA

2ª VEF

CDA
Nº

DATA

2002/015681

19/08/2002

TRIBUTO

EXERCÍCIO

INSC./AI

IPTU

1999, 2001

149367-1

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 12
de setembro de 2003.   




     O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e fundamentado 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 conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por GERMANO DIAS LOIOLA, de reconhecer a
procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as cláusulas e condições adiante estipuladas:
PROCESSO

2003.02.0536256

VARA

4ª VEF

CDA

TRIBUTO

Nº

DATA

2002/039430

18/12/2002

IPTU

EXERCÍCIO

1997,
1999

INSC./AI

1998,
501704-1

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo
pagamento, com redução de 75% (setenta e cinco por cento)
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os estabelecimentos supracitados realizem as obras necessá
riasparaadequaçãofísicaaospreceitoslegais.Art.3ºTrans
corridooprazoconcedidonoart.2ºdestaLei,ficarãoosesta
belecimentos que descumprirem a presente Lei sujeitos às
seguintespenalidades:Iadvertência:naprimeiraautuação,o
estabelecimentoseránotificadoparaqueregularizeapendên
cia em 30 (trinta) dias; II  multa: persistindo a infração, será
aplicadamultade2.000(duasmil)UFMFs(UnidadeFiscaldo
Município de Fortaleza); III  interdição: se, após 15 (quinze)
dias da aplicação da multa, não for regularizada a situação,
inclusivecomopagamentodamultaimposta,procederseáa
interdição do estabelecimento, mantendoa até que a pendên
cia seja integralmente satisfeita. Art. 4º  Esta Lei entra em
vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR
em13dedezembrode2012.





Dispõesobrecritériosdeincen
tivo e apoio à cultura e acesso
aoteatro,noMunicípiodeFor
taleza, e dá outras providên
cias.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTELEI:Art.1ºOpoderpúblicodoMunicípiodeFor
talezaenvidaráesforçosparaadivulgaçãodaatividadeteatral
paraosestudantesdaredepúblicamunicipaldeensino.Art.2º
 O poder público municipal incentivará a atividade teatral,
cultural e artística em geral, através das seguintes formas: I 
disponibilizaçãode espaços apropriados e equipamentospara
amontagemeapresentaçãoperiódicadepeçasteatraisprofis
sionais;IIdivulgaçãoatravésdosveículosoficiaisdecomuni
cação; III  garantia de integridade física de pessoas e coisas
relacionadascomoevento;IVutilizaçãodeteatroseauditó
rios da rede pública municipal de ensino, notadamente dos
CentrosUrbanosdeCulturaeArte(CUCA).Art.3ºAspeças
teatrais que tiverem o patrocínio ou apoio, por qualquer meio
doMunicípiodeFortaleza,ficarãoobrigadascomocontraparti
daarealizar,aomenos,1(uma)apresentaçãoemauditóriode
umadasunidadesdaredepúblicamunicipaldeensino.Art.4º
CaberáaoPoderExecutivoMunicipalaregulamentaçãodesta
Lei,noprazode60(sessenta)dias,apóssuavigência.Art.5º
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
contadasdotaçõesorçamentáriaspróprias,suplementadasse
necessário. Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROS DEALENCARem13dedezem
bro de 2012.        





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUCOMBASENOART.36,INCI
SÓ V DA LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º  Todo óleo lubrificante usado oucon
taminado, produzido no Município de Fortaleza, deverá ser
recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não
afete o meio ambinete e propicie a máxima recuperação dos
compostos nele contidos, na forma da Resolução Conama nº
362, de 23 de junho de 2005. § 1º  Para o cumprimento do



caputdoart.1ºficaproibidaacomercializaçãodeóleoslubrifi
cantesemestabelecimentosquenãopossuamáreaadequada,
bem como os equipamentos específicos necessários para a
coletadeóleolubrificanteusadooucontaminado,asersubsti
tuido.§2ºFicaproibidoodescartedeóleolubrificanteusado
ou contaminado em solos,subsolos, em águas superficiais ou
subterrâneas, nos sistemas de drenagem, nos sistemas de
esgotos, nas galerias de águas pluviais ou evacuação de á
guas residuais. § 3º  Fica também proibido o descarte dos
filtros de óleodomotor, substituídosdurante asoperaçõesde
lavagem e lubrificação de veículos. Art. 2º  Em caso de des
cumprimento desta Lei será imposta ao infrator multa de
R$5.000,00(cincomilreais)aR$1.000.000,00(ummilhãode
reais).Art.3ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublica
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 13 de dezembro de
2012.        





Dispõe sobre a sinalização de
locais de interesse ecológico e
do patrimônio históricocultural
edáoutrasprovidências.


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTELEI:Art.1ºFicainstituídaasinalização,emtodoo
Município de Fortaleza, de locais de interesse ecológico e do
patrimônio históricocultural que se constituam unidades de
conservação municipais, áreas verdes, praças, parques e jar
dinseáreastombadaspelopatrimôniohistóricocultural.§1º
As áreas tombadas pelo Município de Fortaleza deverão ser
sinalizadas de acordo com projeto a ser definido pelo órgão
ambientalmunicipaleórgãodeculturaresponsáveis.§2ºAs
placas de sinalização interpretativa do patrimônio histórico
cultural tombado devem receber a chancela das instituições
oficiaisresponsáveispelotombamentodobem,emníveisfede
ral, estaudual ou municipal e, quando for o caso, deverá ser
incluídaamarcadopatrimôniomundialdaUNESCO.Art.2ºA
sinalizaçãodequetrataoart.1ºdestaLeideverásercolocada
noslimitesexternosdasunidadesdeconservaçãoedoslocais
enumerados, bem como em suas resepctivas vias de acesso,
de acordo com os seguintes parâmetros e características: a)
placasindicativascomintegraçãoaomeioambiente,demodo
a não desfigurara paisageme não causar danos de qualquer
espécie;b)imediatavisibilidadeaosquetransitempelolocalou
que dele se aproximem; c) identificação, por desenho simplifi
cado,daunidadedeconservação,dolocal,oudaespéciecuja
presençaésinalizada;d)inclusãodamensagemincentivadora
daproteçãoambiental;e)informaçõesarespeitodeproibições
aplicáveis ao local, inclusive de visitação pública, ser for o
caso;f)asplacasdospatrimônioshistóricoculturaistombados
deverãoconterdadossobreopontoturístico,incluindoahistó
ria, imagens e um mapa que o contextualiza no patrimônio
históricoculturaldoMunicípio.ParágrafoÚnico Éderespon
sabilidadedaSecretariaMunicipaldoMeioAmbienteeContro
leUrbanoaelaboraçãoeimplantaçãodoprojetodesinalização
para as unidades de conservação, áreas verdes, praças, par
ques e jardins sob sua responsabilidade, e da Secretaria de
CulturadoMunicípioaelaboraçãoeimplantaçãodoprojetode
sinalizaçãoparaopatrimôniohistóricoculturaltombado.Art.3º
 Ao Poder Executivo caberá expedir as normas regulamenta
resdestaLei,bemcomoprovidenciaroquefornecessárioao
seucumprimento.§1ºFicaestabelecidooprazode120(cen
to e vinte) dias para que sejam iniciados os procedimentos
necessáriosàexecuçãodestaLei.§2ºAsunidadesdecon
servaçãoeoslocaisreferidosnoart.1ºcujaexistênciajáseja
conhecidadeverãoseradequadamentesinalizados,deacordo
comosparâmetrosestabelecidosnoart.2º,noprazomáximo
de1(um)anocontadodavigênciadestaLei.Art.4ºEstaLei





entraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdispo
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR em 13 de dezembro de 2012.   
 





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º  Fica instituído o Programa Municipal
de Tratamento e Reciclagemde Óleose Gorduras de Origem
VegetalouanimaleUsoCulinário,medianteaadoçãodeme
didas estratégicas de controle técnico, para não se incidir na
proibiçãodelançamentoouliberaçãodepoluentesnaságuas,
noarounosolo,consoanteostermosdoart.206daLeiOrgâ
nicadoMunicípiodeFortaleza,ecomasfinalidadesde:Inão
acarretarprejuízosàrededeesgotos;IIevitarapoluiçãodos
mananciais;IIIinformaràpopulaçãoquantoaosriscosambi
entais causados pelo despejo de óleos e gorduras de origem
aninalouvegetal,narededeesgoto,easvantagensmúltiplas
dosprocessosdereciclagem;IVincentivarapráticadareci
clagemdeóleosegordurasdeorigemvegetalouaninaleuso
culinário, doméstico, comercial ou industrial, mediante suporte
técnico, incentivo fiscal econcessão de linhas de crédito para
pequenas empresas, que operem na área de coleta e recicla
gem pertinentes; V  favorecer a exploração econômica da
reciclagemdeóleosegordurasdeorigemanimalouvegetale
de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até os
processo industriais de transformação, de maneira a gerar
empregoserendaapequenasempresas.§1ºEntendesepor
Programa Municipal de Tratamento e Reciclagem de Óleos e
Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, para
os fins desta Lei, a otimização das ações governamentais e
nãogovernamentais,buscandoaparticipaçãodoempresariado
edasorganizaçõesdasociedadecivil,comoobjetivomaiorde:
1. Conceder apoio estratégico e aprimorar a atividade econô
mica da reciclagem de matéria residual de gorduras de uso
alimentar. 2. Buscar o cumprimento de metas de proteção ao
meio ambiente, informação aos consumidores e conscientiza
çãodasociedadearespeitodedanosprovenientesdodescar
te residual no meio ambiente e das vantagens da prática de
sua reutilização em escalas industrial. § 2º  O programa de
quetrataestaLeideterminaráepatrocinaráestudos,desenvol
vimentodeprojetoseoutrasmedidasvoltadasaoatendimento
das finalidades elencadas nos incisos deste art. 1º, especial
mente no tocante a seu suporte técnico e financeiro. Art. 2º 
Constituem diretrizes do referido programa: I  discussão, de
senvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e pro
gramas que atendam às finalidades desta Lei, reconhecendo
as como fundamentais para o bom funcionamento da rede de
esgotos,bemcomodapreservaçãodosmananciais;IIbusca
e incentivo à cooperação dentre União, Estado, Município,
universidades, instituições de pesquisa e organizações da
sociedadecivil;IIIestímuloàpequenaempresaeaocoopera
tivismo; IV  estabelecimento de projetos de reciclagem de
óleosegordurasdeorigemvegetalouanimaleusoalimentar,
edeproteçãoaomeioambiente,enfocandoprincipalmenteos
efeitos da poluição em decorrência do descarte residual de
gordurasculinárias;Vatuaçãonomercado,atravésdemeca
nismos tributários e de fiscalização, procurando incentivarse
àspráticasdecoletaereciclagemdeóleosegordurasdeuso
culinário,ampliandoasemlargaescala;VIexecuçãodeme
didasparaevitarapoluiçãodecorrentedodescartedeóleose
gorduras de orgiem animal ou vegetal e uso culinário na rede
de esgotos, exigindose da indústria e do comércio a efetiva



participaçãoemprojetosaseremdesenvolvidoseexecutados,
paraosfinsdestaLei;VIIinstalaçãoeadministraçãodepos
tos de coleta; VIII  manutenção permanente de fiscalização
sobre indústria de alimentos, hotéis, restaurantes e similares,
para os fins desta Lei; IX  promoção permanente de ações
educativas, com vistas aos fins desta Lei; X  participação de
consumidores e da sociedade, por seus representantes, nas
discussões que antecederem o planejamento da implementa
ção do programa; XI  estímulo e apoio às iniciativas não go
vernamentaisvoltadasàreciclagem,bemcomoaoutrasações
ligadasàsdiretrizesdepolíticaambientaldequetrataestaLei;
XII  promoção de campanhas de conscientização da opinião
pública,inclusivedeusuáriosdomésticos,visandoadespertar
a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos
desta Lei; XIII  realização frequente de diagnósticos técnicos
junto aos consumidores de óleos e demais gorduras de uso
culinário,especialmenteemescalacomercialeindustrial;XIV
realizaçãodecampanhaseducativaspermanentesvoltadasao
consumidor domiciliar. Parágrafo Único  Todos os projetos e
ações voltados ao cumprimento das diretrizes estabelecidas
nosincisosanterioresserãoamplamentedivulgados,deforma
apropiciaraefetivaparticipaçãodasociedadecivil.Art.3ºAs
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
contadasdotaçõesorçamentáriaspróprias,suplementadasse
necessário. Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROS DEALENCARem13dedezem
bro de 2012.        





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTELEI:Art.1ºFicamdeclarados,porestaLei,como
patrimônionaturaldoMunicípiodeFortalezaosbotoscinzada
espécieSotaliaGuianensis,quefazemdaenseadadoMucuri
peseuHabitatnatural.Parágrafoúnico.Éinstituídoodia8de
junho como o Dia do BotoCinza Sotalia Guianensis, data em
quesecomemoraoDiaMundialdosOceanos.Art.2º Opo
der público municipal e toda a coletividade promoverão: I – A
proteção dos botoscinza, evitando ou coibindo atividadesque
possamcausardanosaosmesmose/ouaoseuhabitat;II–A
divulgação,empublicaçõespromocionaisdeturismo,dostatus
depatrimônionatural,conferidoaessesanimais;IIIArticula
ção com entidades científicas e conservacionistas, visando ao
estudodosbotoseàconscientizaçãopopularparaasuapre
servação; IV– O monitoramento ambiental da região de ocor
rência dos botoscinza, evitando e/ou minimizando sua polui
ção. Parágrafo único. O poder Executivo, na regulamentação
desta Lei, juntamente com instituições locais que estudam a
espécie, definirá as ações necessárias à proteção e à preser
vaçãodaespécie.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCAR,em13dedezem
bro de 2012.        





Dispõesobreaobrigatoriedade
da instalação nos Shopping
Centers, no âmbito do Municí
piodeFortaleza,deportaisau
tomáticos eletrônicos de segu
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SISTEMA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009

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 implantação do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA) com a
função de organizar, coordenar e integrar as ações dos diferentes 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 - implementar a gestão democrática do Fundo de Defesa do Meio
Ambiente (FUNDEMA), através da participação direta da sociedade 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 multas 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 infratores reincidentes, sendo os recursos obtidos destinados preferencialmente ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA); VII - incorporar no registro cadastral da Secretaria de
Administração do Município, vinculado ao SIM, as informações
referentes a penalidades decorrentes de crime ambiental, excluindo as pessoas jurídicas infratoras de participação em processos 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 socioambiental; 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 ambientais do Município; IV - integração das intervenções de abastecimento 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 interesse local, devendo ser prestado pelo Município, direta ou
indiretamente, através de convênios ou contratos. § 2º - Deverão 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 saneamento 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 universalização dos serviços de saneamento ambiental; II - elaborar um
plano de gestão integrada do saneamento ambiental, que estabelecerá metas, diretrizes gerais, recursos financeiros da política de saneamento ambiental, com base na compatibilização,
integração e coordenação dos planos setoriais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas
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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 Informações 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 abastecimento 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 Municípios 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 ocupação de suas áreas de proteção. Art. 30 - São ações estratégicas para o sistema de esgotamento sanitário: I - realizar investimentos visando à eliminação de qualquer contato direto
dos habitantes da cidade com os esgotos no meio onde permanecem ou transitam; II - assegurar a implantação de soluções de tratamento de esgoto, contemplando coleta, tratamento
e destino final dos efluentes, em consonância com o que estabelece a legislação ambiental, priorizando as áreas das subbacias não dotadas de infraestrutura sanitária; III - implantar
esgotos nas áreas desprovidas de redes, especialmente naquelas 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 emprego de tecnologias de reuso. Art. 31 - São ações estratégicas
para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana: I - promover, em parceria com os Municípios da Região Metropolitana
e o Governo do Estado, a revisão do Plano Diretor de Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza; II - revisar e implementar o Plano Diretor de Drenagem do Município; III - implantar e ampliar o sistema de drenagem nas áreas críticas e naquelas que deverão ser adensadas, de acordo com a proposta
de ocupação urbana contida nesta Lei; IV - assegurar o fortalecimento 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 Município, como parques lineares, área de recreação e lazer e hortas comunitárias; VI - implantar medidas de prevenção de inundações, 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 correção das situações inadequadas; VIII - eliminar todas as ligações de esgoto irregulares e clandestinas detectadas nas galerias, assegurando a sua limpeza, monitoramento e recuperação; 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 microdrenagem. 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 processos 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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01 ASSISTENTE JURÍDICO
01 OPERADOR DE MICRO
01 DIGITADOR



    

Altera a Comissão de Controle
da Poluição Sonora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica
Municipal, art. 76, incisos VI, IX, XII, e CONSIDERANDO o
estatuído na Lei n° 8.608 de 26 de dezembro de 2001, que
dispõe, sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e o disposto no Decreto n° 11.115 de 23 de
janeiro de 2002 que regulamenta a estrutura organizacional da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos SEMAM; CONSIDERANDO a importância do Controle das
fontes emissoras de Poluição Sonora e o efeito educativo causado pelo processo de fiscalização, bem como o disposto na
Lei n° 8.097, de 02 de dezembro de 1997, que estabelece
medidas de combate à poluição sonora, na Resolução n°
237/97 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e
no Convênio celebrado entre o Município de Fortaleza e a
Secretaria de Segurança Pública. DECRETA: Art. 1° - A Comissão de Controle da Poluição Sonora, instituída com a finalidade
de receber denúncias de agressões ao Meio Ambiente, através
do serviço de telefonema gratuito, a serem encaminhadas
posteriormente a fiscalização competente. Art. 2° - A Comissão
a que se refere ficará subordinada à Coordenadoria de Fiscalização e Controle Urbano da SEMAM e será composta de 30
(trinta) membros, sendo 27 (vinte e sete) membros da SEMAM
e 03 (três) da AMC a serem nomeados por ato do Prefeito
Municipal, para desempenharem as funções estabelecidas no
Anexo Único do presente Decreto. Art. 4° - Será atribuída aos
integrantes da Comissão a gratificação constante do inciso IV,
do art. 103, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, correspondente aos cargos em comissão especificados
no Anexo Único. Art. 5° - Os servidores indicados para ocupar a
função de Coordenador e Técnico, conforme especificado no
Anexo Único, deverão, obrigatoriamente, estar inscritos no
CREA. Art. 6° - As despesas com o custeio do serviço criado
por Decreto correrão por conta da dotação orçamentária da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos SEMAM. Art. 7° - O presente Decreto entrará em vigor a partir
da publicação, exceto quanto aos efeitos financeiros que retroagirão a 1° de setembro. PAÇO MUNICIPAL, em 10 de outubro
de 2002.   


ANEXO ÚNICO
FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTROLE À POLUIÇÃO SONORA
07 COORDENADORIAS
04 Coordenadores - SEMAM
03 Coordenadores - AMC
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10 FISCAIS/TÉCNICOS

Gratificação equivalente à representação do cargo DAS-2
Gratificação equivalente à representação do cargo DAS-2

07 TELEFONISTAS
03 MOTORISTAS


Gratificação equivalente à
sentação do cargo DAS-3
Gratificação equivalente à
sentação do cargo DAS-2
Gratificação equivalente à
sentação do cargo DNI-1
Gratificação equivalente à
sentação do cargo DNI-1
Gratificação equivalente à
sentação do cargo DNI-1
Gratificação equivalente à
sentação do cargo DNI-1


reprereprereprereprereprerepre-




       O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto n° 11011, de 03.08.2001, e de acordo com o Processo n° 9236/2002. RESOLVE, atribuir a GERMANO GIBBS LOYO ROSAS, Diretor do Departamento de
Comando Operacional, símbolo DAS-1, a importância de
R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), referente a 02
(duas) diárias, para a viagem a Goiânia/GO e passagem aérea
no valor de R$ 1.533,35 (um mil, quinhentos e trinta e três reais
e trinta e cinco centavos) referente a passagem aérea de ida e
volta no trecho Fortaleza/Goiânia/Fortaleza, da Região I, para
participar do XIII Congresso Nacional das Guardas Municipais,
de interesse da municipalidade, nos dias 17 e 18.10.2002,
devendo as despesas correrem por conta da dotação orçamentária: Pessoal Civil 3390.14 e Outros Serviços e Encargos
3390.33, consignadas a Guarda Municipal de Fortaleza, pelo
orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 14 de outubro de 2002.    
       



      O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, de acordo com o artigo 11, item I e artigos 12 e 13 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, ANTÔNIO FLÁVIO CABRAL FIGUEIREDO,
aprovado em concurso público, conforme resultado publicado
no DOM n° 11371, de 16.06.98, na classe inicial de Auditor de
Tributos Municipais, na Referência 6C, com a carga horária de
180 (cento e oitenta), pertencente a Categoria Funcional de
Administração e Controle da Receita Municipal, com lotação no
Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, parte permanente da Secretaria de Finanças do Município. GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de outubro de 2002.   
   



      O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, de acordo com o artigo 11, item I, e artigos 12 e 13 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, os aprovados em concurso público, conforme
resultado publicado no DOM n° 11.998, de 27.12.2000 e
12.003, de 04.01.2001, relacionados em anexo, com lotação no







   
Revoga o Decreto n° 11313 de
08 de janeiro de 2003, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
exercício de suas atribuições e tendo em vista as disposições
contidas nos incisos VI, do art. 76 da Lei Orgânica do Município. DECRETA: Art. 1° - Fica revogado o Decreto n° 11313 de
08 de janeiro de 2003, voltando a vigorar o Decreto n° 11.279
de 19 de novembro de 2002. Art. 2° - Este Decreto entra em
vigor na data da sua publicação. GABINETE DO PREFEITO,
em 10 de fevereiro de 2003.         



    
Extingue a Comissão 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. DECRETA: Art. 1° - Fica extinta a Comissão de Apoio às Atividades do Projeto PRORENDA, instituída pelo Decreto n° 10.119,
de 07 de julho de 1997. Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor
na data de 01 de fevereiro de 2003. GABINETE DO PREFEITO, em 10 de fevereiro de 2003.      



    
Altera o Anexo II do Decreto n°
11.105, de 11 de janeiro de
2002, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento
e Orçamento - SEPLA.
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; CONSIDERANDO as alterações constantes na Lei n° 8.692, de 31
de dezembro de 2002 e; CONSIDERANDO ainda a necessidade de compatibilizar a estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA à demanda
dos serviços públicos por ela executados. DECRETA: Art. 1° Fica acrescentado o cargo Comissionado de Assistente Técnico, simbologia DAS.2 à estrutura da Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento - SEPLA. Art. 2° - Revogadas as
disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 10 de fevereiro de 2003.    
  


 



   

Altera a composição da Comissão de Controle da Poluição
Sonora 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; CONSIDERANDO que a Lei n° 8.692, de 31 de dezembro de 2002
alterou a denominação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos para Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM. DECRETA: Art. 1° Fica alterada para 23 (vinte e três) membros a composição da
Comissão de Controle da Poluição Sonora instituída pelo Decreto n° 11.265, de 10 de outubro de 2002, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM,
na forma constante no Anexo Único deste Decreto. Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, exceto quanto aos efeitos
financeiros que retroagirão a 02 de janeiro de 2003. GABINETE
DO PREFEITO, em 10 de fevereiro de 2003.    
  

ANEXO ÚNICO
A QUE SE REFERE O ART. 1° DO DECRETO N° 11337
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003
DENOMINAÇÃO DAS
FUNÇÕES
Coordenador (SEMAM)
Coordenador (AMC)
Fiscais/Técnicos
Operador de Micro
Digitador
Telefonista
Motorista

EQUIVALÊNCIA

QUANTIDADE

DAS.2
03
DAS.2
02
DAS.3
10
DNI.1
01
DNI.1
01
DNI.1
04
DNI.1
02



      O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto n° 11011, de 03.08.2001. RESOLVE atribuir a CARLOS CÉSAR BENEVIDES TEIXEIRA, Presidente da EMLURB, a importância de R$ 815,00 (oitocentos e
quinze reais), referente a 05 (cinco) diárias, para a viagem a
São Paulo, R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a título de
inscrição e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho
Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, da Região II, para participar da
SENALIMP - Seminário Nacional de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana, no período de 26 à 28 de março de 2003, devendo as despesas correrem por conta da Dotação Orçamentária:
Pessoal Civil 3390.14.100, Serviços de Terceiros 3390.39.100 e
Passagens e Despesas com Locomoção 3390.33.100, consignadas a Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização EMLURB, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de fevereiro de 2003.
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AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (085) 494.5886
(085) 452.1746
www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp
CEP: 60.425-680 FORTALEZA - CEARÁ

12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
36
37
38
43
50
51
59
61
64
65
72
73
74
85
89
90

Gabinete do Vice-Prefeito
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Controladoria Geral do Município
Secretaria de Administração do Município
Secretaria de Finanças do Município
Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e InfraEstrutura
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano
Secretaria Executiva Regional I
Secretaria Executiva Regional II
Secretaria Executiva Regional III
Secretaria Executiva Regional IV
Secretaria Executiva Regional V
Secretaria Executiva Regional VI
Encargos Gerais do Município
Encargos Financeiros do Município
Instituto Dr. José Frota
Agência Reguladora de Limpeza
Instituto de Previdência do Município
Fundo Municipal Desenvolvimento Sócio-Econômico
Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania
Fundação da Criança e da Família Cidadã
Fundo Municipal de Assistência Social
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização
Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos
Humanos
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundo de Defesa do Meio Ambiente
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
Fundo de Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município
Guarda Municipal de Fortaleza
TOTAL

20.500
795.014
23.000
54.100
379.100
1.139.600
409.740
274.100

21.750
74.849
12.800
11.000
315.892
1.211.900
5.365.681
49.232

1.103.600
282.900
2.083.000
1.949.751
2.107.102
1.645.680
2.969.250
3.191.796
2.018.070

778.128
-7.300
299.780
103.870
254.476
338.966
684.269
889.688
7.000
1.600.000
1.475.704
12.100
1.678.000

247.720
380.150
23.103
1.939.000
107.034

455.391
62.600
622.800
1.835.330
1.001.348
467.671
1.721.554
1.003.440
190.000
2.380.000
928.700
17.600
482.100
25.360
4.896.400
553.826
791.915
420.967
77.404

218.000
9.448.015

227.500
20.735.612

5.007.000
30.900
7.373.500
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35.571
3.505
223.724
90.500
2.036.245
22.950

41.050

6.698

747.841
46.368.416

190.274
46.346.790

430.497
4.204.900
557.500
747.102

720.390
266.611
186.248
340.866
163.159

110.000
3.753.392
4.583.800
293.106
42.504
355.939
317.788

41.700
3.975.967

23.000
2.603.235

510.200
36.762.829

7.500
15.860
8.000
250.130
16.299.745

382.884

43.600
935.303
71.371
68.605
1.349.213
6.646.900
8.369.166
1.093.384
2.720.003
338.200
5.567.814
6.839.651
4.004.397
2.855.065
6.417.394
5.931.602
2.215.070
3.980.000
7.411.404
60.600
9.643.600
3.778.751
9.007.530
1.493.693
1.043.770
3.056.772
665.384

78.796



  


Altera os dispositivos que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 76
incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e;
CONSIDERANDO que o objetivo da Comissão de Combate à

1.350
65.439

2.562.234
2.950.700
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Poluição Visual consiste em proceder ao levantamento do número de engenhos de propaganda e publicidade instalados em
Fortaleza, a fim de implementar a necessária regulamentação
dos mesmos; CONSIDERANDO a necessidade de uma melhor
adequação na execução das ações previstas na Comissão de
Combate à Poluição Visual. DECRETA: Art. 1º - O art. 3º do
Decreto nº 11.366/03, passa a ter a seguinte redação: “Art. 3º A Comissão de Combate a Poluição Visual será composta por
um Coordenador, que perceberá remuneração correspondente
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Art. 2º - Fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão de Combate à Poluição Visual por 9 (nove) meses, contados a partir de 01 de abril de 2004. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto aos seus
efeitos financeiros que retroagirão a partir de 01 de abril de
2004. GABINETE DO PREFEITO, em 18 de maio de 2004.
 



   

  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE, atribuir ao servidor ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO
NETO, a importância de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito
reais), referente a 01 (uma) diária, para viagem a Brasília e
conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, da Região II, para participar de reunião de
interesse da municipalidade, no dia 10 de maio de 2004, devendo as despesas correrem a conta da dotação orçamentária:
Pessoal Civil, e Outros Serviços e Encargos 33.90.14 e
33.90.33 consignadas a Secretaria de Finanças do Município,
pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de maio de 2004.  
       
       


    
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto n° 11011, de 03.08.2001 de acordo
com o Processo nº 996/2004. RESOLVE, atribuir a MARIZE
GIRÃO DOS SANTOS ARAÚJO, Gerente da Célula de Assistência Farmacêutica, símbolo DNS-2, a importância de
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), referente a 05 (cinco)
diárias, R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) referente a
01 (uma) taxa de inscrição, para a viagem a São Paulo/SP., da
Região II, e uma passagem referente ao trecho Fortaleza/São
Paulo/Fortaleza, para participar do 18º Congresso Brasileiro de
Cosmetologia, de interesse da municipalidade, no período de
11 a 13.05.2004, devendo as despesas correrem por conta da
dotação
orçamentária:
Projeto
Atividade
20.901.10.122.029.2040.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.14
(Diárias) e 3.3.90.39 (Inscrição), consignada a Secretaria Municipal de Saúde, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de maio de 2004.
     
          



    
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE, atribuir ao servidor JOSÉ RENATO FROTA RIBEIRO, Auditor de Tributos Municipais, a importância de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), referente a 04 (quatro) diárias, para

viagem a Brasília e passagem aérea de ida e volta no trecho
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, da Região II, para participar de
Reunião Preparatória Simplificação do Registro de Empresas CONCLA no período de 18 a 21 de maio, devendo as despesas
correrem a conta da dotação orçamentária: Pessoal Civil, e
Outros Serviços e Encargos 33.90.14 e 33.90.33 consignadas
a Secretaria de Finanças do Município, pelo orçamento vigente.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
17 de maio de 2004.  





   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE, atribuir a MARIA GORETTI DE SOUSA MELO, Assessora
Técnica, a importância de R$ 990,00 (novecentos e noventa
reais), referente a 05 (cinco) diárias, para viagem a Brasília/DF.,
da Região II e uma passagem aérea ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar na qualidade de delegada, da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para a
Mulher, no período de 13 a 17 de julho de 2004, sendo de interesse da municipalidade, devendo as despesas correrem por
conta das dotações orçamentárias: Pessoal Civil 3390.14 e
Outros Serviços e Encargos 3390.33 consignadas ao Gabinete
da Vice-Prefeita de Fortaleza, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de
maio de 2004.        





    
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE, atribuir a MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES, VicePrefeita de Fortaleza, a importância de R$ 2.156,00 (dois mil,
cento e cinqüenta e seis reais), referente a 07 (sete) diárias,
para viagem ao Rio de Janeiro/RJ., da Região II e uma passagem aérea ida e volta no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, para participar da Conferência Internacional do
Pathwork, no período de 29 de julho a 04 de agosto de 2004,
sendo este uma metodologia de estudo e trabalho já implantada no Gabinete da Vice-Prefeita e comunidades de Fortaleza,
devendo as despesas correrem por conta das dotações orçamentárias: Pessoal Civil 3390.14 e Outros Serviços e Encargos
33.90.33 consignadas ao Gabinete da Vice-Prefeita de Fortaleza, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de maio de 2004. 
 




    
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, incisos VI, IX e XII, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. RESOLVE: 01 - Substituir RUTH SALES DE
VASCONCELOS FERREIRA, Membro da Comissão Especial
de Licitação de Serviços de Publicidade e Promoções, que se
encarregará do julgamento do Edital de Concorrência Pública
nº 001/2004 do Gabinete do Prefeito, por ARILEDA GÓES
CUNHA. GABINETE DO PREFEITO, __ de maio de 2004.
        




   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe Decreto nº 11011, de 03.08.2001. RESOLVE, atribuir a FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA,
Secretário de Administração do Município, a importância de
R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais), referente a 05
(cinco) diárias, para a viagem à Fortaleza/Curitiba/Fortaleza, e
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a gratificação de cargo comissionado com simbologia DNS.2,
um Supervisor, que perceberá remuneração correspondente a
gratificação de cargo comissionado com simbologia DAS-1,
dois Fiscais de Controle Urbano, que perceberão remuneração
correspondente a gratificação de cargo comissionado com
simbologia DAS.2, um Auxiliar Técnico, que perceberá remuneração correspondente a gratificação de cargo comissionado
com simbologia DAS.3, os quais serão nomeados por ato do
Chefe do Poder Executivo, e mais 02 (dois) estagiários de
cursos de nível superior.”
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disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro de 2003. 
 


   


Cria a Comissão de Combate à
Poluição Visual 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, e CONSIDERANDO a imprescindível necessidade de se proceder a um levantamento técnico
acerca da real situação dos engenhos de publicidade e propaganda instalados neste Município; CONSIDERANDO o elevado
número de engenhos instalados de forma irregular, sem licença
dos órgãos municipais competentes e sem observância dos
critérios técnicos e de segurança estabelecidos pela vigente
legislação; CONSIDERANDO ademais, que tais irregularidades
concorrem para avolumar as demandas judiciais contra o Município e para onerar o erário municipal. DECRETA: Art. 1° - Fica
instituída a Comissão de Combate à Poluição Visual, cujo
objetivo consiste em proceder ao levantamento do número de
engenhos de propaganda e publicidade instalados em Fortaleza, a fim de implementar a necessária regularização dos mesmos, ao longo de, pelo menos, cinco quilômetros das seguintes
avenidas e ruas: Av. Santos Dumont; Av. Desembargador
Moreira; Av. Antônio Sales; Av. Monsenhor Tabosa; Av. Aquidabã; Av. Abolição; Av. Beira-mar; Av. Senador Virgílio Távora; Av.
Eng° Santana Júnior; Av. Washington Soares; Av. Bezerra de
Menezes; Av. Barão de Studart; Av. Rui Barbosa; Av. 13 de
Maio; Av. Pontes Vieira; Av. Gomes de Matos; Av. José Bastos;
Av. Aguanambi; Av. D. Manoel; Rua Costa Barros. § 1° - As
ações desenvolvidas pela Comissão serão estendidas às
Secretarias Executivas Regionais, que ficarão incumbidas de
promover a fiscalização em regime de parceria, de acordo com
uma programação previamente determinada. § 2° - O resultado
das atividades desempenhadas pela Comissão com o auxílio
da fiscalização das Secretarias Executivas Regionais será
utilizado para compor um banco de dados com planta georeferenciada dos aludidos engenhos de propaganda e publicidade instalados irregularmente no Município de Fortaleza.
Art. 2° - Objetivando agilizar as ações da Comissão, deverá
ser designado um servidor da Secretaria de Finanças para
prestar informações relativas a regularidade fiscal das prestadoras de serviços de propaganda e publicidade, pessoa física
ou jurídica, quer estejam ou não regularmente constituídas,
a fim de que seja efetuado o imediato levantamento de eventuais débitos para com a Fazenda Municipal e procedida
sua arrecadação pelos meios legais. Art. 3° - A Comissão de
Combate a Poluição Visual será composta por dois Coordenadores, que perceberão remuneração correspondente a gratificação de cargo comissionado com simbologia DNS.2, dois
Fiscais de Controle Urbano, que perceberão remuneração
correspondente a gratificação de cargo comissionado com
simbologia DAS.2 e mais 02 (dois) estagiários de cursos de
nível superior, os quais serão nomeados por ato do Chefe do
Poder Executivo.
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Art. 4° - Compete à Comissão de Combate à Poluição Visual: I
- proceder a um levantamento técnico visando à identificação
dos infratores que contribuem para a manutenção e agravamento da poluição visual; II - definir, com base nos dados obtidos mediante o levantamento técnico, quais as medidas necessárias a ser implementadas para corrigir distorções que vierem
a ser detectadas; III - apresentar relatório semanal ao Secretário da SEMAM e ao Prefeito Municipal, das principais ações
implementadas, com indicação daquelas consideradas prioritá-
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rias; IV - apresentar diagnóstico mensal da situação, objetivando aprimorar as ações desenvolvidas e avaliar os resultados
obtidos. Art. 5° - A Comissão de que trata o presente Decreto é
vinculada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle
Urbano - SEMAM e funcionará pelo prazo determinado de 10
(dez) meses, contados a partir de 01 de março deste ano. Art.
6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL,
aos 26 de fevereiro de 2003.      




   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n° 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
ERASMO PAULINO DE SOUZA, para exercer o cargo em
comissão de Auxiliar Técnico de Análise de Sistema, símbolo
DAS-3, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de
Finanças do Município, constante do Quadro Permanente Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 24.02.2003. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de
fevereiro de 2003.       

 



   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n° 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
EDSON SANTOS DE FREITAS JÚNIOR, do cargo em comissão de Auxiliar Técnico de Análise de Sistema, simbologia
DAS-3, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de
Finanças, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos
em Comissão, a partir de 24.02.2003. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro de 2003.
        

 



   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n° 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
ANTÔNIO FLÁVIO CABRAL FIGUEIREDO, para exercer o
cargo em comissão de Encarregado Atividades Técnicas (Planejamento e Fiscalização - ISS), simbologia DNI-01, integrante
da estrutura administrativa da Secretaria de Finanças do Município, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos em
Comissão, a partir de 24.02.2003. GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro de 2003.
        

 



   
  O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto nº 11009, de 03.08.2001. RESOLVE, manter à disposição do Tribunal Regional do Trabalho da
7ª Região, dentro dos termos do convênio de cessão mútua
firmado com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, sem 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 n° 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, a servidora NIRZA PORTELA MARTINS SÃO
THIAGO, matrícula nº 11327.1, lotada na Empresa Municipal de
Limpeza e Urbanização, até 31.12.2003. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de fevereiro de


 

   

Cria o Grupo Estratégico Especial no âmbito da SEMAM e
dispõe sobre os procedimentos
necessários ao processamento
das medidas de compensação
ambiental.
O PREFEITO DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município, tendo em vista o disposto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e suas alterações c/c os
arts. 9º e 10 da Lei Municipal nº 8.692, de 31 de dezembro de
2002 e;
CONSIDERANDO a necessidade de direcionar
ações, fomentar programas e projetos que visem o melhoramento da instituição através de um grupo especializado e conhecedor das prioridades da SEMAM;
CONSIDERANDO a importância de estabelecerem-se procedimentos internos para a efetiva implementação
das medidas de compensação ambiental para o licenciamento
de empreendimentos de significativo impacto ambiental.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO GRUPO ESTRATÉGICO ESPECIAL
Art. 1º - Fica criado o Grupo Estratégico Especial
- GEE, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano - SEMAM, que consiste numa equipe multidisciplinar composta por 04 (quatro) servidores, sendo um deles
responsável pela coordenação do grupo, todos a serem nomeados por meio de Portaria do Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo Único - O Grupo Estratégico Especial
terá a seguinte composição:
I - um representante da SEPLA;
II - um representante da PGM;
III - dois representantes da SEMAM.
Art. 2º - Na execução de seus serviços, os componentes do Grupo Estratégico Especial - GEE deverão reunirse no mínimo semanalmente, sem prejuízo da realização de
outras atividades necessárias à consecução de suas atribuições.
Art. 3º - O Grupo Estratégico Especial possui as
seguintes atribuições:
I - A concepção do planejamento estratégico da
SEMAM, o direcionamento de ações, fomento de programas e
de projetos que visem a otimização dos serviços, aperfeiçoamento da gestão administrativa e consecução das metas da
SEMAM na sua missão institucional de proteção e preservação
do meio ambiente;
II - A análise, encaminhamento e acompanhamento dos processos referentes às medidas compensatórias

  

por significativo impacto ambiental, bem como o acompanhamento em todas as suas fases dos respectivos procedimentos;
Art. 4º - No exercício da função prevista no inciso
II do artigo anterior, ao Grupo Estratégico Especial caberá:
I - Identificar a melhor aplicabilidade das medidas
compenstórias, adequando-as às devidas finalidades;
II - Definir os requisitos, as exigências e condicionantes de medidas compensatórias inerentes ao licenciamento ambiental a serem atendidas pelos empreendedores;
III - Propor e definir os Planos de Aplicação referente às medidas compensatórias;
IV - Providenciar as informações necessárias
para a elaboração dos Termos de Compromisso relativos à
compensação ambiental.
CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
Art. 5º - Em Termo de Compromisso firmado com
a SEMAM ficarão consignadas as obrigações que o empreendedor deve cumprir para a efetiva implementação das medidas
compensatórias, observadas as diretrizes previstas no Plano de
Aplicação.
Art. 6º - O Plano de Aplicação deve conter indicações específicas, informações complementares, cronograma
de desembolso e outras condições necessárias à execução
das medidas compensatórias, sendo parte integrante do Termo
de Compromisso tratado no artigo anterior.
Art. 7º - O procedimento das medidas compensatórias será iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente protocolado e numeradas as suas folhas, contendo comunicação interna da COFIS à Assessoria Jurídica ASJUR, informando:
I - A aprovação de projeto por parecer/relatório
técnico da SEMAM ou, nos casos de Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a aprovação do projeto pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente COMAM e respectiva publicação do ato;
II - O valor total do empreendimento;
III - O percentual a ser aplicado;
IV - O valor correspondente às medidas compensatórias.
Parágrafo Único - A comunicação interna endereçada à ASJUR deverá estar acompanhada de cópia do orçamento referente aos custos de implantação do empreendimento
apresentado nos estudos ambientais submetidos ao licenciamento pela SEMAM, bem como dos autos constitutivos do
empreendedor.
Art. 8º - O Termo de Compromisso será lavrado
na ASJUR, devendo nele constar:
I - Dados do empreendedor;
II - O valor a ser desembolsado para a satisfação
das medidas compensatórias, condições de pagamento, os
critérios, a periodicidade de reajustamento dos valores e os
critérios de atualização monetária;
III - Os prazos e vencimentos pertinentes às
obrigações assumidas;
IV - As garantias oferecidas para assegurar o
cumprimento das obrigações constantes do Termo de Compromisso, quando exigidas.
§ 1º - O valor a ser desembolsado pelo empreendedor, na forma estipulada no Termo de Compromisso e Plano
de Aplicação que o integra, será depositado diretamente em
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LIII

FORTALEZA, 29 DE MARÇO DE 2006

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 12007 DE 22 DE MARÇO DE 2006
Institui o Comitê Gestor do Centro da Cidade, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais; e CONSIDERANDO a necessidade de se encontrar uma solução rápida e eficaz para as
intervenções representadas pelos chamados “Beco da Poeira”
e pelo “Centrão”, que estão impedindo a reestruturação e recuperação de parte da área do Centro de Fortaleza. CONSIDERANDO a necessidade de garantir a imediata retomada das
obras do METROFOR. CONSIDERANDO a necessidade de se
assegurar que os trabalhadores permissionários do “Beco da
Poeira” e do “Centrão” conquistem condições de trabalho mais
adequadas e permanentes, sem causar tumulto na circulação
de pessoas e veículos no Centro de Fortaleza. DECRETA: Art.
1° - Fica constituído o Comitê Gestor do Centro de Fortaleza,
composto de nove (9) membros, sendo quatro (4) representantes da Prefeitura, quatro (4) representantes da Associação
Profissional do Comércio de Vendedores Ambulantes e Trabalhadores Autônomos do Estado do Ceará - APROVACE e do
Coordenador do Comitê, de livre nomeação da Prefeita Municipal. § 1° - A representação da Prefeitura Municipal de Fortaleza
será constituída pelas Secretarias do Centro, de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e do Meio Ambiente e Controle Urbano, cujos membros serão indicados por ato da Prefeita Municipal. § 2° - A
representação dos ambulantes permissionários será escolhida
em assembléia geral, convocada pela APROVACE para esse
fim específico, recaindo as designações sobre pelo menos dois
(2) permissionários não integrantes da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal da mesma, e, após a escolha, encaminhados
os nomes à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para
indicação por ato da Prefeita Municipal. Art. 2° - Os serviços
prestados ao Comitê Gestor serão considerados públicos de
alta relevância e não remunerados. Art. 3° - A área de jurisdição
do Comitê Gestor se circunscreverá ao espaço físico limitado
pelas Ruas Pedro Pereira, Tristão Gonçalves, São Paulo e 24
de Maio. Art. 4° - Dentro de sessenta (60) dias, contados de
sua posse, o Comitê Gestor apresentará à Prefeita Municipal
um plano de trabalho contendo os passos a serem seguidos
para a solução definitiva e permanente de todo o impasse físico-administrativo e financeiro representado pelo Beco da Poeira e pelo Centrão. Art. 5° - Aprovado o plano de trabalho, caberá ao Comitê Gestor acompanhar sua execução e, para tanto,
decidir sobre a aplicação dos recursos que tanto a Prefeitura
como a APROVACE colocarem à disposição dos projetos arquitetônicos e socioeconômicos envolvidos no Beco da Poeira e
no Centrão, ressalvados os relativos ao Restaurante Popular,
se ele vier a ser implantado no quadrilátero definido no art. 3°.
Art. 6° - As atividades do Comitê Gestor só se encerrarão,
quando ficar em definitivo acertada a destinação dos permissionários. Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DO

Nº 13.296

GOVERNO MUNICIPAL, em Fortaleza-Ce, aos 22 de março de
2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
*** *** ***
ATO N° 1253/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto n° 11459, de 11.08.03. RESOLVE
atribuir a CECÍLIA MARIA DA SILVA HOLANDA, Assistente
Técnico, a importância de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois
reais), correspondente a 02 (duas) passagens e 02 (duas)
diárias da Região I, para viagem a Recife, para participar do
FPPIR - Fórum Intergovernamental de Promoção de Políticas
Públicas para Igualdade Racial, nos dias 09 e 10.03.06, devendo as despesas correr por conta das Dotações Orçamentárias:
339014.100 - Diárias Civil, 339033.100 - Passagens e Despesas com Locomoção, consignadas ao Gabinete do VicePrefeito, pelo orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de março de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 1689/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 000239/2005. RESOLVE designar, em
substituição, LIBÂNIA MARIA DE SOUSA PAIVA LIMA, como
Conselheira do Conselho Tutelar III do Município de Fortaleza,
símbolo DAS-1, vinculado à Secretaria Executiva Regional III,
no impedimento temporário da titular KARLENE FREITAS DA
CRUZ, no período de 02.01.2006 a 31.01.2006. GABINETE DA
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de março de
2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL.
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 1703/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
tornar nulo e sem efeito o Ato n° 5925/2005, publicado no DOM
de 11.10.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 21 de março de 2006. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 1704/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
considerar vago o cargo de Coordenador da Assessoria de
Planejamento e Coordenação Sistêmica, símbolo DAS.1, integrante da estrutura administrativa do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza - IPEM, em virtude do falecimento do titular
do referido cargo, ROBSON FREITAS PIRES, ocorrido no dia
19.02.2006. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de março de 2006. Luizianne de Oliveira Lins
- PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 1705/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n° 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 12022 DE 28 DE ABRIL DE 2006
Cria Comissão Técnica de Estudo de Plano Diretor e Legislação para regulamentação
da utilização de madeira no
âmbito da Administração Municipal.
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. DECRETA: Art. 1° Por meio deste Decreto cria-se a Comissão Técnica de Estudo
para regulamentação da utilização sustentável de madeira no
âmbito da Administração Municipal Direta, Indireta, Fundacional
e Autárquica, no que diz respeito à aquisição de produtos madeireiros. § 1° - Os produtos madeireiros a serem adquiridos
pela Administração Municipal obedecerão ao disposto no Termo
de Compromisso celebrado, em 28 de abril de 2006, entre o
Município de Fortaleza, a ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE
e a ESPLAR, pelo qual devem tais produtos ter origem apenas
em planos de manejo florestal sustentável aprovado pelo órgão
ambiental competente. § 2° - A Comissão Técnica será composta por representante indicado pelos titulares de cada um
dos seguintes órgãos da Administração Municipal: Comissão
Permanente de Execução das Licitações do Município - CLP,
Procuradoria Geral do Município - PGM, Secretaria do Meio
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMAM e Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, além de um representante da
ESPLAR - ONG parceira nesta Municipalidade, que por sua vez
representa o Greenpeace. § 3° - A Comissão Técnica deverá
reunir-se às quartas-feiras, de 08h00 às 12h00 na sede da
Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano, devendo a
própria Secretaria ficar responsável pela coordenação dos
trabalhos. § 4° - O prazo para conclusão dos trabalhos a seu
encargo é indefinido, tratando-se portanto de uma comissão de
caráter permanente, enquanto existirem atividades relacionadas ao Programa Cidade Amiga da Amazônia. Art. 2° - A Comissão Técnica deverá desenvolver as seguintes atividades: I Estudo e definição de regras para as licitações e compras públicas para aquisição de material e produto madeireiro, de
modo a garantir a sustentabilidade sócio-ambiental; II - Definir
os critérios e procedimentos para o reconhecimento da qualidade ambiental de produtos, serviços ou sistemas de gestão a
serem observados nas licitações feitas pelo Município; III Normatizar e adequar a execução direta ou indireta das obras
públicas para que o consumo de bens ambientais seja o estritamente necessário; IV - Estudo e definição de formas de divulgação quanto à certificação e à importância de consumo de
produtos para o uso de serviços de estabelecimentos em conformidade com a normatização ambiental; V - Desenvolver e
determinar instrumentos para dar suporte técnico à especificação de bens e serviços a serem adquiridos ou contratados pela
Administração Municipal, observada a Legislação Federal e
Municipal de Licitações e Contratos; VI - Estabelecer parcerias
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necessárias à efetivação do desenvolvimento do programa; VII
- Fiscalizar ou criar sistema que fiscalize a autenticidade da
documentação apresentada durante o processo de licitação ou
compra de madeira e subprodutos de madeira, pela administração direta, indireta ou por terceiros. Art. 3° - Deverão ser
elaborados relatórios periódicos com as deliberações tomadas
pela Comissão, visando a urgente implementação das medidas
propostas. Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Fortaleza, 28 de abril de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO N° 8141/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 9146/2005. RESOLVE designar, em
substituição, JOSÉ JURANILDO UCHÔA, como Conselheiro do
Conselho Tutelar V do Município de Fortaleza, símbolo DAS.1,
vinculado à Secretaria Executiva Regional V, no impedimento
temporário da titular EDNA MARIA TEIXEIRA, que se encontrava afastada no período de 22.08.2005 a 15.09.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de
dezembro de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO N° 8142/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n° 9146/2005. RESOLVE designar, em
substituição, JOSÉ JURANILDO UCHÔA, como Conselheiro do
Conselho Tutelar VI do Município de Fortaleza, símbolo DAS.1,
vinculado à Secretaria Executiva Regional VI, no impedimento
temporário do titular SEBASTIÃO DA SILVA VERAS, que se
encontrava de férias regulamentares no período de 19.09.2005
a 30.09.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de dezembro de 2005. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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ATO N° 2267/2006 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que dispõe o Decreto n° 11459, de 11.08.03. RESOLVE
atribuir a OLINDA MARIA DOS SANTOS, Presidenta, a importância de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), correspondente a 03 (três) diárias, da Região II, para viagem a
Brasília e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar de reunião de iniciativa do Ministério das Cidades, para tratar sobre convênio de
recursos para habitações populares de interesse social, e acompanhar a Senhora Prefeita na IX Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, nos dias 25 e 26.04.2006, devendo as
despesas correr por conta da Dotação Orçamentária:
16.122.0002.2002.0026, Elemento de Despesa: 339014.100 Diárias Civil, 339033.100 - Passagem e Despesas com Locomoção, consignadas a Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, pelo orçamento vigente.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
18 de abril de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA
DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
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Dispõe sobre a obrigatoriedade
da apresentação de Certificado
emitido pela EMBRATUR, pelas
empresas que específica, e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1° - As empresas prestadoras de serviços de agenciamento, organização,
promoção e execução de programas de turismo, passeios,
excursões, bem como guias de turismo e congêneres, para
poderem funcionar no município, deverão estar cadastradas
junto à Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR). Art. 2° Os interessados deverão apresentar ao órgão competente da
municipalidade certificado ou documento competente expedido
pela EMBRATUR, comprovando cadastramento e capacitação
técnica para desempenho de suas funções. Art. 3° - No ato da
renovação do alvará, o interessado terá que apresentar o documento emitido pela EMBRATUR, renovando-o ao término de
sua validade. Art. 4° - As empresas que vierem a se instalar ou
que já estejam operando no Município terão o prazo de 60
(sessenta) dias para regularizar sua situação. Art. 5° - A não
observância desta Lei acarretará ao infrator as seguintes penalidades: § 1° - Multa correspondente a 1.000 (mil) UFIR’s (Unidade Fiscal de Referência) e fixação do prazo máximo de 60
(sessenta) dias para apresentar documento hábil que comprove
cadastramento junto à EMBRATUR. (VETADO). § 2° - Revogação do alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Art. 6° - Excluem-se das exigências de cadastro junto à EMBRATUR, referido nesta Lei, as empresas de
transportes que eventualmente alugam ônibus para excursões
promovidas por pessoas físicas ou jurídicas, não ligadas a
turismo, com finalidades esportivas, culturais ou religiosas. Art.
7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 de setembro de 2002.
  

    
Institui a Conferência Municipal
de Meio Ambiente (CMMA).
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1° - Fica instituída a Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA), que
é o foro municipal de debate sobre o meio ambiente, com amplo acesso a todas as pessoas físicas e entidades interessadas, devendo participar, necessariamente, todos os setores da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) e representantes de cada Secretaria, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e/ou fundação do Município. Parágrafo
Único - Serão formalmente convidados os órgãos federais e
estaduais de meio ambiente, o Ministério Público Federal e o
Estadual, com atuação no município de Fortaleza. Art. 2° - A



 

Conferência Municipal de Meio Ambiente terá por finalidade: I identificar e avaliar os problemas ambientais no município; II propor diretrizes para a política municipal de meio ambiente; III
- propiciar a discussão dos problemas ambientais do município
pela sociedade civil e pela administração pública. Art. 3° - A
CMMA reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois) anos ou extraordinariamente em qualquer data, integrada por representantes de vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo Municipal. Art. 4° - A CMMA deverá ser precedida de préconferências nas Secretarias Executivas Regionais, levadas a
efeito pela Comissão Organizadora, podendo ter debates temáticos estruturados por entidades, movimentos e órgãos ligados
às questões ambientais. Art. 5° - A CMMA reunir-se-á, obrigatoriamente, no primeiro semestre do primeiro ano de mandato do
Prefeito Municipal, com o objetivo de subsidiar a elaboração do
Plano Municipal de Meio Ambiente. § 1° - A Conferência Municipal de Meio Ambiente terá sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM). § 2° - A Conferência terá o apoio logístico da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente ou de terceiros a quem se delegar a tarefa, devendo
a referida Secretaria fazer a previsão orçamentária adequada.
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03 de setembro de
2002.   



  

“Institui a Comissão Técnica de
Acompanhamento da Implantação do Cartão Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de
Saúde - SMS, e dá outras providências.”
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O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 76,
incisos VI, IX e XII, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza;
CONSIDERANDO as disposições da Lei n° 8.608, de 26 de
dezembro de 2001 que dispõe sobre a nova organização administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no esforço contínuo de adequação de modelos estruturais às políticas e estratégias da ação governamental. DECRETA: Art. 1° - Fica instituída a Comissão Técnica de Acompanhamento da Implantação
do Cartão Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde SMS, com a finalidade de otimizar o atendimento adequado ao
Cidadão. Art. 2° - A Comissão será composta de 07 (sete)
membros, aos quais será atribuída gratificação pela execução
de trabalho técnico relevante, prevista no artigo 103, inciso XIII,
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, correspondente aos Cargos em Comissão especificados a seguir:
DENOMINAÇÃO DO
CARGO
Coordenador
Assistente Técnico
Auxiliar Técnico
TOTAL

SIMBOLOGIA

QUANTIDADE

DAS.1
DAS.2
DAS.3
-

01
04
02
07

Art. 3° - Fica preservada a remuneração dos servidores municipais, integrantes da Comissão de que trata este Instrumento
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“Bem aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
Prefeita de Fortaleza
JOSÉ CARLOS VENERANDA
Vice-Prefeito
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
CRIADA PELA LEI N° 461 DE 24 DE MAIO 1952

S E C R E TA R I A D O
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DEODATO JOSÉ RAMALHO JÚNIOR
Procuradoria Geral do Município

LUIZ ODORICO M. DE ANDRADE
Secretaria Municipal de Saúde

MARIANO ARAÚJO FREITAS
Secretaria Executiva Regional I

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento

IDEVALDO DA SILVA BODIÃO
Secretaria Municipal de Educação e
Assistência Social

ROGÉRIO DE ALENCAR A. PINHEIRO
Secretaria Executiva Regional II

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria de Administração do
Município

LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Secretaria Municipal de Desenvolv.
Urbano e Infra-Estrutura

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretaria de Finanças do Município

ANA MARIA DE C. FONTENELE
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano

JOSÉ DE FREITAS UCHOA
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES
Secretaria de Defesa do Consumidor PROCON-Fort.

RAIMUNDO MARCELO C. DA SILVA
Secretaria Executiva Regional III

MARIA IVETE MONTEIRO
Diretora

FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
Secretaria Executiva Regional IV
LUIZ ANTÔNIO ORIÁ FERNANDES
Secretaria Executiva Regional V
PAULO BARRETO RIBEIRO MINDÊLLO
Secretaria Executiva Regional VI

II - de créditos tributários decorrentes de obrigações principais ou acessórias, bem como os acréscimos moratórios sobre eles incidentes.
Art. 4º - Para fins de pagamento da GEFAT, no
caso de férias, 13º (décimo terceiro) salário ou de afastamento
por licenças previstas em lei, exceto para tratar de interesses
particulares, para exercer mandato eletivo ou para exercer
cargos em comissão e funções gratificadas fora do âmbito da
Secretaria de Finanças, será considerada a média da gratificação percebida pelo servidor nos 12 (doze) meses que precederem a concessão das mesmas.
Parágrafo Único - Caso não tenham transcorridos 12 (doze) meses da instituição da GEFAT e ocorra qualquer das situações do caput deste artigo, considera-se para
cálculo a média da gratificação recebida nos meses após a
implantação da GEFAT.
Art. 5º - O Auditor de Tributos Municipais nomeado para exercer função de confiança, cargo em comissão ou
integrar o Contencioso Administrativo Tributário, fará jus ao
percentual a que se refere o inciso I, alínea a, do art. 2º desta
lei, e àquele efetivamente alcançado pelo cumprimento das
metas, conforme estipulado no inciso I, alínea b, do art. 2º
desta lei, até que cessem as atividades.
§ 1º - O ato que designar o auditor de tributos
municipais para a realização de perícias, vistorias, atividades
especiais e/ou para composição de grupos de trabalho poderá
estabelecer que o pagamento do valor a que se refere o inciso
I, do art. 2º desta lei seja atribuído, integral ou parcialmente,
tendo como critérios a natureza, a complexidade e o tempo
necessário para a realização do trabalho, na forma do regulamento.
§ 2º - Fica assegurado ao Auditor de Tributos
Municipais, na forma do caput e do § 1º deste artigo, após a
cessação das atividades, o pagamento da média da GEFAT
percebida no período, até a apuração do trimestre subseqüente.
Art. 6º - A GEFAT será incorporada aos proventos
de aposentadoria e às pensões pagas aos pensionistas dos
servidores, em efetivo exercício do cargo ou função, a partir do
início da vigência desta lei, na proporcionalidade do tempo de
sua contribuição previdenciária.
Art. 7º - A administração fazendária disponibilizará aos servidores abrangidos por esta lei tarefas necessárias
que possibilitem alcançar de forma integral a GEFAT, na forma
do regulamento.
Art. 8º - As verbas remuneratórias auferidas pelo
servidor através da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à
Arrecadação Tributárias (GEFAT) não fazem quitação de outros

AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
(0XX85) 3494.5886
Fax: (0XX85) 3494.0116
CEP: 60.425-680 FORTALEZA - CEARÁ

direitos constitucionais trabalhistas ou estatutários assegurados
aos servidores designados nesta lei, inclusive salário-família,
adicional por serviços penosos, insalubres ou perigosos, adicional por anuência de tempo de serviço, bem como adicional
noturno e horas extras trabalhadas.
Art. 9º - Aos Auditores de Tributos Municipais,
lotados na Secretaria de Finanças do Município, é devida, a
título de ajuda de custo mensal, indenização de gastos com
locomoção e transporte nas atividades de fiscalização e arrecadação de tributos, conforme estipulado em regulamento.
Art. 10 - A gratificação estipulada no art. 11 da
Lei nº 6.469, de 14 de junho de 1989, passa a ser devida integralmente aos Auditores de Tributos da Secretaria de Finanças
do Município de Fortaleza.
Art. 11 - As despesas decorrentes da execução
desta lei, relativamente à GEFAT, serão feitas a conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Finanças, podendo a Chefe do Poder Executivo suplementá-las, no caso de
serem insuficientes.
Art. 12 - O Poder Executivo terá o prazo de 60
(sessenta) dias contados da vigência desta lei para regulamentar seus dispositivos.
Art. 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em
contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de setembro de 2005.
Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 11876 DE 01 DE SETEMBRO DE 2005
Convoca a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de
Fortaleza e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 76, inciso VI da Lei
Orgânica do Município e os artigos 1, 2 e 3 da Lei nº 8649, de
03 de setembro de 2002 (publicada no DOM em 11 de setembro de 2002).
DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza, a se realizar nos dias 21

Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA MUNICIPAL
*** *** ***
DECRETO Nº 11880 DE 01 DE SETEMBRO DE 2005
Autoriza o Procurador Geral do
Município a realizar acordos
nas Execuções Fiscais, nos
termos da legislação vigente.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 76, inciso
IV, da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da Lei nº
8948 de 05 de agosto de 2005.
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado o Procurador Geral do
Município a celebrar acordos nas Execuções Fiscais em que a
Fazenda Pública Municipal seja exeqüente ou executada.
Parágrafo Único - A autorização conferida por
este decreto é pressuposto de forma do ato, e não prescinde
das demais disposições legais referentes ao mérito da transação.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA, em 01 de setembro
de 2005.
Luizianne de Oliveira Lins
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
*** *** ***

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 49/2005.
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.
OBJETO: Contratação de empresa, pessoa jurídica para execução do serviço de transporte, disponibilizando veículos de passeio, utilitários e motos, zero quilômetro,
para os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal
de Fortaleza, incluindo motorista ou motoqueiro para
cada veículo conforme a necessidade, como também
combustível, para o período de 12 meses, podendo
ser prorrogado nos limites da lei.
O Pregoeiro comunica aos licitantes e demais
interessados que às 13h30 do dia 14 de setembro de 2005,
dará continuidade ao procedimento licitatório referente ao processo em epígrafe. Fortaleza, 09 de setembro de 2005. Carlos
Alberto Coelho Leitão - PREGOEIRO.
*** *** ***
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ATO Nº 5202/2005 - 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 fundamentada no art. 330 da Consolidação da
Legislação Tributária do Município, aprovada pelo Decreto nº
10.827, de 18 de julho de 2000, que disciplina a transação
judicial entre a Fazenda Municipal e o sujeito passivo da legislação tributária, mediante concessões mútuas, objetivando o
término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário.
RESOLVE autorizar o Procurador Geral do Município de Fortaleza a firmar transação judicial com SUL AMÉRICA SERVIÇOS
MÉDICOS S/A - SULAMED, com base no “caput” do artigo 3º
da Lei nº 8.126 de 26.12.97, com a nova redação que lhe foi
dada pela Lei nº 8.177 de 15.07.1998, nos autos do Processo
nº 97.02.07759-1, que tramita pela 2ª Vara de Execuções Fiscais. O valor do crédito tributário é de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), incluindo-se neste valor o principal, correção monetária, juros, multas e honorários advocatícios no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
Por este acordo ficam quitadas as CDA’s nºs 282/97 a 290/97,
no total de nove (09) CDA’s, que instruem o processo de execução acima referido, ficando desta forma extinto o Processo
de Execução nº 97.02.07759-1 da 2ª VEF e demais processos
correlatos. PAÇO MUNICIPAL, em 08 de setembro de 2005.
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.

>

e 22 de outubro de 2005, sob a Coordenação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza SEMAM.
Art. 2º - A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza terá como tema as Políticas Ambientais e a
Construção da Agenda 21 no município.
Art. 3º - A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza terá as seguintes finalidades:
I - identificar e avaliar os problemas ambientais
no município;
II - propor diretrizes para a Política Municipal de
Meio Ambiente;
III - propiciar a discussão dos problemas ambientais do município pela Sociedade Civil e pela Administração
Pública;
IV - concluir o processo de instalação e eleição
dos membros efetivos do Fórum da Agenda 21 de Fortaleza.
Art. 4º - A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza será presidida pelo Secretário Municipal de
Meio Ambiente e Controle Urbano e, na sua ausência ou impedimentos eventuais, na forma prevista no item I, do art. 2º do
Decreto nº 11812 de 29 de abril de 2005.
Art. 5º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Fortaleza - COMAM expedirá o regimento da 1ª Conferência
Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza, após o acolhimento
de uma proposta preliminar a ser elaborada pelo Fórum da
Agenda 21 de Fortaleza.
Parágrafo Único - O regimento disporá sobre a
organização e funcionamento da 1ª Conferência Municipal de
Meio Ambiente de Fortaleza, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos delegados e dos membros efetivos da
Coordenação e do Fórum da Agenda 21 de Fortaleza.
Art. 6º - As despesas com a realização da 1ª
Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza correrão
por conta dos recursos orçamentários do Fundo Municipal de
Meio Ambiente - FUNDEMA.
Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fortaleza, 01 de setembro de 2005.

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 3
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FORTALEZA, 12 DE SETEMBRO DE 2005

AVISO DE
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 52/2005.
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.
OBJETO: Contratação de empresa pessoa jurídica para a execução dos serviços nas categorias profissionais descriminadas no Anexo I deste edital para a Secretaria
Executiva Regional V e para a Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, por um período de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei.
O Pregoeiro comunica aos licitantes e demais
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO - CRA/CE encontrando-se a respectiva
resposta e documento à disposição dos interessados nos autos
do aludido Pregão na Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza-Ce.,
fones: 3452.3470 e 3452.3471. Fortaleza, 09 de setembro de
2005. Carlos Alberto Coelho Leitão - PREGOEIRO.
*** *** ***
AVISO DECISÃO DE RECURSO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 03/2005.
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LV

FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2007

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 12295 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007
Convoca a 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de
Fortaleza e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art, 83, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município e os artigos 1º, 2º e 3° da Lei n° 8.649,
de 03 de setembro de 2002, publicada no DOM em 11 de setembro de 2002. DECRETA: Art. 1º - Fica convocada a 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza, a realizar-se
nos dias 07 e 08 de dezembro de 2007, sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano SEMAM. Art. 2º - A 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente
de Fortaleza seguirá procedimentos e recomendações do Ministério do Meio Ambiente e do Conselho de Política e Gestão
do Meio Ambiente - CONPAM, desenvolvendo seus trabalhos a
partir do tema "A Cidade e as Mudanças Climáticas”. Art. 3º - A
2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza terá
as seguintes finalidades: I - Identificar e avaliar os problemas
ambientais no município; II - Propor diretrizes para a Política
Municipal de Meio Ambiente; III - Propiciar a discussão dos
problemas ambientais do município pela Sociedade Civil e pela
Administração Pública. Art. 4º - Fica Instituída a CoordenaçãoExecutiva da 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de
Fortaleza, que terá a seguinte composição: I - 03 (três) representantes da Comissão Fortaleza Bela; II - 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle
Urbano; III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento de Fortaleza; IV - 01 (um) representante de cada Secretaria Executiva Regional; V - 01 (um)
representante da Agência Reguladora de Fortaleza. § 1º - Os
membros da Coordenação-Executiva da 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza exercerão suas atribuições sem prejuízo de suas atividades normais e sem direito à
percepção de qualquer gratificação. § 2° - Os representantes
dos órgãos e secretarias serão indicados por ato dos respectivos titulares, cabendo a um dos representantes da Comissão
Fortaleza Bela a Coordenação Executiva dos trabalhos. Art. 5º A Comissão Preparatória da 2ª Conferência Municipal de Meio
Ambiente de Fortaleza terá a seguinte composição: I - 06 (seis)
representantes do Poder Público; II - 01 (um) representante de
organizações não-governamentais ambientalistas; III - 01 (um)
representante de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores;
IV - 01 (um) representante do setor empresarial; V - 04 (quatro)
representantes de Movimentos sócio-ambientais. Art. 6º - Os
segmentos abaixo relacionados deverão realizar suas PréConferências, até o dia 05 de dezembro de 2007, com, a finalidade de escolher os delegados que irão compor a 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente: I - Gestores públicos, executivo e legislativo municipal; II - Movimentos sócio-ambientais; III Trabalhadores, representados por suas entidades sindicais; IV - Setor empresarial; V - Organizações não-governamentais com
atuação na área ambiental. Art. 7º - A 2ª Conferência Municipal

Nº 13.700

de Meio Ambiente de Fortaleza terá 600 (seiscentos) delegados
representando os segmentos sociais dispostos no artigo anterior, que observarão a seguinte proporção: I - Gestores Públicos municipais, estaduais e federais, do executivo e do legislativo municipal: 40% (240 delegados(as)); II - Movimentos sócioambientais: 30% (180 delegados(as)); III - Trabalhadores representados por suas entidades sindicais: 10% (60 delegados(as)); IV - Setor empresarial: 10% (60 delegados(as)); V Organizações não-governamentais com atuação na área ambiental: 10% (60 delegados(as)). Parágrafo Único - Os delegados da 3ª Conferência Estadual de Meio Ambiente serão escolhidos dentre os delegados da 2ª Conferência Municipal de
Meio Ambiente, observando-se a mesma proporção estabelecida neste artigo para cada segmento social representado. Art. 8°
- A 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza
será presidida pelo Titular da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM e, na sua ausência ou
impedimentos eventuais, por seu substituto legal, na forma
prevista no item I, do art. 2° do Decreto 11812 de 29 de abril de
2005. Art. 9º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente COMAM, expedirá o regimento da 2ª Conferência Municipal de
Meio Ambiente de Fortaleza, após o acolhimento de uma proposta preliminar a ser elaborada pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM. Parágrafo Único O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da
2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos delegados.
Art. 10 - As despesas com a realização da 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza correrão por conta dos
recursos orçamentários do Município de Fortaleza e parcerias
firmadas com outras instituições. Art. 11 - Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 19 de novembro de 2007. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 8587/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
dispensar, MÔNICA SARAIVA ALMEIDA, como Membro, remuneração equivalente ao símbolo DAS.1, da Comissão Permanente de Licitação, vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir
de 01.08.2007. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 16 de novembro de 2007. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 8588/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
dispensar, ANDRÉ DE MENEZES GONÇALVES, como Membro, remuneração equivalente à simbologia DNS.2, da Comissão do Plano de Cargos e Carreiras dos Recursos Humanos da
Educação, vinculada a Secretaria Municipal de Educação SME, a partir de 01.08.2007. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 de novembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
*** *** ***
ATO Nº 8589/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 6.794, de
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Altera a Lei nº 8.048, de 24 de
julho de 1997, que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - O art. 2º
da Lei nº 8.048/97 passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º O
COMAM, como órgão colegiado diretamente vinculado ao Prefeito Municipal, atuará em nível consultivo e deliberativo, em
questões relativas à política municipal de meio ambiente.” Art.
2º - Os incisos III e VIII do art. 3º da Lei nº 8.048/97 passam a
ter a seguinte redação: “III - colaborar com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM);
..................................... VIII - aprovar, previamente, o licenciamento de atividades, obras e empreendimentos de maior complexidade, conforme parecer técnico da Coordenadoria de
Fiscalização e Controle da SEMAM, ou aqueles cuja implantação necessite da elaboração de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio
Ambiente (RIMA).” Art. 3º - O art. 4º da Lei nº 8.048/97 passa a
ter a seguinte redação: “Art. 4º A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) suprirá o Conselho
Municipal de Meio Ambiente (COMAM) dos recursos financeiros, humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento.” Art. 4º - O art. 5º da Lei nº 8.048/97 passa a ter a seguinte
redação: “Art. 5º Comporão o COMAM, como Conselheiros, os
titulares ou representantes dos seguintes órgãos e entidades: I
- Como membros natos: a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM); b) Secretaria Municipal de
Infra-estrutura e Desenvolvimento Urbano (SEINF); c) Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLA); d) Secretaria Municipal
de Saúde (SMS); e) Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS); f) Secretarias Executivas Regionais
(SERs); g) Procuradoria-Geral do Município (PGM); h) Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCET); i) Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB); j) Empresa Técnica de
Transportes Urbanos S.A. (ETTUSA); l) Autarquia Municipal de
Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania (AMC); m) Comissão de Habitação (COMHAB); n) Coordenadoria de Políticas
Ambientais da SEMAM; o) Comissão de Urbanismo e Meio
Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza. (VETADO). II Como membros representantes: a) Superintendência Estadual
de Meio Ambiente do Ceará (SEMACE); b) Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA); c) Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza; d) Universidade Federal do Ceará
(UFC); e) Universidade Estadual do Ceará (UECE); f) Instituto
de Arquitetos do Brasil (IAB); g) Associação dos Geógrafos do
Brasil (AGB); h) Sociedade Cearense de Defesa da Cultura do
Meio Ambiente (SOCEMA); i) Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (FIEC); j) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); l) Associação Comercial do
Ceará (ACC); m) Associação das Empresas Construtoras do



  

Estado do Ceará (ASSECON); n) Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (SINDUSCON); o) Associação Cearense dos Engenheiros Civis (ACEC); p) Federação dos Bairros
e Favelas de Fortaleza (FBFF); q) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA); r) Ministério Público
do Ceará - Procuradoria-Geral da Justiça. III - Como membros
convidados: a) entidades representativas da sociedade civil,
com reconhecida atuação em ecologia e meio ambiente. § 1º A Presidência do COMAM será exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano. § 2º - O Secretário
Municipal de Planejamento substituirá o Presidente nas suas
faltas e impedimentos. § 3º - O exercício do mandato de Conselheiro do COMAM não será remunerado, mas considerado
como prestação de serviços relevantes ao Município. § 4º - Os
Conselheiros membros representantes, cada um com seus
respectivos suplentes, terão mandato de 2 (dois) anos e serão
designados por ato do Prefeito, através da indicação feita pelos
dirigentes dos órgãos ou entidades representadas, podendo ser
reconduzidos por igual período. § 5º - O Presidente do
COMAM, por sua iniciativa ou sugestão dos membros do
Conselho, poderá convidar representantes de órgãos técnicos
ou especialistas para participarem de debates/seminários
promovidos pelo Conselho. § 6º - Os membros integrantes do
COMAM deverão ser previamente cientificados das datas das
reuniões com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por meio
de ofício, acompanhado da pauta da reunião e a documentação
respectiva. § 7º - A reunião do COMAM poderá também ser
convocada em caráter extraordinário, a pedido de, pelo menos,
2/3 (dois terços) dos membros representantes, através de ofício
dirigido ao Presidente do COMAM, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, acompanhado da documentação sobre o
assunto a ser tratado. § 8º - Os membros convidados não terão
direito a voto. § 9º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente
do Município (COMAM) poderá constituir Câmaras Técnicas
para realização de estudos e discussões técnicas sobre matérias de relevante interesse público.” Art. 5º - O art. 6º da Lei nº
8.048/97 passa a ter a seguinte redação: “Art. 6º A Secretaria
Executiva do COMAM será vinculada à Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM, tendo suas atribuições definidas
no Regimento Interno do referido Conselho, e seu titular perceberá remuneração correspondente ao cargo comissionado com
simbologia DAS-1.” Art. 6º - O art. 7º da Lei nº 8.048/97 passa a
ter a seguinte redação: “Art. 7º O Secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Lei,
submeterá à deliberação do Conselho proposta de alteração de
seu Regimento Interno, que será baixado por ato do Prefeito.”
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 19 de maio de
2003.   

  



Autoriza o estabelecimento de
convênio com a Universidade
Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará, visando à utilização de suas bibliotecas.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o Po-
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desenvolvidas ...... 05 (cinco) pontos; II - adequação do treinamento à formação do servidor ...... 04 (quatro) pontos; III - maior tempo de serviço no município ...... 03 (três) pontos; IV - não
estar matriculado em outro curso ...... 02 (dois) pontos. V - não
ter concluído nenhum outro curso de pós-graduação ...... 01
(um) ponto. Art. 5º - Os servidores públicos matriculados nos
cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano - SEMAM, assinarão termo de compromisso
prevendo a não desistência ou trancamento dos mesmos, salvo
motivo de força maior, sob pena de restituição do montante
investido pela administração, corrigido monetariamente. Parágrafo Único - O servidor público municipal deverá entregar a
monografia ou tese exigida pela coordenação do curso no
prazo estipulado pela mesma, sob pena de restituir os recursos
financeiros já investidos pela SEMAM, salvo motivo de força
maior, devidamente justificado, ficando a decisão a cargo do
titular da Secretaria. Art. 6º - Em caso de não previsão no Convênio firmado acerca da necessidade de afastamento de servidor, em horário de trabalho, para a realização de atividades
inerentes ao curso, o funcionário deverá apresentar solicitação,
por escrito, e comprovação da necessidade, com antecedência
mínima de 72h à SEMAM. Parágrafo Único - O afastamento de
servidor, plenamente justificado, pelo motivo estipulado acima,
não deverá acarretar prejuízo na percepção de seus proventos
mensais. Art. 7º - A assinatura do convênio a que se refere o
art. 2º deste Decreto está condicionado à existência de recursos financeiros próprios do FUNDEMA. Art. 8º - Este Decreto
entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 01 de agosto de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.076, DE 01 DE AGOSTO DE 2006
Regulamenta a Lei nº 8.707 de
19 de maio de 2003, que alterou a Lei nº 8.048, de 24 de junho de 1997 que criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 76, VI e
XII, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO que a
Lei Municipal nº 8.692, de 31 de dezembro de 2002 redefiniu as
novas atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano - SEMAM. CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 8.707, de 19 de maio de 2003, modificou as competências e a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente COMAM. CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei Municipal nº 8.707, de 19 de maio de 2003, o Conselho Municipal de
Meio Ambiente - COMAM, passou a ter natureza consultiva e
deliberativa em matéria ambiental. DECRETA: CAPÍTULO I DO OBJETIVO. Art. 1º - Este Decreto regulamenta o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
instituído pela Lei nº 8.048, de 24 de junho de 1997, alterada
pela Lei nº 8.707, de 19 de maio de 2003. Parágrafo Único - A
expressão Conselho Municipal de Meio Ambiente e a sigla
COMAM se equivalem. CAPÍTULO II - DA FINALIDADE. Art. 2º
- O COMAM, criado pela Lei nº 8.048, de 24 de junho de 1997,
alterada pela Lei nº 8.707, de 19 de maio de 2003, integra o
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, como órgão
colegiado local, de acordo com o inciso VI, artigo 3º, do Decreto Federal nº 99.274, de 6 de junho de 1990, vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com atribuições
de órgão consultivo e deliberativo, para atuar nas questões
relativas à política de meio ambiente estabelecida pelo Município de Fortaleza, competindo-lhe em especial: I - deliberar
sobre as diretrizes gerais da política municipal de meio ambiente; II - acompanhar a implantação e execução das ações relativas a política municipal de meio ambiente; III - colaborar com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano -
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SEMAM, e com outros órgãos públicos e entidades particulares
na solução dos problemas ambientais do Município; IV - definir
medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, visando à
proteção, preservação, conservação e recuperação do meio
ambiente; V - estimular a realização de campanha educativa
para mobilização da opinião pública em favor da proteção,
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; VI
- promover e estimular a celebração de consórcio intermunicipal, visando à proteção, preservação, conservação e recuperação da vida ambiental das bacias hídricas que ultrapassem os
limites do Município de Fortaleza; VII - promover e estimular a
celebração de convênios, ajustes e acordos com entidades
públicas e privadas, nacionais ou internacionais, para a execução de atividades ligadas aos seus objetivos; VIII - aprovar
previamente, o licenciamento de atividades, obras e empreendimentos de maior complexidade, conforme parecer técnico da
Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM, ou aqueles
cuja implantação necessite da elaboração de prévio Estudo de
Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto
sobre o Meio Ambiente - RIMA; IX - propor normas, critérios e
padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do
meio ambiente, visando à proteção, preservação, conservação,
recuperação e utilização dos recursos ambientais; X - manter
intercâmbio com órgãos congêneres municipais, estaduais e
federais, objetivando a troca de subsídios técnicos e informações pertinentes à defesa do meio ambiente; XI - auxiliar a
Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM, na implantação e execução da política municipal de meio ambiente; XII sugerir à Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM, a
realização de auditoria ambiental e suspensão das atividades
poluidoras, contaminadoras e degradadoras do meio ambiente;
XIII - deliberar sobre a formação de Câmaras Técnicas; XIV executar outras atividades correlatas. CAPÍTULO III - DA
COMPOSIÇÃO. Art. 3º - Integram o COMAM: I - Presidência; II
- Membros natos e representantes, que formam o Colegiado; III
- Secretaria Executiva. Art. 4º - A presidência do COMAM será
exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM. Parágrafo Único - O Secretário Municipal
de Planejamento e Orçamento substituirá o Presidente nas
suas faltas e impedimentos. Art. 5º - O Presidente do COMAM,
por sua iniciativa ou sugestão dos membros do Conselho, poderá convidar representantes de órgãos técnicos ou especialistas para participarem de debates/seminários promovidos pelo
Conselho. Art. 6º - Integram o COMAM, como conselheiros, os
titulares ou representantes dos seguintes órgãos e entidades: I
- Como membros natos: a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM; b) Secretaria Municipal de
Planejamento e Orçamento - SEPLA; c) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF; d) Secretaria Municipal de Saúde - SMS; e) Secretaria Municipal de
Educação e Assistência Social - SEDAS; f) Secretarias Executivas Regionais - SER's; g) Procuradoria Geral do Município PGM; h) Fundação de Cultura, Esporte e Lazer - FUNCET; i)
Empresa Municipal de Limpeza Urbana - EMLURB; j) Empresa
Técnica de Transporte Urbano S/A - ETTUSA; k) Autarquia
Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania - AMC;
I) Comissão de Habitação - COMHAB; m) Coordenadoria de
Políticas Ambientais da SEMAM; II - Como membros representantes: a) Superintendência Estadual de Meio Ambiente do
Ceará - SEMACE; b) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; c) Comissão do
Meio Ambiente e Urbanismo da Câmara Municipal de Fortaleza; d) Universidade Federal do Ceará - UFC; e) Universidade
Estadual do Ceará - UECE; f) Instituto de Arquitetos do Brasil IAB; g) Associação dos Geógrafos do Brasil - AGB; h) Sociedade Cearense de Defesa da Cultura do Meio Ambiente SOCEMA; i) Federação das Indústrias do Estado do Ceará FIEC; j) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES; k) Associação Comercial do Ceará - ACC; I)
Associação das Empresas Construtoras do Estado do Ceará ASSECON; m) Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Ceará - SINDUSCON; n) Associação Cearense dos Engenheiros Civis - ACEC; o) Federação dos Bairros e Favelas de Fortaleza - FBFF; p) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
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conselheiros e convidados, mantendo a ordem de inscrição e
estabelecendo o tempo necessário; III - submeter à votação,
nas reuniões, os assuntos e matérias a serem decididas pelos
conselheiros, intervindo na ordem dos trabalhos sempre que se
fizer necessário; IV - despachar e assinar as resoluções, moções, normas, instruções, aprovações prévias e outros expedientes, para conhecimento dos conselheiros, órgãos, entidades e demais interessados na consecução dos objetivos do
COMAM, inclusive assuntos para publicação na imprensa e no
Diário Oficial do Município; V - fazer cumprir as deliberações do
Colegiado; VI - designar relatores ad referendum do Colegiado;
VII - propor ao Colegiado, na última reunião do ano, o calendário de reuniões para o exercício seguinte; VIII - representar o
COMAM perante a sociedade em geral, órgãos e entidades do
poder público; IX - propor e aprovar a criação de Câmaras
Técnicas, mediante prévia aprovação do Colegiado por maioria
simples; X - apurar e proclamar os resultados das votações do
Colegiado; XI - zelar pelo cumprimento deste Regimento Interno; XII - resolver, ad referendum do Colegiado, os casos omissos deste Regimento Interno, submetendo-o à apreciação do
Chefe do Poder Executivo Municipal. § 1º - O Presidente do
COMAM poderá requisitar na forma da Lei, aos órgãos da
administração direta e indireta do Município, pessoal técnico e
administrativo, que ficará à disposição da Secretaria Executiva
do COMAM; § 2º - O Presidente do COMAM poderá solicitar a
contratação de Consultoria especializada para realização de
estudos, quando se tratar de assunto ou matéria de notória
complexidade na área do meio ambiente. Art. 11 - O Colegiado
é órgão máximo de deliberação do COMAM possuindo as seguintes atribuições: I - votar nas reuniões plenárias; II - apreciar
os atos da Presidência e da Secretaria Executiva; III - debater e
discutir os assuntos apresentados; IV - aprovar o calendário
anual das reuniões; V - aprovar a criação de Câmaras Técnicas, para tratar de assuntos técnicos e de interesse do
COMAM; VI - propor alteração do Regimento Interno, que será
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal para
apreciação; VII - discutir e propor ao poder Executivo Municipal
a aprovação de normas de sua competência, necessárias à
regulamentação e implementação da política municipal de meio
ambiente, em especial no que diz respeito ao licenciamento de
atividades, obras e empreendimentos de impacto local; VIII apreciar os pareceres técnicos encaminhados pela Secretaria
Executiva do COMAM, no que diz respeito ao licenciamento de
atividade, obras e empreendimentos de impacto ambiental
local; IX - aprovar, através de resoluções, propostas de normas,
critérios e padrões relativos ao controle, fiscalização e manutenção da qualidade do meio ambiente, objetivando ao uso
racional dos recursos naturais encaminhadas pela SEMAM; X requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência e à Secretaria Executiva; XI - pedir vistas de processos
em pauta, justificando o seu pedido, que deverá ser aprovado
por dois terços do Colegiado, devendo os autos serem devolvidos a Secretaria Executiva no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de responsabilização administrativa, civil e penal; XII - relatar e
apresentar matérias que lhe forem distribuídas dentro dos prazos fixados pelo Colegiado; XIII - propor temas e assuntos à
deliberação do plenário bem como reuniões extraordinárias;
XIV - desempenhar outras atribuições inerentes que decorram
das disposições deste Decreto ou que lhe forem delegadas
pela Presidência. Art. 12 - O COMAM, através de seu Colegiado, poderá deliberar sobre matérias de sua competência sujeitas à votação, sendo seus atos formalizados através de: 1 RESOLUÇÃO - quando se tratar de matéria ambiental submetida à apreciação do Conselho, para efeito de decisão deliberativa vinculada à competência do COMAM; II - MOÇÃO - quando
se tratar de manifestação de matéria relacionada com a temática ambiental; III - NORMA - quando se tratar de procedimentos
e rotinas relativas ao licenciamento de atividades ambientais;
IV - INSTRUÇÃO - quando se tratar da elaboração de manuais
de procedimentos a serem seguidos pelo público interessado
ou internamente pelo COMAM; V - APROVAÇÃO PRÉVIA refere-se a aprovação de parecer técnico emitido pela Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM quanto ao licenciamento das atividades, obras e empreendimentos potencial-
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e Agronomia - CREA; q) Ministério Público do Ceará - Procuradoria Geral de Justiça; III - como membros convidados: a) Entidades representativas da sociedade civil, com reconhecida
atuação em ecologia e meio ambiente. § 1º - O exercício do
mandato de conselheiro do COMAM, não será remunerado,
mas considerado como prestação de serviços relevantes ao
Município. § 2º - Os conselheiros membros representantes e
natos, cada um com seus respectivos suplentes, terão mandatos de 2 (dois) anos e serão designados por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal, através da indicação feita pelos
dirigentes dos órgãos ou entidades representadas, podendo ser
reconduzidos por igual período. § 3º - Os membros integrantes
do COMAM deverão ser previamente cientificados das datas
das reuniões com antecedência mínima de cinco dias, por meio
de ofício, acompanhado da pauta da reunião e a documentação
respectiva. § 4º - A reunião do COMAM poderá também ser
convocada em caráter extraordinário, a pedido de, pelo menos,
dois terços dos membros representantes, através de ofício
dirigido ao Presidente do COMAM, com antecedência mínima
de dez dias, acompanhado da documentação sobre o assunto
a ser tratado. § 5º - Os membros convidados não terão direito a
voto. § 6º - O conselheiro que deixar de comparecer e não for
representado pelo suplente em 3 (três) reuniões ordinárias
consecutivas, ou 5 (cinco) intercaladas, sem prévia justificativa,
até o início da reunião, perderá o mandato, devendo esta decisão ser referendada por maioria simples do Colegiado. § 7º Os membros do COMAM e seus respectivos suplentes serão
empossados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal na primeira reunião do Conselho, devendo ser lavrado em livro próprio os respectivos termos de posse. § 8º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM poderá constituir Câmaras
Técnicas para realização de estudos e discussões técnicas
sobre matérias de relevante interesse público. § 9º - As Câmaras Técnicas serão compostas por, no máximo, 10 (dez) membros, sendo 5 (cinco) escolhidos dentre os membros natos e 5
(cinco) escolhidos dentre os membros representantes, observando-se sempre a proporcionalidade quanto a sua composição. § 10 - Competirá ao Presidente do COMAM estabelecer os
prazos para realização dos estudos desenvolvidos no âmbito
das Câmaras Técnicas, não podendo ser ultrapassado o período de 30 (trinta) dias. § 11 - Os estudos desenvolvidos pelas
Câmaras Técnicas deverão ser formalmente encaminhados a
Secretaria Executiva do COMAM, no prazo fixado, para posterior apreciação e deliberação pelo Conselho. Art. 7º - O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses, ou em
caráter extraordinário, quando convocado pelo Presidente, ou
por maioria simples dos conselheiros. Art. 8º - O Colegiado
reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses, ou em caráter
extraordinário, quando convocado pelo Presidente, ou por
maioria simples dos conselheiros. § 1º - O Colegiado deliberará
por maioria absoluta dos conselheiros. § 2º - Cada conselheiro
terá direito a 1 (um) voto, cabendo ao Presidente, além de seu
voto, o de qualidade. § 3º - Em caso de vacância, caberá a
Secretaria Executiva do COMAM solicitar ao órgão ou entidade
representado a nova indicação do titular ou do suplente afastado, a ser designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
dando-se a posse na primeira reunião ordinária a ser realizada
após a sua nomeação ou em reunião extraordinária convocada
para este fim; § 4º - A Secretaria Executiva comunicará aos
conselheiros do COMAM, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias, as datas das reuniões ordinárias. Art. 9º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM,
suprirá o COMAM dos recursos financeiros, materiais e humanos indispensáveis ao seu funcionamento. Parágrafo Único - A
Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM, prestará ao
COMAM o necessário suporte técnico-administrativo, sem
prejuízo da colaboração dos demais órgãos nele representados. CAPÍTULO IV - DAS COMPETÊNCIAS. Art. 10 - A Presidência do COMAM será exercida pelo Secretário Municipal de
Meio Ambiente e Controle Urbano, competindo-lhe as seguintes
atribuições: I - convocar e presidir as reuniões do COMAM,
aprovando a programação e ordem do dia e promovendo as
comunicações correspondentes; II - ordenar e facultar o uso da
palavra nas reuniões, garantindo o direito de manifestação dos
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mente causadores de dano ou impacto ambiental. Art. 13 - A
Secretaria Executiva do COMAM será vinculada, para efeitos
meramente administrativos, à Coordenadoria de Políticas Ambientais da SEMAM, e atuará como órgão de assessoramento
da Presidência e do Colegiado, desempenhando atividades de
apoio técnico, administrativo e de execução das decisões do
Conselho. Art. 14 - São atribuições da Secretaria Executiva: I secretariar as reuniões do COMAM, lavrando as atas e prestando informações sobre as matérias em pauta; II - solicitar aos
conselheiros os esclarecimentos necessários a correta lavratura da ata; III - receber, preparar e expedir as correspondências
para despacho do Presidente; IV - redigir sob a forma de resoluções, moções, normas, instruções e aprovações prévias, as
deliberações do Conselho; V - redigir em livro próprio a posse
do Presidente e dos Conselheiros, e respectivos suplentes e do
titular da Secretaria Executiva, controlando a vigência dos seus
mandatos e livro de freqüência às reuniões; VI - providenciar o
encaminhamento das deliberações do Conselho à Presidência
para fins de publicação no Diário Oficial do Município, quando
necessário; VII - encaminhar as Resoluções, Moções, Normas,
Instruções e Aprovações Prévias submetidas à deliberação do
Conselho, depois de referendadas e assinadas por seu Presidente, datando e enumerando em ordens distintas; VIII - elaborar o relatório de atividades do COMAM, submetendo-o à apreciação e aprovação do Conselho; IX - cumprir todas as atividades que lhe forem atribuídas pela Presidência; X - comunicar
aos Conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias,
as datas das reuniões ordinárias, por meio de ofício, acompanhado da pauta de reunião e a documentação respectiva. CAPÍTULO V - DOS PROCEDIMENTOS DO COLEGIADO. SEÇÃO I - DAS REUNIÕES. Art. 15 - O Conselho se reunirá ordinariamente, a cada 2 (dois) meses, em data e hora previamente estabelecidas, e, extraordinariamente, toda vez que convocado pelo Presidente ou por, pelo menos, dois terços dos
membros representantes através de ofício dirigido ao Presidente do COMAM, com antecedência mínima de dez (10) dias,
acompanhado da documentação sobre o assunto a ser tratado.
§ 1º - As reuniões extraordinárias serão comunicadas mediante
notificação aos membros do COMAM, por oficio ou qualquer
meio digital, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, onde
se fará constar a ordem do dia. § 2º - A ordem do dia será elaborada pela Secretaria Executiva, sob a orientação do seu
Presidente que determinará os assuntos a serem tratados,
prioritariamente, pelo Conselho. § 3º - As reuniões do COMAM
serão realizadas com a presença de, no mínimo, dois terços,de
seus membros, devendo serem precedidas de prévia verificação do quorum necessário à sua instalação. § 4º - Se na primeira verificação do quorum não houver número suficiente para
se iniciar a reunião, será feita uma segunda e última verificação, 20 (vinte) minutos após, caso em que, não havendo se
formado o quorum estipulado, a sessão será adiada, devendo
ser estabelecida nova data sua realização. § 5º - As reuniões
do COMAM serão públicas, sendo, entretanto, o direito de voz
privativo dos Conselheiros, salvo nos casos em que o Presidente considerar relevante o pronunciamento das entidades
representativas da sociedade civil com reconhecida atuação
em ecologia e meio ambiente, facultando-lhes o uso da palavra.
§ 6º - Em casos específicos ou quando se fizer necessário,
poderão ser convidados para participar da reunião do COMAM,
representantes de outros órgãos ou entidades com atuação na
área de meio ambiente, especialmente para manifestação sobre matéria constante da pauta. § 7º - A pauta da reunião,
acompanhada da ata da reunião anterior, será encaminhada
pela Secretaria Executiva aos Conselheiros. § 8º - A partir da
notificação da reunião, ficará incumbido o Conselheiro Titular
de dar conhecimento da mesma ao seu Suplente, que o substituirá nas suas faltas ou impedimento. § 9º - Quando da assinatura do livro de freqüência, antes do início de cada reunião,
será entregue a cada Conselheiro, cópia dos informes da Secretaria Executiva, cujos assuntos poderão ser comentados ou
complementados durante a reunião. SEÇÃO II - DA ORDEM
DOS TRABALHOS. Art. 16 - Abertos os trabalhos, o Presidente
determinará à Secretaria Executiva a verificação do quorum
para dar início a reunião, devendo ser procedida a leitura da

SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 5

ata da reunião anterior, salvo se for dispensada pela maioria
simples dos membros do Conselho. Art. 17 - Feitas as correções da ata, eventualmente indicadas e depois de aprovadas
as alterações, será lavrada a ata, podendo, o Presidente, em
seguida, facultar o uso da palavra aos Conselheiros, para apresentação de seus informes, conforme ordem de inscrição, por
um período máximo total de 15 (quinze) minutos, devendo os
eventuais debates serem realizados somente no final da reunião. Art. 18 - O presidente encaminhará as matérias da ordem
do dia na seqüência estabelecida na pauta da reunião. § 1º Os pareceres encaminhados para exame e deliberação do
Conselho poderão ser previamente distribuídos a um Relator,
para apresentação de um relatório técnico a ser submetido à
posterior aprovação. § 2º - As demais matérias encaminhadas
ao Conselho, serão distribuídas pelo Presidente a um Relator,
podendo a escolha recair sobre um especialista no assunto a
ser deliberado. Art. 19 - Relatada a matéria e proferido o voto
do Relator, quando membro integrante do COMAM, o Presidente facultará a palavra aos demais Conselheiros, pela ordem de
inscrição e pelo tempo máximo de 10 (dez) minutos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) minutos, assegurando o direito de manifestação a todos os Conselheiros presentes. Art. 20 - Concluídos os debates, o Presidente dará início à votação, pela chamada nominal dos Conselheiros, cabendo ao Presidente o voto
de desempate. § 1º - A votação será nominal e aberta. § 2º Finda a votação, o Presidente apurará e proclamará o resultado
final, determinando à Secretaria Executiva fazer constar em ata
a deliberação do Conselho. Art. 21 - Os assuntos incluídos em
pauta, que por qualquer motivo não forem discutidos ou votados, deverão ser apreciados na reunião ordinária subseqüente,
podendo, entretanto, em razão da relevância da matéria, ser
colocado em discussão em reunião extraordinária. SEÇÃO III DA DISPOSIÇÃO FINAL. Art. 22 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 01 de
agosto de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE
FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO Nº 12.077, DE 01 DE AGOSTO DE 2006
Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o
imóvel que indica e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 76, da Lei Orgânica
do Município de Fortaleza, e com fundamento no Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786,
de 21 de maio de 1956, e Lei nº 4.132, de 10 de setembro de
1962, e no Decreto-Lei nº 1.075, de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA: Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Município de Fortaleza, o bem
imóvel localizado nesta Capital, situado na Rua Emília Gonçalves com a Rua João Tinoco, Quintino Cunha, com área total de
6.996,00m² (seis mil novecentos e noventa e seis metros quadrados), constituído pelos lotes 5 ao 12, 17 ao 24 e parte dos
lotes 4 e 16 da quadra 13 do loteamento Sítio Boatan, com as
seguintes medidas e confrontações: ao Oeste (frente) medindo
106,00m (cento e seis metros) com a Rua Emília Gonçalves; ao
Leste (fundo) medindo 106,00m (cento e seis metros) com a
Rua Mendes de Oliveira; ao Norte (lateral direita) medindo
66,00m (sessenta e seis metros) com o terreno de propriedade
da Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos últimos Dias; e ao Sul (lateral esquerda) medindo 66,00m
(sessenta e seis metros) com a Rua João Tinoco, conforme
planta do loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Art. 2º - O bem descrito no artigo anterior, incluindo
todas as edificações, benfeitorias e servidões nele existentes,
será desapropriado para nele edificar uma Unidade de Saúde
do Município. Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria Geral do Município - PGM a
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LII

FORTALEZA, 16 DE MAIO DE 2005

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 11812 DE 29 DE ABRIL DE 2005
Cria o Fórum para discussão e
implantação da Agenda 21 no
âmbito do Município de Fortaleza.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI, da
Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO que a Agenda
21 é um processo de planejamento participativo que resulta na
análise da situação atual de um país, estado, município ou
região, objetivando a construção de um futuro sustentável;
CONSIDERANDO a importância de envolver toda a sociedade
na discussão dos principais problemas da cidade, com formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto,
médio e longo prazo; CONSIDERANDO o cenário atual da
cidade e a necessidade do encaminhamento de propostas, que
devam ser realizadas dentro de uma abordagem integrada e
sistêmica das dimensões econômicas, social, ambiental e político institucional da localidade; CONSIDERANDO que a implementação da Agenda 21 local gera inserção social e oportunidades para que as sociedades e os governos possam definir
prioridades nas políticas públicas. DECRETA: Art. 1º - Fica
instituído o Fórum para discussão e implantação da Agenda 21
local. Art. 2º - Constitui esse Fórum, respeitada a forma paritária, as seguintes categorias: I - O titular ou um representante
indicado por este, com o seu respectivo suplente, dos órgãos
públicos deste Município, à saber: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, Secretarias Executivas Regionais I, II, III, IV, V e VI, Secretaria de Administração do Município - SAM, Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - SDE, Secretaria de Finanças do
Município - SEFIN, Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, Secretaria Municipal de Saúde - SMS,
Secretaria de Defesa do Consumidor, Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano S/A - ETTUSA, Fundação da Criança e da
Família Cidadã - FUNCI, Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET, Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos - ÍMPARH, Guarda Municipal de
Fortaleza, Procuradoria Geral do Município - PGM, Autarquia
Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de
Fortaleza - AMC, Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB, Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal de Fortaleza e Companhia de Transporte Coletivo - CTC; II
- Um representante, ou seu respectivo suplente, de entidade da
sociedade civil, como: Organizações não Governamentais,
Universidades Particulares, Institutos, Associações, Sindicatos,
Federações, entidades de classe, entidades ambientalistas,
dentre outras; e demais entes públicos, como: Universidades
Públicas, Órgãos Federais, Estaduais, Câmara Municipal de
Fortaleza - Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, Assembléia Legislativa do Estado do Ceará - Comissão de Direitos
Humanos, Conselhos Regionais e Federais, dentre outros. Art.
3º - As atividades dos membros do Fórum da Agenda 21 local

Nº 13.079

serão exercidas a título gratuito, sendo consideradas prestação
de serviços relevantes. Art. 4º - O Fórum da Agenda 21 será
coordenado por um colegiado composto por: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, Gabinete
do Chefe do Poder Executivo Municipal, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
Universidade Federal do Ceará - UFC, Câmara Municipal de
Fortaleza - Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, Conselho Regional de Biologia, Central Única dos Trabalhadores do
Ceará - CUT, Federação dos Bairros e Favelas, Associação
Alternativa Terrazul, Movimentos dos Conselhos Populares,
Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania - IBRADEC e Associação dos Profissionais de Educação do Ceará - APECE.
Parágrafo Único - Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM funcionar como coordenadora executiva do colegiado do Fórum da Agenda 21 local. Art.
5º - O Fórum da Agenda 21 local se reunirá pelo menos uma
vez a cada mês. Art. 6º - O Fórum da Agenda 21 local deverá,
no prazo máximo de seis meses, a partir de sua instalação,
elaborar e aprovar seu Regimento Interno, que estabelecerá as
normas e os procedimentos necessários ao seu funcionamento. Art. 7º - Os recursos necessários para o desenvolvimento
dos trabalhos do Fórum da Agenda 21 local serão provenientes
de doações, repasses e dotações orçamentárias, que poderão
ser alocados no Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente
- FUNDEMA. Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL, em 29 de abril de 2005. Luizianne de Oliveira
Lins - PREFEITA DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO N° 11815 DE 16 DE MAIO DE 2005
Abre aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria
Municipal de Educação e Assistência Social, o crédito suplementar
no
valor
de
R$ 864.202,00, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização
contida no art. 6°, II, da Lei n° 8.916 de 28 de dezembro de
2004 e, CONSIDERANDO a necessidade de incorporar ao
orçamento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, os recursos oriundos do superávit financeiro de 2004, Fonte de Recurso 280. DECRETA: Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, o crédito
suplementar no valor de R$ 864.202,00 (oitocentos e sessenta
e quatro mil e duzentos e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto. Art. 2° - Os recursos
necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, FT 280, no exercício de 2004. Art. 3° - Este Decreto
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 16 de maio de 2005. Luizianne de Oliveira Lins PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
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Família Cidadã; XVI  Secretaria de Planejamento, Orçamento
eGestão.§1ºOComitêIntersetorialdePolíticasPúblicasde
Juventude da Prefeitura de Fortaleza será composto pelos
titulares das Secretarias supracitadas neste artigo, cabendo a
cadaumdelesindicar,noprazode07(sete)dias,ummembro
suplentedesuaconfiança,queassumiráasfunçõesreferentes
ao Comitê na ausência do titular. § 2º  Os agentes públicos
aludidos no parágrafo anterior não receberão qualquer tipode
remuneração ou gratificação pela participação no Comitê.Art.
4º  O Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude
daPrefeituradeFortalezaserápresididopeloPrefeitodeForta
leza,emreuniõessemestraiscomosSecretáriosdoMunicípio
paraapresentaçãodostrabalhosdesenvolvidosnosemestree
paraaprovarasprioridadesdetrabalhodosemestreseguinte.
Parágrafo Único  Além da reunião semestral presidida pelo
Prefeito, ocorrerão reuniões ordinárias bimestrais do Comitê
Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude da Prefeitura
deFortalezaentreosseuscomponentes.Art.5ºParacoorde
nar o desenvolvimento dos trabalhos ordinários do Comitê
Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude da Prefeitura
deFortaleza,ficadesignadooCoordenadorEspecialdePolíti
cas Públicas de Juventude do Município de Fortaleza, que
deverásubstituiroPrefeitoemtodasasfunçõesreferentesaos
trabalhosdoComitê,apresentandoumaagendadetrabalhoe
provendoosuportenecessárioparaoseubomdesenvolvimen
to. Art. 6º  A Secretaria Executiva do Comitê Intersetorial de
PolíticasPúblicasdeJuventudeficaráacargodaCoordenado
ria Especial de Políticas Públicas de Juventude.Art. 7°  Este
Decretoentraráemvigornadatadesuapublicação,revogan
dose as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPALDEFORTALEZA,em23dejulhode2015.



Institui o Fórum de Mudanças
Climáticas de Fortaleza 
FORCLIMA.


O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõeslegaise,comfundamentonoincisoVI
do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e,
CONSIDERANDO que no ano de 2009 foi instituída a Política
NacionalsobreaMudançadoClima(PNMC),pormeio daLei

Federalnº12.187,de29dedezembrode2009eseuDecreto
nº7.390,09dedezembrode2010,anteàimportânciadepro
mover a discussão e efetivar ações para o fim de mitigar os
efeitosdecorrentesdasmudançasclimáticasnasesferasfede
ral, estadual e municipal. CONSIDERANDO que as cidades
contribuem para as mudanças climáticas, como também são
responsáveispelamitigaçãodosefeitosnocivosaosmunícipes
e seus visitantes. CONSIDERANDO que o Município criou
estruturas institucionais básicas como a Portaria SEUMA nº
001/2014 de composição de Grupo Trabalho e a Portaria nº
0289/2014  GP, que cria o Comitê Gestor Local do Projeto
UrbanLeds,estabelecendooiníciodeumarcabouçoorganiza
cional junto às secretarias e órgãos da administração direta e
indireta da Prefeitura, fortalecendose, assim, uma estrutura
política e técnica destinada ao tratamento das questões de
mudançasdoclima.CONSIDERANDOqueoMunicípioelabo
rou seu Primeiro Inventário de Emissão de Gases do Efeito
Estufa.CONSIDERANDOqueoMunicípioencontraseemum
processodeidentificaçãodeiniciativascapazesdepromovera
mitigaçãodeefeitosnocivosadvindosdasmudançasclimáticas
eperanteaimportânciadeaçõescoordenadaseestratégicas,
comvistasareduzirasemissõesdegasesdeefeitoestufaem
promover a reversão dos quadros de degradação ambiental
existentes. CONSIDERANDO, finalmente que, o presente De
cretovisainstituiroFórumdeMudançasClimáticasdeFortale
za–FORCLIMA.DECRETA:Art.1ºOtitulardoPoderExecu
tivoMunicipal,atendidoointeressepúblico,instituíoFórumde
Mudanças Climáticas de Fortaleza  FORCLIMA, instância de
caráter consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Urba
nismoeMeioAmbienteSEUMA,comoobjetivodeconscien
tizaremobilizarasociedadeeogovernodoMunicípiodeFor
talezaparaoaprimoramentodeestratégiasediscussõessobre
problemasdecorrentesdasmudançasdoclimaepromoçãodo
desenvolvimentosustentável,inclusivoedebaixocarbono.Art.
2º  O Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Fortaleza
teráasseguintesatribuições:IElaborar,emconsonânciacom
a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, com a
PolíticaNacionaldeMudançasClimáticas,comoPlanoNacio
nalMudançasClimáticas,comoFórumBrasileirodeMudanças
ClimáticasecomoFórumCearensedeMudançasClimáticas,
asdiretrizesenormasdaPolíticaMunicipalsobreasMudanças
do Clima de Fortaleza; II  Elaborar e divulgar Relatórios e
Inventáriosde EmissõesdeGasesde Efeito Estufae Estraté
gias Municipais deAções Mitigatórias eAdaptativas decorren
tes das Mudanças Climáticas; III  Reunir propostas que pro
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04(quatro)CâmarasTécnicasPermanentesde:IMitigação;II
movamamitigaçãoeaadaptaçãodasemissõesdeGasesdo
Adaptação;IIIPolíticasPúblicas;e,IVMonitoriaeControle.
Efeito Estufa (GEE) e incentivem práticasde desenvolvimento
§2ºAsCâmarasTécnicaspoderãocriarGruposdeTrabalho,
sustentável;IVInstituiroPlanoMunicipaldeMudançasClimá
determinandosuaatuaçãodeacordocomacomplexidadedas
ticaseaPolíticaMunicipaldeMudançasClimáticas,emarticu
demandas.Art.5ºOFórumcontarácomumSecretárioExe
lação com as instituições governamentais e não governamen
cutivo,aserdesignadopeloSecretárioMunicipaldeUrbanismo
tais do Município; V  Estimular atividades de mitiga
e Meio Ambiente – SEUMA, a quem incumbirá: I  Participar
ção/adaptação das Mudanças Climáticas mediante políticas
das reuniões do Fórum e organizar sua pauta; II  Adotar as
setoriais destinadas à redução das emissões e sequestro de
medidasnecessáriasàexecuçãodostrabalhosdoFórumedas
GasesdoEfeitoEstufa(GEE);VIConscientizaremobilizara
Câmaras Temáticas; III  Apresentar proposta de agenda de
sociedadefortalezensenoqueconcerneàsMudançasClimáti
trabalhoasersubmetidaàapreciaçãodoFórum;IVExecutar
cas globais e seus impactos no âmbito local; VII  Facilitar a
outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente ou
interação entre a sociedade civil e o Poder Público, visando
previstasnoRegimentoInterno.Art.6ºOFórumcontarácom
promoverainternalizaçãodotemanasesferasdeatuaçãodas
umaComissãoExecutivaqueseráformadapelosCoordenado
Secretarias do Município,autarquias e fundações,estaduaise
resdasCâmarasTemáticasedosGruposdeTrabalho.Art.7º
municipais,prefeituras,setoresempresarialeacadêmico,soci
As funções de Secretário Executivo e de membro do Fórum,
edade civil organizada e meios de comunicação social; VIII 
das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho não serão
Estimularainserçãodatemáticaclimáticanoprocessodecisó
remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse pú
rio relativo às políticas setoriais que se relacionem com emis
blico.Art.8ºOapoioadministrativoeosmeiosnecessáriosà
sõesesequestrodeGasesdoEfeitoEstufa(GEE);IXApoiar
execuçãodostrabalhosdoFórumdeMudançasClimáticasde
e facilitar a realizaçãode estudos, pesquisas e ações deedu
FortalezaserãoprovidospelaSecretariadeGovernodoMuni
cação e capacitação nos temas relacionados às Mudanças
cípioepelaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbien
Climáticas, com particular ênfase na execução de inventários
teSEUMA,devendoosdemaisórgãoseentidadesdaadmi
de emissões, bem como na identificação das vulnerabilidades
nistraçãopúblicamunicipalprestartodaacolaboraçãosolicita
decorrentes do aumento médio da temperatura do planeta
da pelo Fórum e pelas Câmaras Técnicas. Art. 9º  O Fórum
previsto pelo IPCC  Painel Intergovernamental de Mudanças
deverá elaborar e aprovar seu Regimento Interno em até 60
Climáticas,visandoàpromoçãodemedidasdeadaptaçãoede
(sessenta) dias após a publicação deste decreto no Diário
mitigação; X  Estimular a cooperação entre governos, orga
Oficial do Município.Art. 10  Este Decreto entra em vigor na
nismos internacionais, agências multilaterais, organizações
datadesuapublicação.PAÇODAPREFEITURA MUNICIPAL,
nãogovernamentais internacionais e entidades no campo das
em29dejulhode2015.
mudançasclimáticasglobais;XIPropormedidasqueestimu

lempadrõessustentáveisdeproduçãoeconsumo,pormeioda

utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de
licitaçãosustentável,paraadequaçãodoperfilepoderdecom

pradasinstituiçõespúblicasmunicipais.Art.3ºOFórumMu

nicipal de Mudanças Climáticas de Fortaleza  FORCLIMA,

será composto por representantes titulares e suplentes das
Convoca a 7ª Conferência Mu
secretariaseinstituiçõesdaPrefeituraedediversossetoresda
nicipaldeSaúdedeFortaleza.
sociedadefortalezense,aseguirrelacionados:ISecretariade

Governo;IIGabinetedoVicePrefeito;IIISecretariaMunici

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
paldeUrbanismoeMeioAmbiente–SEUMA;IVInstitutode
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 83, VI, da
PlanejamentodeFortaleza–IPLANFOR;VSecretariaMunici
LeiOrgânicadoMunicípioetendoemvistaodispostonoArt.
paldeSegurançaCidadãSESEC,representadapelaCoorde
1º,inc.I,daLeiFederalnº8142,de28dedezembrode1990.
nadoriaMunicipaldeProteçãoeDefesaCivil–COMPDEC;VI
DECRETA:Art.1ºFicaconvocadaa7ªConferênciaMunicipal
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SCSP; VII 
de Saúde, etapa preparatória da 7ª Conferência Municipal de
SecretariaMunicipaldeTurismodeFortaleza–SETFOR;VIII
SaúdedeFortalezaarealizarsenosdias12,13e14deAgos
Secretaria Municipal de Saúde – SMS; IX  Coordenadoria
to de2015, queserá realizado no Hotel Romanos, comtema:
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Políticas Públicas –
“SaúdePúblicadequalidadeparacuidarbemdaspessoas”eo
CITINOVA;XSecretariaMunicipaldeInfraestrutura–SEINF;
XI  Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão –eixo: “Direito do povo brasileiro.” Art. 2º  A 7ª Conferência
Municipal de Saúde de Fortaleza será coordenada pelo presi
SEPOG; XII  Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
dentedoConselhoMunicipaldeSaúdeepresididapeloSecre
Fortaleza – HABITAFOR; XIII  Autarquia de Regularização,
tário Municipal de Saúde de Fortaleza e, na sua ausência ou
FiscalizaçãoeControledosServiçosPúblicosdeSaneamento
impedimento eventual, pormembros dacomissão organizado
–ACFOR; XIV  Secretaria do Desenvolvimento Econômico –
ra.Art.3ºOregimentointernoda7ªConferênciaMunicipalde
SDE; XV  Coordenadoria Especial de Participação Popular –
Saúde será aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde –
CEPP;XVI–CoordenadoriaEspecialdeArticulaçãodasSecre
CMS.Art.4ºAsdespesascomaorganizaçãoearealização
tarias Regionais. § 1º A Presidência do Fórum Municipal de
da 7ª Conferência Municipalde Saúde correrão por contados
Mudanças Climáticasde Fortaleza  FORCLIMA será exercida
recursosorçamentáriosconsignadosàSecretariaMunicipalde
pelo Prefeito de Fortaleza. § 2º  A Secretária Municipal de
UrbanismoeMeioAmbientesubstituiráoPresidente nassuas
Saúde/ConselhoMunicipaldeSaúdedeFortaleza–CMSF.Art.
faltaseimpedimentos.§3ºPoderãoserconvidadosrepresen
5ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação,
tantesdeentidadesfederais,estaduais,municipais,especialis
ficando revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
tas na área ambiental, bem como representantes de outros
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em Fortaleza,
segmentosinteressados,paraparticipardasreuniõesdoFórum
aos 03 de agosto de 2015.   
Municipal de Mudanças Climáticas de Fortaleza, mediante

cartaconviteexpedidapelaCoordenaçãodoFORCLIMA,rela

tiva às emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). § 4º  Os

      O PREFEITO MUNI
membrostitularesdoFórumMunicipaldeMudançasClimáticas
CIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são
de Fortaleza e seus respectivos suplentes serão indicados
conferidaspeloart.76,inc.VI,daLeiOrgânicadoMunicípioe
pelos órgãos e entidades relacionadas neste artigo e serão
fundamentado no art. 330 da Consolidação da LegislaçãoTri
nomeadospor portaria emitida pelo Prefeito paraum mandato
butária do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18
de02(dois)anos,podendoserreconduzidosporigualperíodo.
Art.4ºOFórumdeMudançasClimáticasdeFortalezacriará
de julho de 2000, que disciplina a transação judicial entre a
CâmarasTécnicas,provisóriasoupermanentes,sobcoordena
Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária,
ção de membro(s) eleito(s) pelo colegiado, de acordo com a
mediante concessões mútuas, objetivando o término do litígio
necessidade e estratégia adotada. § 1º O Fórum contará com
e consequente extinção do crédito tributário, atendendo à
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PLANO DE ARBORIZAÇÃO
O arquivo do Plano de Arborização da cidade de Fortaleza encontra-se disponível na
íntegra no seguinte endereço:
- http://www.fortaleza.ce.gov.br/sites/default/files/apresent_plano_de_arborizacao_23-05-2014_regional_centro.pdf
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PORTARIA Nº 412/2009 - O PRESIDENTE DA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO EMLURB, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: I Determinar o ressarcimento de danos materiais cometido pelo
empregado EDGAR PATRÍCIO DOS SANTOS, titular da matrícula nº 7703-01, conforme Auto de Infração anexo, importando
no valor de R$ 170,26 (cento e setenta reais e vinte e seis
centavos), divididas em 03 (três) parcelas de R$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos) cada, e II - Revogar as
disposições em contrário. Cientifique-se, publique-se e cumprase. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL
DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 29 de outubro
de 2009. Roberto Rodrigues Costa - PRESIDENTE DA
EMLURB.
*** *** ***

Vereador Salmito Filho
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***

Declara de utilidade pública o
Grupo Nova Vida Beneficente e
Comunitário (GNVBC).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o
Grupo Nova Vida Beneficente e Comunitário (GNVBC), pessoa
jurídica de direito privado, de caráter educativo e filantrópico, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Fortaleza.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 23 de novembro de 2009.

PODER LEGISLATIVO

Vereador Salmito Filho
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***

LEI Nº 9534 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a instalação de
local apropriado, com serviços
de primeiros socorros, em parques de diversões instalados no
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LEI Nº 9535 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

PORTARIA Nº 413/2009 - O PRESIDENTE DA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO EMLURB, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: I Determinar o ressarcimento de danos materiais cometido pelo
empregado FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA, titular da
matrícula nº 20127-01, conforme fatos narrados na Comunicação Interna nº 29/2009 da ZGL-11 em anexo, importando no
valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), dividido em 02 (duas)
parcelas de R$ 12,00 (doze reais) cada, 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 29 de outubro de
2009. Roberto Rodrigues Costa - PRESIDENTE DA
EMLURB.

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

>

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Os parques de diversões instalados no
Município de Fortaleza ficam obrigados a disponibilizarem um
local apropriado em suas dependências, para atendimento de
casos de primeiros socorros emergenciais.
Art. 2º - Só poderá ser expedido o alvará de
funcionamento, se as empresas comprovarem as exigências
contidas no art. 1º desta Lei.
Art. 3º - A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesta lei será exercida pela Administração Municipal, através de suas Secretarias Executivas Regionais.
Art. 4º - Aos estabelecimentos que descumprirem
os termos desta Lei serão aplicadas, pela ordem, as seguintes
penalidades:
I - advertência;
II - multa no valor de 50 (cinquenta) UFMFs (unidade Fiscal do Município de Fortaleza);
III - suspensão do alvará de funcionamento por
60 (sessenta) dias;
IV - cassação do alvará de funcionamento em
definitivo.
Parágrafo Único - As penalidades previstas no
caput não excluem a aplicação de outras medidas punitivas
penais, administrativas e cíveis.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 23 de novembro de 2009.

Instrumentos de
gestão estratégica

PORTARIA Nº 411/2009 - O PRESIDENTE DA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO EMLURB, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: I Determinar o ressarcimento de danos materiais cometido pelo
empregado PAULO ALVES DE LIMA, titular da matrícula nº
6692-01, conforme Auto de Infração anexo, importando no valor
de R$ 404,35 (quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), divididas em 07 (sete) parcelas de R$ 57,77 (cinquenta
e sete reais e setenta e sete centavos) cada, e II - Revogar as
disposições em contrário. Cientifique-se, publique-se e cumprase. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL
DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 29 de outubro
de 2009. Roberto Rodrigues Costa - PRESIDENTE DA
EMLURB.
*** *** ***

Município de Fortaleza e dá outras providências.

>

PORTARIA Nº 410/2009 - O PRESIDENTE DA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO EMLURB, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: I Determinar o ressarcimento de danos materiais cometido pelo
empregado JOSIAS FELIPE DA ROCHA, titular da matrícula nº
10398-01, conforme Auto de Infração anexo, importando no
valor de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos), e II Revogar as disposições em contrário. Cientifique-se, publiquese e cumpra-se. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA
MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 29
de outubro de 2009. Roberto Rodrigues Costa - PRESIDENTE DA EMLURB.
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 02 DE DEZEMBRO DE 2009

LEI Nº 9536 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a criação do Programa de Reúso e Reciclagem
de Equipamentos Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Eletroportáteis, visando à inserção
sociotecnológica e correta des-
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 02 DE DEZEMBRO DE 2009

tinação do lixo eletrônico, na
forma que indica.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o Programa de Reúso e
Reciclagem de Equipamentos Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Eletroportáteis, bem como de seus componentes e demais periféricos, cujos objetivos incluem a inserção sociotecnológica e programa profissionalizante, visando à diminuição da
degradação ambiental decorrente da destinação incorreta de
diversos aparelhos cujos componentes possuem elementos
potencialmente poluidores. Parágrafo Único - Para os fins desta
lei entende-se por: I - eletrodomésticos: aparelhos elétricos de
uso doméstico, tais como refrigeradores em geral, micro-ondas,
fornos e fogões elétricos ou convencionais, aspiradores, maquinas lavadoras ou secadoras, bem como demais congêneres;
II - eletroeletrônicos - aparelhos eletrônicos domésticos, tais
como televisores, videocassetes, reprodutores ou gravadores
de Cds e DVds, aparelhos de som, computadores de mesa e
congêneres; III - eletroportáteis - aparelhos eletrônicos movidos
à bateria, tais como telefones celulares ou sem fio, reprodutores de música e/ou vídeo do tipo MP3, MP4 ou similares, calculadoras, computadores de mão ou computadores portáteis do
tipo notebook, bem como demais equipamentos congêneres.
Art. 2º Todo fabricante ou importador de aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou eletroportáteis, com sede ou filial
no Município de Fortaleza, é responsável pela coleta, reúso
e/ou reciclagem, bem como sua correta disposição final. § 1º
Os fabricantes ou importadores deverão inserir um rótulo em
cada equipamento novo, informando aos consumidores sobre
os danos ambientais decorrentes da destinação incorreta, orientando-os a retornar o equipamento através de um sistema de
coleta em casa, sem nenhum custo adicional, e descrevendo
os procedimentos para fazê-lo. § 2º O rótulo deverá conter,
outrossim, o número desta lei, relatando a conformidade com a
mesma. § 3º Deverão fornecer, igualmente, formas de contato
universais com o cliente, através de um Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC), para orientar consumidores que já possuam equipamentos adquiridos previamente a esta lei. Art. 3º - O
sistema de coleta, reúso, reciclagem e disposição final a ser
implantado pelo fabricante ou importador deverá ser submetido
à aprovação da autoridade ambiental competente, no município. § 1º - A aprovação do sistema referido no caput é condição
indispensável para: I - a obtenção ou renovação de licenças
ambientais de industrias de aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou eletroportáteis e de seus componentes; II - a
importação, ao país, de aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou eletroportáteis, inclusive de seus componentes e
pecas de reposição. § 2º - Cada empresa poderá adotar seu
próprio sistema de trabalho, mediante atendimento dos seguintes parâmetros básicos: I - deverão ser aceitos quaisquer equipamentos, deste que tenham sido produzidos ou importados
pela própria empresa; II - os aparelhos deverão ser recolhidos
independentemente de seu estado físico ou do motivo do cliente ao entregá-lo, seja por razão de defeito técnico, obsolescência tecnológica ou quaisquer demais; III - os equipamentos
deverão ser coletadas na moradia do cliente, com data agendada, e sem custos pelo serviço; IV - os aparelhos deverão
passar por uma análise técnica na empresa para julgar seu
estado e decidir pela melhor destinação: a) em caso de perda
total, o material deverá passar por um processo de reciclagem
pelo órgão ambiental competente, procurando enviar a aterros
licenciados a carga mínima e menos tóxica possível de material. b) para o caso de reciclagem, os elementos obtidos poderão
ser vendidos à industria como forma de manutenção econômica do programa ou então reaproveitados pela própria empresa
no processo de fabricação de seus novos produtos; c) em caso
de aparelhos que apresentarem funcionalidade, seja total ou
apos recondicionamento (quando economicamente viável), o
mesmo poderá ser encaminhado às organizações não governamentais (ONGs), projetos próprios da empresa ou projetos
públicos de inclusão sociotecnológica ou digital. Art. 4º - Para o
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correto funcionamento e perpetuação do programa são necessários: § 1º - Criação de campanha institucional de educação e
conscientização à população acerca: a) do potencial poluidor
dos diversos materiais utilizados na fabricação dos equipamentos em tela, esclarecendo o consumidor sobre a possibilidade
de reúso ou, ainda, reciclagem dos aparelhos desta espécie,
prolongando a vida útil dos recursos e prevenindo grandes
contaminações ao meio ambiente natural; b) de sua responsabilidade pós-consumo ao adquirir um novo aparelho desta espécie; c) da importância de não guardar equipamentos inutilizados. § 2º - Constante melhoria e inovação do programa. § 3º
- Busca pela sustentabilidade socieconômica-ambiental, evitando a contaminação do meio ambiente natural. § 4º - O envolvimento da população e da iniciativa privada nos problemas
de caráter ambiental enfrentados por nossa sociedade atualmente. § 5º - A procura por um processo de fabricação e pósfabricação de produtos que possuem um ciclo de vida fechado,
evitando desta maneira perturbações ao meio ambiente natural.
§ 6º - O despertar da iniciativa e responsabilidade socioambiental geral. Art. 5º - Visando ao crescimento do programa e atendimento de seus objetivos poderão ser firmados convênios com
órgãos do poder público, empresas de iniciativa privada e organizações sociais para a coleta de equipamentos inutilizados
ou em caso de renovação dos mesmos. Art. 6º - As despesas
decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 23 de novembro de 2009.
Vereador Salmito Filho
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
*** *** ***
LEI Nº 9537 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009
Altera a Lei nº 8.200, de 3 de
novembro de 1998, que cria a
Ouvidoria Pública da Câmara
Municipal de Fortaleza e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º - O caput do art. 1º da Lei nº 8.200, de 3
de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, integrante da
estrutura organizacional deste parlamento, incumbindo-lhe
zelar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade, atuando na
defesa e promoção dos direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos junto à Câmara Municipal de Fortaleza e a articulação e coordenação das ações deste parlamento
municipal, em consonância com os direitos de cidadania da
população de Fortaleza”. (NR). Art. 2º - Ficam alterados os §§
1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.200, de 3 de novembro de 1998,
que passam a vigorar com a seguinte redação: “§ 1º - A Ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza tem por finalidade,
com vistas à promoção do exercício da cidadania, receber,
encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e sugestões dos cidadãos relativas ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal, assim como representações contra o exercício
negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções na
Câmara Municipal de Fortaleza, sem prejuízo das competências específicas de outros departamentos.” (NR). “§ 2º - A Ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza poderá requisitar a
disponibilidade de servidores dos demais departamentos para o
desenvolvimento de seus trabalhos, caso necessário.” (NR).
Art. 3º - Altera o art. 2º da Lei nº 8.200, de 3 de novembro de

PROGRAMA

participaçãoemprojetosaseremdesenvolvidoseexecutados,
paraosfinsdestaLei;VIIinstalaçãoeadministraçãodepos
tos de coleta; VIII  manutenção permanente de fiscalização
sobre indústria de alimentos, hotéis, restaurantes e similares,
para os fins desta Lei; IX  promoção permanente de ações
educativas, com vistas aos fins desta Lei; X  participação de
consumidores e da sociedade, por seus representantes, nas
discussões que antecederem o planejamento da implementa
ção do programa; XI  estímulo e apoio às iniciativas não go
vernamentaisvoltadasàreciclagem,bemcomoaoutrasações
ligadasàsdiretrizesdepolíticaambientaldequetrataestaLei;
XII  promoção de campanhas de conscientização da opinião
pública,inclusivedeusuáriosdomésticos,visandoadespertar
a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos
desta Lei; XIII  realização frequente de diagnósticos técnicos
junto aos consumidores de óleos e demais gorduras de uso
culinário,especialmenteemescalacomercialeindustrial;XIV
realizaçãodecampanhaseducativaspermanentesvoltadasao
consumidor domiciliar. Parágrafo Único  Todos os projetos e
ações voltados ao cumprimento das diretrizes estabelecidas
nosincisosanterioresserãoamplamentedivulgados,deforma
apropiciaraefetivaparticipaçãodasociedadecivil.Art.3ºAs
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
contadasdotaçõesorçamentáriaspróprias,suplementadasse
necessário. Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROS DEALENCARem13dedezem
bro de 2012.        





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTELEI:Art.1ºFicamdeclarados,porestaLei,como
patrimônionaturaldoMunicípiodeFortalezaosbotoscinzada
espécieSotaliaGuianensis,quefazemdaenseadadoMucuri
peseuHabitatnatural.Parágrafoúnico.Éinstituídoodia8de
junho como o Dia do BotoCinza Sotalia Guianensis, data em
quesecomemoraoDiaMundialdosOceanos.Art.2º Opo
der público municipal e toda a coletividade promoverão: I – A
proteção dos botoscinza, evitando ou coibindo atividadesque
possamcausardanosaosmesmose/ouaoseuhabitat;II–A
divulgação,empublicaçõespromocionaisdeturismo,dostatus
depatrimônionatural,conferidoaessesanimais;IIIArticula
ção com entidades científicas e conservacionistas, visando ao
estudodosbotoseàconscientizaçãopopularparaasuapre
servação; IV– O monitoramento ambiental da região de ocor
rência dos botoscinza, evitando e/ou minimizando sua polui
ção. Parágrafo único. O poder Executivo, na regulamentação
desta Lei, juntamente com instituições locais que estudam a
espécie, definirá as ações necessárias à proteção e à preser
vaçãodaespécie.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCAR,em13dedezem
bro de 2012.        





Dispõesobreaobrigatoriedade
da instalação nos Shopping
Centers, no âmbito do Municí
piodeFortaleza,deportaisau
tomáticos eletrônicos de segu

>

entraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdispo
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR em 13 de dezembro de 2012.   
 





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º  Fica instituído o Programa Municipal
de Tratamento e Reciclagemde Óleose Gorduras de Origem
VegetalouanimaleUsoCulinário,medianteaadoçãodeme
didas estratégicas de controle técnico, para não se incidir na
proibiçãodelançamentoouliberaçãodepoluentesnaságuas,
noarounosolo,consoanteostermosdoart.206daLeiOrgâ
nicadoMunicípiodeFortaleza,ecomasfinalidadesde:Inão
acarretarprejuízosàrededeesgotos;IIevitarapoluiçãodos
mananciais;IIIinformaràpopulaçãoquantoaosriscosambi
entais causados pelo despejo de óleos e gorduras de origem
aninalouvegetal,narededeesgoto,easvantagensmúltiplas
dosprocessosdereciclagem;IVincentivarapráticadareci
clagemdeóleosegordurasdeorigemvegetalouaninaleuso
culinário, doméstico, comercial ou industrial, mediante suporte
técnico, incentivo fiscal econcessão de linhas de crédito para
pequenas empresas, que operem na área de coleta e recicla
gem pertinentes; V  favorecer a exploração econômica da
reciclagemdeóleosegordurasdeorigemanimalouvegetale
de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até os
processo industriais de transformação, de maneira a gerar
empregoserendaapequenasempresas.§1ºEntendesepor
Programa Municipal de Tratamento e Reciclagem de Óleos e
Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, para
os fins desta Lei, a otimização das ações governamentais e
nãogovernamentais,buscandoaparticipaçãodoempresariado
edasorganizaçõesdasociedadecivil,comoobjetivomaiorde:
1. Conceder apoio estratégico e aprimorar a atividade econô
mica da reciclagem de matéria residual de gorduras de uso
alimentar. 2. Buscar o cumprimento de metas de proteção ao
meio ambiente, informação aos consumidores e conscientiza
çãodasociedadearespeitodedanosprovenientesdodescar
te residual no meio ambiente e das vantagens da prática de
sua reutilização em escalas industrial. § 2º  O programa de
quetrataestaLeideterminaráepatrocinaráestudos,desenvol
vimentodeprojetoseoutrasmedidasvoltadasaoatendimento
das finalidades elencadas nos incisos deste art. 1º, especial
mente no tocante a seu suporte técnico e financeiro. Art. 2º 
Constituem diretrizes do referido programa: I  discussão, de
senvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e pro
gramas que atendam às finalidades desta Lei, reconhecendo
as como fundamentais para o bom funcionamento da rede de
esgotos,bemcomodapreservaçãodosmananciais;IIbusca
e incentivo à cooperação dentre União, Estado, Município,
universidades, instituições de pesquisa e organizações da
sociedadecivil;IIIestímuloàpequenaempresaeaocoopera
tivismo; IV  estabelecimento de projetos de reciclagem de
óleosegordurasdeorigemvegetalouanimaleusoalimentar,
edeproteçãoaomeioambiente,enfocandoprincipalmenteos
efeitos da poluição em decorrência do descarte residual de
gordurasculinárias;Vatuaçãonomercado,atravésdemeca
nismos tributários e de fiscalização, procurando incentivarse
àspráticasdecoletaereciclagemdeóleosegordurasdeuso
culinário,ampliandoasemlargaescala;VIexecuçãodeme
didasparaevitarapoluiçãodecorrentedodescartedeóleose
gorduras de orgiem animal ou vegetal e uso culinário na rede
de esgotos, exigindose da indústria e do comércio a efetiva
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de Cargos e Carreiras, de 29 de maio de 1992, no que não
conflitar com o estabelecido nesta Lei.
Art. 27 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania
de Fortaleza (AMC).
Art. 28 - Permanecem em vigor os demais dispositivos constantes na Lei nº 8.419, de 31 de março de 2000; na
Lei nº 7.141, de 29 de maio de 1992, não alterados por este
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instrumento legal e pela Lei nº 8.692, de 31 de dezembro de
2002.
Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de maio de 2004.
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CARREIRA

CARGO

CLASSE

REFERÊNCIA

Administração, Operação e Fiscalização de
Trânsito (AOFT)

Agente Municipal
de Operação e
Fiscalização de
Trânsito

I
II
III
IV
V

5B a 5D
5E a 5G
5H a 6B
6C a 6F
6G a 7C

NÚMEROS
DE CARGOS

CONDIÇÃO MÍNIMA PARA O
INGRESSO NA CARREIRA

450

Formação em nível médio

ANEXO II
• Assiduidade e pontualidade: de 0 (zero) a 3 (três) pontos.
• Participação em comissão ou grupo de trabalho de interesse da Administração Municipal ou curso de reciclagem promovido ou
apoiado pela Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza (AMC): de 0 (zero) a 2 (dois) pontos.
• Nota subjetiva atribuída pelo Chefe imediato que deverá considerar a qualidade do trabalho desenvolvido: de 0 (zero) a 2 (dois) pontos.
• Disciplina: de 0 (zero) a 3 (três) pontos.



  

Declara de utilidade pública a
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE PORANGABUSSU (APRISCO).


A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica Batista de
Porangabussu (APRISCO), vinculada à Igreja Batista de Porangabussu, entidade civil de personalidade jurídica de direito
privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com sede
nesta capital. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31
de maio de 2004.   



   

Declara de utilidade pública a
ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DO
PARQUE ÁGUA FRIA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Familiar do Parque
Água Fria, entidade civil de personalidade jurídica de direito
privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com sede
e foro nesta capital. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31
de maio de 2004.   



   

Altera a Lei nº 8.287 de 07 de
julho de 1999, que regulamenta
o Fundo de Defesa do Meio
Ambiente (FUNDEMA) e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O Fundo de Defesa do Meio Ambiente
(FUNDEMA), criado pelo art. 205 da Lei Orgânica do Município
de Fortaleza, regulamentado pela Lei nº 8.287, de 07 de julho
de 1999, ficará vinculado à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano (SEMAM).
Art. 2º - O Fundo de Defesa do Meio Ambiente
(FUNDEMA) tem como finalidade o desenvolvimento de Programas de educação ambiental, recuperação do meio ambiente
degradado e a preservação das áreas de interesse ecológico,
compreendendo a execução das seguintes atividades:
I - proteção, conservação, preservação e recuperação e melhoria do meio ambiente, em especial os recursos
hídricos;
II - apoio à capacitação técnica dos servidores da
SEMAM, assim como na participação e realização de eventos,
seminários, congressos, cursos, campanhas, programas de
educação e de gestão ambiental;
III - apoio às ações para implementação da
Agenda 21 no Município;
IV - apoio ao desenvolvimento de atividades
concernentes à implantação do zoneamento ambiental do Município;
V - apoio ao desenvolvimento de atividades referentes ao licenciamento ambiental;
VI - apoio à formulação de normas técnicas e
legais, padrões de proteção, conservação, preservação e
recuperação do meio ambiente, observadas as peculiaridades locais e o que estabelece a legislação federal e estadual;
VII - atividades de educação ambiental e promoção de pesquisa científica, visando à conscientização da população sobre a necessidade de proteger, preservar, conservar e
recuperar o meio ambiente;
VIII - apoio à criação de unidades de conservação no Município para proteção, conservação e preservação
ambiental;
IX - manutenção da qualidade do meio ambiente
natural e artificial do Município, mediante a intensificação das
ações de fiscalização ambiental e de controle urbano;
X - incentivo ao uso de tecnologia não agressiva
ao ambiente;
XI - apoio à implantação e manutenção do cadastro de atividades econômicas utilizadoras ou degradadoras
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projetos e serviços de natureza ambiental, aquisição de equipamentos e execução de obras relacionadas à proteção, à
preservação, à conservação e à recuperação do meio ambiente.
VII - contribuições, subvenções e auxílios da
União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações;
VIII - recursos oriundos de convênios, contratos e
consórcios celebrados entre o Município e instituições públicas
e privadas, observadas as obrigações contidas nos respectivos
instrumentos;
IX - recursos oriundos de doações de pessoas
físicas ou jurídicas e de organismos privados, nacionais ou
internacionais;
X - rendimentos de qualquer natureza auferidos
como remuneração das permissões, concessões ou cessões
de áreas remanescentes a terceiros pelo Município;
XI - rendimentos de qualquer natureza auferidos
como remuneração de aplicação financeira;
XII - valores oriundos de condenações judiciais
referentes às ações ajuizadas pelo Município de Fortaleza, em
decorrência de atos lesivos ao meio ambiente;
XIII - valores arrecadados com a cobrança de
serviços prestados, tais como fotocópia de plantas urbanísticas
e legislação municipal, inclusive em meio digital, cujos preços
serão estabelecidos por meio de ato do Chefe do Poder Executivo, com base no que dispõe o inciso II, do art. 297, da Consolidação da Legislação Tributária do Município, aprovada pelo
Decreto nº 10.827 de 2000;
XIV - outros recursos que, por sua natureza,
possam ser destinados ao FUNDEMA.
Art. 4º - Os recursos oriundos do Fundo de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA) serão depositados em conta
específica e serão destinados à realização das atividades previstas no art. 2º desta Lei.
Art. 5º - O FUNDEMA será gerenciado por um
Conselho Gestor que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer e executar a política de aplicação
dos recursos do FUNDEMA, observadas as diretrizes básicas e
prioritárias definidas pela Administração Municipal, incluindo as
estabelecidas no Decreto nº 11.484, de 18 de setembro de
2003;
II - apoiar, acompanhar e avaliar a realização de
ações e projetos relativos ao desenvolvimento de tecnologias
não agressivas ao ambiente e à sua proteção, preservação,
conservação e recuperação;
III - elaborar o plano orçamentário e de aplicação
dos recursos do FUNDEMA, em consonância com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias do Município, observados os prazos
legais do exercício financeiro a que se referirem;
IV - analisar e aprovar as prestações de contas
trimestrais relativas à aplicação dos recursos do FUNDEMA;
V - encaminhar as prestações de contas anuais
do FUNDEMA à Câmara Municipal, conforme exigido em relação aos recursos gerais do Município;
VI - apoiar e participar da celebração de convênios e contratos relativos às atividades de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM)
inerentes às suas atribuições legais.
Parágrafo Único - Serão consideradas prioritárias
as aplicações dos recursos financeiros do FUNDEMA nas seguintes atividades:
I - unidades de conservação;
II - programa de educação ambiental;
III - proteção, conservação ou recuperação de
áreas de mangue;
IV - realização de cursos, congressos e seminários na área ambiental;
V - pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Art. 6º - O Conselho Gestor do Fundo de Defesa
do Meio Ambiente terá a seguinte composição:
I - o Secretário da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano (SEMAM);
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de recursos ambientais, mediante a coleta e a catalogação de
dados e informações sobre as mesmas;
XII - controle, monitoramento e avaliação dos
recursos naturais do Município, visando à proteção, à preservação e à conservação de áreas de interesse ecológico, em
especial as dunas, assim como a recuperação de áreas degradadas;
XIII - apoio à implantação e à manutenção de um
sistema de informações referentes ao meio ambiente e controle
urbano, em parceria com as demais Secretarias;
XIV - apoio às políticas de proteção à fauna e à
flora, vedadas, na forma da Lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoque extinção de espécie ou
submeta os animais à crueldade;
XV - controle, monitoramento, avaliação e fiscalização da emissão de sons e ruídos de toda espécie, produzidos por qualquer meio, considerando sempre os locais, horários e a natureza das atividades emissoras, visando à compatibilização do exercício da atividade com a proteção e preservação da saúde, da segurança e do sossego público;
XVI - apoio à formação de consórcio intermunicipal, objetivando a proteção, preservação e conservação da vida
ambiental das bacias hidrográficas que ultrapassem os limites
do Município;
XVII - apoio à análise, controle, fiscalização e
monitoramento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, praticadas por pessoa física ou jurídica;
XVIII - apoio ao estabelecimento de padrões de
efluentes industriais e as normas para transporte, disposição e
destino final de qualquer resíduo resultante de atividades industriais e comerciais passíveis de degradação ambiental;
XIX - estudos, programas e projetos para reciclagem e diminuição do lixo urbano;
XX - exames laboratoriais para fins de diagnóstico ambiental ou relacionados com saúde pública;
XXI - apoio ao monitoramento ambiental das
instalações de antenas de transmissão de rádio, televisão,
telefonia fixa e telefonia móvel (celular), e de telecomunicações
em geral, no âmbito do Município;
XXII - articulação e celebração de convênios e
outros ajustes com organismos federais, estaduais, municipais
e organizações governamentais ou não governamentais
(ONGs), nacionais ou estrangeiras, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de
planos, programas e projetos relativos à proteção, à preservação, à conservação, à recuperação dos recursos ambientais,
naturais ou não, e de educação ambiental;
XXIII - apoio ao monitoramento de engenhos de
propaganda e publicidade;
XXIV - elaboração de planos, programas e projetos para áreas verdes, parques, praças e áreas remanescentes.
Art. 3º - Constituem receitas do Fundo de Defesa
do Meio Ambiente (FUNDEMA):
I - dotações orçamentárias oriundas do próprio
Município;
II - taxas de licenciamento ambiental;
III - taxas referentes às atividades de controle
urbano, abrangendo a análise e aprovação de projetos de parcelamento do solo, projetos arquitetônicos, alvará de construção e reforma de edificações com área acima de 80m²;
IV - taxas decorrentes das atividades de cadastramento de engenhos de propaganda e publicidade e de licenciamento de engenhos especiais;
V - multas administrativas por atos lesivos ao
meio ambiente decorrentes da utilização dos recursos ambientais e por descumprimento de medidas compensatórias destinadas à proteção, à preservação, à conservação, à recuperação e/ou à correção de degradação ambiental causada por
pessoa física ou jurídica, pública ou privada;
VI - recursos decorrentes da aplicação de medidas compensatórias destinadas à implantação ou à manutenção de unidades de conservação, contratação de estudos,
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II - o Coordenador de Políticas Ambientais da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano
(SEMAM);
III - o Secretário Executivo do FUNDEMA;
IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Infra-Estrutura (SEINF);
V - o Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento (SEPLA);
VI - o Presidente da Comissão de Urbanismo e
Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza.
§ 1º - O Conselho Gestor será presidido pelo
Secretário da SEMAM.
§ 2º - Os membros integrantes do Conselho
Gestor do FUNDEMA não terão direito à percepção de nenhuma remuneração em decorrência do exercício dessas atividades.
Art. 7º - O Fundo de Defesa do Meio Ambiente
(FUNDEMA) terá um Coordenador Executivo com as seguintes
atribuições:
I - secretariar as atividades do Conselho Gestor;
II - movimentar, juntamente com o Secretário da
SEMAM, os recursos financeiros do FUNDEMA;
III - elaborar demonstrativos mensais sobre a
situação patrimonial e financeira do FUNDEMA;
IV - manter registro financeiro e contábil das
receitas e despesas relacionadas às ações desenvolvidas pelo
Fundo;
V - elaborar a prestação de contas trimestral do
FUNDEMA;
VI - assinar, conjuntamente com o Secretário da
SEMAM, os convênios e contratos realizados com a participação do FUNDEMA;
VII - exercer outras atividades que lhe forem
atribuídas pelo Secretário da SEMAM ou pelo Conselho Gestor.
§ 1º - O Coordenador Executivo será auxiliado
por 3 (três) assistentes técnicos, sendo 2 (dois) de nível superior e 1 (um) de nível médio, para as atividades de apoio e
execução dos serviços administrativos.
§ 2º - Ao Coordenador Executivo do FUNDEMA
será atribuída uma remuneração correspondente à gratificação
de cargo comissionado com simbologia DNS-3, e aos assistentes técnicos de nível superior e de apoio será atribuída uma
remuneração correspondente à gratificação de cargo comissionado com simbologia DAS-1 e DAS-2, respectivamente.
Art. 8º - Constituirão ativos do FUNDEMA:
I - disponibilidades monetárias em bancos ou em
caixas oriundas das receitas especificadas;
II - direitos que porventura vier a constituir.
Art. 9º - Constituirão passivos do FUNDEMA as
obrigações de qualquer natureza que porventura sejam assumidas para a manutenção e funcionamento de suas atividades.
Art. 10 - O orçamento do FUNDEMA obedecerá
às mesmas regras estabelecidas pela Lei nº 8.749 de 11 de
julho de 2003, para as diretrizes orçamentárias do Município,
integrando seu orçamento geral.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir da data
de sua publicação oficial, ficando revogadas as demais disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de maio de 2004.
 




 




PROCESSO: Pregão Presencial nº 34/2004.
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ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.
OBJETO: A seleção de pessoa jurídica para o registro de preços visando à aquisição de água mineral, sendo
11.700 garrafões de 20 litros de água mineral sem
gás (somente o líquido), para atender as necessidades dos Hospitais da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF, em conformidade com as especificações
contidas no Anexo I, parte integrante do edital, com
fornecimento parcelado.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço unitário do item.
A Pregoeira comunica aos licitantes e demais
interessados a retificação no Aviso de Decisão de Impugnação
e Abertura do Certame, acima referido, publicado em 01 de
junho de 2004, no Diário Oficial do Município e Jornal o Estado.
ONDE SE LÊ: ... está prevista para o dia 08 de junho de
2004, às 8h30min... . LEIA-SE: ... está prevista para o dia 14
de junho de 2004, às 14h30min... . Fortaleza, 07 de junho de
2004. 





PROCESSO: Pregão Presencial nº 36/2004.
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para registro de preços visando à aquisição de gêneros alimentícios não
perecíveis (arroz, macarrão, farinha de milho (flocão), óleo, sal, tempero, doce de banana, doce de
leite, doce de goiaba, rapadura, biscoito ou bolacha
tipo maria, biscoito ou bolacha tipo rosquinha sabor
coco, biscoito ou bolacha tipo rosquinha sabor leite,
biscoito ou bolacha tipo cream craker, biscoito ou bolacha tipo maisena, biscoito ou bolacha tipo bolachão, bebida mista de frutas, margarina, alho, caldo
de carne, caldo de galinha, polpa de tomate e vitamina de frutas) para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino Municipal distribuídas nas Secretarias Executivas Regionais I, II, III, IV,
V, VI com recursos do Programa de Merenda Escolar
(alunos da Educação Pré-Escolar e Ensino Fundamental e alunos da Educação de Jovens e Adultos EJA), de acordo com o Anexo I do edital.

O Pregoeiro comunica aos interessados que a
MS ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA., formulou pedido de
esclarecimento aos termos do edital do processo em epígrafe,
e que o pedido encontra-se à disposição dos interessados em
sua sede na Av. Heráclito Graça, 600. Fortaleza, 07 de junho
de 2004. 


PROCESSO: Convite nº 01/2004.
ORIGEM: Secretaria de Finanças do Município - SEFIN.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para confecção de
impressos de segurança.
A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, comunica
aos licitantes e demais interessados que a empresa FORMULÁRIOS PILOTO LTDA apresentou contra-razões ao recurso
administrativo interposto pela empresa MOORE BRASIL LTDA,
no processo em epígrafe, estando o mesmo à disposição na
sede da Comissão, na Av. Heráclito Graça, 600 - Fortaleza-Ce,
fones: 452-3479 e 452-3480. Fortaleza, 07 de junho de 2004.




PROCESSO: Pregão Presencial nº 27/2004.
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Estabelece diretrizes para a
realização da Operação Urbana Consorciada na área que
indica, prevendo mecanismos
para sua implantação e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO
Art. 1º - Fica autorizada, nos termos dos arts. 10
e 11, inciso V, da Lei n° 7.061, de 16 de janeiro de 1992, Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDUFOR),
e do art. 11 (preservação dos espaços de valor ambiental) da
Lei n° 7.987, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Uso e Ocupação do Solo, que se combinam com os arts. 32 e 33 da Lei
Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade,
a Operação Urbana Consorciada Dunas do Cocó, compreendendo um conjunto integrado de intervenções coordenadas
pelo Poder Público Municipal, por intermédio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura
(SEINF), tomando-se por base convênio a ser firmado a partir
das diretrizes fixadas por esta Lei, com a participação e recursos dos proprietários dos terrenos da área delimitada no art. 2º
desta Lei, visando aos novos parâmetros de parcelamento para
a área, possibilitando o reloteamento para a implantação de
uso residencial unifamiliar em lotes ou em forma de condomínio
residencial de casas térreas ou assobradadas, autônomas
entre si. Art. 2º - A área objeto da Operação Urbana Consorciada de que trata esta Lei está inserida na área de interesse
ambiental Dunas Praia do Futuro e na área de preservação do
Rio Cocó, definidas na Lei nº 7.987/96, apresentando a seguinte delimitação: inicia no cruzamento da Rua Magistrado Pompeu (antiga Rua W do Loteamento Jardim Fortaleza) com a Av.
das Adenateiras (antigo prolongamento da Av. Antônio Sales),
segue pela Av. das Adenateiras e seu prolongamento no sentido oeste-leste até encontrar a Av. Trajano de Medeiros, deste
ponto segue em linha reta pela Av. Trajano de Medeiros na
direção sudeste até encontrar a calha do Rio Cocó, partindo
deste ponto segue pelo Rio Cocó no sentido leste-oeste até
encontrar uma reta, prolongamento do alinhamento da Rua
Magistrado Pompeu, seguindo então no sentido sul-norte até
encontrar o ponto inicial, em conformidade do Anexo 01 desta
Lei. Art. 3º - O sistema viário incidente na área passa a ser
composto de uma via coletora, prolongamento da Avenida
Antônio Sales, de uma via paisagística que delimita a área de
preservação do Rio Cocó e vias locais de acordo com o Anexo
02 desta Lei, que passa a fazer parte do Anexo 10 - Tabela
10.5 da Lei nº 7.987/96, consolidada. Parágrafo Único - A classificação viária a que se refere este artigo está indicada no
Anexo 02 desta Lei.



 

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES
Art. 4º - A Operação Urbana Consorciada Dunas
do Cocó tem os seguintes objetivos: I - dotar o Município de
área com uso residencial exclusivamente unifamiliar a se implantar nos lotes existentes ou nos parcelamentos a serem
implantados, em forma de condomínio residencial de casas
térreas ou assobradadas, autônomas entre si com baixa densidade, assegurada assim uma ocupação rarefeita em área ambiental sensível; II - viabilizar a implantação do Sistema Viário
Principal para a área, estabelecido por diretrizes elaboradas
pela SEINF e composto das seguintes vias: prolongamento da
Avenida Antônio Sales no trecho entre a Cidade 2000 e a Avenida Trajano de Medeiros; abertura de avenidas paisagísticas
que delimita a área de preservação do Rio Cocó no trecho
entre a Avenida Sebastião de Abreu e a Avenida Trajano de
Medeiros; III - implantar o Parque Linear do Rio Cocó ao longo
da via paisagística como forma de garantir a preservação das
margens do referido recurso hídrico; IV - implantar as atividades de atendimento ao público, inerentes aos objetivos do
Parque, com a oferta de seus serviços a promoções populares,
a atividades escolares e à pesquisa científica; V - incrementar,
em seu espaço, a visitação pública, com objetivos turísticos,
recreativos e educacionais; VI - desenvolver em seu espaço
técnicas pedagógicas de interação com o meio ambiente; VII contribuir no sentido de conscientizar o público que o freqüenta
da importância de preservação da natureza; VIII - oferecer aos
seus usuários um centro integrado de lazer e de incentivo de
preservação ambiental, com experimentação de um modelo
interativo de incremento conservacionista da natureza, em
compatibilidade e integração com os objetivos e propostas do
Parque Ecológico do Rio Cocó. Art. 5º - A Operação Urbana
Consorciada Dunas do Cocó tem as seguintes diretrizes: I possibilitar o reloteamento das glebas com loteamentos já
aprovados, seguindo diretrizes e padrões estabelecidos nesta
Lei; II - redefinir o sistema viário estrutural e de apoio incidente
na área; III - propiciar novas alternativas de acesso ao litoral
leste do município; IV - diminuir o adensamento populacional
em áreas contíguas à área de preservação do Rio Cocó; V propiciar a urbanização e proteção das áreas públicas contidas
na área de preservação do Rio Cocó.
CAPÍTULO III
DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 6º - Para viabilização da aplicação desta Lei,
a área a que se refere o art. 2º desta Lei fica dividida em 4
(quatro) zonas: I - Área de Proteção Especial, situada entre a
via paisagística e a Área de Preservação do Rio Cocó, no trecho da Operação Urbana Consorciada; II - Área de Preservação do Rio Cocó; III - Zona de Uso Exclusivo Residencial Exclusivamente Unifamiliar 01 - ZR-1: Formada pelas glebas
inseridas na área da Operação Urbana Consorciada que não
foram objeto de parcelamento do solo; IV - Zona de Uso Exclusivo Residencial Exclusivamente Unifamiliar 02 - ZR-2: Formada pelas quadras de loteamentos aprovados e que estão inseridas no trecho da área da Operação Urbana Consorciada,
entre a via coletora ao norte e via paisagística ao sul. § 1º - As
Zonas a que se refere este artigo estão indicadas no Anexo 03
desta Lei. § 2º - A Área de Proteção Especial corresponde a
trechos da Área de Interesse Ambiental Dunas - Trecho I Praia do Futuro estabelecida e delimitada na Lei nº 7.987, de
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20 de dezembro de 1996, Lei de Uso e Ocupação do Solo. § 3º
- A Área de Preservação corresponde aos limites estabelecidos
na Lei nº 7.987, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Uso e
Ocupação do Solo e no Decreto Estadual n° 20.252, de 05 de
setembro de 1989. § 4º - As zonas de uso residencial exclusivamente unifamiliar correspondem a trechos da Área de Interesse Ambiental Dunas - Trecho I - Praia do Futuro estabelecida e delimitada na Lei nº 7.987, de 20 de dezembro de 1996,
Lei de Uso e Ocupação do Solo. Art. 7º - O parcelamento e o
reloteamento dos terrenos inseridos na área desta Operação
Consorciada obedecerão ao disposto na Lei n° 5.122-A/79 e
suas complementações, na Lei n° 6.543, de 21 de novembro de
1989, na Lei Federal n° 6.766/79 e na Lei Federal n° 9.785, de
29 de janeiro de 1999, e nas seguintes disposições gerais: I deverá ser respeitado o sistema viário estabelecido no Anexo
02 desta Lei; II - as dimensões máximas das quadras, para
implantação de condomínios, ficam limitadas à observância do
sistema viário estabelecido no Anexo 02 desta Lei; III - as dimensões máximas das quadras internas ao condomínio não
poderão ultrapassar as dimensões estabelecidas na legislação
de parcelamento em vigor; IV - a dimensão mínima dos lotes
nos projetos de parcelamento e reparcelamento é de 400,00m²
(quatrocentos metros quadrados), com profundidade mínima de
25,00m (vinte e cinco metros); V - o percentual mínimo da área
pública é aquele definido na legislação de parcelamento em
vigor; VI - as áreas não parceladas inseridas no perímetro da
Operação Consorciada de que trata esta Lei, à opção dos interessados, estarão sujeitas ao disposto nesta Lei ou na Lei de
parcelamento em vigor, respeitadas as diretrizes do Sistema
Viário constante do Anexo 02 desta Lei; VII - O percentual de
áreas relativas ao sistema viário deverá atender prioritariamente às vias definidas no Anexo 02; VIII - a doação do percentual
das áreas destinadas às áreas institucionais e às áreas verdes,
quando dos projetos de reparcelamento deverá ocorrer prioritariamente na área de proteção especial; IX - caso os percentuais
das áreas públicas nos projetos de reparcelamento sejam inferiores ao do parcelamento original, os proprietários dos terrenos ficam obrigados a repassar para o Município de Fortaleza
os recursos necessários à complementação das áreas. § 1º - A
avaliação do custo do metro quadrado de terreno das áreas a
que se refere o inciso IX deste artigo será realizado pelo setor
competente municipal. § 2º - De acordo com o disposto no § 1º
do art. 33 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001,
Estatuto da Cidade, o emprego dos recursos obtidos em decorrência da operação autorizada por esta Lei se dará exclusivamente na própria área definida no seu art. 2º. Art. 8º - Os padrões e normas de uso e ocupação do solo para as Zonas
ZRU.01 e ZRU.02 são os estabelecidos pela Lei n° 7.987, de
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23 de dezembro de 1996, para a Área de Interesse Ambiental
Dunas - Trecho I - Praia do Futuro, obedecidas as demais disposições desta Lei. § 1º - O uso residencial adequado nas
áreas de uso exclusivo dos Condomínios é o Residencial Unifamiliar, Classe R.1. § 2º - Serão permitidos nos Condomínios:
a) as atividades e equipamentos de apoio ao uso residencial
adequados à via local; b) as atividades e equipamentos para
cultura e lazer (ECL), de que trata o Anexo 06, Tabela 6.21 da
Lei n° 7.987, de 23 de dezembro de 1996. § 3º - A aprovação
das atividades relacionadas nos parágrafos anteriores dependerão de Análise de Orientação Prévia com parecer da Comissão Normativa de Desenvolvimento Urbano (CNDU) e da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD), que
avaliará, em função da preservação, a proteção e a conservação do meio ambiente, a segurança e o bem-estar da população. Art. 9º - Na área de proteção especial, Trecho I, só será
permitida a implantação de usos de atividades de apoio à utilização do Parque Linear do Cocó, através de projetos urbanísticos ou paisagísticos orientados pelo Poder Público Municipal.
CAPÍTULO IV
DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Art. 10 - A Operação Urbana Consorciada Dunas
do Cocó realizar-se-á mediante convênio firmado entre o Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura (SEINF), e os proprietários dos terrenos localizados na área de que trata esta Lei,
inseridos no perímetro objeto da Operação Consorciada em
apreço, compreendendo os seguintes procedimentos e com as
seguintes e recíprocas outorgas das partes convenentes: I pelo Município de Fortaleza: a) reanalisar os projetos de parcelamento existentes na área da Operação Urbana Consorciada
Dunas do Cocó, redefinindo a localização das áreas públicas,
compreendendo as vias, áreas verdes e institucionais; b) estabelecer diretrizes para as áreas não parceladas inseridas na
área da Operação Urbana Consorciada Dunas do Cocó em
consonância com o disposto nesta Lei ou na Lei de Parcelamento do Solo em vigor, respeitando as diretrizes do sistema
viário constante do Anexo 02; c) elaborar o projeto do Parque
Linear do Cocó e das vias incluídas na área da Operação
Componentes do Sistema Viário Estrutural; II - pelos Conveniados Consorciados, compreendidos aqui para efeito do presente
item os proprietários dos terrenos afetados pela Operação
Urbana Consorciada Dunas do Cocó, ora autorizada por esta
Lei: a) submeter à aprovação do Município os projetos de parcelamento e reparcelamento e ocupação dos terrenos inseridos
na área da Operação Urbana Consorciada; b) doar ao Municí-

 



pio, quando do parcelamento, reparcelamento ou reloteamento,
as áreas públicas, as áreas destinadas ao sistema viário, áreas
verdes e institucionais na mesma metragem do loteamento
inicial; c) implantar e executar, às suas expensas, toda a infraestrutura e urbanização da área de acordo com as diretrizes
definidas pelo Poder Público Municipal, de acordo com o disposto nesta Lei; d) manter, sem quaisquer encargos financeiros
ou indenizatórios para o Poder Público, todas as áreas de proteção e de preservação especial definida nos incisos I e II do
art. 6º desta Lei, como espaço de interesse ambiental e paisagístico; e) responder pelos custos de manutenção, conservação, administração e limpeza das áreas definidas na alínea "d"
deste artigo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
assinatura do convênio, tudo previamente aprovado por laudo
expedido por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM).
CAPÍTULO V
DA GESTÃO DA OPERAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 - Os projetos de parcelamento, reparcelamento, ocupação e de urbanização da área serão analisados
ao nível de Análise de Orientação Prévia pela CNDU e submetidos à apreciação da Comissão Permanente de Avaliação do
Plano Diretor (CPPD) e Conselho Municipal do Meio Ambiente
(COMAM). Art. 12 - Não havendo qualquer ocupação na área
pretendida à operação Consorciada aqui estabelecida, a celebração e o aperfeiçoamento do convênio de que trata o art. 10
desta Lei não prescindirá dos essenciais estudos de impacto de
vizinhança e do programa de atendimento econômico e social
das comunidades diretamente afetadas pela operação. § 1º - O
convênio a que se refere o art. 10 desta Lei estabelecerá o


Programa de Investimentos para a área objeto da Operação
Consorciada aqui estabelecida que integrará os objetivos desta
Lei. § 2º - Os proprietários dos imóveis inseridos no perímetro
da Operação Urbana Consorciada Dunas do Cocó que desejarem integrar à operação consorciada autorizada por esta Lei,
subscreverão de per si o convênio a ser firmado nos moldes
aqui estabelecidos. § 3º - Tomando-se os empreendimentos
consorciados previstos nesta Lei impossibilitados de serem
executados, seja por motivo de força maior ou em decorrência
da intervenção judicial de terceiros, ou outro qualquer, a Operação Consorciada tratada nesta Lei, pactuada entre as partes
convenentes, Município e proprietários da área, será considerada rescindida, para todos os fins e efeitos de direito. Art. 13 Fica a Secretaria Executiva Regional II (SER II), juntamente
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Infra-Estrutura (SEINF), responsável pela fiscalização da implantação do projeto da Operação Urbana Consorciada de que
trata esta Lei, competindo-lhes acompanhar a manutenção das
áreas de proteção e de preservação especial definida nos incisos I e II do art. 6º desta Lei. Art. 14 - As disposições desta Lei
atinentes à Operação Urbana Consorciada Dunas do Cocó e
ao convênio dela resultante vigorarão pelo prazo de 10 (dez)
anos, podendo ser revista a partir do quinto ano de sua vigência, podendo ser prorrogadas por iguais e sucessivos períodos,
desde que haja manifestação do Município de Fortaleza, através de instrumento notificatório com o prazo mínimo de 60
(sessenta) dias de antecedência do ato rescindente. Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2004.
        
 (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO).
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 02 DE JANEIRO DE 2007

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 remoção 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 freqüência aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte
coletivo, na forma da lei; (AC) V - a utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante a implantação e o funcionamento 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, zoneamento 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 democratização 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 plásticos 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 georeferenciado 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 Informações 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 histórico 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 destinadas prioritariamente à habitação da população de baixa renda,
seja por regularização urbanística e fundiária de assentamentos 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) zoneamento ambiental; (AC) d) planos, programas e projetos setoriais; (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) contribuição 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 unidades 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-
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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 fundiária; (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 utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos. (AC) ............... Art. 158 - O
plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, devendo, quando de sua elaboração, ser assegurada, 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 diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor. (AC) Art. 159 Suprimido. Art. 160 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano é órgão colegiado, autônomo e de composição paritária entre o Poder Público e a sociedade. (NR) Parágrafo Único - 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 suprimidos 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 publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 15 de dezembro de
2006. Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sergio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José
do Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão
Sales - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º Secretário. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***
EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 022,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006
Altera os arts. 163, 164, 165,
168, 1693 170 e 172, bem como 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 conferidas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou 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 entrega 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 resíduos do processo de tratamento; através de concessão municipal ou de empresa estatal do Município. (AC) III - coleta, o
transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reciclagem, o tratamento, inclusive por compostagem, e a disposição final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados e

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 lançamento 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 agrícolas, paisagismo e piscicultura, em conformidade com resoluções dos órgãos competentes; (AC) VII - Implantação de planos setoriais considerando as diretrizes gerais fixadas pelas
Conferências Municipais de Desenvolvimento Urbano, de Meio
Ambiente e da Saúde. (AC) § 2º - É de competência do Município com a colaboração da Concessionária e parceiros na esfera
estadual e federal do Estado implantar o Plano Municipal Participativo de Saneamento Ambiental, cujos projetos seguirão
diretrizes do plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade de Fortaleza. (AC) § 3º - Cabe ao município desenvolver
projetos associados aos serviços públicos de saneamento
ambiental, que são aqueles desenvolvidos em caráter acessório ou correlato à prestação dos serviços, capazes de gerar
benefícios sociais, ambientais ou econômicos adicionais, dentre eles: (AC) a) o fornecimento de água bruta para outros usos, comprovado o não-prejuízo aos serviços públicos de abastecimento 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 Desenvolvimento 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 interrelações do meio físico da cidade com as questões da saúde pública 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 fiscalizar, 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 sempre concebidos de forma a garantir a continuidade de funcionamento dos equipamentos projetados principalmente no caso
de estações de tratamento e elevatórios de esgotos. (AC) Art.
165 - Caberá ao Poder Executivo Municipal, ouvida a sociedade civil e com aprovação pela Câmara Municipal, elaborar no
prazo de doze meses o plano municipal de saneamento ambiental, 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 gerenciamento das enchentes. (NR) Art. 165-A - Os planos de saneamento ambiental devem ser elaborados e revisados a cada 5
(cinco) anos com a participação da comunidade, sendo obrigatória a realização de audiência e consulta públicas, de saneamento 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 deverão ser planejadas e executadas, no sentido de garantir a solução adequada para a coleta, o transporte, o tratamento e a
disposição final dos esgotos sanitários, como forma de promover a saúde pública e de prevenir a poluição das águas superficiais 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
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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, educação ambiental, despoluição e recuperação dos rios e lagoas
do Município de Fortaleza. (NR) Art. 170 - Compete ao Município, através do órgão ambiental , classificar as atividades econômicas 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 sociedade civil, de conselhos de recursos hídricos de modo a garantir: (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 município, 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 serviços de saneamento ambiental de responsabilidade privada,
incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. (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 melhoria 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 externa 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 suprido 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 Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluisio Sergio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do Carmo Gondim - 2º
VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO.
Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.
*** *** ***

POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 02 DE JANEIRO DE 2007

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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ANO LVI

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 062,
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009
Institui 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 - 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 propriedade; 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 Cidade - 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 habitantes um meio ambiente ecologicamente equilibrado; V - o desenvolvimento 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 desenvolvimento da sua função socioambiental. § 3° - A propriedade
cumpre sua função socioambiental quando, cumulativamente: I
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- for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bemestar 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 desenvolvimento 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 democratização do acesso ao solo urbano e à moradia; VI - não for utilizada para a retenção especulativa de imóvel. § 4º - A gestão da
cidade será democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução
e acompanhamento, garantindo: I - a participação popular e a
descentralização das ações e processos de tomada de decisões públicas em assuntos de interesses sociais; II - a participação popular nas definições de investimentos do orçamento
público; III - o desenvolvimento sustentável; IV - o acesso público e irrestrito às informações e análises referentes à política
urbana; V - a capacitação dos atores sociais para a participação no planejamento e gestão da cidade; VI - a participação
popular na formulação, implementação, avaliação, monitoramento e revisão da política urbana. § 5º - O princípio da equidade 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 socioeconômicas 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 distribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de
urbanização; IV - a promoção do bem de todos, sem preconceitos 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 desigualdade 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 utilização 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 políticas 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 benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recuperando 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-

Art. 17 - O controle da qualidade ambiental visa a
fortalecer e colaborar com o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, de atividades de recuperação, monitoramento e fiscalização de áreas degradadas e da adoção de mecanismos de incentivo à compensação ambiental e de certificação
ambiental. Art. 18 - São ações estratégicas do controle da qualidade ambiental: I - definir a política municipal para o controle e
licenciamento das poluições do solo, hídrica, atmosférica, visual e sonora; II - implementar mecanismos de compensação,
controle e licenciamento ambiental na implantação e funcionamento 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 equipamentos 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 desenvolvimento limpo e seus mecanismos, estimulando a certificação pertinente; VII - promover ações para a redução dos níveis de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores; VIII - mitigar o consumo energético e o impacto ambiental do sistema de transporte; IX - definir regras para implementação, 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 sistema 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 destinadas 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 paisagístico-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, compatibilizando-os ao caráter público desses espaços; VII - estabelecer programas de recuperação das áreas verdes, principalmente daquelas localizadas no entorno das nascentes e dos
recursos hídricos; VIII - implantar programa de arborização nas
escolas públicas, postos de saúde, creches e hospitais municipais; IX - estabelecer parceria entre os setores público e privado, por meio de convênios, incentivos fiscais e tributários, para
a implantação e manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados ou arborizados, atendendo a critérios técnicos estabelecidos 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

SEXTA-FEIRA - PÁGINA 5

urbanos; XIV - elaborar e implementar o plano municipal de
arborização.
Seção V
Do Monitoramento dos
Recursos Hídricos
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Art. 21 - O monitoramento dos recursos hídricos
visa à proteção, à recuperação, à revitalização e uso de instrumentos de gestão, objetivando o aumento, em qualidade e
quantidade, da disponibilidade dos recursos, de forma integrada. 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 - recuperar, revitalizar, preservar e conservar, de forma integrada, as
bacias hidrográficas que drenam o território municipal; III desenvolver indicadores de avaliação da qualidade e da escassez de recursos hídricos; IV - classificar os corpos de água,
especificando-se a qualidade do recurso hídrico e ecossistemas 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 recursos hídricos, promovendo programas de fiscalização, recuperação, monitoramento e despoluição dos recursos hídricos situados no Município; VIII - criar programa para captação das águas pluviais, formulando e implementando políticas para reaproveitamento, 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 próximos aos mananciais.
Seção VI
Da Educação Ambiental
Art. 23 - A educação ambiental objetiva a execução de atividades de formação que levem a sociedade a proteger, preservar, conservar e conhecer o meio ambiente, suas
interações culturais, sociais e ambientais, bem como implicações de sua degradação e de seu desperdício, para a utilização
dos recursos naturais de modo socioambientalmente adequado, e garantindo ações continuadas e permanentes para o
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio
ambiente, em suas múltiplas e complexas relações socioambientais, culturais, étnicas, econômicas e religiosas. Art. 24 - São
ações estratégicas para a educação ambiental: I - estabelecer
integração da educação ambiental com outras iniciativas, priorizando 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 conhecimentos 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 ambiental para os educadores da rede formal de ensino, envolvendo
também os atores que atuam no âmbito da educação não formal; 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 educação ambiental para a formação de consumidores conscientes, assim como apoiar os movimentos sociais organizados,
articulando-os com a rede de economia solidária e outras instituições; IX - implementar rede de educadores socioambientais,
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Osparágrafosacrescidosaoart.315criamdoispolosindustri
aisdeconfecção,sem,contudo,regulamentálos;tornandonão
efetivo o seu teor. A alteração, portanto, é inócua, visto que
apenas indica uma área e a nomeia, sem estabelecer seus
índices ou usos diferenciados. Em vista disso, sou pelo veto
aos§§3ºe4ºsupratranscritos.
Ademais, a inserção dos parágrafos supra não cabe
neste dispositivo, pois transcende matéria anunciada em seu
caput,quetratadosparâmetros,usoseindicadorestransitórios
paraasáreasqueindica.

Art. 2º  Os artigos 164 § 2º, 198 § 1º, 199 caput, 200, 220
caput,221caput,248caput,259parágrafoúnico,266parágra
fo único, 281 caput, 288 inciso III, 290 caput, 292 § 4º, 305
inciso VII e 321 caput da Lei Complementar nº 0062/2009,
passamavigorarcomaseguinteredação:

A ratio legis da modificação acrescida no dispositivo
supra é substituir a referência ao Conselho Municipal de De
senvolvimentoUrbano(CMDU)peloConselhodaCidade(Con
cidade). Contudo, a Lei Orgânica do Município prevê, no seu
at.203,apenasaexistênciadoConselhoMunicipaldeDesen
volvimento Urbano CMDU como detentor da competência
deliberativa nas questões relativas a gestão democrática da
cidade,mediantesuacomposiçãoparitáriaentrePoderPúblico
esociedade.Emfacedisso,entendopelovetoaocaputdoart.
2ºdapresenteemenda.

Art.11.Aprogressividadedeliberaçãodos5%(cincoporcen
to) das áreas vazias, será a cada 8 (oito) meses, a partir da
primeiraliberação.

A inserção desse dispositivo reduz o prazo para libe
ração das áreas das Zonas Especiais de Interesse Social 3 –
ZIES,dispostonoparágrafo3ºdoart.312,cujotextoprevê12
(doze) meses. Destaquese que modificação ora inserida na
proposta carece de complementação técnica, vez que sequer
fazmençãoaoartigoquealtera.

Acrescentoaindaquenãoháinteressepúbliconare
duçãotemporal,poisarestriçãodeprazorepresentaaacelera
çãonaliberaçãodosvazios,oquenãoconfereexecutoriedade
paraàspolíticasdehabitaçãopopular,razãoporqueoart.11
nãodeveprosperar.
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AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS
FONE:(0XX85)3452.1746
(0XX85)3101.5324
Fax:(0XX85)3101.5320

FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680

Feitasessasconsideraçõesdeordemtécnica,consta
tada a falta de interesse público da emenda aditiva proposta,
vez que está em dissonância com a específica legislação que
rege a matéria, resolvo VETAR PARCIALMENTE o projeto de
Lei in casu, notadamente nos dispositivos emendados acima
transcritos,oquefaçocomesteionoart.83,IVdaLeiOrgânica
doMunicípiodeFortaleza.
SirvomedopresenteparareafirmaraV.Exa.,eaos
demaisMembrosdessaAugustaCâmara,protestosdeelevado
apreço e estima. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZAem30dedezembrode2011.


,



ModificaaLeiComplementarn.
62,de02defevereirode2009,
que institui o Plano Diretor
Participativo do Município de
Fortaleza.

FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDEFORTALEZA
APROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1º.Osarts.61,105,115,116,118,171,185,188,191,201,
203,205,313,314,315,317,326daLeiComplementarn.62,
de02defevereirode2009,passamavigorarcomasseguintes
alterações:

“Art.61....................................................................................

§ 1º  A localização e os limites das zonas de que trata este
artigosãoosconstantesdasdelimitaçõesgeorreferenciadasdo
Anexo2(Mapa2)eAnexo2A,destaLei.
§ 2º  A localização e os limites da Zona de Preservação
Ambiental  ZPA1, de que trata o art. 63 desta Lei, são
constantes do ANEXO – LIMITES DAS ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
MUNICÍPIODEFORTALEZA.
§3ºFicaaSecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoUrbano
e Infraestrutura (SEINF) autorizada a promover a atualização







dosmapasquecompõemosanexosdestaLei,exclusivamente
para fins de atualização dos limites da ZPA1, nos termos do
parágrafoanterior.
.................................................................................................”

“Art.105.SãoparâmetrosdaZOM2:
.................................................................................................


Parágrafo único. A área que compreende os
bairros Messejana e Parque Iracema, formada pelo perímetro
queseinicianocruzamentodaBR116comumavialocalizada
a leste da BR116, acerca de 800m (oitocentos metros) ao sul
daAvenidaOliveiraPaiva,nobairroParqueIracema,seguepor
essa via, no sentido nordeste, até a Rua Pedro Hermano
Vasconcelos, quando essa se encontra com o prolongamento
da Rua Fausto Aguiar, segue pela avenida Eng. Agr. José
Guimarães Duque, no sentido leste até encontrar o
prolongamento da RuaAlódia, segue por esse prolongamento
e por essa rua até encontrar o prolongamento da Rua Fausto
Aguiar, segue por esse prolongamento e por essa rua, no
sentidosudeste,atéencontraraAvenidaMin.JoséAmérico(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,segueporesselimite,nosentidosul,atéaavenidade
limite sul dessa Área Institucional, segue pelo prolongamento
dessa avenida, no sentido oeste, até a confluência das Ruas
SilveiraMota(ouRuaAlbertoTorres)eNicolauCoelho,segue
pela Rua Nicolau Coelho, no sentido sul, até atingir um ponto
situadoa110m(centoedezmetros)aonortedaRuaCoronel
JoãoOliveira;apartirdesseponto,segue,nosentidosudeste,
perpendicularmenteàRuaNicolauCoelho,numareta paralela
à Rua Coronel João Oliveira, até atingir a Rua Washington
Soares; a partir desse ponto, segue por essa rua, no sentido
norte,atéaRuaOzéliaPontes,segueporessarua,nosentido
nordeste, até a confluência com aAvenida Odilon Guimarães
(ouAvenida Água Fria); a partir desse ponto, segue por essa
avenida,nosentidosudoeste,atéaRuaEliel,segueporessa
rua, no sentido sudeste, até a Rua Porfírio Costa, segue por
essa rua, no sentido sudoeste, até a Rua Professor José
Henrique,segueporessarua,nosentidonoroeste,atéaRua
JoaquimPereira,segueporessarua,nosentidosudoeste,até
aRuaManoelCasteloBranco(ouRuaJuarezAlencar),segue
poressarua,nosentidonoroeste,atéaRuaCoronelDionísio
Alencar, segue por essa rua, no sentido sudoeste, até a Rua
JoséHipólito(EstradadoFio),segueporessarua,nosentido
sudeste, até a Rua José Cavalcante Sobrinho (Tamandaré),
segue por essa rua, no sentido sul, até a Rua Barão de
Aquiraz,segueporessarua,nosentidosudeste,atéumponto
correspondente ao prolongamento 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 deAlencar até encontrála, segue por essa
rua, no sentido sul, até sua confluência com a BR116, segue
por essa BR, no sentido noroeste, até a Rua Gentilândia,
segue por essa rua, no sentido 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
sentidonorte,atéaRuaAntônioAlvesRibeiro,segueporessa
rua,nosentidonoroeste,atéaRuaRitaArruda;segueporessa
rua, no sentido nordeste, até a Avenida Presidente Costa e
Silva (Perimetral), segue por essa avenida, no sentido
noroeste,atéaRuaPaulinadeArruda,segueporessarua,no
sentidonordeste,atéaRuaAugustoCalheiros,segueporrua,
no sentido nordeste, até o prolongamento da Rua Capitão
Valdemar Paula Lima, segue por esse prolongamento e por
essa rua, nos sentidos nordeste e noroeste, até  a Via
Paranjana,segueporessavia,nosentidosudeste,atéatingira
BR116;apartirdesseponto,seguepelaBR116,nossentidos
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 (setenta e
doismetros).

“Art.115.AZO,TrechoIIIPraiadeIracemadapresenteLei,
correspondeaosomatóriodaáreadefinidacomodeInteresse
Urbanístico da Praia de Iracema pela Lei n. 7.814, de 30 de
outubrode1995,edoTrechoIIPoçodaDragaeTrechoIII
Monsenhor Tabosa  da Orla Marítima definidos pela Lei n.
7.987,de23dedezembrode1996.”

“Art.116.ParaasáreasdefinidasnoartigoanteriordestaLeios
parâmetrossãoosqueseseguem:

§ 1º  Aplicamse os parâmetros e indicadores urbanos
definidos pela Lei Municipal n. 7.814, de 30 de outubro de
1995,parapartedaáreadaZOTrechoIIIdoPlanoDiretor,
que corresponde aos Setores 1, 2 e 3 da Área de Interesse
UrbanísticodaPraiadeIracemadefinidosporaquelaLei.

§ 2º  Aplicamse a adequação dos usos, os parâmetros e
indicadores urbanos definidos pela Lei Municipal n. 7.987, de
23dedezembrode1996,parapartedaáreadaZOTrechoIII
doPlanoDiretorquecorrespondeaoTrechoIIPoçodaDraga
daOrlaMarítimadefinidoporaquelaLei.

§ 3º Aplicase a adequação dos usos estabelecidos pela Lei
Municipaln.7.987,de23dedezembrode1996,paraparteda
área da ZO  Trecho III do Plano Diretor que corresponde ao
TrechoIIIMonsenhorTabosadaOrlaMarítimadefinidopor
aquelaLei.

§4ºNaÁreadaZOTrechoIIIdestaLeiquecorresponde
ao Trecho III  Monsenhor Tabosa  da Orla Marítima definido
pelaLei n. 7.987, de 23dedezembrode 1996, aplicamse os
parâmetroseindicadoresurbanosestabelecidosaseguir:

I—índicedeaproveitamentobásico:2,0;

II—índicedeaproveitamentomáximo:2,0;

III—índicedeaproveitamentomínimo:0,25;

IV—taxadepermeabilidade:25%;

V—taxadeocupação:60%;

VI—taxadeocupaçãodesubsolo:60%;

VII—alturamáximadaedificação:48m.
..................................................................................................”

“Art.118...................................................................................

I—índicedeaproveitamentobásico:1,0;

II—índicedeaproveitamentomáximo:1,0;

III—.........................................................................................

IV—........................................................................................

V—.........................................................................................

VI—........................................................................................

VII—alturamáximadaedificação:15m;

VIII—......................................................................................

IX—........................................................................................

X—.........................................................................................
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Parágrafo único. Na ZO,Trecho V  late Clube 
destaLei,quecorrespondeàÁreadaOrlaMarítimaTrechoV
 definida pela Lei Municipal n. 7.987, de 23 de dezembro de
1996, somente são adequadas as atividades abaixo listadas
porsubgrupo,comseusrespectivoscódigos:

I—ComércioVarejista–CV:

a)peixaria25.29.92;

b)merceariaoumercadinho52.13.21;

II—ComércioAtacadistaCA:

a) comércio atacadista de pescado, crustáceos e moluscos –
51.35.71;

b)armazéns(gerais,frigoríficos)63.12.61;

III—ServiçodeAlimentaçãoeLazerSAL:

a)restaurante,pizzaria,churrascaria55.21.21;

b)botequim/bar55.29.85;

c)lanchonete–55.22.01;

d)cantina55.23.90;

IV — Equipamento p/ Atividades Cultural e de Lazer,
enquadradonocódigo92.61.41Clubedesportivo;

V—IndústriaAdequadaaoMeioUrbano–IA,enquadradano
código36.99.49Fabricaçãodegelo.
.................................................................................................”

“Art. 171. O Sistema Viário Básico e a sua classificação são
definidospelosarts.146,151,225eAnexo10,daLein.7.987,
de23dedezembrode1996:

I — Via de Ligação Regional (VLR): vias com capacidade de
absorverelevadovolumedetráfego,quesuportamaltosníveis
de adensamento dos lotes lindeiros, bem como equipamentos
degrandeporte;(VETADO).

II — Via Estrutural 1 (VE1): vias com capacidade de absorver
significativovolumedetráfego,quesuportammoderadosníveis
de adensamento dos lotes lindeiros, bem como equipamento
demédioporte;(VETADO).

III—ViaEstrutural2(VE2):viascomcapacidadedeabsorver
moderado volume de tráfegoe quesuportambaixosníveis de
adensamentodosloteslindeiros;(VETADO).

IV — Via Complementar 1 (VC1): via destinadas a coletar o
tráfegodasviasVC2,VLeVCSparaasviasestruturaiseque
suportam moderados níveis de adensamento dos lotes
lindeiros;(VETADO).

V — Via Complementar 2 (VC2): via destinada a atender ao
tráfego local, com moderado volume de tráfego e com baixos
níveisdeadensamentodosloteslindeiros;(VETADO).

VI—ViaLocal(VL):viasdestinadasaatenderaotráfegolocal,
com baixo volume de tráfego e com baixos níveis de
adensamentodosloteslindeiros;(VETADO).

VII — Via de Comércio e Serviços (VCS): vias destinadas a
atenderaotráfegolocal,comconsiderávelvolumedetráfegoe
comusodosloteslindeirospredominantementedecomérciose
serviços;(VETADO).

VIII — Via Paisagística (VPA): vias destinadas a atender a
baixovolumedetráfego,comoobjetivodevalorizareintegrar

áreas especiais, de preservação, de proteção, de faixas de
praia, de recursos hídricos, de dunas e de orla marítima, com
usodosololindeirorestrito;(VETADO).

IX — Via para Pedestres (VPE): vias destinadas à circulação
prioritáriadepessoas;(VETADO).

X — Via para Ciclistas (VCI): vias destinadas exclusivamente
paraacirculaçãodeciclos.(VETADO).


Parágrafo único. Lei municipal específica
redefinindo o Sistema Viário Básico será encaminhada à
Câmara Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, após a
publicaçãodestaLei.
.................................................................................................”

2
“Art.185.Asubdivisãodeglebacomáreasuperiora10.000m
deveráserrealizadapormeiodeparcelamento.


Parágrafo único. O comprimento das quadras
não poderá ser superior a 250,00m (duzentos e cinquenta
metros)easualargurainferiora50,00m(cinquentametros).
.................................................................................................”

“Art.188..................................................................................

§ 1º  Em cada zona serão definidos parâmetros específicos
conformeosfinsurbanísticosalmejados.

§2ºNosterrenoslindeirosàsviasdivisóriasdaszonas,não
há opção de zona, aplicandose os parâmetros definidos na
zonaemqueoimóvelestáinserido.”

“Art.191..................................................................................

Parágrafoúnico.(Suprimido)
.................................................................................................”

“Art.201..................................................................................

§ 1º  Os condomínios por unidades autônomas deverão ser
implantadosemáreasparceladas.

§ 2º  Em áreas não parceladas, a aprovação do projeto será
precedida ou realizarseá concomitante ao parcelamento do
soloexigível.
.................................................................................................”

“Art.203.Osprojetosdecondomíniosdevemobservar:

I — os indicadores e parâmetros urbanos (índices, taxas,
recuos, dimensões do lote e demais restrições urbanísticas)
estabelecidosparaazonaemqueestáinserido;
II—alarguramínimade6,00m(seismetros)paraaberturadas
viasinternasdeacessoàsunidades;
III — a área mínima para recreação comum equivalente a1/5
(um quinto) da soma das áreas construídas de cada unidade
residencial.
.................................................................................................”
“Art. 205. Quando as quadras ou lotes nos quais se pretenda
realizar a implantação de condomínios por unidades
autônomas não forem servidas por infraestrutura de
abastecimento 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
empresasconcessionáriasdeserviçopúblico.
.................................................................................................”
“Art. 313. Aplicamse os índices referentes à fração de lote
dispostos na Lei n. 7.987, de 23 de dezembro de 1996, até a
suarevisão.”(VETADO).







“Art.314..................................................................................

§1ºAsatividadesnãorelacionadasecasosomissosdeverão
serobjetodeanálise,devendoobedeceraoquedispõeaLein.
7.987, de 23 de dezembro de 1996, e Lei n. 8.603, de 17 de
dezembro de 2001, devendose aplicar os critérios de
integração do ordenamento jurídico previstos no art. 4º da Lei
deIntroduçãoaoCódigoCivil.
§2º..........................................................................................
§3ºPermanecememvigorosusos,parâmetroseindicadores
urbanos previstos na Lei n. 7.987/96 referentes à área nela
definidacomodeurbanizaçãoprioritáriadaZU1Centroaté
asuarevisão.

§4ºPermanecememvigorosusos,parâmetroseindicadores
urbanos previstos na Lei n. 7.987/96 referentes às vias
comerciais contidas na Área de Urbanização Prioritária do
Montese,atésuarevisão”
“Art. 315. Deverão ser adequados a este Plano Diretor, em
caráter transitório, os parâmetros, indicadores e atributos a
seguir relacionados, constantes da Lei n. 7.987, de 23 de
dezembro de 1996, até a promulgação da nova Lei de Uso e
OcupaçãodoSolo.
§1ºOssubgruposporclassedoAnexo7daLein.7.987,de
23dedezembrode1996,classificadoscomo:adequadoA,
inadequadoI,permitidocomrestriçõesP,projetoespecial
PE,passamateraseguintecorrespondência:

I—osatribuídosparaaÁreadeProteçãoconstantesdoAnexo
7,Tabela7.1daLei7.987,de23dedezembrode1996,serão
adotadosparaaZonadeRecuperaçãoAmbiental,destaLei;

II—osatribuídosparaaÁreadeInteresseAmbientalDunas
TrechoIPraiadoFuturoconstantesdoAnexo7,Tabela7.2
da Lei n. 7.987, de 23 de dezembro de 1996,serão adotados
para a Zona de InteresseAmbiental  Praia do Futuro e Zona
deInteresseAmbiental–Cocó,destaLei;

III—osatribuídosparaaÁreadeInteresseAmbientalDunas
–Trecho II  Sabiaguaba  constantes doAnexo 7,Tabela 7.3
da Lei n. 7.987, de 23 de dezembro de 1996,serão adotados
paraaZonadeInteresseAmbientai–Sabiaguaba,destaLei;

IV—osatribuídosparaÁreadeOrlaMarítimaTrechoIBarra
do Ceará/Pirambu constantes doAnexo 7,Tabela 7.4da Lei
n. 7.987, de 23 de dezembro de1996,serão adotados paraa
ZonadaOrlaTrechoIBarradoCeará/PirambueTrechoII
Jacarecanga/MouraBrasil,destaLei;

V — os atribuídosparaa Área de Orla Marítima TrechoIV 
Meireles/Mucuripe  constantes doAnexo 7,Tabela 7.5 da Lei
n. 7.987, de 23 de dezembro de1996,serão adotados paraa
ZonadaOrlaTrechoIVMeireles/Mucuripe;

VI—osatribuídosparaaÁreadeOrlaMarítimaTrechoVI
PraiadoFuturoconstantesdoAnexo7,Tabela7.7daLein.
7.987, de 23 de dezembro de 1996, serão adotados para a
ZonadaOrlaTrechoVIIPraiadoFuturo,destaLei.
§ 2º  As atividades na ZO  Trecho 6  Cais do Porto ,
classificadascomo:adequadoA,inadequadoI,permitido
comrestriçõesP,corresponderãoaossubgruposatribuídos
paraaÁreaIndustrialZI1constantesdoAnexo7.9daLein.
7.987,de23dedezembrode1996,quandoseuslimitesforem
coincidentes.
§3ºFicacriadonopolígonodefinidopeloMapaemanexoo
PoloIndustrialdeConfecçãoI.(VETADO).

§4ºFicacriadonopolígonodefinidopeloMapaemanexoo
PoloIndustrialdeConfecçãoII.(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.317AtéaelaboraçãodanovaLeideUsoeOcupaçãodo
Solo,asindústriasinadequadasaomeiourbanoINrestritas
pelaLein.7.987,de23dedezembrode1996,paraasZonas
Industriais  ZI.1 e ZI.2, poderão ser implementadas na
Macrozona de Ocupação Urbana mediante a elaboração e a
aprovaçãodoEstudodeImpactodeVizinhança(EIV),segundo
os parâmetros estabelecidos por esta Lei, além de outros
estudosexigidospeloórgãolicenciador.
..........................................................................................................................”

“Art.326........................................................................................................


Parágrafoúnico.Naaplicaçãodoindicadorurba
nodaocupaçãoFraçãodoLotedeveseobservarodisposto
noart.313destaLei.”
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Art. 2º  Os artigos 164 § 2º, 198 § 1º, 199 caput, 200 caput,
220 § 1º, 221 caput, 248 caput, 259 parágrafo único, 266
parágrafoúnico,281caput,288incisoIII,290caput,292§4º,
305incisoVIIIe321caputdaLeiComplementarn.0062/2009
passamavigorarcomaseguinteredação:(VETADO).
“Art.164..................................................................................

§2ºOsplanosdeverãosersubmetidosàanálisedoConselho
daCidade(CONCIDADE),devendoseremrevisadosacada10
(dez)anos.(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.198..................................................................................

§ 1º  A aprovação de projetos e a emissão de alvará de
funcionamentoparaosempreendimentosgeradosdeimpactos
estão condicionadas à elaboração do estudo de impacto de
vizinhança (EIV) e sua aprovação prévia pelo Conselho da
Cidade (CONCIDADE), salvo as obras e serviços de
infraestruturabásicadeserviçospúblicosquejácontaremcom
a liberação das licenças ambientais previstas pela legislação
ambiental.(VETADO).
.................................................................................................”

“Art. 199. Em função da análise de cada empreendimento, o
Conselho da Cidade (CONCIDADE) poderá determinar:
(VETADO).
I — a execução de medidas necessárias ao controle dos
impactos e das incomodidades causados pela implantação e
funcionamentodoempreendimento;
.............................................................................................”

“Art. 200. O Conselho da Cidade (CONCIDADE) poderá
classificar um empreendimento como de relevante interesse
paraacidadeeexigiroestudodeimpactodevizinhança(EIV).
(VETADO).
....................................................................................................”

“Art.220..................................................................................

§ 1º  O fator de planejamento, definido em função dos
objetivosestabelecidosparacadazonaevariávelentre0e1,5;
poderáserajustadoacada2(dois)anos,medianteaprovação
pelo Conselho da Cidade (CONCIDADE), e publicação em
decretomunicipal.(VETADO).
.................................................................................................”

“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
infraestruturaurbananasZonasEspeciaisdeInteresseSocial,
desde que haja requerimento do beneficiário e aprovação do
ConselhodaCidade(CONCIDADE).(VETADO)
.................................................................................................”

“Art. 248.A proposta de operação urbana consorciada deverá
ser aprovada previamente pelo Conselho da Cidade
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(CONCIDADE) para posterior envia à Câmara Municipal de
Vereadores.(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.259..................................................................................


Parágrafo único. A concessão de direito real de
2
uso de imóvel até 250m  (duzentos e cinquenta metros
quadrados) será gratuita para a população com renda familiar
até5(cinco)saláriosmínimos,equenãopossuamoutroimóvel
urbano ou rural, nos demais casos poderá ser onerosa a
critériodoConselhodaCidade(CONCIDADE).(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.266..................................................................................


Parágrafo único. As ocupações situadas nas
áreasindicadasnesteartigo,impossibilitadasderegularização
urbanística e fundiária, deverão ser reassentadas em local a
ser definido e posteriormente aprovado pelo Conselho
Municipal de Habitação Popular e pelo Conselho da Cidade
(CONCIDADE).(VETADO).
.................................................................................................”

“Art. 281. As diretrizes de que trata o artigo anterior,
confeccionadas pelo órgão responsável pela aprovação do
loteamento, serão precedidas da manifestação do órgão
ambiental competente e do Conselho da Cidade
(CONCIDADE),edevemvincularaoloteamentoobrasouáreas
contíguas 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
estalecidopeloConselhodaCidade(CONCIDADE).(VETADO)
.................................................................................................”

“Art. 290. Conselho da Cidade (CONCIDADE), vinculado ao
órgão ou entidade responsável pelo planejamento territorial e
urbano, será composto de forma paritária entre representares
do poder público e a sociedade civil, de acordo com lei
específica,quedefinirásuascompetências.(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.292..................................................................................

§4ºNahipótesedeevidenteimpossibilidadedeminimização
significativa dos impactos urbanos, bem como da geração de
incomodidadese interferências no tráfego, após as análises e
discussões públicas sobre o empreendimento, o Poder
Executivo Municipal, junto com o Conselho da Cidade
(CONCIDADE), que será regulamentado em lei específica,
deverão recusar a aprovação da implantação do
empreendimento.(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.305...................................................................................

VIII — Lei municipal específica que trata do Conselho da
Cidade (CONCIDADE), no prazo de até 6 (seis) meses;
(VETADO).
.................................................................................................”

“Art.321.Aanáliseeaaprovaçãodosprojetosespeciaisficam
submetidasàComissãoPermanentedoPlanoDiretor(CPPD),
enquanto não for regulamentado o Conselho da Cidade
(CONCIDADE).”(VETADO).

Art.3º.FicaalteradooAnexo4(Mapa4)daLeiComplementar
n. 0062, de 02 de fevereiro de 2009, de Zonas Especiais,
ampliando a ZEDUS Centro, conforme o memorial descrito:
inicia no cruzamento da Avenida Heráclíto Graça com a
Avenida Dom Manoel, segue pelaAvenida Heráclito Graça no
sentidooeste,prosseguepelaAvenidaDuquedeCaxiasatéo
cruzamento com a Avenida Imperador, segue pela Avenida

ImperadornosentidonorteatéocruzamentocomaRuaCastro
eSilva,seguepelaRuaCastroeSilvanosentidoLesteatéo
cruzamento com a Rua General Sampaio, segue pela Rua
General Sampaio no sentido norte até o cruzamento com a
Avenida Pres. Castelo Branco, segue pela Avenida Pres.
Castelo Branco no sentido leste até o cruzamento com a
Avenida Alberto Nepomuceno, segue pela Avenida Alberto
Nepomuceno no sentido norte até o cruzamento com a Rua
PessoaAnta, segue pela Rua PessoaAnta no sentido leste e
prossegue pela Avenida Almirante Barroso até o cruzamento
com a Rua Guanacés, segue pela Rua Guanacés no sentido
sulatéocruzamentocomaAvenidaMonsenhorTabosa,segue
na Avenida Monsenhor Tabosa no sentido oeste até o
cruzamento com a Rua Almirante Jaceguai, segue pela Rua
Almirante Jaceguai no sentido sul, prosseguindo pelaAvenida
Dom Manoel até fechar o perímetro no cruzamento com a
AvenidaHeráclitoGraça.”(AC)

Art. 4º.  Fica alterado o Mapa de Zoneamento Urbano (Mapa
03)daLeiComplementarn.0062,de02defevereirode2009,
nosquadriláteroscompreendidoentreasruasProfessorWilson
Aguiar,AvenidaWashignton Soares,Avenida Dr. José Martins
RodrigueseAvenidaJuarezBarroso,bemcomodasruasLídia
Brígido, Rua Ver. Pedro Paulo, Avenida Oliveira Paiva e Rua
VicenteLopes,passandoestasáreasintegralmenteaZonade
OcupaçãoModerada1(ZOM1).

Art.5º.FicaalteradooAnexo3A,Coordenadas:UTMSAD69,
referente à ZO 5 (Zona da Orla, Trecho 5) da Lei
Complementarn.0062,de02defevereirode2009fquepassa
avigorarcomasseguintescoordenadas:

Inicio:>

557842,33;9588612,63 – 558216,79;9588853,36 – 558260,53;
9588913,21–558276,14;9589010,64–558259,24;9589096,21
–558134,3;9589163,97–558108,16;9589117,39–558176,62;
9589049,68–558179,91;9588983,42–558154,11;9588897,56
–558121,44;9588840,42–558063,54;9588802,5–558057,55;
9588808,58 – 558048,14;9588803,5 – 558044,9;9588806,2
– 558034,7;9588799,8 – 558039,78;9588790,18 – 558004,48;
9588769,04–557989,92;9588796,26–557984,96;9588792,93
– 557998,78;9588765,83 – 557968,03;9588752,81 – 557955,
66;9588779,69 – 557885,33;9588763,67 – 557867,26;
9588792,64–557854,78;9588788,64–557868,55;9588734,08
– 557866,97;9588728,04 – 557817,28;9588703,15 – 557842,
33;9588612,63

<Fim:

Área=55.188

Perímetro=1.847

Zona=Z05(ZonadaOrlaTrecho5).

Art. 6º.  Fica adicionado parágrafo único ao art. 71 da Lei
Complementar n. 0062, de 02 de fevereiro de 2009, com a
seguinteredação:
“Art.71..........................................................................................


Parágrafo único. O desdobro de lotes oriundos
de parcelamentos aprovados ou que obtiverem registro
imobiliárioemdataanterioràvigênciadaLeiComplementarn.
0062,de02defevereirode2009,serápermitido,desdequeas
2
áreasmínimasresultantessejamiguaisousuperioresa300m 
(trezentosmetrosquadrados).“(AC).

Art. 7º.  Fica adicionado parágrafo único ao art. 203 da Lei
Complementar 0062, de 02 de fevereiro de 2009, com a
seguinteredação:

“Art.203..................................................................................








Parágrafo único. Quando o condomínio for
compostoporcasastérreasouassobradadas,aáreaprivativa
do terreno de cada unidade habitacional poderá ser de
135,00m²,(centoetrintaecincometrosquadrados),desdeque
a soma destas áreas, da área de recreação e da área de
circulação dividida pelo número de unidades seja igual ou
superioraolotemínimodazona.”(AC)

Art. 8º. O art. 313 da Lei Complementar n. 0062, de 02 de
fevereirode2009,passaavigorarcomaseguinteredação:

“Art. 313. O indicador urbano fração do lote será definido em
cada zona e nas suas subdivisões nos termos do mapa em
anexo, que passa a compor o conjunto de mapas
integrantes da Lei Complementar n. 0062, de 02 de fevereiro
de2009.

§ 1º  Fração do lote: é o índice utilizado para o cálculo do
númeromáximodeunidadesresidenciaisnolote,diferenciado
deacordocomazonaesuassubdivisões.

§ 2º  O número de unidades construídas no lote é
resultante da divisão de sua área total pela fração

correspondente:

Nu = At/FI, onde: Nu – Número de unidades; At – Área do
terrenoeFI–Fraçãodolote.

§3ºEmqualquerzonaemquesejaadequadaaimplantação
dehabitaçãodeinteressesocialcomunidadesmultifamiliares,
enquadrada no Programa Minha Casa Minha Vida, para faixa
derendaaté6(seis)saláriosmínimos,ouprogramasimilar,a
2
fração do lote para a referida habitação será de 30m  (trinta
metrosquadrados).

§4ºOindicadorurbanofraçãodolotepoderáserrevisadono
prazo de 2 (dois) anos a partir da publicação desta Lei, para

eventuais adequações às alterações dos planos, programas e
projetos de infraestrutura do Município, objetivando a
compatibilização do adensamento populacional a dinâmica de
crescimentourbano.”

Art.9º.Aalteraçãonoart.313somenteentraráemvigorapós
60(sessenta)diasdadatadesuapublicação.

Art.10.FicaalteradooMapa05–ZEISdaLeiComplementar
n. 0062, de 02 de fevereiro de 2009, excluindose da área de

ZEIS 3 – Vazio, a área compreendida entre a Avenida Dep.
Paulino Rocha, Rua Cel. Zacarias J. de França, Rua João
Xavier e BR 116, voltando esta área a fazer parte do
zoneamento correspondente na Macrozona de ocupação
urbana,ZonadeOcupaçãoModerada2(ZOM2).

Art. 11.  A progressividade de liberação dos 5% (cinco por
cento)dasáreasvazias,seráacada8(oito)meses,apartirda
primeiraliberação.(VETADO).

Art. 12.  O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal
deFortaleza,noprazode90(noventa)diasapósapublicação
destaLei,osinstrumentosnormativosprevistosnosincisosIa
XIdoart.305,daLeiComplementarn.0062/2009.

Art. 13.  O Poder Executivo enviará a lei a que se refere o
parágrafoúnicodoart.171daLeiComplementarn.0062/2009
à Câmara Municipal de Fortaleza, no prazo de 60 (sessenta)
dias,apósapublicaçãodestaLei.

Art.14.Revogamseasdisposiçõesemcontrário,emespecial
o inciso XI do art. 101 da Lei Complementar n. 0062/2009.
PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em30
dedezembrode2011.
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ANEXOIV







PROCESSO

CDA
NÚMERO




    A PREFEITA MUNICIPAL
DEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegaisedeacor
do com o Processo n° 160643/2011. RESOLVE conceder à
disposição da Câmara Municipal de Fortaleza, com ônus para
origem,deacordocomoartigo82,itemIII,daLein°6.794,de
27.12.1990,EstatutodosServidoresdoMunicípiodeFortaleza,
publicada no DOM n° 9.526  Suplemento de 02.01.1991, a
servidora FRANCISCA DAZINHA MOTA, matrícula n° 11761
01,Enfermeiro,lotadanaSecretariaExecutivaRegionalIV,no
períodode03.10.2011a31.12.2012.GABINETEDAPREFEI
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de janeiro de 2012.





    A PREFEITA MUNICIPAL
DEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegaisedeacor
do com Mandado de Segurança  Processo n° 11.93604
2004.02.5212185ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Fortaleza. RESOLVE nomear, sub judice, de acordo com o
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 11, item I e
artigos 12 e 13 da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos
Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM n°
9526  Suplemento de 02.01.1991, MARIA DE FÁTIMA LIMA
DA SILVA, aprovada em 4.123° lugar no Concurso Público,
conforme resultado publicado no DOM n° 12.034, Suplemento
de 16.02.2001, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de
Professor, na referência A 3E, com a carga horária de 120
(cento e vinte) horas, pertencente ao Grupo Ocupacional Ma
gistério  MAG, com lotação no Quadro de Pessoal do Poder
Executivo Municipal. parte permanente. GABINETE DA PRE
FEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de janeiro de
2012.       
       



    A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi
daspeloart.76,inc.VI,daLeiOrgânicadoMunicípioefunda
mentadonoart.330daConsolidaçãodaLegislaçãoTributária
doMunicípio,aprovadopeloDecreton°10.827,de18dejulho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipaleosujeitopassivodaobrigaçãotributária,mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por CONSTRUTORA EDYMA LTDA, de reconhe
ceraprocedênciadaexecuçãofiscalqueoralheépromovida.
RESOLVEautorizaroProcuradordoMunicípioafirmaracordo
judicialnosautosdorespectivoprocesso,devidamenteidentifi
cadoemseguida,eemconformidadecomascláusulasecon
diçõesadianteestipuladas.
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VARA

2009.0023.82622

5ªVEF

PROCESSO

VARA

2009/012362

TIPO

EXERCÍCIO

INSC.

DATA
23.04.2009 1IPTU 2005,2006,2007

3652335


1ªOvalordocréditotributárioserácalculadonodiadoefetivo
pagamento,conformeaLeinº9.859PROREFOR,comredu
çãode100%(cem)porcento,sobrejurosemultasmoratórias.
Nahipótesedeocrédito,tributárioounão,tercomocomponen
te principal penalidade pecuniária, poderá ser quitado com
descontode50%(cinquentaporcento)doseumontante.2ªO
executadopagarájuntamentecomaparcelaúnica,osvalores
correspondentes aos honorários da Fazenda Municipal. As
custas processuais serão pagas na vara de execuções fiscais
doreferidoprocesso.PAÇOMUNICIPAL,em19dejaneirode
2012.       
       Lei nº
8.948/2005c/cDecretonº11.880,de01.09.2005.



    A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi
daspeloart.76,inc.VI,daLeiOrgânicadoMunicípioefunda
mentadonoart.330daConsolidaçãodaLegislaçãoTributária
doMunicípio,aprovadopeloDecreton°10.827,de18dejulho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipaleosujeitopassivodaobrigaçãotributária,mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestadaporSIMCOLSOCIEDADEIMOBILIÁRIAECONS
TRUTO, de reconhecer a procedência da execução fiscal que
oralheépromovida.RESOLVEautorizaroProcuradordoMu
nicípioafirmaracordojudicialnosautosdorespectivoproces
so, devidamente identificado em seguida, e em conformidade
comascláusulasecondiçõesadianteestipuladas.

CDA
NÚMERO
2007.0004.73870

4ªVEF

2004/013377

TIPO

EXERCÍCIO

INSC.

2002,2003

4719948

DATA
15/10/2004 1IPTU


1ªOvalordocréditotributárioserácalculadonodiadoefetivo
pagamento,conformeaLeinº9.859PROREFOR,comredu
çãode100%(cem)porcento,sobrejurosemultasmoratórias.
Nahipótesedeocrédito,tributárioounão,tercomocomponen
te principal penalidade pecuniária, poderá ser quitado com
descontode50%(cinquentaporcento)doseumontante.2ªO
executadopagarájuntamentecomaparcelaúnica,osvalores
correspondentes aos honorários da Fazenda Municipal. As
custas processuais serão pagas na vara de execuções fiscais
doreferidoprocesso.PAÇOMUNICIPAL,em19dejaneirode
2012.       
       Lei nº
8.948/2005c/cDecretonº11.880,de01.09.2005.



    A PREFEITA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi
daspeloart.76,inc.VI,daLeiOrgânicadoMunicípioefunda
mentadonoart.330daConsolidaçãodaLegislaçãoTributária
doMunicípio,aprovadopeloDecreton°10.827,de18dejulho
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda
Municipaleosujeitopassivodaobrigaçãotributária,mediante
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção
manifestada por CANDIDO JUNIOR CHAVES MOREIRA, de
reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é
promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Município a
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devi
damente identificado em seguida, e em conformidade com as
cláusulasecondiçõesadianteestipuladas.

PROCESSO

VARA

CDA
NÚMERO

17580709.2011.8.06.0001

5ªVEF

TIPO

EXERCÍCIO

INSC.

2008

5253969

DATA

2011/113964 05/07/2011 1IPTU
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AlteraoAnexoV–LimitesdasÁreasdePreservação
dosRecursosHídricosdoMunicípiodeFortaleza,re
gulamentadopelo§2ºdoart.61daLeiComplemen
tarnº0062,de02defevereirode2009,queinstituio
PlanoDiretorParticipativodoMunicípiodeFortaleza,
comredaçãodadapeloart.1ºdaLeiComplementar
nº0101,de30dedezembrode2011.



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDEFORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:Art.1º
FicaalteradooAnexoV–LimitesdasÁreasdePreservaçãodosRecursosHídricosdoMunicípiodeFortalezaqueestabelecealocali
zaçãoeoslimitesdaZonadePreservaçãoAmbiental–ZPA1–FaixadePreservaçãoPermanentedosRecursosHídricos,deque
trataosarts.61e63daLeiComplementarnº0062,de02defevereirode2009,comredaçãodadapeloart.1ºdaLeiComplementar
nº0101,de30dedezembrode2011.Art.2ºAsalteraçõesaoAnexoV–LimitesdasÁreasdePreservaçãodosRecursosHídricos
doMunicípiodeFortalezaestãoincluídasnoAnexo01eidentificadasnoMapaquecompõeoAnexo02destaLei.Art.3ºFicaaSe
cretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA)autorizadaapromoveraatualizaçãodosanexosdequetratamosarts.
313e316daLeiComplementarnº0062/2009,decorrentesdasalteraçõesdequetrataestaLei.Art.4ºEstaLeiComplementarentra
emvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,
em13demaiode2015.

ANEXOI


LEICOMPLEMENTARNº0202,DE13DEMAIODE2015
ANEXOV–LIMITESDASÁREASDEPRESERVAÇÃODOSRECURSOSHÍDRICOSDOMUNICÍPIODEFORTALEZA
(REFERENTEAO§2ºDOART.61DALEICOMPLEMENTARNº0062,DE02DEFEVEREIRODE2009,ACRESCENTADOPELA
LEICOMPLEMENTARNº101,DE30/12/2011.)



SUBBACIA



RECURSOHÍDRICO



LIMITESDASÁREASDEPRESERVAÇAODOSRECURSOSHÍDRICOSDOMUNICÍPIODEFORTALEZA
LEGISLAÇÃO
PERTINENTE






A1



RiachoMicrobaciaA

Dec.Est.

1.5(canaldaRuaSeisCompa

15.274/32(art.

nheiros). FIsA/B08

2º)









N°

Dec.Est.

1.5.FIsA/B08

15.274/82(art.









Áreacomlargurade30m(15mparacadaladodoeixo),correspondenteàfaixade1ºcatego
riadefinidapelaAUMEF/SEDURB.



RiachoMicrobaciaA



OBSERVAÇÕES

n°



Áreacomlargurade30m(15mparacadaladodoeixo),correspondenteàfaixade1ºcatego
riadefinidapelaAUMEF/SEDURB.





2º)




A2



LagoadoMel.MicrobaciaA1.6

Dec.Est

FIs.B09

15.274/82







n°.

Áreadelimitada,tomandose por baseacota18m(cartografiavoo 1995),ajustandosepelo
contornodaáreadisponívelexistente.

Municipal



RiachoJacarecanga.FIsC/D

Lei

11

5122A/79 e

de preservação comlarguras variáveis, tomandose por base estudos da área de amorteci

Dec.

mento da SEDURB no entorno do riacho e perímetro da área do Dec. Mun. N° 5633/80







Trechos com largura de 40m (com 20m para cada lado do eixo). Delimitação atual daárea

Est.

15.274/82



(destinadoàimplantaçãodoParqueJacarecanga).Notrechocompreendidoentreotrilhoeo
prolongamento da Rua Isabel modificado em função das obras de Macrodrenagem do Pro
gramadeDrenagemUrbanadeFortaleza–DRENURB.





A 3

Lei

12e13

5122A/79 e

variávelnotrechoentreaRuaMonsenhorTabosaeRuaRufinodeAlencar,conformeprojeto

Dec.

doMercadoCentral.







Municipal



RiachoPajeú.FIs.D/E

Est.

15.274/82
Lago do Amor (Parque da
Criança). Micro bacia A3.5.
Fla.E12



Áreacomlargurade40m(20mparacadaladodoeixo),nostrechosacéuabertoelargura



LeiFederaln°4771/65





Faixa marginal de 30m de largura a partir do N.A da cartografia  voo 1995, com alguns
ajustespeloarruamentoexistente.
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S












           




































 



































































Lagoa do Papicu. Micro
baciaA6.10.Fla.E12

Dec.Est.25.276/98

Riacho Papicu. Micro bacia A
6.8.Fls.D/E

Dec.













RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002
FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS
FONE:(0XX85)3452.1746
FONE/FAX:(0XX85)3101.5320
FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria: ao norte pela
Rua Emídio Lobo e pela Via de Ligação da Rua Emídio com a Avenida Dolor Barreira; a
lestepelaAvenidaDolorBarreira;aosulpelasRuasJoaquimLimaeLauroNogueiraChaves
eaoestepeloprolongamentodaRuaFco.MatoseRibamarLobo.



A6

Est.

15.274/82

 17. (trechodasproximidades
da Rua Pascoal de Castro







Alves até as proximidades da
Av.Jangadeiro / trilhoRFFSA.





Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria Trecho: da Rua

Riacho Papicu / Maceió. Fls.

Dec.Est. 15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria: Trecho da Av.

D16eD

e Lei Municipal 
Operação Consor
ciada

Abolição àAv. Beira Mar, largura de 40,00m, sendo 20,00m para cada lado a partir do eixo
docanal(projetadoeretificado).

Dec.Est.25.276/98

Delimitação daÁreadePreservaçãocorrespondente àfaixade 1ºcategoria, com osseguin

RiachoMaceióFls.D/E16



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m, sendo 15m para cada lado do eixo, ajustada pela urbanização do projeto SANEAR
(limitefísico correntes ecalçadão),conformerelatóriotécnicodaSEMACE.

Dec.Est.25.276/98

TavaresCoutinhoàRuaJoãoArruda.Calçadõesprojetados,RuaUmari(aoeste),RuaAlísio
Mamede(aleste),conformeurbanizaçãodoprojetoSANEAR.



17






LagoadePorangabuçu.















Micro
baciaB1.1.Fls.F/G10



Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria, com base nos

Micro bacia B  1.3. Fls. G
10,11eH09,10

15.274/82.(art.

estudosdaAUMEF/SEDURBecujalarguraéde40m,sendo20mparacadaladodoeixodo
recursohídrico acéuaberto;contémduasáreasdeamortecimentodenominadasdeDamasI
(entre as Ruas Vasco da Gama e Des. Praxedes) com perímetro urbanizado pela PMF e
Damas II (entre as Ruas Pedro Machado e Padre Macedo) com perímetro definido pelo
ProjetodeUrbanizaçãodaPMF.

LagoadoOpaia.Micro
baciaB1.5.Fls.I/J



teslimites:ao norte pela Rua Porfírio Sampaio e seu prolongamento, a oeste pelo prolon
gamento da Rua FreiMarcelino, ao sul pelo prolongamento da Rua Ana Neri e a leste pelo
prolongamento das Ruas Cel.NunesdeMeloeMonsenhorFurtado.

Canal do Jardim América.



B1









2º)



Dec.Est.

15.274/82e

12


11.306/02
Dec.Est.





Dec.Mun.

RiachoLagoadoOpaia
/Tauape



(sangradouro


MicrobaciaB1.6Fls.
H/l12



15.274/82e


11.306/02



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria (no lado oeste)
e através doprojetodeurbanização epreservaçãodaPMF enosdemaislimites seguindoo
prolongamentodomurodaBaseAéreadeFortalezaecontornandoviasexistentes.



Delimitação daÁrea dePreservaçãocorrespondente àfaixa de 1ºcategoria através de estu
dos de áreas de amortecimentos de cheias e seguindo o projeto de urbanização da PMF

daLagoa do Opaia).

Dec.Mun.

(COMHAB). No trecho a jusante da Av. Borges de Melo segue o contorno do projeto do
ParqueParreão.

Afluente ao Riacho Opaia
/Tauape (Riacho Parreão).
MicrobaciaB1.6.Fls.H11
e12

Dec.Est.
15.274/82 e Lei
Municipal
n°
7987/96

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria definida pela
SEDURB:trechoajusantedaRuaArmando MonteiroatéaRuaFranciscoLorda:comlargu
rade30m(15mparacadaladodoeixo).TrechodaRuaFranciscoLordaatéaalturadaRua
Jaú: área limitada pelas RuasJoão (oeste) e Rua Edgar Pinho Filho (leste). Trecho da Rua
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Jaú até a Av. Borges de Melo: área comlarguraaproximadade30m.TrechodaAv.Borges
deMeloatéoencontrocomoriachosangradourodaLagoadoOpaia:árealimitadapeloPar
queParreão.



RiachoAfluentedoRiachoParreão.

Dec.Est.

MicrobaciaB1.6Fls.

15274/82Art.2º

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria definida pela



SEDURB com largura de 40,00m (sendo 20,00m para cada lado do eixo). Trecho: Rua Prof.



H11e12

VicenteSilveiraeRuaJoãoAraripeeprojetodaSEINF.



Canal do Tauape Fls. F 10 e

Dec.Est.

11,G11e

15274/82

12,H12e13





da

largura de 40m, sendo 20m para cada lado do eixo. Trecho: da Av. Aguanambi até o Rio

Av.

Aguanambi. Dec.Est.
15.274/82.art.
2º





Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

1.7 Fls. F  12 e G  12 e



40m,sendo20mparacadaladodoeixo,comajustespeloarruamentoExistente.



Córregos Afluentes à área do

Dec.Est. 15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria definida pela

Parque Rio Branco. Micro

Art.

AUMEF/SEDURB, através de estudos de áreas de amortecimento de cheias, cujo perímetro

baciaB

2º

foiobservadonoprojetodoParqueRioBrancodaPMF.

1.7Fl.G13


































Lagoa de Porangabuçu até a altura da Av. Aguanambi (trecho canalizado a céu aberto) 

Micro bacia B 
13eH13



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria. Trecho: da



Cocólargura de60m,sendo30mparacadaladodoeixo.
Canal

POLÍTICA









RioCocóFIs.G14,G

15,G16,G17,G
18,H14,H15,H
16,H17,H18,I
14,I15,I16,I17,
I18,I19,I20,I
21,J13,J14,J
19,J20,J21,K
13,K14,K19,K20,
K21,L13,L14,L
19,L20,L21,M
12,M13,M14,N
12,N13,N14,0
12,013,014,P11,
P12,P13,Q11,Q
12,Q13,R11,R
12,R13,S11,S12,
T12













Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria definida pela

20252/89

SEDURBcomos seguintes critérios utilizados: I. Linha D'água Máxima (área de espraiamen
todorio) delimitadadeacordocomotrabalhodeestudodotransientehidráulicodorioCocó
(AUMEF/1988),osquaislevaramem consideração uma cheia centenária e a influência diária
da maré alta. Adotouse a cota 3,00m da cartografia voo 1995como linha d'água máxima;







II.FaixadeProteçãodeVegetaçãoMarginalLeiFed.7803/89 e Art 3º da Resolução 004/85



do CONAMA; III. Áreas Alagadas; IV. Linha de Cumeada do Primeiro Cordão de Dunas a
partir do Rio; V. Faixa Marginal de Proteção de Áreas com declividademenor que 30%; VI.





ReservasEcológicasdeacordocomoArt.3ºdaResolução004/85doCONAMA;



dasapartirdoeixolongitudinaldorio,tendocomoreferênciaasseçõesdorio.emcadatrecho



encontro com o rio Coaçu (seções 1 a 7) margem esquerda e margem direita: a) faixas de











VII. Faixa de Proteção dos Lagos e Açudes. As medidas das faixas por trechos foram toma



estão citados abaixo os critérios utilizados na demarcação da faixa: Trecho 1: da foz até o




proteção de 200,00m a partir da linha d'água  máxima (próxima à foz), ajustandose com o



arruamento existente; b) faixas de proteção de 100,00m a partir da linha d'água máxima; c)






reservaecológicaincluídonasfaixas deproteçãodeáreasmarginaisàlinhad'água
máxima.



RioCocóFIs.G14,G

Dec.Est.

15,G16,G17,G

20252/89e


16,H17,H18,I
18,H14,H15,H



J13,J14,J19,J
20,J21,K13,K
14,K19,K20,K21,
L13,L14,L19,L
20,L21,M12,M
13,M14,N12,N
13,N14,012,0
B2
13,014,P11,P
12,P13,Q11,Q
12,Q13,R11,R
12,R13,S11,S12,
T12



áreas alagadas; d) linha de cumeadas de dunas (margem direita); e) manguezal como

Dec.







Trecho 2 : do encontro com o rio Coaçu até a ponte sobre a Av. W ashington Soares
(seções 7 a 17) margem esquerda e margem direita: a) faixas de proteção de



áreas     marginais com declividade menorque 30% e com largura de 100,00m a partir da

Est.

29378/08, Dec. Estaduallinha d'água máxima; b) linha d'água máxima (cota3,00m); c) áreas alagadas; d) mangue
Dec.zal como reserva ecológica coberto pelos critérios acima.Obs1.:ajustes  por  arruamentos

14,I15,I16,I17,

30.599/2011

I18,I19,I20,I21,

Estadual30.680/2011

por  loteamentos  existentes  e  sistema  viário  previsto  pela  LUOS  da



PMF.Obs2.:pequenos afluentes com larguras de 30,00m, sendo 15,00m para cada lado do



eixo.Trecho3 : da ponte sobre a Av. W ashington Soares até a ponte sobre a rodovia BR



116 ( seções 17 a 27)margem direita:a) linha d'água máxima incluindo a calha do rio e o



lago artificial; b) manguezal comoreservaecológicaincluídonalinhad'águamáxima.Trecho



4: Da ponte sobre a Rodovia BR 116 até a ponte  sobre a Avenida Perimetral



(seções 27 a 39) margem esquerda e margem direita: a) faixa de proteção de



vegetação marginal como reserva ecológica seguinte os limites estabelecidos



peloDecretoEstadualNº 30.599/2011;b)áreasbaixas ealagáveisaplicouse nos



riachos afluentes largura de 30,,00 m para cada lado do eixo e 15,00m para cada

e



lado do eixo nos reservatórios faixas de 30,00m e 50,00 . Obs: Nos locais com
edificação existente. Trecho 5 – a) Da ponte sobre a Av. Perimetral até as Av.
Valparaíso seguindo os limites do Decreto Estadual Nº 30.599/2011; b) Da Av.
ValparaísoatéoLimiteNorte da Barragem,margemesquerdalargura de 59,00m,
margem direita – 70,00m. Nos afluentes, faixa de 30,00m para cada lado do eixo
e nos reservatórios faixa marginal de 30,00m e 50,00m; c) Do limite norte da
barragem do Cocó (situada na altura do prolongamento da Rua D) até limite do
município  a delimitação da área de preservação corresponde ao limite estabele

Lagoa do Palmerim (Lagoa

Dec.Est.20.252/89

Azul).Fls.P/Q
09



Sangradouro
Lagoa



cidonoDecretoEstadualnº30.680/2011.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura
de 50,00mmarginais,apartirdoN.Adacartografiavoo1995.






da

Palmerim

(riachoazul).Fla.Q
09



Dec.Est.



20.252/89e



Dec.Est.



2º)

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de



15.274/82(art.



30m,sendo15mparacadaladodoeixo.
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Riacho Afluente ao Açude
Guarani.FIs.P8,9eQ9



Dec.Est.15.274/82



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

Guarani (córrego Acaracuzi

e

60m,sendo30mparacadaladodoeixo.

nho) Fls.Q/R08,09

20.252/89



Dec.



Est.

Dec.Est. 15.274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

aoRiachoPajuçaraGuarani.

(art.

30m,sendo15mparacadaladodoeixo.

Fls.P11Q/R09,10e11

2º).







Dec.Est.20.252/89



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura

Dec.Est.29.378/08



Delimitaçãoda Área de Preservaçãocorrespondente ao limite daárea da poligonal da barra

Sangra. do Açude Antônio
Dec.Est.29.378/08





Açude Antônio da Costa.
Fla.R11



daCostaeAfluentes.Fls.R/S
11



Riacho

Timbó

(Lamei

rão).Fls.R/S11e12



AfluentesdoCórrego Acaracu

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

Dec.Est.20.252/89

Dec.Est.20.252/89

12/13/R13



Açude Jangurussu. Fls. P/Q 



13



LagoadaPedra.Fla.P13





60m, sendo 30m para cada lado do eixo para o córrego e 50m marginais a partir do N.A da






Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
60m,sendo30m para cada lado do eixo e com largura de 30m, sendo 15m para cada lado
do eixo; com algunsajustespelosarruamentosexistentes.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura
variável seguindooarruamentoexistente.



Dec.Est.20.252/89



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura

Dec.Est.20.252/89



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura

14

Açude São Cristovão. Fla. P

Cocó.

cartografiaparaoaçude.

gando pequenas Lagoas. Fls.
P12/Q







Afluentes do Rio Cocó interli

Cocó.

Dec.Est.20.252/89

gemDireita.Fls.P
12/Q12e13



Delimitação da Área de Preservação correspondente ao limite da barragem Palmeiras do rio

Delimitação da Área de Preservação correspondente ao limite da barragem Palmeiras do rio



Afluentes do Rio Cocó Mar

gemPalmeirasdorioCocó.





zinho interligando pequenas
João.Fls.P11e12

marginal de50mapartirdoN.Adacartografiavoo1995.

Dec.Est.29.378/08

lagoas e açude do Sítio São





Pequenos Córregos afluentes

JoséW alter).FIa.Q10

B2



Lei Federal4771/65

AçudeGuarani(Local:Prefeito













30m, sendo 15m para cada lado do eixo. Canalização a céu aberto conforme projeto de
loteamento,mantendoseafaixadepreservação(15mparacadaladodoeixo)docanal.

Riacho Pajuçara  Riacho



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

Dec.Est.20.252/89



marginal de50mapartirdoN.Adacartografiavoo1995.



marginal de50mapartirdoN.Adacartografiavoo1995eajustandosecomosistemaviário
existente.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura
marginal de 50m a partir do N.A da cartografia  voo 1995, ajustandose ao norte pela Av.
Perimetral (Av. Presidente Costa e Silva), ao leste e sul por vias de contorno e a oeste por

Riacho que interliga o Açude

Dec.Est.20.252/89

Jangurussu às lagoas do Rio





Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
60m,sendo30mparacadaladodoeixoecomlargurade30m,sendo15mparacadaladodo

Cocó.Fls.P13e14/Q14/0

eixo, ajustandose por limites de áreas alagáveis. Para os reservatórios, faixas marginais de

13

50m a partir do N.A da cartografia e seguindose os arruamentos existentes. Para as áreas



alagáveis15mapartirdalinhadecontornodasmesmas.EntreaRuaEdilbertoCarvalhoeAv.

Riacho afluente do Rio Cocó

Dec.Est.20.252/89

incluindo Lagoa Raimundo A.
Braga.Fla.012e13



LagoadaGlória.Fla.N14



Dec.Est.20.252/89

Açude Mozart Rolim (Lagoa

Dec.Est.20.252/89

Holanda) e RiachoDrenante





Perimetralsegueporviasdecontorno.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
50m marginais a partir do N.A da cartografia  voo 1995. Os riachos têm largura de 60m
(sendo30m paracadaladodoeixo)e30m,comajustespeloarruamentoexistenteeprojetado.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura
marginal de30m apartir doN.A dacartografia voo1995 eseguindoseao norteolimite da
ÁreaVerdedoLoteamentoJardimGlória.



DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategoria,porviaseprolon
gamentoseaosulpeloCondomínioLagoAzul.Paraoriacho,faixadelargurade30m,sendo

(Riacho Távora). Fls. N/O 

15mparacadaladodo eixo retificado (canal projetado). Projeto de Urbanização do Estado

14.

 Reassentamento PopularBarrosoenoseuprolongamentofaixade30m,sendo15mapartir



Afluentes e Lagoas da mar

Dec.Est.20.252/89



doeixo.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

gem direita do Rio Cocó. Fls.

60m,sendo30m para cada lado do eixo e 30m, sendo 15m para cada lado do eixo. Para os

M–14,15,N13,14e15

reservatórios, faixasmarginaisde30me50mapartirdoNAdacartografiavoo1995,ajustan

Lagoas São José,



Maria

Dec.Est.20.252/89



doseporarruamentoseaoProgramadeDrenagemUrbanadeFortaleza–DRENURB.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura

Vieira,Araguari e IPEC. Fls.L

marginal de30m para os reservatórios São José e Araguari, ajustandose por arruamentos e

14,M14eN14

para a Lagoa MariaVieiraperímetrodelimitadopelaÁreaVerdedosrespectivosloteamentose

Açude



Fernando Macedo,

Dec.Est.20.252/89



LagoadoIPEC,perímetrodelimitadopelaÁreaVerdedorespectivoLoteamento.



DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategoriacomlargura:para

Lagoa do Chico Honório (La

os reser vatórios faixas marginais de 30m, ajustandose por arruamentos e pelo limite da

goa Maricá) e Riacho Drenan

Área Verde do Sítio Tunga. Para os Riachos larguras variáveis de 60m (30m para cada

te.Fls.J15,K15,J16eK16
Afluentes do Rio Cocó, mar
gemdireitaeesquerda.Fls.:I
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passeioprojetado.


Dec.Est.20.252/89



lado do eixo) e limites de ÁreasVerdesdoLoteamentodoSítioTunga.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m,sendo15mparacadaladodoeixo.ParaoRiachoqueseinicianaalturadaRuaJornalis






15,I16,H15,G14eG

taCésar Magalhães,faixacomlargurade 15metroscontornando aárea alagável.Notrecho

15

compreendidoentreaAvenidaRogacianoLeiteeaRuaElizeuBeco,oRiachofoidrenadoem



galeriasubterrânea,aolongodaAvenidaChancelerEdsonQueiroz,peloProgramadeDrena



ComplexoHidrícoda
LagoaGrande(Lagoa
doGengibre).Micro
baciaB2.1.Fl.:G18





Dec.Est.
15274/82 Art.
2º







gemUrbanadeFortaleza–DRENURB,nãoincidindomaisáreadepreservação.











Reservatórios Dunas da
Sabiaguaba e riachos afluen
tespróximosàfozdorioCocó
(margemdireita).Fls.J21,K
20eK21

Dec.Est. 15274/82
Art.
2º

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m, sendo 15m para cada lado do eixo, para os cursos d'água; para os reservatórios
utilizouseacota3,00m, olimitedosespelhosd’águaseajustespeloscaminhosexistentes.

Riacho que liga a Lagoado
Acaracuzinho ao
Açude Osmani Machado
(RiachoMartinho).Fls.:Q6,
Q7,P7eP8

Dec.Est. 15274/82
Art.
2º

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
40m,sendo20m para cada lado do eixo, englobando o limite da área alagável, ajustandose
porarruamentosexistentesedoSistemaViárioBásico.

Açude
Osmani Machado.
MicrobaciaB3.1.Fls.O8,09

Dec.Est.15274/82

Lagoa Libânia. Micro bacia B
3.1.Fl.N8.

LeiFederaln°4771/65

Riacho afluente à Lagoa
Libânia. Micro bacia B 3.1
Fls.:N8

Dec.Est.15274/82



Lagoa Cel. Germano e riacho
afluente.Fls.0/P7.

Dec.Est.15274/82



Riacho que liga a Lagoa Cel.
Germano ao riacho afluente
doAçude Osmani Machado.
MicrobaciaB3.1Fl.O7.

Dec.Est.15274/82



Riacho afluente (lado Oeste)
ao  Açude Osmani   Macha
do. Micro bacia B 3.1. Fls.
N/O7e08.

Dec.Est.15274/82



Lagoa do Catão (Lagoa
Pequeno Mondubim).   Micro
baciaB3.1.Fls.O/P9.

Dec.Est.15274/82



Riacho que liga a Lagoa do
CatãoaoAçude Osmani
Machado. Micro bacia B3.1.
Fl.09

Dec.Est.15274/82



Lagoa do Sítio São Jorge.
MicrobaciaB
3.2.Fls.N/010

Dec.Est.15274/82

Afluente da Lagoa do Sítio
São Jorge. Micro bacia B 
3.2.Fla.O
10

Dec.Est. 15274/82
(art.
2º)

Lagoa da Aldeia Velha. Micro
baciaB3.2.Fls.P10,11

Dec.Est.15274/82



Riacho que liga a Lagoa da
Aldeia Velha ao Córrego Pas

Dec.Est.15274/82































saré formando o Açude Mon
tenegro.   Micro bacia B  3.2.
FIs.O/P
10,11



Delimitação da Área de Preservação com largura marginal de 30m a partir do N.A da carto
grafia  voo1995,conformeobservadonoprojetodeLoteamentoParqueSantanaIIeajustan
dosepeloarruamentoexistente.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ªcategoria com larguras de
30m(15mparacadaladodoeixo),ajustandosepelosistemaviário.



DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategorialimitadapelacota
31mdacartografiavoo1995.Paraoriachoafluenteáreacomlargurade30m(15mparacada
ladodoeixo).



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m (15mpara cada lado do eixo) e englobando a Área Verde do Loteamento Residencial
Mondubim, limitadapelasRuasC(Oeste)eD(Leste).
Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m (15mparacadaladodoeixo),30mcontornandoasmargensdaáreaalagáveleajusante
trechoenglobandoaÁreaVerdedoLoteamentoResidencialMondubim,limitandosepelaRua
G.



DelimitaçãodaÁrea dePreservaçãocorrespondente à faixade1ª categoria, limitandosepor
arruamentosexistentes,compatibilizandosecomalinhadecontornodacota29mdacartogra
fiavoo1995.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m(sendo15mparacadaladodoeixo),notrechoacéuaberto,oqualestáinseridonaÁrea
VerdedoLoteamentoArvoredo.
DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriadefinidapelacota
25mdacartografiavoo1995,ajustandoseporarruamentos.



DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriadefinidapelacota
25mdacartografiavoo1995,ajustandoseporarruamentos.



DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteafaixade1ªcategoriadefinidapelacota
25mdacartografiavoo1995,ajustandoseporarruamentos.



DelimitaçãodaÁreadePreservaçãodefinidapelacota25mnotrechoentreaLagoadaAldeia
VelhaeaAv. Presidente Costa e Silva (Perimetral). No percurso a jusante da Av. Perimetral
até o córrego Passaré a delimitação da Área de Preservação corresponde à faixa de 1º
categoria com largura de 30m(sendo15mparacadaladodoeixo).





Córrego Passaré induindo o
Açude Walter Peixoto de



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria. Do lado oeste
segue ocontorno da cota 25, adequandose por arruamentos e no lado leste segue a Rua
1, Rua 13 e Av.ArvoredodoLoteamentoArvoredo,prosseguindonumafaixamarginalde30m
englobandoaÁreaVerdedoLoteamentoResidencialAbelardoRocha.













B3

















DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategoriadefinidaatravésde
estudos pela AUMEF/SEDUB e compatibilizada pelo Projeto de Urbanização do Governo do
Estado – SEINFRereferendadapela SEMACE através doparecer técnico n°2041/02. Faixa
marginal de 30m, a partir da cota de cheia máxima do levantamento planialtimétrico da
SEINFRA e 30m do NA da cartografia – voo 1995, seguindo pelo armamento projetado e
existenteedaRua05doLoteamentoSítioAntônioDiogo
(glebas4S/5S).





Dec.Est.15274/82



NotrechoentreoAçudeSãoJorgee oAçudeW alterPeixotodeAlencar olimitedaÁreade
Preservação foi definido por uma faixa marginal de 16m a partir da área alagável (ao sul) e

Alencar e o Açude Passaré.

pelo limite da cota25m constante da cartografia (ao norte)  voo 1995. Para o AçudeW alter

Micro

Peixoto de Alencar a Área de Preservação é definida por uma faixa marginal de 30m de

bacia

B



POLÍTICA





3.2.
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FIs.O10,11/UM/N11.







largura a partir do N.A. da cartografia  voo1995. No trecho entre o Açude Walter Peixoto
de Alencar e o reservatório do Conjunto ResidencialJardimUniãoeoConjuntoResidencial
RiachoDocea delimitação daÁrea de Preservação corresponde àfaixa de 1ºcategoria com
largura de 32m (sendo 16m para cada lado do eixo). No trecho a jusante do anterior até o
AçudePassaréeajusantedesteatéoRiachoPassaré,ÁreadePreservaçãocomlargurade
32m (sendo 16m para cada lado do eixo) e faixa marginal de 16m a partir da linha de con
torno daáreaalagáveldaantigavacaria.ParaoAçudePassaréfaixamarginalde30m,ajus
tandoseporsistemaviáriodeloteamentos.



Riacho afluente ao Córrego Dec.Est. 15274/82
Passaré (Riacho Doce). Micro (art.
baciaB3.2.FIs.N10,11
2º)

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria definida pela
AUMEF/SEDURBcomlargurade30m(sendo15mparacadaladodoeixo),ajustandosepor
arruamentosexistentes.

Riachos afluentes ao Açude

Dec.Est. 15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

Montenegro

(art.

30m(sendo15mparacadaladodoeixo)paraoRiachoafluentedoAçudeMontenegroe15m



e

ao

Açude

Walter Peixoto de Alencar.




2º)

Micro bacia B  3.2. Fls. O 
10,11

marginaisàlinhadecontornodaáreaalagáveldoRiachoafluentedoAçudeWalterPeixotode
Alencar.'



Riacho

Martinho

ligando



Dec.Est.15274/82





Delimitação da Área de Preservação definida por faixas assimétricas em relação ao eixo do

o  Açude Osmani Machado

riacho.NamargemesquerdapartindodoAçudeOsmaniMachadoseguecomlargurade18m

ao Açude José  Pires (Açu

em relação ao eixo,por arruamento existente novamente 18m em relação ao eixo, continu

deDendê), incluindo o Açude

ando na cota 17m, segue comlargurade30memrelaçãoaoeixo,seguenovamentenacota

do Condado. Micro bacia B

17m e limite da áreaverde e arruamentodoloteamentoCartier Célio Gurgel até aAv. Beija

3.3.Fls.O08,09/N08,09/

mim Brasil; segue com largura de 18m em relação ao eixo do riacho. Na margem direita

M09

segue pelo limite da Área Verde do Residencial Abelardo Rocha,seguepelolimitedaregião



alagadiça do Riacho até encontrar a cota 17m da cartografia  voo 1995 até a Av. Beijamim
Brasil. Da Av. Beijamim Brasil à Av. Holanda limitase com a Rua do Loteamento Expe
dicionários II, incluindo a Área Verde do mesmo. Para o Açude do Condado faixa marginal
de30m apartirdoN.Adacartografiavoo1995.
Açude

José Pires (Açude

Dendê). Micro bacia B  3.3.
Fls.L10/M09,10



Riachos afluentes ao Açude

Lei

Fed.

4771/65\



Delimitação da Área de Preservação definida pelas vias: Av. Holanda, Rua R, Rua O, Rua



G, Rua F,limitedaÁreaVerdedoLoteamentoExpedicionáriosIIefaixamarginalemtornode

Dec.Est.15274/82



José Pires (Açude Dendê).

40mapartirdoN.Adacartografiavoo1995.



Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m(sendo15mparacadaladodoeixo).



Micro bacia B  3.3. Fls. L 
09,10/M10

























Riacho afluente do Riacho

Dec.

Passaré

15274/82

passando

pelos

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m (sendo 15m para cada lado do eixo), ajustandose pelos arruamentos existentes dos
respectivosconjuntos.

Conjuntos Tupâ Mirim, Jardim
Taperi eMirassol.Microbacia
B3.3.Fls.L10,11/M10
Lagoa da Maraponga. Micro

Dec.Est.24.571/97

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria. Área compre

baciaB 3.4. Fls. L 08/K 

endida nosseguintes limites: a leste pela Av. Godofredo Marciel, ao norte e sul pelacota 21

08,09.

meaoestepelaRualimítrofeàfaixadedomíniodaViaFérrea.

Lagoa Seca. Micro bacia B 

Dec.

3.4.Fla.K09.

15274/82

Est.

Talveguedrenantedas Lagoas

Dec.Est. 15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria definida pela

Maraponga e Seca até o Ria

e

Federal

SEDURBcomlargura de 30m (15 m pra cada lado do eixo) e cota 15m no trecho do Lote

cho Passaré. Micro bacia  B 

N°4771/65

Lei

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategorialimitadapelacota
16mdacartografiavoo1995.

3.4.Fis.K09,10/L10.

amento Sítio Piriritipa. No trecho da UECE 30m marginais ao espelho d'água do açude,
seguindo o arruamento existente ao sul, e depois até oRiachoPassarécom largura de 30m
(sendo15mparacadaladodoeixo).

LagoaTaperoaba.Microbacia

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategorialimitadapelacota

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategorialimitadapelacota

B3.5.Fla.K10

20mdacartografiavoo1995.

Açude do Exército (Açude
da
B3

Subsistência).

10mdacartografiavoo1995.'

Micro

baciaB3.5.Fls.K11,12
Açude da Itaoca. Micro
baciaB3.5.Fls.I/J10.
Riacho Itaoca (Riacho da
Rosinha) que liga a Lagoa da
Itaoca ao Açude do Exército
(Açude
da Subsistên
cia). MicrobaciaB3.5.Fls.J
10,11/K11
Talvegues afluente da Lagoa
da Itaoca. Micro bacia B  3.5.
Fls.I101/J09,10
Riacho que liga a Lagoa da
Taperoaba ao Riacho Itaoca.
Micro bacia B  3.5. FIs.K
10,11/J11
Riachos afluentes à Lagoa do
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Est.

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategorialimitadapelacota

Dec.Est.15274/82

16mdacartografiavoo1995.
Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
32m(sendo16mparacadaladodoeixo),ajustandoseporarruamentos.

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m(sendo15mparacadaladodoeixo)notrechoacéuaberto,ajustandoseporarruamentos.

Dec.Est.15274/82

(art.
2º)

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de
30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de






Passaré.MicrobaciaB3.6.Fls.

30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

M/N12.
LagoadoPassaré.

Dec.Est.15274/82

Delimitação da área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria limitada pela

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

MicrobaciaB3.6. FlsM/N12
Riachoqueligaa

POLÍTICA





cota 15m aLesteepelacota16maOestedacartografiavoo1995.

Lagoa do Passaré ao Açude

30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

Uirapuru.  Micro bacia B 3.6. Fls.
L/M
12
LagoaBoa Vista.

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ºcategorialimitadapelacota

Micro bacia B3.6. Fls. M12e13

11mdacartografiavoo1995ajustandoseaoarruamentoanorte.

Riacho drenante da Lagoa Boa Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria com largura de

Vista.MicrobaciaB3.6.Fls.L12,

30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

M12.
Açude Uirapuru. Micro baciaB3.6.Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1º categoria limitada pela

Fls.L12,L13,K12,K13.

cota8m dacartografiavoo1995,adequandoseaosistemaviário.

Riacho

DelimitaçãodaÁrea dePreservação correspondente à faixa de 1ºcategoria. No trecho entre

Passaré.

Micro bacia Dec.Est.15274/82

oAçudeJoséPires(AçudeDendê)eoAçudeUirapuru,largurade80m(sendo40mparacada

B3.6. Fls. L 10,11,12e13,K13.

lado do eixo). No trecho entre oAçudeUirapurue oRio Cocó, largura de 110m (sendo 55m
paracadaladodoeixo).




B4

Riacho afluente da Lagoa

Dec.Est.

Água Fria(LagoaColosso).

15274/82 e Lei Federal do eixo),entre as Ruas Lídia Brígido e Vereador Pedro Paulo; largura de 60m (sendo 30m

MicrobaciaB4.1.Fls

Nº4771/65

K15,16,17.

Delimitação da Área de Preservação definida com uma largura de 30m (15m para cada lado
para cada lado doeixo)epróximoàAv.W ashingtonSoarespelacota5mdacartografia.
Notrecho compreendido entreasRuasWalterCastro, Manoel Monteiro,Dr.JoséPerdigãoe
Av.JoséLeon,noParquedasIguanas(nascentedoriacho),numraiocomlargurade50,00m
seguindoolimitesuldoreferidoparque.













Riacho afluente do Riacho

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com uma largu

Água Fria.

15274/82Art.

ra de 30m(sendo15paracadaladodoeixo)passandopelaÁreaVerdedoLoteamentoAlpha

MicrobaciaB4.1.Fl.K16

2º

Villageeajustandoseporarruamentosdomesmo.

AfluentedaLagoada   Água   FriaDec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria comumalargura

(LagoaColosso)denominado

de30m(sendo15paracadaladodoeixo),adequandoseaosistemaviário.

RiachodasLavadei
ras.    Micro bacia B4.2.
FlsJ16,17
Riachos afluentes da Lagoa da Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria comumalargura

Água Fria. Micro bacia B4.3. Fls

de30m(sendo15paracadaladodoeixo).

K17.
LagoaÁgua Fria
B4

Dec.Est.15274/82

(Lagoa Colosso). Micro bacia B

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria, limitada pela
cota5mdacartografiavoo1995,ajustandosepelosistemaviário.

4.3 Fls. K17, J17,18.
LagoaSeca(Lagoa

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria, limitada pela
cota10mdacartografiavoo1995,ajustandoseàoestepelaRua

Água Fria).    Micro bacia B4.4

NapoleãoQuezadoedemaisviasdosistemaviário.

FI.K18.
Riachos

contribuintes

e

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria,comumalargura

sangradouro da Lagoa Seca.

de 30m(sendo 15m para cada lado do eixo) e cota 10m; para o Riacho sangradouro 15m

Microbacia

para cada lado doeixo, 15m da borda da área alagável e ajustandose por arruamentos e

B4.4. Fls K18, J

limites de Áreas Verdes doLoteamentoSítioColosso.

18,19.
Riacho

sem denomina

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria, sendo aproxi

çãoligando a Lagoa da Água

madamenteemmédia,17,50me38mmarginaisàbordadaregiãoalagadiça,ajustandosepor

Fria (Lagoa Colosso) ao Rios

arruamentos do Sítio Colosso e próximo ao encontro com os Rios Coaçu/Cocó limitada pela

Coaçu/Cocó. Micro bacia B

cota3,00m(norte)ecota4,00m(sul)LoteamentoCidadeLeste.

4.5.Fls.J18,19,K19.













Lagoa Canaã (Açude Danilo).

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategorialimitadapelacota

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com 30m de

MicrobaciaB5.1Fl.:Q15

21mdacartografiavoo1995.

Riacho ligando as Lagoas de
Canaã e de Messejana (Ria

largura,sendo15mparacadaladodoeixoenotrechoentreasRuasGuarujáeSantaRosá

chodaLevada)MicrobaciaB

rio15mmarginaisàáreaalagáveldolevantamentotopográficodaPMF.

5.1Fls.:P15eQ
Lagoa de Messejana. Micro

Dec.Est.15274/82

baciaB5.1Fls.:015eP15

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategorialimitadapelacota
18m da cartografia  voo 1995, ajustada por arruamentos e compatibilizada no projeto de
urbanizaçãodaPMF,incluindoaáreaalagávelanoroestedaRuaMaximinoBarreto.

Riacho

Sangradouro

da

Lagoa    de Messejana.

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
35m,sendo17,50m para cada lado do eixo; área alagável limitada por construções e arrua
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B5













B5

MicrobaciaB5.2.Fls.:0

mentos entre as RuasEudesCardosoeVasco deAthaide;faixamarginalde 17,50mapartir

15,016,N16,M16eM17

da borda da área alagável entre as Ruas Coronel João de Oliveira e Pedro Alcântara e
Silva; faixa de 35m de largura, sendo 17,50mparacadaladodoeixodoriachoedocanal.

RiachosAfluentesdo
Sangradouro da
LagoadeMessejana.
MicrobaciaB5.2Fls.:
N15,N16,015e0
16

Dec.Est.
15274/82Art.2°

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m,sendo15mparacadaladodoeixoe15mapartirdeáreaalagada,excluídootrechoentre
aRuaFaustoAguiaratéolimitedoRiachoSangradourodaLagoadaMessejana.

Lagoa Jacarey e Riacho
Sangradouro. Micro bacia B
5.3. Fls.: L15, L 16, M15 e
M16

Dec.Est. 15274/82
Art.2°

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria previsto no
projeto de Loteamento Lago Jacarey. Para o Riacho (canal) faixa de 30m de largura, sendo
15mparacadaladodoeixo.

Lagoa do Soldado (Coité). Micro Dec.Est.15274/82
baciaB
Art:2°
5.4.Fl.:L17

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de preservação definida nos
limitesdaAv.ConselheiroGomesdeFreitas(aonorte),prolongamentodaRuaRafaelTobias
(aoeste),RuaTabeliãoJoaquimCartaxo(aosul),eRuaSãoJoãoDelRei(aleste),incluindo
asáreasdoLoteamentoParqueÁguaFria.

Riacho que liga a Lagoa do
Soldado(LagoaCoité)àLagoa
do Coité (Açude Coité). Micro
baciaB
5.4Fls.:L17eL18

Dec.Est.15274/82
Art.2°

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria do riacho
(canal) com largurade30m,sendo15mparacadaladodoeixo,ajustandosecomosistema
viário.

LagoadoCoité
(AçudeCoité).Micro
baciaB5.4.FI.:L18

Dec.Est.
15274/82e
21431/91

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriadefinidapelacota
4,00mdacartografiavoo1995,ajustandoseporarruamentos.

LagoaMuritipuã.MicrobaciaB5.5. Dec.Est.15274/82
Fl.:018

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriadefinidapelacota
10mdacartografiavoo1995.

Riacholigandoa
Lagoa Muritipuã àLagoa
Redonda(Riacho do
Zelito).
MicrobaciaB5.5.
2º
Fls.:018,N18eN
19

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m,sendo15mparacadaladodoeixo.

Dec.Est.
15274/82
Art.2°

Riachos Afluentes das Lagoas Dec.Est.15274/82
Muritipuã e Redonda. Micro bacia Art.2°
B5.5.Fls.:017,018,2º
019,N18eN19

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m,sendo15mparacadaladodoeixoeincorporandooperímetrodaáreaalagada.

Lagoa Redonda.    Micro bacia B Dec.Est.15274/82
5.5FL:N9

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategorialimitadapelacota
6,00m;no trecho a montante (nortesul, ou seja região de encontro dos afluentes) perímetro
dasÁreasVerdesdoloteamento.

Riacho que liga as Lagoas Dec.Est.15274/82
Redonda e Sapiranga.Microbacia
B55Fl.:M19

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m,sendo15mparacadaladodoeixo.

LagoadaSapiranga.
Micro bacia B5.6
Fls.:M17,M18,M19,
L18eL19.

Lei

Delimitação da Área de Preservação observandose uma faixa marginal de 30m tomados a
partir dacota 2,00m da cartografia  voo 1995, nos trechos de loteamentos e área limitada
pelacota4,00mdacartografiavoo1995nosdemaistrechos,ajustandoseporarruamentos.

Riacho afluente da Lagoa da
Sapiranga(RiachodaLevada).
MicrobaciaB5.6.Fla.:M17

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação observandose uma faixa de 1º categoria com largura
de 35msendo,17,50mparacadaladodoeixoenotrechopróximoàAv.WashingtonSoares
21m para o lado norte, a partir do eixo, respeitandose o armamento a oeste e a sul e nos
demaistrechoscomlargurade60m(30mparacadaladodoeixo).

Córrego contribuinte

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

doriachoafluenteda

15274/82 e

30m(sendo15m para cada lado do eixo); 15m marginais à área alagável e 30m marginais

LagoadaSapiranga.

Dec.Est.

ao N.A do pequenoreservatórioamontantedaAvenidaMaestroLisboa.

MicrobaciaB5.6.

21431/91

Fed.

4771/65 e
Dec.Est.
15274/82 e
21431/91

Fls.:M/N17
LagoaGravito e

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação observandose a faixa de 1ª categoria com largura

Riachosafluentesà

15274/82 e

marginal de 30m a partir do N.A da cartografia para a Lagoa Gravito e larguras de 30m

LagoadaSapiranga.

Dec.Est.

(sendo15mparacadalado

MicrobaciaB5.6.

21431/91

doeixo)dosriachoscontribuintes.

Riachos afluentes ao Riacho

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

Esso, Açude Santo Antônio e

15274/82(art.

30m(sendo15m para cada lado do eixo) e para os reservatórios faixas marginais de 30m a

Açude da Granja. Micro bacia

2º)

partirdoN.Adacartografiavoo1995.

Fls.:M18eN
17,18
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B 6.2. Fls.: V 14,15 / U 
15,16/T16





















Lagoa do Ancuri e Lagoa do

Dec.

Cajueiro. MicrobaciaB6.3.

15274/82

Est.

Delimitação da área de preservação correspondente à faixa de 1ª categoria limitada pela
cota23mdacartografia(voo1995),ajustandose aosulpeloarruamentolimitedaáreaverde
do Loteamento PortoSeguro(Atual Bairro Novo); para a Lagoa do Cajueiro faixa marginal de

Fls.:T13,14/U13

POLÍTICA





30majustandosepelolimitedaáreaverdedorespectivoloteamento.
Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com larguras

ção afluentes da Lagoa do

15274/82(art.

variáveis de 30m (sendo 15m para cada lado do eixo); 40m (sendo 20m para cada lado do

Ancuri e do Riacho Esso.

2°)

eixodocanal);limitedaÁreaVerdedoLoteamentoPortoSeguro(aproximadamente47m).

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

Riachos

sem denomina

Micro bacia B  6.3. Fls.: T 
13,14/U
13,14
Riacho

sangradouro

da

Lagoa do Ancuri até oencon
B6

30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

trocom o RiachoEsso. Micro
baciaB6.3.Fls.:S13,14,15
/T13
RiachoEsso(Riacho

Lei

Fed.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

daPedra)incluindoo

4771/65 e

42m (sendo 21m para cada lado do eixo); 21m marginais à área alagável e para o Açude

AçudeTraíra.Micro

Dec.Est.

Traíra3.0mmarginaisaoN.Adacartografiavoo1995.

baciaB6.3eB6.4.

15274/82

Fls.:S16/T15,16/
U14,15/V13,14/
Córregos

contribuintes

ao

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

Riacho sangradouro da Lagoa

15274/82

30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

doAncuri.MicrobaciaB6.3.

(art.2º)

Fls.:S13,14,15/T13



LagoadoPariri.MicrobaciaB

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura

Dec.Est.15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãodefinidapelaAUMEF/SEDURB comoumaáreairregular

6.3.Fls.:Q/R15

marginal de50mapartirdoN.Adacartigrafiavoo1995,comajustepelosistemaviário.

Lagoa São João (antigo açude
São João). Micro baciaB  6.3.

(áreadeamortecimento)cujoperímetroequivaleàÁreaVerdedorespectivoloteamento.

Fls.:R14,15
Açude do Bolivar (Açude do

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria definida pela

Conjunto Sítio São João),

15274/82(art.

AUMEF/SEBURB nos respectivos terrenos parcelados. Para o Açude São João faixa

Lagoa do Bolivar e Riacho

2°)

marginal de 30m.Paraos reservatóriosfaixasmarginais de 30mapartir doN.A dacartogra

drenante. Micro bacia B  6.3.

fiavoo1995.Paraoriachodrenantefaixacom60m(sendo30mparacadaladodoeixo).

Fls.:R/S14











Lagoa da Paupina e Riacho

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largua de

Afluente. Micro bacia B  6.4.

30mapartirdoespelhod'água(cotadecheiamáxima)limitadapelacota15mdacartografia

Fla.:Q16

voo 1995 e largura de 30m para o riacho (sendo 15m para cada lado do eixo), ajustandose
pelosistemaviário.

B6

LagoadoMeio(IeII)

LeiFederalN°

Delimitação da Área de Preservação correspondente a uma faixa marginal de 30m a partir

eRiachodrenante.

4771/65e

do N.A dacartografia  voo 1995 e largura de 30m (sendo 15m para cada lado do eixo do

MicrobaciaB6.4.

Dec.Est.

riacho), ajustandosecomosistemaviário.

Fls.:Q16,17

15274/82

Açude Guarani (Local: Coaçu).

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação observandose a faixa de 1ª categoria com largura
marginal de30mecomlarguramarginalde30mapartirdacota12mdacartografiavoo1995

MicrobaciaB
6.4.Fla.Q17

e30mmarginaisnasbordasdaáreaalagávelàmontante.

Riacho

sangradouro

Açude

Guarani

do

Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
42m (sendo 21 m para cada lado do eixo) e largura de 30m (sendo 15m para cada lado do

(Riacho

Paupina)até interligarse com

eixo)docórregocontribuintee15mmarginaisàáreaalagáveldocórregocontribuinte.

a Lagoa Taíde, Riacho Coaçu
e

Córrego

contribuinte.

MicrobaciaB6.4.Fls.:P/Q
17,18
Riachocontribuinteao sangra
douro

do

Açude

Guara

ni(RiachoCurió).MicrobaciaB

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

15274/82(art.

30m(sendo15m para cada lado do eixo) e no trecho do Conjunto Curió faixa assimétrica

2°)

com 120m de largura (sendo 50m na margem esquerda e 70m na margem direita) definida

6.4.Fls.P17,18/Q

pelaAUMEF/SEDURB.

18
LagoaTaíde(Lagoa Itambé). Micro Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria limitada pela

baciaB

15274/82(art. 2°)

6.4.Fls.:Q18,19

e



cota4m dacartografiavoo1995comajustespelosistemaviáriodoloteamento.

Dec.

Est.21.431/91
LagoadaPrecabura.

Dec.

MicrobaciaB6.4.

21.431/91

Est.

Delimitação da área de preservação correspondente a faixa de 1ª categoria limitada pela
cota 4m dacartografia(voo1995)comajustesporarruamentos.

Fls.: L20,21 / M
20,21/N20,21/O
19,20/P19,20/Q
18,19
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RiachosafluentesaLagoada

Dec.Est.21.431/91

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

Precabura. Micro bacia B 

30m (sendo 15m para cada lado do eixo) e faixas marginais de 15m das borda das áreas

6.4.Fls.:L/M/N21/O18/

alagáveisdestesriachos.

P18,19






C1





C2






C3















C3

RioCoaçu. Micro
baciaB6.4.Fls.:Q
18,R17,R18.S17,L
19,L20,K19,K20eJ
19

Dec.Est.
21.431/91 e
15274/82

Precabura; no trecho a jusante da Lagoa da Precabura área limitada pela cota 4,00m
dacartografiavoo1995atéinterligarsecomaÁreadePreservaçãodoRioCocó.

Riachos Afluentes do
Riacho Coaçu. Micro bacia
B6.4 Fls.:S
16,S17eR17

Dec.Est.
15274/82Art2º

Nascente do Riacho Cor
rentes (Lagoa do Urubu)
FL:D08

Lei
Federal
4771/65e
Dec.Est
15274/82Art2º

Afluentes do Riacho Cor
rentes.Fls.:C7.

Dec.Est.
15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriacom30mde
largura,sendo15mparacadaladodoeixo.

RiachoCorrentes.Fls.:B6,
B7eC1

Dec.Est.
15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria.Notrecho
a montante da Rua Álvaro Garrido largura de 30m, sendo 15m para cada lado do
eixo; no trecho a jusante da RuaÁlvaroGarridolargurade40m,sendo20mparacada
ladodoeixo.

Riachos Afluentes ao Riacho
Correntes.Fls.;C6eC7.

Dec.Est.
15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriacomlargura
de30m,sendo15mparacadaladodoeixoajustandoseaarruamentosexistentes.

Riachos Afluentes aos Rios
Maranguapinho e Ceará.
Fls.:D5,D6,E5eE6.

Dec.Est.
15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriacomlargura
de 30m, sendo 15m para cadaladodoeixo e numafaixamarginal de 15m a partir do
alagado.

RioCeará.Fls.:B05,B06,
C05,C06,
D05,D06

Dec.Est.
24798/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoriano trecho
compreendido entre o encontro do mencionado Rio Ceará, Rio Maranguapinho e a
Foz. Área limitada pela estradasalineira,vias dos projetos de Reassentamentos para
AglomeradosPopularesdoConjuntoVilaVelhaeoutros,faixamarginal de30m parao
canalparaleloàestradasalineiraearruamentosdoConjuntoIlhaDourada, incorporan
do a Área de Preservação da Lagoa São Francisco. Para os Riachos afluentes
largurade30m,sendo15mparacadaladodoeixo.

Lagoa da Parangaba. Micro
bacia C3.1. Fls.: I 8, I9 e
J9

Dec.Est.
25276/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria. Área
compreendida nosseguintes limites: ao norte pela Av. Carneiro de Mendonça; ao sul
pela Rua Gomes Brasil, pela Rua Tururu e Rua Jandaia; a leste pela via projetada e
implantadaeaoestepelocalçadãoprojetadoligandoaRuaJandaiaàAv.JoséBastose
pelaAv.JoséBastos.

Riacho que liga a Lagoa da
Parangaba à Lagoa da
Agronomia. Micro bacia C
3.2.Fls.:G8,G9,H9eI9

Dec.Est.
15274/82

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriacomlargura
de 30m, sendo 15m para cada lado do eixo. No trecho entre as vias Av.Carneiro de
MendonçaeRuaParaíba,perímetrodaáreaalagávellivre.

Açude da Agronomia. Micro
bacia C3.2. Fls.: F  8, F 
9,G8eG9

Dec.Est.
15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria limitada
pelacota12mdacartografiavoo1995,ajustandoseporarruamentos.

AçudeJoãoLopes. Micro
bacia C3.3.Fls.:D9e
D10

Dec.Est.
25276/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria. Área
compreendida pelos seguintes limites: ao norte pela via projetada ligando a Rua Ra
quel Holanda à Rua José Alexandre; a oeste pela Rua Raquel Holanda e pela via
projetada; ao sul pelo prolongamento da Rua Amaro Cavalcante(Rua Rubi); aoleste
pelaRuaJoséAlexandre.

Riacho ligando o Açude

Dec.Est.25276/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria. Nos trecho:

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoriacomlargura
de30m,sendo15mparacadaladodoeixo.



n° Delimitação da Área de Preservação correspondente a faixa marginal de 30m a partir
dacotadecheiamáxima(aproximadamente15m),seguindoaviadecontornoanordes
te.

João Lopes à Lagoa do

a)da Rua Arístides Barreto à Rua Eretides Martins: área de amortecimento compreendida

Genibaú.MicrobaciaC3.3.

pelos seguintes limites:ao norte, pelo prolongamento da Rua Cel. Antônio Cristino; a oeste

Fls.:E8.E9eE10

pela via projetada paralela à RuaEretidesMartins;aleste,peloprolongamentodaRuaPedro
MoraisBorges(CatarinaLabouré),pelaRuaAristidesB.Neto,pela rua quecontornaasedifi
caçõesdoprojetodeurbanizaçãodoEstadoepelaRuaEstefâniaMendesMota;eaosulpelo
prolongamentodaAlamedaSertanejoepelaviaprojetadaparalela ao leito do riacho, ligando
a Rua Estefânia M. Mota à Rua Aristides Martins; b) da Rua EretidesMartinsàRuaHélio
Viana: área de preservação compreendida pela via marginal direita e distando 15m do eixo;
passeioprojetadonamargemesquerda;c)daRuaHélioVianaàAv.GovernadorParsifalBarro
so:faixasimétricacom30mdelargura,sendo15mparacadaladodoeixo;d)daAv.Governa
dor Parsifal Barroso à   Rua  Frei Odilon ao norte, pelos prolongamentos das Ruas Edgar
Falcão e Ouro Branco; a oeste, pelos prolongamentos das Ruas Mendes Guimarães e Frei
Odilon; ao sul, pela via marginal esquerda ligando a Av. Governador Parsifal Barroso à Rua
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FreiOdilon;alestepelaAv.GovernadorParsifalBarroso;e)daRuaFreiOdilonàRuaTenente
Matos:áreacompreendidapelosseguinteslimites:aonorte,RuaMéxicoepasseioprojetado;a
oeste, passeio projetado e Rua Tenente Matos; ao sul, passeio projetado; a leste, Rua Frei

POLÍTICA





Odilon.
Lagoa

do

Genibaú

Dec.Est.15274/82
(Riacho

Cachoeirinha)


Trecho

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria limitada pela
cota 8m dacartografiavoo1995;notrechodasViasRuiMonteeDr.ValeCostaárealimita

Açude

da

daporviasenotrechoentreasRuasCel.JoaquimLeitãoeHipólitoPamplonafaixamarginal

Agronomia / Rua Hipólito

de 30m a partir do N.A da carto grafia, observandose ajustes em arruamentos elimites de

Pamplona.Fls.: F 07,08,G

edificações.

06,07


Riacho do Henrique Jorge. Micro Dec.Est.

Delimitação daÁrea dePreservação correspondente àfaixa de 1ªcategoria:a) daRua porto

baciaC3.4.Fls.:I07.H07,G 15274/82 e Dec. Est.Velho à Rua Porto Alegre: área compreendida nos seguintes limites: ao norte, pela Rua
07.

25276/98

Porto Alegre; a oeste pela via projetada ligando a Rua Porto Velho à Rua Porto Alegre: a
leste pela via projetada ligando aRua Porto Velho à Rua Porto Alegre; e ao sul pela Rua
Porto Velho, b) da Av. Senador FernandesTávora à Rua Curitiba: faixa simétrica com 30m
delargura (sendo15m para cadalado doeixo),c) daRuaCuritibaáRuaMonsenhorHipólito
Brasil: área compreendida nos seguintes limites: ao norte, pela Rua Monsenhor Hipólito
Brasil; a oeste, pelaRua Heribaldo Costa epela via projetadaligando a RuaHeribaldoCosta
àRuaCuritiba;aleste,peloprolongamentodaRuaJoaquimManoeldeMacedoepeloprolon
gamento da Rua Noel Rosa; e ao sul, pela Rua Curitiba, d) da Rua Monsenhor Hipólito
Brasil àRua MiramardaPonte: área compreendida nosseguinteslimites:ao norte,pelaRua
Miramar da Ponte; ao oeste pela Rua Miramar da Ponte e pela via projetada ligando a Rua
MiramardaPonteàRuaMonsenhorHipólitoBrasil;aleste,

RiachodoHenrique Jorge. Micro Dec.Est.25276/98

pelaviaprojetadaligandoaRua MiramardaPonteàRuaJoaquim Manoel de Macedoepelo

baciaC3.4.Fls.:107,H07,

prolongamento da Rua Joaquim Manoel de Macedo até a Rua Monsenhor Hipólito Brasil; e

G07.

ao sul, pela Rua Monsenhor Hipólito Brasil.e) da Rua Miramar da Ponte à Av. Perimetral
(Cel. Matos Dourado): áreacompreendidanosseguinteslimites:aonorte,pelaAvPerimetral
(Cel.MatosDourado);aoeste,pelaviaprojetada ligando a Av. Perimetral (Cel. Matos Doura
do) à Rua Miramar da Ponte; e ao sul, pela Rua Miramar da Ponte, f) da Av. Perimetral
(Cel. Matos Dourado) à Rua Maceió: área compreendida nos seguintes limites: ao norte,
pelo prolongamento da Rua Maceió; a oeste, pela via projetada ligando aRua MaceióàAv.
Perimetral (Cel. Matos Dourado); a leste, pela via projetada ligando a Rua Maceió à Av.
Perimetral (Cel. Matos Dourado); e ao sul, pela Av. Perimetral (Cel. Matos Dourado), g) da
RuaMaceió à Rua Tarcísio Peixoto: área compreendida nos seguintes limites: ao norte, pela
Rua Tarcísio Peixoto; a oeste, pela via projetada ligada e pela via projetada ligando a Rua
Miramar da Ponte à Rua MonsenhorHipólitoBrasil,TarcísioPeixotoàRua Maceió;e aosul,
pelaRua Maceió, h)daRuaTarcísio Peixotoaoprolongamento daRua Manaus (área alagá
vel):áreacompreendidanosseguinteslimites:aonorte,pelolimitedaÁreadePreservaçãoda
Lagoa do Genibaú/Riacho Cachoeirinho; a oeste, pela viaprojetadaligandooprolongamento
daRuaManausaRuaTarcísioPeixoto;aleste,pelaviaprojetadadecontorno ligando à Rua
Tarcísio Peixoto à Rua Rui Monte; e ao sul, pela Rua Tarcísio Peixoto. Ajustespelosistema
viário.

Afluentes da Lagoa do Geni

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

baú. Micro bacia C  3.5. Fls.:

15274/82(art.

30m(sendo15mparacadaladodoeixo).

F07,G

2°)

07.
Riacho da Lagoa do Genibaú

Dec.Est.15274/82

ao RioMaranguapinho.Micro

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30mparaoladosuleaonortepeloarruamentoexistente.

baciaC3.6.Fla.:G06
Lagoa da Unitêxtil, Riacho

Dec.Est.

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

contribuinte e Riacho Drenan

15274/82(art.

30m(sendo15mparacadaladodoeixo),paraosriachose30mmarginaisaoNAdacartogra

te.MicrobaciaC3.6.Fls.:G

2º)

06eG07

fiaparaoreservatório,comajustespeloarruamento.







RiachodoBomSucesso.Fls.:I




RiachoDiogoCorreiaFla.:106

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

Dec.Est.25276/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com área

06,J06/eJ07
C4



Dec.Est.25.276/98

30m(sendo15mparacadaladodoeixo),ajustandoseporarruamentos.
compreendidanos seguintes limites: aonorte pela RuaRio deJaneiro e passeio; ao sul pela
RuaE;alestepelaRuaDiogoCorreiaeaoestepelaRuaW aldemarHolanda.

C5

Riacho

afluente

do

Rio
Dec.Est.15274/82

Maranguapinho.Fls.:K07

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de
30m(sendo15mparacadaladodoeixo).



Lagoa do Mondubim. Fls.: M  07 Dec.Est.25276/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria compreendida



eM08

pelosseguinteslimites:aonortepelaRuaSãoLázaroeseuprolongamento;aoestepelavia



decontornoligandoaRuaSãoLázaroaoprolongamentodaRuaSantaMarlúcia;aosulpela
viadecontornoligandoaRua ManoelSátiro aoprolongamentodaTravessaWaldirDiogoe

225

POLÍTICA









C6

pelo prolongamento da Rua Santa Marlúcia; e a leste pela Rua Manoel Sátiro e pela via de
contornoligandoaRuaManoelSátiroàRuaSãoLázaro.
Riacho ligando a lagoa do Mon Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com largura de

dubim ao Rio Maranguapinho.

30msendo15mparacadaladodoeixo(notrechoajusantedaAv.CônegodeCastro).

Fla.:M
06
C7

Antiga Lagoa do Conjunto Espe Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria limitada por

rança e Riacho Drenante. Fls.: M

arruamentos e áreas livres disponíveis. Para o Riacho drenante área com largura de 30m,

06eN06

sendo15mparacadaladodoeixo,ajustandoseporarruamentos.



Rio Maranguapinho. Fls.: P  04, Dec.Est. 15274/82, Dec. Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria do Decreto



O



 04, O  05, N  04, N  05, N  eDec.Est.30.921/12



06,

Est.26.458/11

Estadualnº30.921de25demaiode2012,notrechocompreendidoentreolimitedomunicípio
deFortalezaeaAvenidaMisterHull(BR222). 

M  06, L  06, K  06, J  06, I 


C8

06,
H 06,G 06,F06, F 05,E
05eD05.
Riacho Alto Alegre. Microbacia C Dec.Est.25276/98

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixa de 1ªcategoria comlargurade

8.1. Fls.: N05, N 06, O 05e

50m(25mparacadaladodoeixo)elimitadaporarruamentos.ParaoRiachoDrenanteárea

P

comlargurade30m,sendo15mparacadaladodoeixo,ajustandoseporarruamentos.Para

05

oRiachoDrenantedaRuaOzórioCorreia,afluenteaoRiachoAltoAlegre,áreacomlarguras
seguindo o alinhamento da citada via entre a Rua Pedro Álvares Cabral até o Riacho Alto
Alegre.

Açude Varjota, Açude da Viuva, Dec.Est. 15274/82 (art. Delimitação daÁrea dePreservaçãocorrespondenteàfaixade 1ª categoria:para osreser
Lagoa de Amortecimento e Ria 2°)

vatórios faixas marginais de 30m de largura, a partir do N.A da cartografia; para os cursos

chos. Microbacia C  8.2. Fls.:

d'águalargurasvariáveisde30m(15mparacadaladodoeixo),40m(20mparacadaladodo

N03,N04,M03eM04

eixo)elimitedaÁreaVerdedoLoteamentoEsplanadadoSumaré.



Canal C  8.2.2, Riachos e Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria. Para o canal



Reservatórios. Microbacia C 

Macrodrenante C  8.2.2, faixa com 40m de largura, sendo 20m para cada lado do eixo,



8.2.2. Fls.: M  03, M  04, L 

ajustandose por arruamentos; para os demais cursos d'água, faixa com 30m de largura,



03, L  04, K 04,J04eI04

sendo 15m para cada lado do eixo. Para os Reservatórios, faixas marginais de 30m de
largura.




Canal C  8.2.1. Microbacia C Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria limitada por



8.2.1.Fls.:I04,I05,H05e

arruamentoseajusantedaAv.E,largurade82msendo41mparacadaladodoeixo,ajus



G

tandoseporarruamentos.



05.


Canais  C    8.2.3.  E  C   Dec.Est.15274/82

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria com larguras

8.2.3.1.

variáveis de 30m (sendo 15m para cada lado do eixo); 40m (sendo 20m para cada lado do

Microbacia C  8.2.3. Fls.: M 

eixo)ajustandoseporarruamentoseincorporandoáreasalagáveis.

04,
M  05, L  04, L 05, K  04, K 
05,
J04,J05,I04eI05.
Lagoa do MelaMela e Canal C Dec.Est.25276/98

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria.LagoadoMela



Mela:áreacompreendidapelosseguinteslimites:aonortepelocalçadãoprojetadoparaleloà

8.F (sangradouro). Microbacia C

Rua Luminosa; a oeste pela Rua Zacarias Florindo e pela via de ligação entre o prolonga

8.2.3. e C  8.3.1. Fls.: J  05 e

mento da Rua Nereide e a Rua João XXIII; ao sul pela Rua João XXIII e a leste pela Rua

K

ligandoaRuaLuminosaàRuaNereideepelaviadeligaçãoentreoprolongamentodaRua

05

NereideeRuaJoãoXXIII.RiachosangradourodaLagoadoMelaMela:DelimitaçãodaÁrea
dePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria.DaRuaLuminosaàRuaSãoLuíse
via projetada: ao norte e ao sul por vias existentes; a lestee a oeste por vias ecalçadões
projetados.

Canal C  8.3.1.(Riacho situado Dec.Est.25276/98

Delimitação da Área de Preservação correspondente à faixa de 1ª categoria compreendida

na Granja  Portugal). Microbacia

nos seguintes limites: ao norte e ao sul por vias existentes; ao leste e a oeste por vias e

C

calçadõesprojetados.

8.3.1.Fls.:J06eK06
D

Rio Pacoti. Fls.: M  22, N  22, M Dec.Est.25778/2000

DelimitaçãodaÁreadePreservaçãocorrespondenteàfaixade1ªcategoria(ZonadeProte



çãoIntegral),cujolimite(perímetro)correspondeaoAnexoIdoreferidoDecreto.

23,N23,O22,O23


01  Os limites das Áreas de Preservação dos Recursos Hídricos relacionados neste texto estão demarcados nas
OBSERVAÇÕES



folhasdoslevantamentosaerofotogramétricoscartografiasvôos1995e2010
02CasoalgumRecursoHídrico(cursod'águaoureservatório)nãoestejarelacionadonestatabelaenemdemarcado
nos anexos das cartografias, serão fixados critérios técnicos específicos pelo Órgão Municipal Competente, em con
sonânciacomalegislaçãopertinente.
03  Os critérios técnicos citados acima deverão abranger: a) Vistorias de campo e levantamentos topográficos;
b)Análise das cartografias (vôos 1974, 1979,1995e 2010), fotografias aéreas e demais dados cadastrais constantes
denossosarquivos;c)AnáliseAmbiental.
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AbreaosOrçamentosdoMunicípio,emfavordedi
versos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$ 42.896.588,00 para reforço de dotações orça
mentáriasconsignadasnovigenteorçamento.



OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloArt.83,incisoVI,daLei
OrgânicadoMunicípiodeFortalezaedaautorizaçãocontidanoArt.7º,I,aeb,daLeinº10.312de29dedezembrode2014eCON
SIDERANDOanecessidadedeimplementaraexecuçãodasaçõesdosorçamentosdediversosórgãosdaAdministraçãoMunicipal.
DECRETA: Art. 1º  Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar no valor de
R$42.896.588,00(quarentaedoismilhões,oitocentosenoventaeseismilequinhentoseoitentaeoitoreais),paraatenderàpro
gramaçãoconstantedoAnexoIdesteDecreto.Art.2ºOsrecursosnecessáriosàexecuçãododispostonoartigoanteriordecorrerão
deanulaçãototaleparcialdasdotaçõesorçamentáriasindicadasnoAnexoIIdesteDecreto.Art.3ºEsteDecretoentraráemvigorna
datadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em15demaiode2015.
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Decreto n° 10696, de 02 de fevereiro de 2000  PGM

Decreto n° 10696, de 02 de fevereiro de 2000
De PGM

DECRETO N° 10696 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2000

Regulamenta a Lei nº 8408 de  24 de dezembro de 1999 e estabelece normas para
cadastramento e credenciamento dos geradores e transportadoras de resíduos sólidos.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no exercício de suas atribuições legais, tendo em
vista o disposto no inciso VI do art. 76 da Lei Orgânica do Município e a Lei n° 8.257, de 23 de abril
de 1999.
CONSIDERANDO a necessidade de um disciplinamento e regularização da atividade de
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final;
CONSIDERANDO a necessidade de promover medidas que visem proteger a saúde, o bem estar
público, a estética urbana, com a melhoria na qualidade de vida e em equilíbrio com o meio
ambiente contra os malefícios ou inconvenientes decorrentes do lixo;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a execução dos serviços de que trata a Lei n0
8408 de 24 de dezembro de 1999, observadas as normas gerais de diretrizes básicas da política
nacional de saúde. DECRETA:

CAPÍTULO I
DO PLANO DE GERENCIAMENTO
Art. 1°  Os produtores de resíduos vegetais, inertes e de natureza séptica se obrigam a apresentar
Plano de Gerenciamento de seus resíduos.
§ 1°  O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos consiste em documento integrante dos
processos de credenciamento, através do qual se indicam e descrevem as ações relativas ao manejo
dos resíduos sólidos no âmbito de cada credenciado, abrangendo aos aspectos referentes à geração,
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final,
para proteção à saúde pública e ao meio ambiente.
§ 2°  Na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, deverão ser obrigatoriamente
considerados osprincípios que induzam à reciclagem, bem como a indicação de soluções integradas
ou consorciadas para aplicação nos sistemas de tratamento e destinação final dos resíduos,
observadas as diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela saúde e meio ambiente.

http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Decreto_n%C2%B0_10696,_de_02_de_fevereiro_de_2000
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§ 3°  Não será permitido a segregação para reciclagem dos resíduos de portos, aeroportos, terminais
rodoviários e ferroviários, e outros a juízo da autoridade competente.
§ 4°  O Plano de Gerenciamento deverá prever a existência de abrigo próprio, adequado para
armazenamento de resíduos sépticos.

POLÍTICA

05/04/2016

§ 5°  O armazenamento dos resíduos sólidos de qualquer natureza deverá ser efetuado em abrigo
próprio, adequado ao volume produzido, de forma que impeça danos à saúde pública e ao meio
ambiente.
§ 6°  Os produtores responsáveis pelos resíduos sólidos de natureza séptica ou inerte, serão
obrigados a manter técnico devidamente registrado em conselho profissional.
Art. 2°  A não apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de natureza inerte
impedirá a expedição do alvará permissivo da construção ou edificação da obra ou reforma
pretendida pelo interessado, punindose na forma da Lei, o agente público que expedir o respectivo
alvará com o desatendimento da determinação contida nesse parágrafo e os ditames da Lei Federal
que regulamenta os crimes ambientais.
Art. 3°  Os produtores responsáveis pelos resíduos sólidos de serviços de saúde, ficam obrigados a
apresentar Plano de Segregação.
§ 1°  A ausência de segregação no Plano de Gerenciamento implicará na classificação de todo lixo
produzido como resíduo sólido de natureza séptica.
§ 2°  Todo aquele cuja atividade exercida produzir resíduo sólido especial perigoso e séptico ficam
obrigados a acondicionar seus resíduos de maneira a evitar a ocorrência de danos a saúde pública e
ao meio ambiente na execução da coleta.
Art. 4°  Não será concedido alvará para execução de serviços de poda e corte arbóreo sem a
apresentação de plano de gerenciamento de resíduos vegetais.
Art. 5°  Os produtores responsáveis pelos resíduos sólidos especiais perigosos deverão apresentar
certificado de disposição emitido pelo órgão ambiental bem como manter responsável técnico
devidamente registrado em conselho profissional.

CAPÍTULO II
DO ACONDICIONAMENTO
Art. 6°  Os resíduos sólidos serão acondicionados adequadamente, tendo em vista a natureza de
cada tipo de resíduo, de modo a atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas  ABNT, e demais disposições pertinentes. Parágrafo Único  Os recipientes para
acondicionamento de resíduos deverão ter suas especificações submetidas à análise e aprovação da
autoridade Competente.

http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Decreto_n%C2%B0_10696,_de_02_de_fevereiro_de_2000
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Art. 7°  Os produtores enquadrados como grande gerador e imóveis multifamiliares assim
enquadrados deveram disponibilizar assessórios para acondicionamento de seus resíduos com as
seguintes características:
a) ser estanque, para não permitir vazamento de líquido de qualquer espécie, não rugoso (liso), não
oxidante e com cantos arredondados;
b) ser dotado de tampa que impeça a presença de agentes externos ou vetores, e que limite o volume
contido;
c) ser adequado à remoção mecanizada;
d) ser dotado de rodízio para redução do esforço humano.
Art. 8°  Para o acondicionamento de resíduos inertes, será obrigatória a manutenção no local de
cada obra ou demolição, de recipiente específico para depósito e remoção dos resíduos gerados, sob
a responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo empreendimento.
Parágrafo Único  O recipiente deverá acomodar todos os resíduos, não permitindo vazamento de
qualquer natureza.
Art. 9°  A colocação de recipientes para resíduos nas vias e logradouros públicos deverá atender aos
requisitos previstos na legislação de trânsito e na legislação de proteção à saúde e ao meio ambiente,
e somente será permitida para resíduos sólidos inertes e/ou poda arbórea.

CAPÍTULO III
DO ARMAZENAMENTO
Art. 10  O armazenamento dos resíduos sólidos de qualquer natureza deverá ser efetuado de forma
que impeça danos à saúde pública e ao meio ambiente.
§ 1°  Atender todas as exigências contidas nas Leis que regulamentam a matéria;
§ 2°  Atender às recomendações da Lei de crimes ambientais.

CAPÍTULO IV
DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS E TRANSPORTADORAS
Art. 11  Os serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final do lixo, só
poderão ser executados por empresas ou geradores previamente cadastrados e devidamente
credenciado.
§ 1°  O cadastramento de que trata este artigo, tem por objetivo a comprovação da habilitação
jurídica, regularidade fiscal, habilitação técnica e qualificação econômico  financeira.
http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Decreto_n%C2%B0_10696,_de_02_de_fevereiro_de_2000
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§ 2°  As empresas deverão ser registradas em Fortaleza e ter escritório e garagem em condições
necessária, à operação dos veículos.
Art. 12  O requerimento para obtenção do certificado de credenciamento deverá estar instruído com
os seguintes documentos:
a) Contrato social e aditivos;
b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoa Física;
c) Cartão de Inscrição Municipal;
d) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
e) Certidão Negativa de Débito do INSS;
f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
g) Certidão Negativa de Protesto, Falência e Concordata;
h) Atestado de Capacidade Técnica e Financeira, emitido por entidade idônea;
i) Documentação dos veículos a serem utilizados nos serviços previstos neste Decreto e Quadro
Demonstrativo de suas características operacionais;
j) Declaração de que efetuará a descarga dos resíduos somente nos locais autorizados pelo agente
responsável pelo gerenciamento dos resíduos urbanos da Prefeitura Municipal de Fortaleza;
k) Certidão de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  CREA,
com habilitação para exercer as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos;
l) Registro do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  CREA de
habilitação para execução das atividades previstas neste Decreto.
§ 1°  As empresas credenciadas deverão encaminhar mensalmente ao agente público responsável
pelo gerenciamento dos resíduos, até o dia 10 de cada mês, relação atualizada de clientes onde conste
razão social, endereço, data de início da prestação dos serviços, forma de acondicionamento e tipo de
resíduo, frequência de coleta e quantidade coletada.
§ 2°  Os veículos relacionados para obtenção do certificado de gerenciamento, deverão ser de uso
exclusivo dos serviços objeto deste Decreto, sendo vedada a utilização para outros fins. No caso de
grande gerador, que efetue a coleta e transporte do seu próprio lixo extraordinário, o veículo
credenciado deverá ser de uso exclusivo de seus estabelecimentos.
§ 3°  Os serviços só poderão ser executados com veículos previamente cadastrados.
Art. 13  O Certificado de Credenciamento expedido pelo agente público competente para a
habilitação da execução dos serviços previstos neste decreto, deverá indicar:
a) número do registro;
b) categorias e modalidades dos serviços em que operam, quando for o caso;
http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Decreto_n%C2%B0_10696,_de_02_de_fevereiro_de_2000
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c) número do processo do registro;
d) data da emissão do registro e o prazo de sua validade;
e) número de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda das Pessoas
Jurídicas ou das Pessoas Físicas.
Art. 14  O registro de que trata o artigo anterior terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser
renovado, a pedido do interessado observadas as exigências do art. 12.

CAPÍTULO V
DA HABILITAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Art. 15  O requerente do credenciamento, deverá comprovar junto a autoridade competente dispor
de frota de no mínimo 03 (três) veículos coletores, para cada operação, dotados de equipamentos
específicos, em que pretenda credenciarse.
§ 1°  A frota, as caixas estacionárias e demais equipamentos devem ser mantidos em perfeitas
condições de funcionamento.
§ 2°  A frota de veículos coletores deverá ter idade média de 5 anos.
§ 3°  Todo veículo coletor deverá ter equipamento para coleta mecanizada.
§ 4°  Excluemse do caput deste artigo os veículos destinados a coleta de resíduos sépticos, que
deverá possuir frota de no mínimo 2 (dois) veículos.
§ 5°  Poderá ser utilizado veículo especial para coleta ambulatorial desde que atenda as normas de
segurança de saúde pública e do meio ambiente a critério do agente público competente.
Art. 16  No requerimento de registro do veículo, a pessoa jurídica ou física, deverá anexar o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo  CRLV, devidamente atualizado e prestar as
seguintes informações:
a) Número da placa;
b) Marca e modelo do chassi;
c) Ano de fabricação do chassi e número respectivo;
d) Capacidade de carga (Kg);
e) Tara (Kg);
f) Tipo de equipamento;
g) Ano de fabricação do equipamento.
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Art. 17 O veículo registrado deverá atender e estar de acordo com as normas da ABNT.
Parágrafo Único  Será exigida a cor branca nos veículos utilizados na coleta e transporte de resíduos
sépticos.
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Art. 18  Os veículos que, a critério do órgão responsável, não mais tiverem condições de proceder
ao transporte de resíduos, terão seus registros cancelados, ficando impedidos de serem utilizados na
prestação dos serviços a que estavam destinados.

CAPÍTULO VI
DO TRANSPORTE
Art. 19  São condições essenciais e indispensáveis aos veículos que transportem material a granel,
tais como aterro, terra, entulho, agregados, escória, serragem e outros materiais compreendidos neste
decreto:
a) ser dotado de cobertura apropriada ou de sistema de proteção que impeça o vazamento de resíduos
da carga transportada;
b) trafegar, obrigatoriamente, com carga rasa, de altura limitada à borda da caçamba do veículo.
Parágrafo Único  Nos serviços de carga e descarga os responsáveis devem adotar precauções para
evitar prejuízos à saúde pública, ao meio ambiente e a limpeza pública.

CAPÍTULO VII
DO TRATAMENTO E DA DESTINAÇÃO FINAL
Art. 20  Os resíduos sólidos serão depositados ou lançados em aterros sanitários implantados e
operados com obediência às normas técnicas vigentes sobre a matéria ou em locais previamente
autorizados pelo agente público responsável.
Parágrafo Único  Para a emissão das autorizações de que trata este artigo, deverão os interessados
apresentar permissão expressa do proprietário da área e o alvará de funcionamento da credenciada
para o transporte.
Art. 21  A implantação de Sistema de Destinação Final de Resíduos Sólidos é de Sistema de
Tratamento de Resíduos Sólidos fica condicionado ao licenciamento, peto órgão municipal
responsável pelo meio ambiente.
Art. 22  As pessoas jurídicas, devidamente registradas, que prestem serviços de coleta e transporte,
poderão instalar destinação final para tratamento e disposição, desde que devidamente autorizados
para tanto, ficando condicionada sua instalação e funcionamento às disposições da legislação que
rege a matéria.
http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Decreto_n%C2%B0_10696,_de_02_de_fevereiro_de_2000
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Art. 23  Os resíduos sólidos de que trata o artigo anterior não poderão ser lançados no meio
ambiente sem tratamento prévio que assegure:
a) a eliminação das características de periculosidade do resíduo;
b) a preservação dos recursos naturais;
c) o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e de saúde pública.
Art. 24  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, observado o artigo anterior,
revogandose as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 02 de fevereiro de 2000.
Juraci Vieira de Magalhães
PREFEITO MUNICIPAL

Este texto não substitui o publicado no D.O.M. de 22.03.2000
Disponível em "http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php?title=Decreto_n
°_10696,_de_02_de_fevereiro_de_2000&oldid=2201"

Portal de Legislação
Procuradoria Geral do Município de Fortaleza
Procuradoria de Desenvolvimento e Pesquisa  PRODESP/PGM
Créditos da Página de Legislação Cultural do Município de Fortaleza: Conteúdo fornecido
pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Cultura  SECULTFOR
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Altera dispositivos do Decreto
nº 10.696, de 02 de fevereiro
de 2000, que regulamentou a
Lei nº 8.408, de 24 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto
no inciso VI, do art. 76, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de adaptação
dos procedimentos especificados no Decreto nº 10.696, de 02
de fevereiro de 2000, a atual realidade da limpeza urbana no
Município de Fortaleza.
DECRETA:
Art. 1º - O Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro
de 2000, fica acrescido dos seguintes artigos e parágrafos:
“Art. 1.A - Fica a cargo da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) a análise e a
emissão de termo de aprovação de todos os Planos de Gerenciamento de Resíduos do Município de Fortaleza.”
“Art. 12............ ......................................................
§ 1º.A - O descumprimento da exigência do § 1º,
do art. 12, deste Decreto, implicará na aplicação das penalidades descritas na Lei nº 8.408, de 24 de dezembro de 1999,
sem prejuízo das sanções civis, penais, administrativas e ambientais.”
“Art. 12.A - No caso de transporte de resíduos inertes e vegetais, fica o transportador obrigado a dispor, permanentemente, de local adequado, devidamente licenciado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano
(SEMAM), como condição indispensável para obtenção do
Certificado de Credenciamento junto à Empresa Municipal de
Urbanização e Limpeza (EMLURB).
§ 1º - A licença emitida pela SEMAM indicará o
prazo de duração e saturação do local utilizado.
§ 2º - Para a emissão da licença faz-se necessário declaração expressa do proprietário do local, anuindo com o
exercício da atividade e autorizando o transportador a depositar
os resíduos naquele espaço.
§ 3º - Uma vez saturado o local indicado, suspende o Credenciamento da transportadora até a indicação e
aprovação de nova área.”
“Art. 12.B - As Secretarias Executivas Regionais
poderão, através de ato de seus Secretários, disponibilizar
terrenos públicos para destinação final de resíduos inertes e
vegetais, previamente licenciados pela SEMAM, nos moldes do
art. 20, 21-A, alíneas “a”, “e”, itens 1, 2, 4, 5, 6 e “g”.
Parágrafo Único - A Secretaria Executiva Regional emitirá, para cada transportador interessado, autorização
expressa para utilização desse espaço, a qual valerá como
documento para obtenção do Certificado de Credenciamento.”



 

“Art. 19.A - É obrigatório o porte do Manifesto de
Transporte de Resíduos (MTR), pelo veículo transportador, no
transporte de resíduos, conforme modelo indicado no Anexo I,
deste Decreto, de acordo com o art. 7º, da Lei nº 8.408, de 24
de dezembro de 1999.
Parágrafo Único - No MTR, a quantificação dos
resíduos transportados devem ser expressos em quilograma”.
Art. 21.A - A implantação e operação de locais de
tratamento e destinação final de resíduos inertes e vegetais fica
condicionada ao licenciamento prévio emitido pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM),
observadas as seguintes especificações mínimas:
a) Formulário padrão preenchido;
b) Declaração, por escrito, do proprietário do local, cuja assinatura deverá ter a firma reconhecida, anuindo
com o exercício da atividade indicada, bem como se responsabilizando pela utilização da área somente para aquele fim e tipo
de resíduo autorizado;
c) Prova da propriedade do local;
d) Prova de quitação de débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do local;
e) Memorial descritivo contendo:
1) Planta do local com dimensões;
2) Cópia da publicação do requerimento da licença em jornal de grande circulação, conforme modelo constante
do Anexo II, deste Decreto;
3) Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento;
4) Levantamento da capacidade de saturação do
local e a cota a ser alcançada;
5) Indicação do tipo de resíduo a ser depositado
e sua classificação, conforme Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) nº 307, de 05.07.2002;
6) Especificação de normas de controle e segurança da área a fim de assegurar a não deposição de tipos de
resíduos não autorizados;
g) Declaração de compromisso do interessado
de implantação, em até 30 (trinta) dias após a emissão do
licenciamento, de marco com escala para acompanhamento da
cota especificada, sob pena de perda do licenciamento.”
“Art. 21.B - Aplica-se o procedimento indicado no
artigo 21-A para a instalação de usinas de reciclagem”.
Art. 2º - O § 1º, do art. 12, o art. 20 e o art. 21, do
Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12...................................................................
§ 1º - As empresas credenciadas deverão encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Controle Urbano (SEMAM), até o dia 10 (dez) de cada mês,
relação atualizada de clientes onde conste razão social, número de inscrição no CNPJ, endereço, data de início da prestação
do serviço, forma de acondicionamento, tipo e classificação do
resíduo conforme Resolução nº 307 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), freqüência de coleta, quantidade
coletada em quilograma e destino final.”
“Art. 20. Os resíduos sólidos serão depositados
ou lançados em aterros sanitários implantados e operados com
obediência às normas técnicas vigentes sobre a matéria ou em
locais previamente autorizados pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM).”
“Art. 21. A implantação de Sistema de Destinação
final de Resíduos Sólidos e de Sistema de Tratamento de resíduos sólidos fica condicionada ao licenciamento prévio emitido
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FONE: (085) 494.5886
(085) 452.1746
www.fortaleza.ce.gov.br/serv/diom.asp
CEP: 60.425-680 FORTALEZA - CEARÁ

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano
(SEMAM).
Parágrafo Único - A SEMAM deverá estimular a
destinação final de resíduos para as usinas de reciclagem.”
Art. 3º - Fica determinado o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do presente Decreto
para a adequação às suas disposições.

LOGOMARCA
TRANSPORTADOR

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 18 de maio de 2004.



ANEXO I DO DECRETO Nº 11.633 DE 18 DE MAIO DE 2004

Razão Social:_________________
C.N.P.J.: _____________________
Endereço(Rua, Av. BR):__________
Bairro:________________________
Cidade:_______________________
CEP:_________________________
Fone:_________ Fax:___________

MANIFESTO DE
TRANSPORTE DE
RESÍDUOS
Nº ______________
DATA DE EMISSÃO
____/____/____

CADASTRO PMF Nº____________
CÓDIGOS DOS
RESÍDUOS (*)

Visitado Coletado

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS

Sim

PESO EM
KILOGRAMAS (Kg)

DESTINO LICENCIADO

Não

Tipo do Veículo Transportador:______________________________
Forma de Acondicionamento:_______________________
Placa do Veículo:_____________________________
Nome do Motorista:__________________________________________
Gerador (Nome Fantasia):____________________________________________________________________________________
Razão Social ou Pessoa Física:________________________________________________________________________________
C.N.P.J. ou C.P.F.:__________________________________________________________________________________________
Tipo de Atividade:___________________________________________________________________________________________
Endereço do Gerador:_______________________________________________________________________________________
TRANSPORTADOR

GERADOR

TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINAL

DESTINO LICENCIADO

Aterro Sanitário

_____________________
ASSINATURA/CARIMBO
Tamanho: ½ A4.
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_____________________
ASSINATURA/CARIMBO

C.T.R.P.
_____________________
ASSINATURA/CARIMBO

_____________________
ASSINATURA/CARIMBO

0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

  
60,72
60,72
60,72
46,94
46,94
46,94
41,73
41,73
41,73
60,72
60,72
57,38
57,38
57,38
57,38
46,94
46,94
46,94
41,73
41,73
41,73
60,72
60,72
60,72
46,94
46,94
46,94
41,73
41,73
41,73
60,72
60,72
60,72
46,94
46,94
46,94
41,73
41,73
41,73

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$



30,36
30,36
30,36
23,47
23,47
23,47
20,87
20,87
20,87
30,36
30,36
28,69
28,69
28,69
28,69
23,47
23,47
23,47
20,87
20,87
20,87
30,36
30,36
30,36
23,47
23,47
23,47
20,87
20,87
20,87
30,36
30,36
30,36
23,47
23,47
23,47
20,87
20,87
20,87


R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

45,54
45,54
45,54
35,21
35,21
35,21
31,30
31,30
31,30
45,54
45,54
43,04
43,04
43,04
43,04
35,21
35,21
35,21
31,30
31,30
31,30
45,54
45,54
45,54
35,21
35,21
35,21
31,30
31,30
31,30
45,54
45,54
45,54
35,21
35,21
35,21
31,30
31,30
31,30

(*) Alínea “a”, do art. 2º. (**) Alínea “b”, do art. 2º.



ANEXO III
MERCADO CENTRAL
Valores cobrados pelo uso do Estacionamento
Mensal
Hora ou fração

R$
R$

50,00
1,50

MERCADO SÃO SEBASTIÃO
Valores cobrados pelo uso Estacionamento
Estacionamento Coberto e Descoberto
Mensal
Hora ou fração

R$
R$

50,00
1,50

Carro Tamanho Grande
Carro Tamanho Médio
Carro Tamanho Pequeno

R$
R$
R$

5,00
4,00
2,00


Estacionamento de Carga/Descarga

0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440

OBSERVAÇÃO: Os preços do Estacionamento Interno de Carga/Descarga é calculado em função da hora
ou fração de hora.


  

Altera dispositivos do Decreto
nº 10.696, de 02 de fevereiro

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

60,72
46,94
46,94
41,73
41,73
57,38
52,16
57,38
96,19
163,20
163,20
222,26
52,16
52,16
57,38
52,16
52,16
57,38
106,87
106,87
57,38
57,38
52,16
52,16
57,38
52,16
52,16
52,16
52,16
222,26
264,30
52,16
155,00
155,00
170,00
95,00
113,40
113,40
113,40

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

30,36
23,47
23,47
20,87
20,87
28,69
26,08
28,69
48,10
81,60
81,60
111,13
26,08
26,08
28,69
26,08
26,08
28,69
53,44
53,44
28,69
28,69
26,08
26,08
28,69
26,08
26,08
26,08
26,08
111,13
132,15
26,08
77,50
77,50
85,00
47,50
56,70
56,70
56,70

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

45,54
35,21
35,21
31,30
31,30
43,04
39,12
43,04
72,14
122,40
122,40
166,70
39,12
39,12
43,04
39,12
39,12
43,04
80,15
80,15
43,04
43,04
39,12
39,12
43,04
39,12
39,12
39,12
39,12
166,70
198,23
39,12
116,25
116,25
127,50
71,25
85,05
85,05
85,05
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de 2000, que regulamentou a
Lei nº 8.408 de 24 de dezembro de 1999, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas através do art. 76,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza; CONSIDERANDO a necessidade de adaptação dos procedimentos
especificados no Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de
2000; CONSIDERANDO a atual realidade da limpeza urbana
no Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - O caput do art.
1º do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa a
ter a seguinte redação: “Art. 1º - Os produtores de resíduos
vegetais, inertes e de natureza séptica se obrigam a apresentar
Plano de Gerenciamento de seus resíduos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, a quem
competirá a análise de todos os Planos de Gerenciamento de
Resíduos do Município de Fortaleza, competindo-lhe ainda a
emissão do respectivo Termo de Aprovação.” Art. 2º - O § 1º, do
art. 12 do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa
a ter a seguinte redação: “§ 1º - As empresas credenciadas
deverão encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, até o dia 10 (dez)
de cada mês, relação atualizada de clientes onde conste o
nome completo ou a razão social, número de inscrição no CPF
ou CNPJ, endereço completo, data de início da prestação de
serviço, forma de acondicionamento, tipo e classificação do
resíduo, conforme Resolução nº 307 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), freqüência de coleta, quantidade
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coletada em quilograma e destino final, sob pena de aplicação
das penalidades previstas na Lei nº 8.408, de 24 de dezembro
de 1999. Art. 3º - Fica acrescido ao art. 12, do Decreto nº
10.696, de 02 de fevereiro de 2000, o § 4º e os incisos I, II, III e
IV, com a seguinte redação: “§ 4º - No caso de transporte de
resíduos inertes e vegetais, fica o transportador obrigado a
dispor, permanentemente, de local adequado, devidamente
licenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, como condição indispensável para
obtenção do Certificado de Credenciamento junto à Empresa
Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB. I - A licença
de que trata o § 4º, a ser emitida pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, indicará o prazo
de duração e saturação do local utilizado; II - Para a emissão
da licença por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Controle Urbano - SEMAM, de que trata o § 4º, faz-se necessária a declaração expressa do proprietário do local, anuindo
com o exercício da atividade e autorizando o transportador a
depositar os resíduos naquele espaço; III - Uma vez saturado o
local indicado, fica suspenso o credenciamento da transportadora até a indicação e aprovação, nos termos dos incisos anteriores, de nova área; IV - As Secretarias Executivas Regionais
(SER) poderão, através de ato de seus Secretários, disponibilizar terrenos públicos para a destinação final de resíduos inertes e vegetais, previamente licenciados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, nos moldes
dos arts. 20 e 21 e seus alíneas, devendo a Secretaria Executiva Regional (SER) respectiva emitir, para cada transportador
interessado, autorização expressa para a utilização desse
espaço, a qual valerá como documento hábil à obtenção do
Certificado de Credenciamento previsto no caput deste artigo.”
Art. 4º - O parágrafo único do art. 19, do Decreto nº 10.696, de
02 de fevereiro de 2000, passa a ser o § 1º, acrescendo-se ao
mesmo artigo os §§ 2º e 3º, os quais com a seguinte redação:
“§ 2º - É obrigatório o porte do Manifesto de Transporte de
Resíduos - MTR, pelo veículo transportador, durante o transporte de resíduos, conforme modelo indicado no Anexo I deste
Decreto, de acordo com o art. 7º, da Lei nº 8.408, de 24 de
dezembro de 1999. § 3º - A quantificação dos resíduos transportados, constante do Manifesto de Transporte de Resíduos MTR, de que trata o parágrafo anterior, deve ser expressa em
quilogramas.” Art. 5º - O caput do art. 21, do Decreto nº 10.696,
de 02 de fevereiro de 2000, passa a ter a seguinte redação,
acrescendo-se, ainda, ao referido dispositivo as alíneas “a” a
“f”, e os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação: “Art. 21 - A implantação de Sistemas de Destinção Final e de Tratamento de resíduos sólidos, inertes e vegetais, bem como a operação dos
respectivos locais, fica condicionada ao licenciamento prévio
emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle
Urbano - SEMAM, observadas as seguintes especificações
mínimas: a) Formulário padrão preenchido; b) Declaração, por
escrito, do proprietário do local, cuja assinatura deverá ter firma
reconhecida, anuindo com o exercício da atividade indicada,
bem como se responsabilizando pela utilização da área somente para aquele fim e tipo de resíduo autorizado; c) Prova de
propriedade do local; d) Prova de quitação de débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do local; e) Memorial
descritivo contendo: 1) Planta do local com dimensões; 2) Cópia da publicação do requerimento da licença em jornal de
grande circulação neste Município de Fortaleza, conforme
modelo constante do Anexo II, deste Decreto; 3) Comprovante
de pagamento da Taxa de Licenciamento; 4) Levantamento da
capacidade de saturação do local e cota a ser alcançada; 5)
Indicação do tipo de resíduo a ser depositado e sua classificação, conforme Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 6) Especificação de normas de controle e segurança da área, a fim de
assegurar a não deposição de resíduos não autorizados; f)
Declaração de Compromisso do interessado, através da qual
se compromete em efetivar a implantação, em até 30 (trinta)
dias após a emissão do licenciamento, de marco com escala
para acompanhamento da cota especificada, sob pena de perda do licenciamento. § 1º - Para a instalação de Usinas de
Reciclagem, observar-se-á o procedimento previsto neste arti-


go. § 2º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle
Urbano - SEMAM deverá estimular a destinação final de resíduos para as Usinas de Reciclagem.” Art. 6º - O caput do art.
20, do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa a
ter a seguinte redação: “Art. 20 - Os resíduos sólidos serão
depositados ou lançados em aterros sanitários implantados e
operados em obediência às normas técnicas vigentes sobre a
matéria ou em locais previamente autorizados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM.” Art.
7º - Fica determinado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados
a partir da publicação do presente Decreto, para a adequação
às suas disposições. Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 31 de maio de 2004.       
 


  
 

 

PROCESSO: Pregão Presencial n° 21/2004.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação e Assistência
Social - SEDAS.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para compra de material de consumo e de limpeza e higiene, brinquedos, jogos, para atender as necessidades do Projeto
Aquarelinha da Escola Municipal João Germano da
Ponte Neto - SER VI e do curso de língua estrangeira das escolas da SER IV.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global por item.
A Pregoeira comunica que o credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação serão recebidos no dia 16 de junho de 2004
no horário compreendido entre 8h20 e 8h30, na Av. Heráclito
Graça, 600, Fortaleza (Ce), e iniciada a abertura dos envelopes
de propostas de preços às 8h30. O edital poderá ser lido e
obtido no endereço acima mencionado e as informações sobre
o mesmo serão dadas através dos telefones (85) 452.3470 e
452.3471. Fortaleza, 02 de junho de 2004.  
 


 

PROCESSO: Pregão Presencial n° 22/2004.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação e Assistência
Social - SEDAS.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para compra de livros
de inglês, dicionários, cadernos, lápis, borrachas e
canetas emborrachadas, para os alunos integrantes
das escolas da SER IV.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global por item.
A Pregoeira comunica que o credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação serão recebidos no dia 16 de junho de 2004
no horário compreendido entre 14h20 e 14h30, na Av. Heráclito
Graça, 600, Fortaleza (Ce), e iniciada a abertura dos envelopes
de propostas de preços às 14h30. O edital poderá ser lido e
obtido no endereço acima mencionado e as informações sobre
o mesmo serão dadas através dos telefones (85) 452.3470 e
452.3471. Fortaleza, 02 de junho de 2004. 



 

PROCESSO: Pregão Presencial n° 23/2004.
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Altera os arts. 1º ao 33 da Lei
8.408, de 24 de dezembro de
1999,edáoutrasprovidências.



FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOsarts.1ºao33daLei8.408,de24dedezembrode
1999, passarão a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º 
ParaosefeitosdestaLei,sãoconsideradosgrandesgeradores
e responsáveis pelo custeio dos serviços de segregação pré
via, acondicionamento, transporte interno, armazenamento,
coleta, transporte externo, tratamento e destinação final ambi
entalmente adequada de resíduos sólidos ou disposição final
ambientalmenteadequadaderejeitos,nostermosdaLeiFede
ral nº 12.305, de 02 de agosto de 2010: I — os geradores de
resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe II,
não perigosos, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de
NormasTécnicas–ABNT,emvolumeigualousuperiora100
(cem) litros por dia; II — os geradores de resíduos sólidos da
construçãocivil,nostermosdaResoluçãoCONAMAnº307,de
5dejulhode2002,emvolumeigualousuperiora50(cinquen
ta) litros por dia; III — os geradores de resíduos sólidos
caracterizados como resíduos da Classe I, perigosos, pela
NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT,qualquerquesejaoseuvolume.§1ºOpoderpúblico,
independentede comunicação prévia, através deseus órgãos
oupordelegaçãoàssuasconcessionárias,realizaráaestima
tivadegeraçãoderesíduossólidosproduzidosnasatividades,
conforme os termos a seguir: a) por meio de diligências em
pelo menos 2 (dois) dias diferentes, nos casos dos geradores
citados no inciso I; b) por meio de diligência única, nos casos
dos geradores citados nos incisos II e III. § 2º  Poderá ser
adotadoocritériodescritonaalíneabdo§1ºaosgeradoresde
resíduossólidoscitadosnoincisoIquandoconstatadadurante
vistoriaquesuageraçãofoiigualousuperioraovolumede200
(duzentos) litros. § 3º  Ficam os fabricantes, importadores,
distribuidoresecomerciantesde pneus,pilhas, baterias, óleos
lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluores
centes e produtos eletroeletrônicos e seus subprodutos, res
ponsabilizadospeladisposiçãofinaldosmesmos,independen
tementedesuaorigem,volumeepeso,deacordocomart.33
daLeinº12.305,de12deagosto2010,sendovedadaaquei
ma a céuaberto. § 4º  Asunidades familiares e os condomí
nios residenciais ficarão isentos de quaisquer ônus da coleta
de resíduos sólidos domiciliares realizada pelo poder público
ouporsuasconcessionárias,aindaquevenhamaserconside
radoscomograndesgeradores.Art.2ºOregulamentodefinirá
asnormasrelativasaocorretomanejodosresíduossólidos,na
formadefinidaLeiFederalnº12.305,de12deagostode2010.
Art.3ºOsgeradoresqueseenquadrememqualquermodali
dade de que trata o art. 1º são obrigadosa elaborar, a imple
mentar e a operacionalizar Plano de Gerenciamento de Resí
duosSólidosemconformidadecomascaracterísticasdaativi
dade, as normas técnicas vigentes e a legislação aplicada à



matéria. § 1º  Os geradores que se enquadrem em qualquer
modalidadedequetrataoart.1ºficamobrigadosasubmetero
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos elaborado à
análise e à aprovação do órgão competente. § 2º  O regula
mentodisporásobreosrequisitosparaelaboração,asmodali
dades,oconteúdomínimoeoprazodevalidadedoPlanode
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, devendo, no entanto,
atenderaoconteúdofixadonaLeiFederalnº12.305/2010.Art.
4ºOPlanodeGerenciamentodeResíduosSólidosérequisito
indispensávelparaanálisedospedidosdealvarádefunciona
mento,construçãooureforma,registrosanitário,licençaambi
entaleautorizaçãoparademolição,reparosgeraisoucortede
vegetação arbórea. Parágrafo Único  O não atendimento das
exigências do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
impedirá o deferimento de qualquer pedido da espécie, sujei
tandooagentepúblicoquedeixardeobservarodispostoneste
artigo a responder funcionalmentepela omissão,semprejuízo
das demais sanções cabíveis. Art. 5º  Para a elaboração,
implementação, operacionalização e monitoramento de todas
as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
será designado responsável técnico devidamente habilitado.
Art.6ºOsresponsáveisporPlanodeGerenciamentodeRe
síduosSólidosmanterãoatualizadasedisponíveisaosórgãos
municipais competentes informações completas sobre a im
plementação e a operacionalização do plano sob sua respon
sabilidade.Art.7ºOsserviçosdecoletaetransporteexterno
de resíduos sólidos só poderão ser prestados por pessoas
jurídicas,devidamentecredenciadaspeloMunicípiodeFortale
za. § 1º  O regulamento disporá sobre as modalidades, os
requisitoseoprazodevalidadedocredenciamento,alémdas
exigênciasparaoperação.§2ºOsserviçosdecoletaetrans
portederesíduossólidosnomunicípiodeFortalezasópoderão
ser executados com veículos previamente aprovados, após
inspeção de comissão específica formada para realização de
vistoria.§3ºOprestadordosserviçosdecoletaetransporte
externoderesíduosrealizadosnoâmbitodoterritóriodoMuni
cípiodeFortalezadeveráobteranecessáriaLicençaAmbiental
junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(SEUMA).§4ºÉobrigatóriooregistrodeManifestodeTrans
portedeResíduos(MTR),nostermosdoregulamento,quando
daprestaçãodosserviçoscitadosnocaputdesteartigo.Art.8º
ParaosefeitosdestaLei,entendesepor:I—resíduossóli
dos: resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar,
comercial,agrícola,deserviçosedevarrição;ficandoincluídos
nestadefiniçãooslodosprovenientesdesistemasdetratamen
to de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
decontroledepoluição,bemcomodeterminadoslíquidoscujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam, para isso,
soluçõestécnicaeeconomicamenteinviáveisemfaceamelhor
tecnologia disponível; II — rejeitos: resíduos sólidos que, de
pois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e econo
micamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que
nãoadisposiçãofinalambientalmenteadequada;III—gerado
resderesíduossólidos:pessoasfísicasoujurídicas,dedireito
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de
suasatividades,nelasincluídooconsumo;IV—transportado
res de resíduos sólidos: pessoas jurídicas encarregadas da
coletaedotransportedosresíduosentreasfontesgeradorase
as áreas de destinação licenciadas pelo poder público; V —
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: consiste em
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documentonoqualseindicamedescrevemasaçõesrelativas
ao manejo dos resíduos sólidos gerados, abrangendo aos
aspectos referentes à geração, segregação prévia, acondicio
namento,transporteinterno,armazenamento,coleta,transporte
externo,tratamento,destinaçãofinalambientalmenteadequada
de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos,paraproteçãoàsaúdeeaomeioambiente;VI—se
gregação prévia: consiste na separação dos resíduos no mo
mentoelocaldesuageração,deacordocomassuascaracte
rísticas físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os
riscos envolvidos; VII — acondicionamento: conjunto de pro
cessoseprocedimentosquevisamàacomodaçãoeàembala
gem dos resíduos no interior de recipientes apropriados e es
tanques,emregularescondiçõesdehigiene,deformaaprote
ger e facilitar o manuseio da operação de transporte interno;
VIII—transporteinterno:consistenotrasladodosresíduosdos
recipientes de acondicionamento para o local destinado ao
armazenamentocomafinalidadedeapresentaçãoparaacole
ta;IX—armazenamento:conjuntodeprocessoseprocedimen
tosquevisaàcontençãotemporáriaderesíduos,à esperada
coleta,emabrigoapropriado,dentrodoslimitesdaatividadee
construídodeacordocomasnormastécnicassobreamatéria;
X — coleta: conjunto de processos e procedimentos que visa
removerosresíduosdoslocaisdearmazenamentoeacomodá
losparaotransportenosveículoscoletoresutilizandosetécni
cas que garantama preservaçãodas condiçõesdeacondicio
namentoeaintegridadedostrabalhadores,dapopulaçãoedo
meioambiente;XI—transporteexterno:conjuntodeprocessos
e procedimentos que visa deslocar o material coletado para
tratamento, destinação ou disposição final de resíduos; XII —
tratamento: conjunto de processos e procedimentos que alte
ram as características físicas, químicas e biológicas dos resí
duoseconduzemàminimizaçãodoriscoàsaúdepúblicaeà
qualidade do meio ambiente; XIII — destinação final ambien
talmenteadequada:destinaçãoderesíduosqueincluiareutili
zação,areciclagem,acompostagem,arecuperaçãoeoapro
veitamento energético ou outras destinações admitidas pelos
órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA,
entreelasadisposiçãofinal,observandonormasoperacionais
específicasdemodoaevitardanosouriscosàsaúdepúblicae
à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
XIV—disposiçãofinalambientalmenteadequada:distribuição
ordenadaderejeitosematerros,observandonormasoperacio
nais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
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RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002
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FONE:(0XX85)3452.1746
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FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680

adversos.§1ºAdotarseáaclassificaçãoderesíduossólidos
constantenoart.13,daLeiFederalnº12.305,de02deagosto
de2010.§2ºAsdefiniçõeseespecificaçõesdesteartigonão
excluem outras constantes em leis, normas ou regulamentos
específicos.Art.9ºOcontroleeafiscalizaçãodosserviçosde
que trata esta Lei serão exercidos diretamente pelo Município
de Fortaleza, através de seus órgãos competentes. Art. 10 
Ficaproibido,emtodooterritóriodomunicípio,otransporteeo
depósito ou qualquer forma de disposição de resíduos que
tenha sua origem na utilização de energia nuclear e de resí
duos tóxicos ou radioativos quando provenientes de outros
municípios, de qualquer parte do território nacional ou de ou
tros países. Art. 11  Constitui infração a inobservância de
qualquer preceito desta Lei e de seu regulamento, sendo o
infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indi
cadas em cada artigo, sem prejuízo das sanções civis ou pe
nais cabíveis. Art. 12  Considerase infrator toda e qualquer
pessoafísicaoujurídicaque,nacondiçãodegerador,transpor
tador, destinatário final ou responsável técnico, descumprir
qualquerdasnormasconstantesdestaLeiedeseuregulamen
to. Art. 13  A infração é imputávela quem lhe deucausa ea
quemparacomelaconcorreu.ParágrafoÚnicoConsiderase
causaaaçãoouomissãosemaqualainfraçãonãoteriaocor
rido. Art. 14  As infrações classificamse em: I — leves; II —
médias;III—graves;IV—gravíssimas.Art.15Sãoconside
radas infrações: I — deixar de fornecer documentação neces
sáriaaocontroleeàfiscalizaçãodaatividade:Infração:Gravís
sima. Penalidade: Multa e embargo ou suspensão. Medida
administrativa:Fechamentoadministrativo.II—nãoapresentar
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado pelo
órgão competente: Infração: Grave. Penalidade: Multa e em
bargo.Medidaadministrativa:Fechamentoadministrativo.III—
prestarinformaçãoerrôneaouomitircircunstância,objetivando
se eximir do cumprimento de obrigação descrita em lei ou em
regulamentoquandodaelaboraçãodoPlanodeGerenciamen
to de Resíduos Sólidos: Infração: Gravíssima. Penalidade:
Multa e embargo ou suspensão. Medida administrativa: Fe
chamento administrativo e recolhimento do Plano de Gerenci
amentodeResíduos.IV—operaremdesacordoaoPlanode
Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado pelo órgão
competente: Infração: Grave. Penalidade: Multa e embargo.
Medidaadministrativa:Fechamentoadministrativo.V—deixar
de atualizar ou não comunicar aos órgãos competentes as
informaçõesquantoàimplementaçãoeàoperacionalizaçãodo
PlanodeGerenciamentodeResíduossobsuaresponsabilida





de: Infração: Média. Penalidade: Multa. VI — acondicionar os
resíduos sólidos de forma inadequada: Infração: Leve. Penali
dade: Multa. VII — executaro transporteinterno dos resíduos
sólidosdeformainadequada:Infração:Leve.Penalidade:Mul
ta.VIII—armazenarosresíduossólidosdeformainadequada:
Infração: Leve. Penalidade: Multa. IX — não possuir abrigo
adequado para armazenamento de resíduos sólidos: Infração:
Leve.Penalidade:Multa.X—destinarresíduossólidosparao
serviço de coleta pública em volume ou peso superior ao le
galmente estabelecido: Infração: Média. Penalidade: Multa. XI
— utilizar transportador não credenciado para coleta e trans
porte de resíduos sólidos: Infração: Gravíssima. Penalidade:
Multaeembargo.Medidaadministrativa:Fechamentoadminis
trativo. XII — executar os serviços de coleta e transporte de
resíduossólidos sem o devido credenciamento: Infração:Gra
víssima. Penalidade: Multa (três vezes), apreensão e suspen
são. Medida administrativa: Remoção do veículo ou equipa
mento.XIII—nãoemitirManifestodeTransportedeResíduos
(MTR):Infração:Grave.Penalidade:Multaeapreensão.Medi
daadministrativa:Remoçãodoveículoouequipamento.XIV—
emitir Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) em desa
cordocomasnormaspertinentes:Infração:Média.Penalidade:
Multa.XV—colocarcaçambaestacionária(contêiner)nasvias
elogradourospúblicossematenderaosrequisitosprevistosna
legislaçãodetrânsitoenalegislaçãodeproteçãoàsaúdeeao
meio ambiente: Infração: Média. Penalidade: Multa e apreen
são.Medidaadministrativa:Remoçãodacaçambaestacionária
e transbordo dos resíduos sólidos. XVI — deixar de efetuar a
varriçãooulimpezadosresíduosderramadosnolocaldacole
ta, após a retirada do veículo ou da caçamba estacionária:
Infração:Leve.Penalidade:Multa.XVII—transportarmateriais
a granel, tais como terra, entulho, agregados, escória, serra
gem e outros assemelhados, sem cobertura apropriada ou
sistema de proteção que impeça o derramamento da carga
transportada:Infração:Leve.Penalidade:Multa.XVIII—utilizar
veículo ou equipamento incompatível com o tipo de resíduo
transportadoouemdesacordocomasdisposiçõesdocreden
ciamento: Infração: Média. Penalidade: Multa. XIX — utilizar
veículo ou equipamento não registrado no órgão competente
ou em desacordo com as disposições normativas pertinentes:
Infração:Gravíssima.Penalidade:Multa,apreensão esuspen
são. Medida administrativa: Remoção do veículo ou equipa
mento.XX—descartarresíduossólidosemlocaisnãoautori
zadospelosórgãoscompetentesemvolumeigualouinferiora
2m³(doismetroscúbicos):Infração:Grave.Penalidade:Multa,
apreensão e suspensão. Medida administrativa: Remoção do
veículoouequipamento.XXI—descartarresíduossólidosem
locais não autorizados pelos órgãos competentes em volume
superior a 2m³ (dois metros cúbicos): Infração: Gravíssima.
Penalidade:Multa(cincovezes),apreensãoesuspensão.Me
didaadministrativa:Remoçãodoveículoouequipamento.XXII
— dar destinação aos resíduos sólidos perigosos sem trata
mento prévio que assegure a eliminação de suas característi
cas de periculosidade, a preservação dos recursos naturais
e/ou o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e de
saúde pública: Infração: Gravíssima. Penalidade: Multa (cinco
vezes),apreensãoesuspensão.Medidaadministrativa:Remo
ção do veículo ou equipamento. XXIII — lançar ou depositar
resíduos sólidos de natureza diversa ou incompatíveis com o
especificadoparaaáreadetratamentoe/oudestinaçãofinalde
resíduos: Infração: Gravíssima. Penalidade: Multa e suspen
são.XXIV—operaráreaparatratamentoe/oudestinaçãofinal
de resíduos sólidos em desacordocomas determinaçõesdos
órgãoscompetentese/ousemanecessárialicençaambiental:
Infração: Gravíssima. Penalidade: Multa (cinco vezes) e em
bargo.Medidaadministrativa:Fechamentoadministrativo.XXV
—deixarderemovermaterialremanescentedeobrasouservi
ços em logradouro público imediatamente após a conclusão
dos mesmos: Infração: Grave. Penalidade: Multa. XXVI —
desrespeitaroudificultarordemdeautoridadecompetentepara
embargo, suspensão ou fechamento administrativo: Infração:
Gravíssima. Penalidade: Multa (cinco vezes), embargo e cas
sação. Medida administrativa: Fechamento administrativo.
ParágrafoÚnicoNoscasoscitadosnosincisosVI,VII,VIIIe
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IX, quando se tratar de resíduos perigosos, a infração será
consideradagrave,aplicandoseapenalidadedemulta.Art.16
Asaçõesouomissõesqueimportemviolaçãoaoestabelecido
nesta Lei ou em seu regulamento sujeitarão os infratores às
seguintespenalidades:I—multa;II—embargo;III—suspen
são; IV — apreensão; V — cassação. Art. 17  A multa, que
poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra
penalidade, corresponderá aos seguintes valores: I —
R$687,50(seiscentoseoitentaesetereaisecinquentacenta
vos),paraasinfraçõesleves;II—R$1.375,00(mil,trezentose
setenta e cinco reais), para as infrações médias; III —
R$2.062,50(doismilesessentaedoisreaisecinquentacen
tavos), para as infrações graves; IV — R$ 3.437,50 (três mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para
asinfraçõesgravíssimas.§1ºAmultapoderáaindaserapli
cadadeformaagravada,em3(três)vezesou5(cinco)vezes,
adependerdacominaçãolegalinfringida.§2ºTodososvalo
res determinados no caput deste artigo serão atualizados no
primeirodiadomêsdejaneirodecadaexercícioorçamentário,
tendocomobaseavariaçãodoÍndicedePreçosaoConsumi
dorAmplo(IPCA),devidamenteapuradopeloInstitutoBrasilei
rodeGeografiaeEstatística(IBGE),acumuladonosúltimos12
(doze)mesesimediatamenteanterioresaodaatualização.§3º
Oíndiceadotadonoparágrafoanteriorpoderásersubstituído
futuramenteporoutrodeacordocomointeresseenecessida
dedamunicipalidade.Art.18Nareincidência,ainfraçãoserá
punidacomodobrodapenapecuniáriae,acadareincidência
subsequente,aplicarseámultacorrespondenteàreincidência
anterior,acrescidade20%(vinteporcento)sobreoseuvalor.
§ 1º  Entendese por reincidência a nova infração cometida
pelomesmoinfrator,violandoomesmodispositivolegal,dentro
doprazode3(três)anos,contadosdadataemquesetornar
definitiva,administrativamente,apenalidaderelativaàprimeira
infração.§2ºSeoautuadoreconheceraprocedênciadoauto
de infração, assinando termo de confissão e efetuando o pa
gamentodaimportânciaexigida,dentrodoprazoparaapresen
tação de defesa, o valor da multa será reduzido de 50% (cin
quenta por cento). § 3º  Se o autuado conformarse com o
despachodaautoridadeadministrativaqueindeferiradefesae
efetuar o pagamento da importância exigida, dentro do prazo
parainterposiçãoderecurso,ovalordamultaseráreduzidode
25%(vinteecincoporcento).§4ºAregularizaçãodainfração
não exime o infrator do pagamento da multa. § 5º  Sessenta
porcento(60%)dovalordaarrecadaçãocomasmultasaplica
dasserádestinadaaoFUNLIMP(FundoMunicipaldeLimpeza
Urbana),conformeart.22,incisoVII,daLeinº8.621,de14de
janeirode2002.§6ºOsrecursosoriundosdasmultasdesti
nadasaoFUNLIMPdeverãoserrevertidosemprogramase/ou
projetosrelacionadosàspolíticasdelimpezaurbanaeresíduos
sólidos.Art.19Semprejuízodaobrigaçãodelimpezadolocal
oudereparaçãodosdanoseventualmentecausados,poderáo
autuado,acritériodoórgãocompetente,solicitarasubstituição
damultaaplicadapormedidacompensatóriaqueviserequalifi
car áreas degradadas pela destinação irregular de resíduos
sólidos.§1ºCompetiráaoórgãomunicipalresponsávelpelo
planejamentoecoordenaçãodaspolíticaspúblicasdelimpeza
urbanaederesíduossólidos,juntamentecomoórgãoambien
tal municipal, a indicação das áreas para requalificação, bem
como a aprovação do plano de ação a ser executado pelo
infrator. § 2º  Somente será possível a celebração de Termo
de Ajustamento de Conduta junto à Procuradoria Geral do
Município de Fortaleza, nos termos da Lei Complementar nº
006/1992, com as alterações da Lei Complementar nº
071/2009. § 3º  O Termode Ajustamento de Conduta deverá
serassinadopeloautuadoeoplanodeaçãopropostodeverá
serpublicadonoDiárioOficialdoMunicípio.§4ºOTermode
AjustamentodeCondutadeverásercelebradopelaProcurado
riadeUrbanismoeMeioAmbiente–PROURMAPGM,deven
dooprocessoserinstruídocomparecer,paraposteriorratifica
çãoeassinaturapeloProcuradorGeraldoMunicípiodeForta
leza,nostermosdaLeinº7.347,de24dejulhode1985,c/co
art.88,daLeiOrgânicadoMunicípio.§5ºOnãocumprimen
todotermodecompromissoacarretarásuaexecução judicial,
combasenaLeinº7.347,de24dejulhode1985.Art.20O
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embargo consiste na paralisação de qualquer atividade, obra
ouserviço,determinadopelaautoridadecompetente.Parágrafo
Único  O embargo vigorará enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. Art. 21  A suspensão consiste na
proibição,estabelecidapelaautoridadecompetenteeporprazo
determinado,daprestaçãodosseguintesserviços:I—parao
responsáveltécnico:a)elaboraçãodePlanodeGerenciamento
de Resíduos Sólidos; b) emissão de relatório técnico ou qual
queroutradocumentaçãosolicitadapelosórgãoscompetentes
acerca da atividade sob sua responsabilidade; II — para o
transportador de resíduos sólidos: a) suspensão do direito de
prestar serviço de coleta e transporte de resíduos; b) suspen
são dodireito de participação em licitações e impedimento de
contratar com a administração pública municipal. § 1º  Os
prazosparaasuspensãodescritanocaputserãodefinidosem
regulamento, não podendo ser inferior a 180 (cento e oitenta)
dias.§2ºOsefeitosdasuspensãoaplicadaperdurarãoatéo
fim do prazo estabelecido ou até a regularização dos motivos
determinantes da punição. § 3º  A penalidade descrita no
inciso II, alínea b, será aplicada às empresas transportadoras
que tenham praticado atos ilícitos descritos nos incisos I, XII,
XIX,XX,XXI,XXIIeXXIIIdoart.15destaLei.Art.22Como
medidaassecuratóriadocumprimentodasexigênciasprevistas
nestaLei,asinfraçõesdescritasnosincisosXII, XIII,XV, XIX,
XX, XXI e XXII do art. 15 serão punidas com a apreensão do
veículoouequipamentoutilizadoparaotransportedosmateri
ais irregularmente coletados, sem prejuízo da obrigação da
limpeza do local ou reparação dos danos eventualmente cau
sados. § 1º  O veículo ou equipamento apreendido só será
restituído após a regularização, atendidas as exigências pelo
infrator,edepoisdepagasasdevidasmultasetaxasreferen
tes às despesas da Prefeitura Municipal de Fortaleza com
remoção,transbordodosresíduosedepósito,conformeAnexo
Único desta Lei. § 2º  Não sendo reclamados os veículos ou
equipamentos apreendidos, no prazo de 90 (noventa) dias,
serão vendidos em leilão público, anunciado em edital, e os
valores arrecadados serão destinados ao FUNLIMP (Fundo
Municipal de Limpeza Urbana). § 3º  Quando a apreensão
recair sobre veículo ou equipamento que não seja possível a
identificaçãodoseuproprietário,aperdadobemserádefiniti
va,devendooórgãocompetenteindicaroprocedimentoaser
adotado.Art.23Acassaçãoconsistenaanulaçãodocadas
tro técnico, do credenciamento e do alvará de funcionamento,
deconstruçãoedereformaexpedidospelaPrefeituraMunicipal
deFortalezasemprequeverificada,pelaautoridadecompeten
te,ainfraçãodeterminadapeloart.15,incisoXXVI,destaLei.§
1º  Realizada a cassação do alvará de funcionamento, de
construção e de reforma, o estabelecimento comercial, indus
trial, construtor ou prestador de serviços será imediatamente
embargado.§2ºFeitaacassaçãodocredenciamentooudo
cadastrotécnico,oinfrator,transportadorouresponsáveltécni
co,respectivamente,ficaráimediatamenteimpedidodeprestar
osserviçosdentrodoMunicípiodeFortaleza.§3ºAplicadaa
penalidadedecassação,oreiníciodasatividadespeloinfrator
somente poderá ocorrer quando satisfeitas as exigências da
legislação em vigor, após o pagamento das multas devidas e
medianteaemissãodenovocadastrotécnico,credenciamento
oualvarádefuncionamento,deconstruçãoedereforma.§4º
Estabelecida a cassação, esta somente poderá ser revogada
por meio de decisão fundamentada da autoridade municipal
competente em processo administrativo. § 5º  A decisão da
autoridade municipal em processo administrativo não impede
nem exclui a possibilidade de remessa do aludido processo à
ProcuradoriaGeraldoMunicípioparaanáliseeapreciação.Art.
24Oagentefiscalcompetentepoderáadotar,conformeesta
belecidonoart.15,asseguintesmedidasadministrativas:I—
fechamento administrativo; II — recolhimento; III — remoção;
IV—transbordodosresíduos.§1ºOfechamentoadministra
tivo consiste na imediata ordem de paralisação das atividades
doestabelecimento,sendo:a)oinfratordeverácomparecerao
órgãocompetentenoprazode2(dois)diasúteisparaapresen
tarjustificativaseassinartermodecompromisso,requerendoa
revogaçãodamedidaadministrativaadotada;b)onãocompa
recimento no prazo implicará automática conversão do fecha



mento administrativo em embargo. § 2º  O recolhimentocon
siste em retirar da posse do infrator, mediante recibo, docu
mento falso, vencido, adulterado, omisso ou que contenha
informações incorretas ou não correspondentes à realidade
encontrada pela agente fiscal durante vistoria, e ainda: a) o
documento recolhido ficará sob a guarda da administração
pública para instruir processo administrativo fiscal; b) poderá
serfornecidacópiadodocumentorecolhidoaoinfrator,median
terequerimentoaoórgãocompetente.§3ºAremoçãoconsis
te na retirada de circulação de veículo ou equipamento, nos
casos previstos nesta Lei, nos seguintes termos: a) o veículo
ouequipamentoseráremovidoparadepósitodeterminadopelo
órgão competente; b) o veículo ou equipamento removido só
será restituído após a regularização, atendidas as exigências
pelo infrator, e depois de pagas as devidas multas e taxas
referentes às despesas da Prefeitura Municipal de Fortaleza
com remoção, transbordo dos resíduos e depósito, conforme
AnexoÚnicodestaLei.§4ºOtransbordodosresíduoscon
sisteempassarosmateriaiscontidosemveículoscoletoresou
equipamentos removidos para outro meio de transporte para
posteriordisposiçãofinaldosmesmos,sendo:a)o transbordo
dos resíduos será efetuado às expensas do proprietário ou
responsávellegalpeloveículo,semprejuízodamultaaplicável;
b) não sendo possível desde logo atender ao disposto neste
parágrafo,oveículoouequipamentoserárecolhidoaodepósito
determinado pelo órgão competente, sendo liberado somente
após sanada a irregularidade e pagas as devidas multas e
taxasreferentesàsdespesasdaPrefeituraMunicipaldeForta
lezacomremoçãoedepósito,conformeAnexoÚnicodestaLei.
Art. 25  O desrespeito à ordem legal do agente público, sem
prejuízodassançõesaquidefinidas,implicarácometimentodo
crime de desobediência previsto no art. 330, do Código Penal
brasileiro,devendosersolicitadooapoiodoórgãodeseguran
çapúblicaparaofieleintegralcumprimentodaordememana
da.ParágrafoÚnicoUmavezcaracterizadoodescumprimen
to da ordem legal do agente público, poderá a administração
municipal promover a “notitia criminis” quando constatada a
prática de crime contra a administração em geral, conforme
tipificadonoart.330,doCódigoPenalBrasileiro.Art.26Inde
pendentemente da penalidade aplicada, poderá a administra
ção pública municipal, quando o caso exigir, adotar os atos
tendentes à regularização do dano, cobrando em seguida do
responsável o ressarcimento dos valores expedidos, nos ter
mosdoregulamento.ParágrafoÚnicoOnãopagamentodos
valores devidos à municipalidade acarretará a inscrição do
débito correspondente da Dívida Ativa do Município. Art. 27 
Dassançõesacimacaberárecursoàautoridadeadministrativa
competente, nos termos do regulamento. Parágrafo Único  A
decisão da autoridade municipal em processo administrativo
nãoimpedenemexcluiapossibilidadederemessadoaludido
processo à Procuradoria Geral do Município para análise e
apreciação. Art. 28  Constatada a transgressão das normas
destaLeioudeseuregulamento,serálavradoautodeinfração
que conterá os seguintes requisitos: I — nome, CPF/CNPJ e
endereço do autuado; II — relato circunstanciado da infração
ouirregularidadeapurada;III—dispositivolegalouregulamen
tarinfringidoeacominaçãoprevista;IV—ordemdecessãoda
atividadeirregular;V—intimaçãodoautuadoparapagamento
ou apresentação de defesa no prazo de 10 (dez) dias; VI —
designaçãodolocalparavistadoprocesso;VII—localedata
dalavratura;VIII—assinaturadoautuadooudeseurepresen
tante legal ou de preposto ou a menção da circunstância de
queestenãopodeourecusouseaassinar;IX—assinaturae
matrícula do autuante. § 1º  A assinatura do autuado não
constituiformalidadeessencialàvalidadedoautodeinfraçãoe
não implicará confissão, nem a sua falta ou recusa implicará
nulidadedo auto ou agravamento da infração. §2º  Os erros
defatoexistentesnoautodeinfração,inclusiveaquelesdecor
rentes de capitulação da penalidade, poderão ser corrigidos
pelopróprioagente fiscal autuante ouporseu chefe imediato,
devendo o autuado ser cientificado, por escrito, da correção
havida,devolvendolheoprazoparadefesa.Art.29Oautua
doseráintimadodalavraturadoautodeinfraçãopor1(uma)
das seguintes modalidades: I — pessoalmente, mediante en







trega de cópia do auto de infração ao próprio autuado, a seu
representante, mandatário ou preposto, contra assinatura
recibo datada no original ou menção da circunstância de que
houve impossibilidade ou recusa de assinatura; II — por via
postal registrada, com aviso de recebimento a ser datado,
firmadoedevolvidopelodestinatáriooupessoadeseudomicí
lio;III—poreditalpublicadonoDiárioOficialdoMunicípio,de
forma resumida, quando improfícuo o meio previsto no inciso
anterior.§1ºOeditaldequetrataesteartigodeverácontero
nome, CPF/CNPJ e endereço do autuado, o dispositivo legal
infringido,olocaldainfração,ovalordapenalidadeeoprazo
para pagamento ou apresentação de defesa. § 2º  Os meios
deintimaçãoprevistosnosincisosIeIIdesteartigonãoestão
sujeitos à ordem de preferência. Art. 30  O órgão municipal
competente, independentemente de qualquer pedido escrito,
darávistadoautodeinfraçãoaoautuado,ouaseurepresen
tantelegal,duranteafluênciadosprazosparaapresentaçãode
defesaouinterposiçãoderecurso,oquedeveráserregistrado
no procedimento administrativo. Art. 31  O autuado deverá
efetuaropagamentodamultaprevistanoautodeinfraçãoou
defenderse no prazo estabelecido, independentemente de
prévio depósito, mediante documento escrito, juntando docu
mentoscomprobatóriosnecessários.ParágrafoÚnicoAdefe
sa deverá mencionar o número do auto de infração e os se
guinteselementos:I—aautoridadejulgadoraaquemédirigi
da;II—aqualificaçãodocontribuinte,seuendereçoeolocal
da infração; III — as razões de fato e de direito em que se
fundamenta; IV — as provas do alegado e a indicação das
diligências que o contribuinte pretende que sejam efetuadas,
desde que justificadas as suas razões; V — o objetivo visado
formulado demodo claro e preciso. Art. 32  Nenhumautode
infração será arquivado, nem a penalidade cancelada, sem
despacho fundamentado da autoridade competente. Art. 33 
No caso de não pagamento, esgotados os prazos sem apre
sentaçãodedefesaourecurso,seráoautodeinfraçãoremeti
doàDívidaAtivadoMunicípioparacobrançajudicial.Parágra
fo Único  Além da medida prevista no caput deste artigo, o
poderpúblicopoderáadotaroutrasmedidasdecaráterextraju
dicial, incluindo protesto da dívida inscrita e a inscrição do
devedoremcadastropúblicodeinadimplentes,nostermosda
Legislaçãovigente.”Art.2ºFicamcriadasasTaxasderemo
ção,dedepósitodeveículocoletoroucaçambaestacionáriae
detransbordoderesíduossólidoscomofatogeradoràativida
demunicipaldeapreensão,remoçãoedepósitodeveículoou
equipamento utilizado para o transporte dos materiais irregu
larmentecoletados,emcumprimentoàlegislaçãosobreapres
taçãodosserviçosdecoletaetransportederesíduosnoterritó
riodesteMunicípio.Art.3ºOcontribuintedastaxasindicado
noart.2ºéapessoafísicaoujurídicaquepraticarqualquerdas
infraçõesdescritasnoart.15,incisosXII,XIII,XV,XIX,XX,XXI
e XXII, da Leinº 8.408, de24 de dezembrode 1999,incluído
pelo art. 1º desta Lei. Art. 4º AsTaxas serão lançadas eco
bradasdeacordocomasmodalidadesdeserviçoereferência
concernente à remoção, transbordo de resíduos sólidos e de
pósito,estabelecidasnoAnexoÚnicodestaLei.§1ºTodosos
valores determinados no caput deste artigo serão atualizados
noprimeirodiadomêsdejaneirodecadaexercícioorçamentá
rio, tendo comobase a variaçãodo Índice de Preços aoCon
sumidor Amplo (IPCA), devidamente apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado nos
últimos12(doze)mesesimediatamenteanterioresaodaatua
lização. § 2º  O índice adotado no parágrafo anterior poderá
sersubstituídofuturamenteporoutrodeacordocomointeres
seenecessidadedamunicipalidade.Art.5ºEstaLeientraem
vigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em 28 de abril de 2015.   


ANEXOÚNICO

TABELAI

TAXADEREMOÇÃO:

SERVIÇO
Remoçãodecaçambaestacionária
Remoçãodeveículocoletoraté3.500KG.
Remoção de veículo coletor com mais de
3.500KG.

REFERÊNCIA

TAXA

Porcaçamba

R$68,75

Porveículo

R$137,50

Porveículo

R$206,25
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TABELAII

TAXADETRANSBORDODERESÍDUOS:

SERVIÇO

REFERÊNCIA

Transbordo de resíduos sólidos não Peri

Porcaçamba

gososcontidosemcaçambaestacionária

estacionária

Transbordo de resíduos sólidos não Peri

Porveículocoletor

gososcontidosemveículoscoletores
Transbordoderesíduossólidosperigosos

Acada50(cinquenta)
KG.

TAXA
R$275,00

R$412,50

R$343,75


TABELAIII

TAXADEDEPÓSITO:



SERVIÇO

REFERÊNCIA

Depósitodecaçambaestacionária

Depósitodeveículocoletoraté3.500KG.

Depósito de veículo coletor com mais de
3.500KG.

TAXA

De01a10dias

R$68,75

De11a20dias

R$137,50

De21a30dias

R$206,25

De01a10dias

R$137,50

De11a20dias

R$275,00

De21a30dias

R$550,00

De01a10dias

R$275,00

De11a20dias

R$550,00

De21a30dias

R$825,00





Declara de interesse social,
para fins de desapropriação o
bemimóvelqueindicaedáou
trasprovidências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,daLeiOrgânica
doMunicípiodeFortalezade05deabrilde1990,ecomapoio
no Decreto – Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941,
alteradopela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei nº
4.132de10desetembrode1962enoDecreto–Leinº1.075,
de 21 de janeiro de1970. DECRETA: Art. 1º  Fica declarado
deInteresseSocial,parafinsdedesapropriaçãopeloMunicípio
de Fortaleza, o imóvel descrito a seguir: Situado à Rua
Anselmo Nogueira, s/nº  Bairro: Bonsucesso, disposto na
seguinte poligonal: Partindo do ponto P01 de coordenadas
X=545661.40, Y=9581370.97, Datum: SIRGAS 2000, com um
azimute de 12º18’30’’, seguindo em direção ao norte, numa
distânciade 64,83m,chegando ao ponto P02; Partindodo P
02, com um ângulo interno 66.88º, seguindo em direção ao
leste, numa distância de 88,55m, chegando ao ponto P03;
PartindodopontoP03,comumângulointerno97.13º,seguin
doemdireçãoaosul,numadistânciade51,33m,chegandoao
ponto P04; Partindo do ponto P04, com um ângulo interno
90.00º, seguindo em direção ao oeste, numa distância de
70,00m,chegandoaopontoP01,ondeiniciouapoligonal,com
área total de 4.436,28m² e perímetro de 274,71m; em confor
midade com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de
Educação–SME.
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Art. 2º  Ficamexcluídos dapresente declaraçãode Interesse
Social,parafinsdedesapropriaçãoquaisquerimóveis,prédios
ebenfeitoriaspertencentesaoEstadoeUniãosituadosnaárea
discriminadanoartigoanterior.Art.3ºObemimóveldescrito
noartigoanterior,comtodasasedificaçõesebenfeitoriasnele
existentesserádesapropriadopelomunicípiodeFortalezapara
FINS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL.Art.4ºFicaaSecretariaMunicipaldeInfraestrutura
– SEINF, autorizada a promover amigável e a Procuradoria
GeraldoMunicípio–P.G.M.,aexecutarjudicialmenteadesa
propriação de que trata o presente Decreto, devendo as des
pesascorreracontaderecursosespecíficosaseremtransferi
dosparaaSecretariaMunicipaldeEducaçãoSME,Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.1130.
0001, Elemento de Despesa 4.4.90.61, Fonte 0.101 e 0.105.
Art.5ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublica
ção, revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, 05 de maio de 2015. 





Altera dispositivos do Decreto
nº 10.696, de 02 de fevereiro
de 2000, que regulamentou a
Lei nº 8.408 de 24 de dezem
brode1999,edáoutrasprovi
dências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõeslegaisquelhesãoconferidaspeloincisoVI
doart.83daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSI
DERANDO a necessidade de adaptação dos procedimentos
especificados no Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de
2000, acerca da habilitação das empresas transportadoras de
resíduos sólidos; CONSIDERANDO a atual estrutura adminis
trativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, conforme a Lei
Complementar nº 176, de 19 de dezembro de 2014; CONSI
DERANDO os princípios da prevenção e da precaução, bem
como os objetivos de proteção à saúde pública e à qualidade
ambiental,dispostasnaLeinº12.305/2010;CONSIDERANDO
o dever da Prefeitura Municipal de Fortaleza de garantir as
condiçõesparaumtrânsitoseguronasviasterrestresdoterritó
riomunicipal,conformeaLeinº9.503/1997;DECRETA:Art.1º
 O art.11do Decreto nº 10.696,de02 de fevereiro de2000,
passaateraseguinteredação:Art.11Osserviçosdecoleta
e transporte de resíduos sólidos no Município de Fortaleza só
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poderão ser executados por pessoas jurídicas credenciadas
pelaSecretariaMunicipaldeConservaçãoeServiçosPúblicos
–SCSP,medianteacomprovaçãodehabilitaçãojurídica,regu
laridadefiscalequalificaçãotécnicaeeconômico –financeira.
§ 1º  Ascondiçõescitadas no caput deste artigodeverãoser
mantidasdurantetodavigênciadocredenciamento,devendoo
credenciado ficar ciente da obrigatoriedade de declarar ocor
rênciasposterioresqueensejemseudescredenciamento.§2º
Somente serão credenciadas pessoas jurídicas que possuam
sede registrada e em pleno funcionamento no Município de
Fortaleza. Art. 2º  Ficam acrescidos ao art. 11 do Decreto nº
10.696,de02defevereirode2000,os§§3ºe4ºcomasse
guintesredações:§3ºEstãodispensadasdocredenciamento,
na forma deste decreto, as associações e cooperativas de
catadoresdematerialreciclável.§4ºAsrequerentesdocre
denciamento deverão obter a necessária Licença Ambiental
juntoaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente–
SEUMA. Art. 3º  O art. 12 do Decreto nº 10.696, de 02 de
fevereiro de 2000, alterado pelo art. 3º do Decreto 10.780, de
05dejunhode2000,passaateraseguinteredação:Art.12
Orequerimentoparaobtençãodocredenciamentodeveráestar
instruído com os seguintes documentos: a) Formulário padrão
devidamentepreenchidoeassinadopeloproprietárioourepre
sentante legal; b) Comprovante de pagamento das taxas res
pectivas;c)Quadrodemonstrativodosveículosesuascaracte
rísticas operacionais, conforme modalidade que pretenda se
credenciar;d)CópiasautenticadasdosCertificadosdeRegistro
e Licenciamento Veicular – CRLV, atualizados, de todos os
veículosaseremcredenciadosparaprestaçãodosserviços;e)
Documentação referente a todos os implementos rodoviários
comindicaçãodoanodefabricaçãoedoveículoautomotorao
qualestáacoplado;f)Contrato(s)como(s)local(is)ondeefetu
ará a descarga dos resíduos sólidos coletados, acompanha
do(s)desua(s)respectiva(s)Licença(s)deOperação,sendoda
SecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente–SEUMA
quandoesse(s)local(is)estiver(em)situado(s)dentrodoslimi
tesdomunicípiodeFortalezaedaSuperintendênciaEstadual
do Meio Ambiente – SEMACE quando estiver(em) situado(s)
foradesseslimites,ouapróprialicençadeoperaçãoemnome
dorequerente;g)Atosconstitutivosatualizadosedevidamente
registrados;h)Inscriçãonocadastronacionaldepessoajurídi
ca,comaatividade(CNAE)compatívelcomoserviçocreden
ciado; i) Cartão de inscrição municipal emitido pela Secretaria
Municipal de Finanças de Fortaleza; j) Certidão negativa de
débitosdetributosmunicipaisemitidapelaSecretariaMunicipal
de Finanças de Fortaleza; k) Certidão negativa de débitos de
tributosestaduaisemitidapelaSecretariadaFazendadoEsta
dodoCeará;l)CertidãonegativadedébitosdoINSS;m)Certi
ficadoderegularidadedesituaçãodoFGTS;n)Certidãonega
tivadeprotestoemitidaportodososcartóriosde notasepro
testosdetítulosoudedistribuiçãodaComarcadeFortaleza;o)
CertidãonegativadefalênciaeconcordataemitidapeloFórum
deFortaleza;p)Atestadodecapacidadetécnica,emnomeda
empresa, emitido por pessoajurídica de direito público ou pri
vado, devidamente registrado no Conselho Regionalde Enge
nharia e Agronomia do Ceará (CREACE), para cada tipo de
operação que pretenda se credenciar; q) Atestado de capaci
dade financeira emitido por instituição financeira idônea; r)
CertidãoderegistroequitaçãodaempresajuntoaoConselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREACE),
com habilitação para exercer as atividades de coleta e trans
portede resíduos sólidos; s)Comprovaçãode quea empresa
possuicomo responsável técnicoem seu quadro permanente,
profissionaldenívelsuperiorreconhecidopeloConselhoRegi
onaldeEngenhariaeAgronomiadoCeará(CREACE),deten
tor de certidão de acervo técnico que comprove a execução
dosserviçosparaosquaisaempresapretendesecredenciar;
t) Certidão de registro e quitação do responsável técnico no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
(CREACE), com habilitação para acompanhamento das ativi
dadesdecoletaetransportederesíduossólidos;u)Alvaráde
funcionamento dasededa empresa em Fortaleza; v) Registro
sanitário da sede da empresa em Fortaleza; w) Licença de
operação emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e





Meio Ambiente – SEUMA, para cada tipo de operação que
pretendasecredenciar;x)Paraostransportadoresderesíduos
sólidos perigosos, certificado de regularidade do cadastro
técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadorasderecursosambientaisemitidopeloInstitutoBrasi
leirodoMeioAmbienteedosRecursosNaturaisRenováveis–
IBAMA.Art.4ºO§1º,doart.12doDecretonº10.696,de02
de fevereiro de 2000, alterado pelo art. 2º, do Decreto nº
11.646, de 31 de maio de 2004, passa a ter a seguinte reda
ção: § 1º  Em observância aos princípios da prevenção e da
precaução,poderãoserrequisitadospelaSecretariaMunicipal
deConservaçãoeServiçosPúblicosoutrosdocumentos,além
dos constantes deste artigo, ao requerente do certificado de
credenciamento. Art. 5º  O § 1º  A, do art.12 do Decreto nº
10.696, de 02 de fevereiro de 2000, acrescido pelo art. 1º do
Decreto11.633,de18demaiode2004,passaateraseguinte
redação: §1º  A. Adocumentaçãocitada neste artigodeverá
seroriginalou,naimpossibilidade,cópiaautenticada,legívele
sem rasuras, apresentada em versão impressa e em mídia
digital,nomeadaeorganizadanamesmaordemdasalíneasdo
presenteartigo.Art.6ºFicamacrescidosaoart.12,doDecre
tonº10.696,de02defevereirode2000,os§§1ºB,1ºC,1º
 D, 1º  E e 1º  F, com as seguintes redações: § 1º  B. No
caso de documentação com prazo de validade determinado,
estadeveserapresentadadentrodoprazoestabelecidonoato
de protocolamento do processo de credenciamento. § 1º  C.
As informações a serem prestadas no quadro demonstrativo
dos veículos, conforme exigência da alínea “c” deste artigo,
serãoasseguintes:a)Identificaçãodaplaca;b)Proprietário;c)
Marcaemodelodochassi;d)Anodefabricaçãodochassi;e)
Capacidadedecargaetaradoveículoautomotor;f)Implemen
to rodoviário (equipamento veicular); g) Número de identifica
ção do equipamento veicular (NIEV), conforme ABNT NBR
13399/2008;h)Cor.§1ºD.Acomprovaçãodeque oprofis
sionaldetentordacertidãodeacervotécnicofazpartedoqua
dropermanentedaempresa,conformeexigênciadaalínea“s”
desteartigo,seráfeitamedianteapresentaçãodafichaoulivro
deregistrodeempregados,quandosetratardeempregado,ou
atravésdacertidãosimplificadadajuntacomercial,oudocon
tratosocialatualizado,devidamenteregistradonajuntacomer
cial,quandosetratardesóciodaempresa.§1ºE.Oatestado
de capacidade técnica, citado na alínea “p” deste artigo, não
seráexigidoporocasiãodoprimeirocredenciamento.§1ºF.
No caso descrito na alínea “d”, quando se tratar de veículo
locado, o interessado deverá anexar, ainda, contrato de loca
ção e declaração de compromisso formal de que o veículo
ficará disponibilizado pelo período de validade do credencia
mento,ambosregistradosemcartóriodetítulosedocumentos,
e com reconhecimento de firma da assinatura do proprietário
ouresponsávellegalpeloveículo.Art.7ºO§2º,doart.12,do
Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa a ter a
seguinteredação:§2ºOsserviçosdecoletaetransportede
resíduos sólidos no município de Fortaleza só poderão ser
executadoscom veículos previamente aprovados, após inspe
ção de comissão específica formada para realização de visto
ria.Art.8ºO§3º,doart.12,doDecretonº10.696,de02de
fevereiro de 2000, passa a ter a seguinte redação: § 3º  As
pessoas jurídicas credenciadas serão rotineiramente fiscaliza
das,visandoacomprovaramanutençãodascondiçõesdoseu
credenciamento,devendoaempresafiscalizada,noprazode5
(cinco) dias úteis, a contar da comunicação, fornecer toda a
documentaçãonecessáriaaocontroleeàfiscalização.Art.9º
O§4º,doart.12,doDecretonº10.696,de02defevereirode
2000,incluídopeloart.3º,doDecretonº11.646,de31demaio
de 2004, passa atera seguinte redação: §4º  O descumpri
mento da exigênciado§ 3º,do artigo 12, deste Decreto, será
consideradoinfração,nostermosdaLei8.408/1999.Art.10O
art.13,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,alte
rado pelo art. 4º do Decreto 10.780, de 05 de junho de 2000,
passaateraseguinteredação:Art.13OCertificadodeCre
denciamentoexpedidopelaSecretariaMunicipaldeConserva
ção e Serviços Públicos em favor das empresas habilitadas
para a execução dos serviços previstos neste decreto deverá
indicar: a) Número do processo de credenciamento; b) Razão



Social,endereçoenúmerodeinscriçãodoCNPJ;c)Modalida
de credenciada e relação dos veículos autorizados a executar
osserviços;d)Datadaemissãodocredenciamentoeoprazo
desuavalidade;e)Indicaçãodosmeiosparacomprovaçãoda
autenticidade do Certificado de Credenciamento. Art. 11  O
art.14,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,passa
a ter a seguinte redação: Art. 14  O certificado de credencia
mento de que trata o artigo anterior terá vigência de 01 (um)
ano, desde que não seja constatada irregularidade que justifi
que a sua suspensão ou cassação, podendo ser renovado, a
pedidodointeressado,observadasasexigênciasdalegislação
vigente. Art. 12  Ficam acrescidos ao art. 14, do Decreto nº
10.696,de02defevereirode2000,os§§1º,2ºe 3º,comas
seguintesredações:§1ºOsinteressadosdeverãoapresentar
o pedido de renovação do certificado de credenciamento em
até90diasantesdofinaldoprazodesuavigência,anexando
toda a documentação correspondente. § 2º  As pendências
constatadasduranteaanálisedoprocessodecredenciamento
deverãosersanadasnoprazomáximode30dias,prorrogado
porigualperíodo,acritériodaSecretariaMunicipaldeConser
vaçãoeServiçosPúblicos,sobpenadeindeferimentodopleito
e arquivamento do processo.§ 3º  Não será expedido ou re
novadoocertificadodecredenciamentoenquantohouverdébi
tos de multas decorrentes do cometimento de infrações aos
dispositivos da Lei 8.408/1999 e seu regulamento. Art. 13  O
art.15,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,alte
rado pelo art. 5º do Decreto 10.780, de 05 de junho de 2000,
passaateraseguinteredação:Art.15Atendidasasexigên
ciasdescritasnosartigos11e12destedecreto,orequerente
docredenciamentodeverácomprovarjuntoàSecretariaMuni
cipaldeConservaçãoeServiçosPúblicosquepossuiveículos
coletoresnascondiçõesaseguirdiscriminadas:IParacoleta
etransportederesíduossólidosnãoperigosos:a) osveículos
automotoresdeverãoserequipadoscomimplementorodoviário
do tipo coletorcompactador de resíduos não perigosos, dota
dosdedispositivosparacargaedescargamecanizada,eestar
de acordo com as normas da ABNT, do Código de Trânsito
Brasileiroedemaislegislaçõesaplicáveisàmatéria;b)aidade
dosveículosautomotoresedosimplementosrodoviáriosdeve
ráserdenomáximo6(seis)anosdefabricação;c)asempre
sasdeverãodispordefrotade,nomínimo,4(quatro)veículos
coletores; II  Para coleta e transporte de resíduos vegetais e
da construção civil: a) os veículos automotores deverão ser
equipados com implemento rodoviário do tipo poliguindaste e
estardeacordocomasnormasdaABNT,doCódigodeTrânsi
to Brasileiro e demais legislações aplicáveis à matéria; b) a
idadedosveículosautomotoresedosimplementosrodoviários
deverá ser de no máximo 10 (dez) anos de fabricação; c) as
empresas deverão dispor de frota de, no mínimo, 4 (quatro)
veículos coletores; d) as empresas deverão dispor de caçam
basestacionárias(equipamentoveicularremovível),observan
do os parâmetros dimensionais constantes da norma ABNT
NBR14728/2005,compinturaemcoresclarasedefácilvisua
lização,contendoainscriçãodonomeedonúmerodotelefone
do proprietário, da capacidade de acondicionamento em m³
(metroscúbicos),bemcomoonúmerodeordemqueasindivi
dualize e diferencie de qualquer outra caçamba da mesma
empresa,devendoserafixadafaixaadesivarefletivaaprovada
peloDenatrancomasdimensõesde30cm(trintacentímetros)
decomprimentoe5cm(cincocentímetros)dealtura,nascores
branca e vermelho, dispostas de acordo com o anexo único
desteDecreto,visíveisdos04(quatro)lados;IIIParacoletae
transporte de resíduos sólidos perigosos: a) os veículos auto
motores deverão ser equipados com implemento rodoviário
compatívelcomotipoderesíduoasertransportado,acritério
da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos,
e estar de acordo com as normas da ABNT, do Código de
TrânsitoBrasileiroedemaislegislaçõesaplicáveisàmatéria;b)
a idadedos veículos automotorese dosimplementos rodoviá
riosdeveráserdenomáximo6(seis)anosdefabricação;c)as
empresasdeverãodispordefrotade,nomínimo,2(dois)veí
culoscoletores;IVParacoletaetransportederesíduosperi
gososdeserviçosdesaúde:a)osveículosautomotoresdeve
rãoserequipadoscomimplementorodoviáriodotipocoletorde
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resíduos de serviços de saúde, dotados de dispositivos para
carga e descarga mecanizada, e estar deacordocom asnor
masdaABNT,doCódigodeTrânsitoBrasileiroedemaislegis
laçõesaplicáveisàmatéria;b)aidadedosveículosautomoto
resedosimplementosrodoviáriosdeveráserdenomáximo6
(seis) anos de fabricação; c) as empresas deverão dispor de
frota de, no mínimo, 2 (dois) veículos coletores; d) a cor dos
veículos coletores deverá ser branca; V  Para coleta e trans
portederesíduossólidosrecicláveis:a)osveículosautomoto
resdeverãoserequipadoscomimplementorodoviáriocompa
tível com o tipo de resíduo a ser transportado, a critério da
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, e
estardeacordocomasnormasdaABNT,doCódigodeTrânsi
to Brasileiro e demais legislações aplicáveis à matéria; b) a
idadedosveículosautomotoresedosimplementosrodoviários
deveráserdenomáximo10(dez)anosdefabricação.Art.14
O§1º,doart.15doDecretonº10.696,de02defevereirode
2000,passaateraseguinteredação:§1ºPorveículocoletor,
conformeocaputdesteartigo,entendeseoconjuntoformado
peloveículoautomotoreoimplementorodoviário(equipamento
veicular),indispensáveisparaaexecuçãodosserviçosprevis
tos neste Decreto. Art. 15  O § 2º, do art.15 do Decreto nº
10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa a ter a seguinte
redação: § 2º  Poderá ser utilizado veículo coletor especial
para coleta de resíduos de serviços de saúde de pequenos
geradores ou ambulatorial  assim definidos conforme NBR
ABNT 12.980/1993, a critério da Secretaria Municipal de Con
servaçãoeServiçosPúblicos,devendoestardeacordocomas
normas da ABNT, do Código de Trânsito Brasileiro e demais
legislaçõesaplicáveisàmatéria,bemcomocomasexigências
constantes do artigo 15, inciso IV, alíneas “b”, “c” e “d” deste
Decreto.Art.16O§3º,doart.15doDecretonº10.696,de02
de fevereiro de 2000, passa a ter a seguinte redação: § 3º 
Nãoseráconsiderada,paraefeitodeatendimentoaoartigo15,
incisoIV,alíneac,asomadonúmerodeveículoscoletoresde
resíduos de serviços de saúde, nos termos da ABNT, com o
númerodeveículosespeciaisparacoletaambulatorialnaope
raçãodecredenciamentoparacoletaetransportederesíduos
deserviçosdesaúde.Art.17O§4º,doart.15doDecretonº
10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa a ter a seguinte
redação: § 4º  Poderá ser utilizado veículo coletor dotado de
caçambabasculanteparaosserviçosdecoletaetransportede
resíduosdaconstruçãociviloriundosdeescavação,demolição
e serviços de terraplenagem, desde que o carregamento des
sesresíduossejafeitodeformamecanizada,oveículocoletor
atendaàsnormasdesegurança,desaúdepública,detrânsito
e do meio ambiente e às exigências constantes no artigo 15,
incisoII,alíneas“b”e“c”desteDecreto,acritériodaSecretaria
MunicipaldeConservaçãoeServiçosPúblicos.Art.18O§5º,
do art.15 do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000,
alterado pelo art. 5º do Decreto 10.780, de 05 de junho de
2000,passaateraseguinteredação:§5ºNãoseráconside
rada,paraefeitodeatendimentoaoartigo15,incisoII,alíneac,
asomadonúmerodeveículosdotadosdepoliguindastecomo
númerodeveículosdotadosdecaçambabasculantenaopera
ção de credenciamento para coleta e transporte de resíduos
vegetaisedaconstruçãocivil.Art.19Ficamacrescidosaoart.
15,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,os§§6º,
7º, 8º, 9º e 10 com as seguintes redações: § 6º  Não será
permitida a utilização de motocicleta, motoneta ou ciclomotor
paraprestaçãodosserviçosdecoletaetransportederesíduos
perigosos,assimdefinidosporlei,regulamentoounormatécni
ca. § 7º  Para efeito de uma melhor fiscalização e monitora
mentodosserviçosdecoletaetransportederesíduossólidos
no município de Fortaleza, as pessoas jurídicas credenciadas
sãoobrigadasainstalarsistemaquepossibiliteorastreamento
e o monitoramento via GPS de todos os veículos coletores
credenciados,fornecendoàSecretariaMunicipaldeConserva
ção e Serviços Públicos acesso, em tempo real, aos dados
primários de georreferenciamento e às funções do respectivo
sistema, através da internet, 24 (vinte quatro) horas por dia e
durantetodooperíodoemquesemantiveremcredenciadas.§
8ºOsistemaderastreamentodisponibilizadodeverámantere
sercapazderecuperareexibirosdadoshistóricosderastrea



mento de todos os veículos coletores credenciados durante
todo o período de vigência do credenciamento. § 9º  Com
objetivodeinduziràseletividade,incentivarapráticadacoleta
seletivaegarantiradestinaçãofinalambientalmenteadequada
dos resíduos, conforme dispõe a Lei Federal nº 12.305/2010,
nãoseráexigidafrotamínimaparacoletaetransportederesí
duossólidosrecicláveis,observadososdemaisrequisitospre
vistos neste decreto. § 10  Caberá à Secretaria Municipal de
ConservaçãoeServiçosPúblicosdeliberaracercadautilização
de veículos coletoresnão previstos neste decreto. Art. 20  O
art.16,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,pas
sa a ter a seguinte redação: Art. 16  No dia, local e horário
marcadopararealizaçãodevistoria,orequerentedocredenci
amento deverá comparecer com os veículos coletores indica
dos, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento do
processo decredenciamentono caso de nãocomparecimento
semcomunicaçãoformalepréviacomantecedênciamínimade
24(vintequatro)horaspelointeressado.Art.21Ficamacres
cidos ao art. 16, do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de
2000,os§§1ºe2ºcomasseguintesredações:§1ºAvistoria
dos veículos será realizada por tipo de operação e de acordo
com a capacidade operacional e as condições exigidas pela
comissão citada no § 2º, do artigo 12 deste decreto. § 2º  É
condição indispensável para realização de vistoria a apresen
tação de laudo de segurança veicular, conforme ABNT NBR
14040/1998,emitidopororganismosdeinspeçãodesegurança
veicularacreditadopeloINMETROaté12(doze)mesesantes
da data de protocolamento do pedido de credenciamento, de
cadaumdosveículoscoletoresindicados.Art.22Oart.17,do
Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000, passa a ter a
seguinte redação: Art. 17  No caso de reprovação durante
inspeção, a comissão de vistoria emitirá laudo técnico infor
mando as irregularidades constatadas e concederá prazo de
até30diaspararegularizaçãoeretorno.Art.23Oparágrafo
único, do art.17, do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de
2000,passaasero§1º,acrescendoseaomesmoartigo,os
§§2ºe3º,osquaispassamaterasseguintesredações:§1º
Sempre que necessário e oportuno à Administração Pública,
poderá ser realizada a convocação dos transportadores para
inspeçãoderotinadosveículoscredenciados.§2ºOsveícu
losqueapresentaremirregularidadesterãoseusregistrossus
pensos, ficando impedidos de serem utilizados na prestação
dosserviços a que estavamdestinados. §3º  A utilização de
veículos em desacordo com as disposições normativas perti
nentes será considerada infração, nos termos da Lei
8.408/1999.Art.24Oart.18,doDecretonº10.696,de02de
fevereiro de 2000, passa a ter a seguinte redação: Art. 18º 
Poderáocorreraarticulaçãoentreentesmunicipais,estaduais
e federais para as ações de vistoria previstas neste decreto.
Art.25Oart.19,doDecretonº10.696,de02defevereirode
2000,passaateraseguinteredação:Art.19Paraotranspor
te de resíduos sólidos no Município de Fortaleza, as pessoas
jurídicas credenciadas deverão obedecer às seguintes diretri
zes: a) Coletar e transportar somente os resíduos sólidos da
modalidadenaqualestácredenciada,utilizandoveículocoletor
autorizado; b) Emitir Manifesto de Transporte de Resíduos –
MTR – antes da execução dos serviços credenciados, confor
mesistemadecontroledeterminadopelaSecretaria Municipal
deConservaçãoeServiçosPúblicos,bemcomoexigirdodes
tinatáriofinaloregistroderecebimentoquandodaentregados
materiaisnoslocaisautorizados/conveniadosparafinsdecom
provaçãodesuaorigemedestinaçãofinalperanteosagentes
defiscalizaçãocompetentes;c)Fornecer,aosgeradoresaten
didos, comprovantes nomeando a correta destinação a ser
dada aos resíduos sólidos coletados, por meio de 2ª via do
ManifestodeTransportedeResíduos,comoregistroderece
bimento pelo destinatário final. Art. 26  Os §§ 1º, 2º e 3º, do
art.19, do Decreto nº 10.696, de 02 de fevereiro de 2000,
incluídospeloart.4º,doDecretonº11.646,de31demaiode
2004,passamaterasseguintesredações:§1ºNosserviços
de carga e descarga, os responsáveis devem adotar precau
çõesparaevitarprejuízosàsaúdepública,aomeioambientee
alimpezaurbana,devendo,ainda,efetuaravarriçãooulimpe
za dos resíduos por ventura derramados no local da coleta,





após a retirada do veículoou dacaçambaestacionária; §2º 
São condições obrigatórias e indispensáveis aos veículos que
transportemmaterial agranel, taiscomo aterro,terra, entulho,
agregados, escória, serragem e outros assemelhados: I  Ob
servarasdisposiçõesdaentidadedetrânsitomunicipalquanto
àinstalaçãodecaçambasestacionáriasparaacondicionamen
toderesíduossólidosemviaspúblicas;IIEfetuaracoletaeo
transporte de resíduos de forma a não provocar derramamen
tosnaviapública,devendo,paraisso,trafegarcomcargarasa,
limitada à borda da caçamba, e remover, com o auxílio dos
equipamentosapropriados,quaisquerresquíciosqueporventu
ravenhamacairnaestruturadecarregamentodoequipamen
to veicular durante a coleta; III  Não aumentar a capacidade
volumétrica de caçambas estacionárias ou outros equipamen
tos de coleta utilizando chapas, placas e outros dispositivos
suplementares que promovam a sua elevação; IV  Utilizar
dispositivosdecoberturadecargaemcaçambasestacionárias
ououtrosequipamentosdecoleta,durantearetiradaeotrans
porte dos resíduos; V  Utilizar caçambas estacionárias em
boas condições de conservação e de acordo com as exigên
ciasconstantesnoartigo15,incisoII,alíneaddesteDecreto;§
3º  Os transportadores, quando operarem com caçambas
estacionárias,ficamobrigadosaforneceraosusuáriosdeseus
equipamentos documento simplificado de orientação com as
principaisdisposiçõesdaLei8.408/1999edesteDecreto,con
tendo: a)proibiçãodemovimentaçãodacaçamba;b) tipos de
resíduosadmissíveisevolumeaserrespeitado;c)proibiçãode
contratar transportadores não credenciados; e d) penalidades
previstasemleieoutrasinstruçõesquejulgaremnecessárias.
Art.27Ficaacrescidoaoart.19,doDecretonº10.696,de02
defevereirode2000,o§4ºcomaseguinteredação:§4ºOs
transportadorescredenciadosdeverãoinformar,ematé5(cin
co) dias úteis, por meio eletrônico, à Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços Públicos, toda vez que rescindir ou
suspender,porqualquermotivo,contratodeprestaçãodeser
viçosdecoletaderesíduos.Art.28Ficamrevogadoso§1º,
doartigo6º,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,
incluídopeloart.1ºdoDecreto11.260,de26desetembrode
2002, e os §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 8º do Decreto nº
10.696/2000,incluídospeloart.2ºdoDecreto11.260,de26de
setembrode2002.Art.29Ostransportadorescredenciadose
os transportadores que coletam resíduos de escavação, de
demoliçãoedeserviçosdeterraplenagemcomautilizaçãode
veículoscoletoresdotados de caçambabasculante nomunicí
piodeFortalezaterãooprazode120(centoevinte)diaspara
seadaptaremàsnovasexigênciasdescritasnesteDecreto.Art.
30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL, em 05 de maio de 2015.  


ANEXOÚNICO
*Informaçõesacercadascaçambasestacionárias.
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Institui,noâmbitodaSecretaria
Municipal de Conservação e
Serviços Públicos – SCSP, a
Comissão Especial de Vistoria
de Veículos Transportadores
de Resíduos Sólidos, e dá ou
trasprovidências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso
VI, do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza.
CONSIDERANDOALeiComplementarnº0200,de01deabril
de2015,queinstituiuataxadecredenciamentoevistoriapara
transportederesíduossólidosnoâmbitodomunicípiodeForta
leza.CONSIDERANDOanecessidadededefiniroprocedimen
to de vistoria dos veículos coletores de resíduos sólidos nos
processos de solicitação do certificado de credenciamento no
Município de Fortaleza,nostermos daLei Municipal nº 8.408,
de24dedezembrode1999,alteradapelaLeinº10.340de28
deabrilde2015.CONSIDERANDOosprincípiosdaprevenção
e da precaução, bem como os objetivos de proteção à saúde
pública e à qualidade ambiental, dispostas na Lei Federal nº
12.305,de02deagostode2010.CONSIDERANDOaneces
sidade de instituir comissão específica e multidisciplinar para
realização de vistoria dos veículos das empresas solicitantes
do certificado de credenciamento. CONSIDERANDO o dever
da Prefeitura Município de Fortaleza de garantir as condições
paraumtrânsitoseguronasviasterrestresdoterritóriomunici
pal, conforme art. 1º e parágrafos da Lei 9.503, de 23 de se
tembrode1997.DECRETA:Art.1ºFicainstituídaacomissão
especial de vistoria de veículos coletores para prestação dos
serviçosdecoletaetransportederesíduossólidosnomunicí
pio de Fortaleza. Art. 2º  A comissão será composta por: I –
Umcoordenador;II–Umengenheiromecânico;III–Umfiscal
municipal;eIV–Umagentemunicipaldeoperaçãoefiscaliza
ção de trânsito. § 1º  Os integrantes da comissão citada no
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integraofundodereservanostermosdoart.3º,acrescidada
remuneração que lhe foi originalmente atribuída. Parágrafo
ÚnicoNahipóteseprevistanoincisoIdesteartigo,casonão
haja saldo suficiente  na natureza da receita, a recomposição
dofundodereservaocorrerápormeiodedespesaorçamentá
ria. Art. 10  As despesas financeiras resultantes da aplicação
deste decreto correrão por conta das dotações próprias con
signadas no orçamento do Município, suplementadas se ne
cessário.Art.11CompeteaoSecretárioMunicipaldasFinan
ças, e eventualmente à Procuradoria Geral do Município, a
realização dos atos necessários à operacionalização e manu
tenção do Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais de que
trataaLeiComplementar151/2015,emespecial,juntoàinsti
tuição financeira gestora do Fundo de Reserva dos Depósitos
Judiciais. Art. 12  A Procuradoria Geral do Município e a Se
cretariaMunicipaldeFinançaspoderãoeditarnormascomple
mentares necessárias ao cumprimento do disposto neste De
creto. Art. 13  Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURA MUNICIPAL, em 28 de dezembro de 2015.
       
      





Estabelece os requisitos para
elaboração, as modalidades, o
conteúdo mínimo e o prazo de
validade do plano de gerenci
amento de resíduos sólidos no
MunicípiodeFortalezaedáou
trasprovidências.


O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,inciso
VI,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERAN
DOodispostonaPolíticaNacionaldeResíduosSólidos,Lein°
12.305,de02deagostode2010,bemcomoasnormasesta
belecidaspelosórgãosdoSistemaNacionaldoMeioAmbiente
(SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS),doSistemaUnificadodeAtençãoàSanidadeAgrope
cuária (SUASA), do Sistema Nacional de Metrologia, Normali
zação e Qualidade Industrial (SINMETRO) e da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). CONSIDERANDO o
dispostonaPolíticaEstadualdeResíduosSólidos,LeiEstadu
al n° 13.103, de 24 de janeiro de 2001. CONSIDERANDO a
necessidade de regulamentar os procedimentos relacionados
ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, nos termos
do§2º,doart.3ºdaLein°8.408,de24dedezembrode1999,
alteradapeloart.1ºdaLein°10.340,de28deabrilde2015.
CONSIDERANDOaresponsabilidadedoMunicípioemminimi
zar os impactos ambientais provocados pelo gerenciamento
inadequado dos resíduos e de outorgar responsabilidades a
quemastêm,naqualidadedegrandesgeradoresderesíduos
sólidos, promovendo aadequação aospreceitosdalegislação
relacionada à matéria. DECRETA: Art. 1º  Os geradores que
se enquadrem em qualquer modalidade de que trata o art. 1º
da Lei 8.408, de 24 de dezembro de 1999, alterada pela Lei
10.340, de 28 de abril de 2015, são obrigados a elaborar, a
submeteràaprovação,aimplementareaoperacionalizarPla
no de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em conformidade
comascaracterísticasdaatividade,asnormastécnicasvigen
tesealegislaçãoaplicadaàmatéria.ParágrafoÚnicoPlano
deGerenciamentodeResíduosSólidosconsisteemdocumen
tonoqualseindicamedescrevemasaçõesrelativasaomane
jodosresíduossólidosgerados,abrangendoosaspectosrefe
rentesàgeração,segregaçãoprévia,acondicionamento,trans
porte interno, armazenamento, coleta, transporte externo, tra
tamento, destinação final ambientalmente adequada de resí
duos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos,
paraproteçãoàsaúdeeaomeioambiente.Art.2ºOMunicí
piodeFortalezaadotaráasseguintesmodalidadesdePlanode



Gerenciamento de Resíduos Sólidos: I  Plano de Gerencia
mento de Resíduos Sólidos; II  Plano de Gerenciamento de
ResíduosdeServiçosdeSaúde;IIIPlanodeGerenciamento
deResíduosdaConstruçãoCivil.Art.3ºCompetiráàSecreta
riaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbienteSEUMA,aapro
vaçãodosPlanosdeGerenciamentodeResíduosSólidos.Art.
4º  Somente poderão elaborar Plano de Gerenciamento de
ResíduosSólidospessoafísicaoujurídicaquepossuaCadas
tro Técnico Municipal de Atividades e Instrumento de Defesa
Ambiental junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente  SEUMA, atendendo a critérios estabelecidos em
norma expedida pelo órgão ambiental municipal competente.
ParágrafoÚnicoASEUMAdisponibilizaráemseusítioeletrô
nicoalistagematualizadadosprofissionaiscadastradosparaa
elaboraçãodeestudosambientais,incluídosoPGRS,PGRSS
ePGRCC.Art.5ºAelaboraçãodosPlanosdeGerenciamento
de Resíduos Sólidos deveráatender asexigênciasconstantes
naslegislaçõesenormastécnicasrelacionadasàmatéria,bem
como as especificações contidas nos Termos de Referência.
Parágrafo Único  Os termos de referência para cada modali
dadedePlanodeGerenciamentodeResíduosSólidosficarão
disponíveis em arquivo digital no sítio eletrônico da Secretaria
MunicipaldeUrbanismoeMeioAmbienteSEUMA.Art.6ºO
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve possuir o
seguinteconteúdomínimo:Idescriçãodoempreendimentoou
atividade; II  diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou
administrados,contendoaorigem,ovolumeeacaracterização
dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacio
nados: a) para determinação do volume será considerado o
peso específico aparente; b) a apresentação de fotos sobre o
diagnóstico dos resíduos deverá ser realizada emconformida
de com o exigido pela SEUMA. III  observadas as normas
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do
SUASA e o estabelecido no Plano Municipal de Gestão Inte
grada de Resíduos Sólidos: a) explicitação dos responsáveis
porcadaetapadogerenciamentoderesíduossólidos;b)defi
nição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do
gerador;IVidentificaçãodassoluçõesconsorciadasoucom
partilhadascomoutrosgeradores,sehouver;Vaçõespreven
tivasecorretivasaseremexecutadasemsituações degeren
ciamento incorreto ou acidentes; VI  metas e procedimentos
relacionadosàminimizaçãodageraçãoderesíduossólidose,
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do
SISNAMA,doSNVSedoSUASA,àreutilizaçãoereciclagem;
VII  se couber, ações relativas à responsabilidade comparti
lhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31 da
LeiFederaln°12.305,de02deagostode2010.Art.7ºParaa
elaboração,implementação,operacionalizaçãoemonitoramen
todetodasasetapasdoplanodegerenciamentoderesíduos
sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambien
talmente adequada dos rejeitos, será designado responsável
técnico devidamente habilitado. § 1º  Para a etapa de opera
cionalização, o responsável poderá ser funcionário capacitado
doprópriolocaloucontratadoatravésdeserviçosterceirizados,
como consultoria ambiental, sendo desnecessário seu cadas
tramentonoórgãoambientalmunicipal.§2ºOestabelecimen
to que possua Plano de Gerenciamento de Resíduos sob sua
responsabilidade, deverá ofertar cursos de capacitação e trei
namento de forma continuada, referente ao gerenciamento de
resíduos. Art. 8º  O Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos deverá prever coleta seletiva, quando técnica e eco
nomicamenteviável,aseraferidapeloórgãomunicipalambien
talcompetente.Art.9ºQuandoadestinaçãoambientalmente
adequada de resíduos descrita no Plano for a reciclagem, só
serãoaprovadosdestinosquemencionemcatadoresdemate
riaisrecicláveisvinculadosàsassociaçõesecooperativasregu
larizadas junto à SEUMA e/ou empresas licenciadas ligadas,
direta ou indiretamente, à industria da reciclagem. Parágrafo
ÚnicoOtransportedosmateriaisrecicláveispoderáserreali
zado pelo próprio gerador de resíduos sólidos, respeitadas
normasrelacionadasàlegislaçãodetrânsitoedetransportede
carga. Art. 10  Quando da aprovação do Plano de Gerencia
mentodeResíduosseráautorizadaqualqueroutradestinação





de resíduos, desde que considerada ambientalmente adequa
da,erealizadaporempresaslicenciadasjuntoaoórgãoambi
entalcompetente.Art.11°Éfacultadaàsatividadesquepos
suammecanismosformalizados de governança coletiva ou de
cooperaçãoematividadesdeinteressecomumsituadasemum
mesmo condomínio a elaboração do Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de forma coletiva e integrada. § 1º  O
PlanodeGerenciamentodeResíduosSólidosapresentadona
forma do caput deverá conter a indicação individualizada das
atividadesedosresíduossólidosgerados,bemcomoasações
eresponsabilidadesatribuídasacadaumdosgeradores.§2º
Não se aplica o disposto no caput deste artigo às atividades
que,porsuacomposiçãoounatureza,exijamaelaboraçãode
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos específico. Art.
12  O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será
consideradoirregularouinadequadose:Ideixardeapresen
tarinformaçõessolicitadas/exigidaspeloórgãomunicipalcom
petente, ou apresentálas de forma incompleta; II  contiver
incorreções ortográficas que dificultem ou comprometam a
compressão do estudo; III  contiver quaisquer tipos de infor
mações ou documentos (em original ou fotocópia) inelegíveis
ouincompreensíveis,ouainda,emdesacordocomascaracte
rísticas da área; IV  apresentar violação ou inadequação de
quaisquerinformaçõesàsnormaslegaisediretrizestécnicas;V
 contiver omissão ou falsa descrição de informações relevan
tesàanálisetécnicadoórgãomunicipalcompetentedestinada
ao controle e/ou monitoramento, expedição de licença, autori
zaçãoambientalououtrodocumentoemitidoporesteórgão,VI
expusercaracterização/descriçãodeempreendimentodiverso
daquele sobre o qual deveria versar o Plano; VII  prestar in
formações ou omitir circunstâncias objetivando promover ou
acobertarfracionamentodeobra,atividadeouempreendimen
to, em ofensa à obrigação legal de apresentação de estudo
mais amplo e/ou submissão a procedimento mais complexo.
Art.13Casosejamconstatadasquaisquerdasinadequações
relacionadasnoartigoanteriorquandodaelaboraçãodoPlano
deGerenciamentodeResíduosSólidos,deverãoseradotadas
asseguintesmedidas:IRecolhimentodoPlanodeGerencia
mento de Resíduos Sólidos em conformidade ao disposto no
art.15,incisoIII,daLeiMunicipal8408de24dedezembrode
1999,alteradapelaLei10340de28deabrilde2015;IISus
pensãodocadastrotécnicoporprazodeterminadoacritériodo
órgão ambiental municipal. Art. 14  Ao receber comunicação
daocorrênciadequaisquerdasinadequaçõesrelacionadasno
artigo 12, o setor responsável pela análise e aprovação dos
Cadastros Técnicos efetuará, obrigatoriamente, as seguintes
medidas:IComunicaçãooficialimediatadosfatosaoConse
lhodeClasseProfissionalaoqualestejavinculadooconsultor
responsável pelo estudo irregular, para adoção das providên
cias cabíveis; II  Comunicação oficial imediata dos fatos ao
Ministério Público, se existirem indícios de que a(s) irregulari
dade(s) constatada(s) constitui (em) crime; III  Exclusão do
nome do consultor responsável da listagem disponibilizada no
sítioeletrônicodaSEUMA,dandolheciênciadadecisãoedas
respectivas razões,bemcomo invalidação dos estudos elabo
radospeloreferidoconsultor,acontardadatadadecisão,pelo
períodode:a)180(centoeoitenta)dias,nahipótesedasirre
gularidadesprevistasnosincisosIaIVdoart.12destedecre
to;oub)1(um)ano,nahipótesedasirregularidadesprevistas
nosincisosVaVIIdoart.12destedecreto.§1ºAexclusão
do nome de consultor da listagem disponibilizada no sítio ele
trônico da SEUMA não implica em anulação de sua inscrição
noCadastroTécnicoMunicipaldeAtividadeseInstrumentosde
Defesa Ambiental, salvo se vier a ser impedido de exercer a
atividade por ato do Conselho Profissional respectivo ou por
força de decisão judicial. § 2º  Nos casos de reincidência, o
período de suspensão do referido cadastro será dobrado, e a
cada reincidência subsequente o prazo de suspensão será
correspondente à suspensão anterior acrescida de mais 01
(um) ano. § 3º  Entendese por reincidência a nova infração,
cometida pelo mesmo infrator, violando o mesmo dispositivo
legal, dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em
que se tornar definitiva, administrativamente, a penalidade
relativaàprimeirainfração.Art.15SerácassadooCadastro



Técnico Municipal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental do responsável técnico que desrespeitar ordem de
suspensãoadministrativa,nostermosdosarts.15,XXVI,21,I,
a e b, 23 da Lei 8.408, de 24 de dezembro de 1999, alterada
pela Lei 10.340, de 28 de abril de 2015. Art. 16  Aprovado o
Plano de Gerenciamento deResíduos Sólidos será confeccio
nadoTermodeAprovaçãocomoseguinteconteúdo:INúme
ro do termo de aprovação; II  Nome do empreendedor e tipo
doempreendimento;IIIComprovantedeInscriçãoedeSitu
açãoCadastralCNPJouCPF(sepessoafísica);IVEndere
ço;VQuadrocontendo:classificação,especificação,quantifi
cação, transportador, tratamento e destinação/disposição final
dosresíduos;VICondicionantesdoTermodeAprovação.Art.
17  Serão adotados os seguintes prazos de validade para os
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: I  Plano de
GerenciamentodeResíduosSólidos:02(dois)anos;IIPlano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde: 03
(três)anos;IIIPlanodeGerenciamentodeResíduosdaCons
truçãoCivil:vinculadaàvalidadedoalvarádeConstrução.§1º
OprazodevalidadedosPlanosdeGerenciamentoprevistos
nos incisos I e II para as atividades passíveis de Licença de
Operaçãoteráduraçãoequivalenteaodareferidalicença.§2º
 A validade dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sóli
dos está condicionada à manutenção das características da
atividade e do manejo dos resíduos sólidos à época da emis
sãodo Termo de Aprovação, bem como à disponibilização de
informaçõescompletassobreaimplementaçãoeaoperaciona
lização do Plano, conforme modelo disponibilizado no sítio
eletrônico da SEUMA. § 3º  As atividades sujeitas à elabora
çãodoPlanodeGerenciamentodeResíduosSólidoscitadono
incisoIdocaputpoderãoreceberprorrogaçãodeprazodeaté
03(três)anossecomprovarem,pormeioderelatóriosperiódi
cos de automonitoramento, o atendimento de pelo menos 02
(duas)dasseguintesmetas:a)reduçãoprogressivadovolume
de resíduos sólidos gerados a partir da adoção de padrões
sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. b)
incentivo às boas práticas de responsabilidade socioambiental
através da implantação de coleta seletiva com a participação
deassociaçõesecooperativasdecatadoresdemateriaisreuti
lizáveiserecicláveis.c)implementaçãodesistemasdelogísti
ca reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor,deformaindependentedoserviçopúblicodelim
pezaurbanaedemanejodosresíduossólidos.d)participação
em projetos e/ou programas apoiados por órgãos do poder
públicorelacionadosàgestãointegradaderesíduossólidospor
meio de acordo setorial ou termo de compromisso. § 4º  A
prorrogaçãodeprazoprevistano§3ºnãoseráconcedidaaos
geradores que cometerem quaisquer infrações acerca de ma
nejoinadequadoderesíduossólidos,nostermosdoartigo15,
da Lei 8.408 de 24 de dezembro de 1999, alterada pela Lei
10.340 de 28 de abril de 2015. Art. 18  Ficam excluídos das
exigências constantes no artigo 4º, daLei8.408 de24 de de
zembro de 1999, alterada pela Lei 10.340 de 28 de abril de
2015, os documentos emitidos de forma eletrônica, via online.
Parágrafo Único  Para o Alvará de Funcionamento Fácil, o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, devidamente
aprovado,deveráserapresentadoematé180(centoeoitenta)
diasapóssuaemissão,sobpenadecassaçãonostermosdo
artigo 705, II, alínea A, da Lei Municipal nº 5.530, de 17 de
dezembro de 1981. Art. 19  Estão dispensados da exigência
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos os grandes
geradores de resíduos da Construção Civil cujos serviços se
jamisentosdelicença,nostermosdoart.19,incisosIaVI,da
Lei 5.530, de 23 de dezembro de 1981, devendo, entretanto,
custearasetapasreferentesaotransporteexternoeàdestina
ção final ambientalmente adequada dos seus resíduos gera
dos.Art.20Ograndegeradordeverácomprovararegularida
dedetodasasinformaçõesdeclaradasnoPlanodeGerencia
mento de Resíduos Sólidos quando da visita dos agentes de
fiscalizaçãocompetentes. Parágrafo Único  A constatação de
informação errônea, a omissão de circunstância objetivando
eximiraatividadedocumprimentodeobrigaçãodescritaemlei
ouaverificaçãodemanejoderesíduossólidosemdesacordo
aoPlanodeGerenciamentodeResíduosSólidoseàsnormas
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técnicas,ambientaisedesaúdepúblicavigentesacarretarána
invalidação do mesmo, sujeitando o infrator às penalidades e
medidasadministrativasdescritasemLei.Art.21EsteDecre
to entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PAL, em 28 de dezembro de 2015.    



Regulamenta o Fundo de In
vestimento e Desenvolvimento
deAtividadesdaAdministração
Fazendária (FIDAF), e dá ou
trasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõesquesãoconferidaspeloart.83,inciso
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDE
RANDOqueaLeiComplementarnº210,de26deoutubrode
2015 instituiu o Fundo de Investimento e Desenvolvimento de
Atividades da Administração Fazendária (FIDAF), vinculado à
SecretariaMunicipaldasFinanças(SEFIN);CONSIDERANDO
a necessidade de regulamentar o Fundo de Investimento e
Desenvolvimento de Atividades da Administração Fazendária
(FIDAF),emconformidadecomoquedeterminaoart.9ºdaLei
Complementar nº 210/2015; CONSIDERANDO, ainda, a ne
cessidade de estabelecer regras e procedimentos, inclusive
orçamentários, para a implantação e operacionalização do
Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da
AdministraçãoFazendária(FIDAF).DECRETA:Art.1ºOFun
dodeInvestimentoeDesenvolvimentodeAtividadesdaAdmi
nistraçãoFazendária(FIDAF),instituídopelaLeiComplementar
nº210,de26deoutubrode2015,constituiseeminstrumento
de natureza contábil, desprovido de personalidade jurídica,
vinculadoàSecretariaMunicipaldasFinanças(SEFIN),etem
a sua regulamentação, estrutura e funcionamento estabeleci
dosnaformadesteDecreto.

CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


Art. 2º  O Fundo deInvestimentoe Desenvolvi
mentodeAtividadesdaAdministraçãoFazendária(FIDAF)tem
por finalidade a implementação de melhorias na gestão, mo
dernização e aperfeiçoamento da Administração Fazendária
Municipal.ParágrafoÚnicoParaosfinsdesteDecreto,consi
deraseAdministraçãoFazendáriaasatividadesdesenvolvidas
no âmbito da Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN), dis
postasnoart.136daLeiComplementarnº159,de23dede
zembrode2013(CódigoTributáriodoMunicípiodeFortaleza).

CAPÍTULOII
DOSRECURSOSDOFUNDO

SeçãoI
DasReceitas


Art.3ºConstituemreceitasdoFundodeInves
timento e Desenvolvimento de Atividades da Administração
Fazendária(FIDAF):I1%(umporcento)dasreceitasprove
nientesdaarrecadação:a)dosimpostos,dastaxas edacon
tribuiçãodemelhoriadecompetênciadoMunicípiodeFortale
za; b) das multas por infração à legislação tributária e dos a
créscimos moratórios por atraso no pagamento dos créditos
tributáriosoriundosdostributosprevistosnaalíneaanterior;c)
dastransferênciasconstitucionaisparaoMunicípiodeFortale
za,previstasnosartigos158e159daConstituiçãoFederalde
1988. II  percentual do incremento anual real das receitas a
que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I deste artigo e
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das transferências constitucionais para o Município previstas
nos incisos I e IV do artigo 158 da Constituição Federal de
1988, a ser definido anualmente por ato do Chefe do Poder
Executivo,observadososlimitesestabelecidosnoart.6ºdeste
Decreto. III  doaçõese legados;IV  transferências de outros
Fundos ou destaques de dotações orçamentárias, na forma
desteDecreto;Vressarcimentoaqualquertítulo,dedespesas
pagaspeloFIDAF;VIdotaçõesconsignadasnoorçamentoe
oscréditosadicionaisquelhesejamdestinados;VIIrecursos
oriundos de aplicação financeira e rendimentos; VIII  outras
receitasquelheforematribuídaspelalegislação.§1ºParaos
finsdodispostonosincisosIeIIdesteartigo,nãosãoconside
radasreceitasdoFundodeInvestimentoeDesenvolvimentode
Atividades da Administração Fazendária (FIDAF) a arrecada
çãoprovenientedacobrançajudicialouextrajudicialdosdébi
tos tributários inscritos na Dívida Ativa do Município. § 2º 
Considerase incremento anual real da receita tributária, o
resultadomaiorquezero,nadiferençaentreovalordasrecei
tasaqueserefereoincisoIdesteartigo,arrecadadonoexer
cíciobase, comparado com o valor arrecadado no exercício
imediatamente anterior, atualizado pelo Índice Nacional de
PreçosaoConsumidorAmploEspecial(IPCAE),ououtroque
venha substituílo. § 3º  O incremento anual real da receita
tributária a que se refere o parágrafo anterior será apurado
trimestralmente, de forma acumulada, pela Coordenadoria do
Tesouro Municipal da Secretaria Municipal das Finanças
(SEFIN), devendo o valor apurado ser creditado na conta do
Fundoatéodia15(quinze)domêssubsequenteaotrimestre
basedeapuração,quandoforocaso.
SeçãoII
DasDespesas

Art. 4º  O Fundo deInvestimentoe Desenvolvi
mentodeAtividadesdaAdministraçãoFazendária(FIDAF)tem
por objeto a suplementação dos recursos financeiros destina
dosaatenderasdespesascomagestão,amodernizaçãoeo
aperfeiçoamentocontínuodasatividadesrealizadas noâmbito
da Administração Fazendária Municipal, compreendendo: I 
aquisição, desenvolvimento, implantação, manutenção e o
aperfeiçoamento de programas e sistemas informatizados de
apoio às atividades fazendárias; II  formação, capacitação,
treinamento e aperfeiçoamento de servidores em exercício na
Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN), em cursos ou em
disciplinasrelativasàssuasfinalidades,inclusivematerialdidá
tico, participação em congressos, seminários, simpósios e
outros eventos congêneres, incluindo o financiamento de cur
sos de pósgraduação “latosensu” (Especialização) e “stricto
sensu” (Mestrado, Doutorado e PósDoutorado), visando o
alcance de objetos institucionais e na forma que dispuser ato
do Secretário Municipal das Finanças; III  aquisição, constru
ção,ampliação,manutençãopreventiva,reforma,elocaçãode
bens imóveis a serem utilizados nas atividades desenvolvidas
no âmbito da SEFIN; IV  despesas com deslocamento de
servidoresemexercícionaSEFIN,inclusive,passagensaéreas
econcessãodediáriasdeviagem,paraatendimentodeneces
sidades inerentes às atividades fazendárias, e, ainda, para
participaçãoemeventosoucursosdecapacitaçãoprofissional;
V  assinatura de revistas, periódicos especializados e aquisi
çãodelivros,manuaiseafins,emmeiofísicooueletrônico,de
interesse fazendário; VI  arte, impressão, publicação e divul
gaçãodeperiódicoseinformativosfazendários;VIIaquisição,
desenvolvimento, implantação, modernização, manutenção e
aperfeiçoamentodeprogramasesistemasdeavaliaçãofuncio
nalededesempenhodeservidoresemexercícionaSecretaria
Municipal das Finanças; VIII  aquisição de materiais de con
sumo e permanente, e demais bens e serviços destinados às
atividadesdaSecretariaMunicipaldasFinanças;IXdespesas
com a contratação de serviços de mão de obra terceirizada
para atender as necessidades ligadas as atividades meio da
SecretariaMunicipaldasFinanças(SEFIN);Xpagamentode
premiações aos servidores ocupantes do Grupo Ocupacional

Instrumentos de
gestão estratégica

CONTRATANTE

> PLANO

ACFOR

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORTALEZA
ESTADO DO CEARÁ

Sistema da política

>

RELATÓRIO IV

CONSULTORA
CÓD DO PROJETO / DEPTO

NOVEMBRO DE 2012
Pj_001-2012/ RESÍDUOS SÓLIDOS

O Plano de Municipal de Gestão Integrada de de Resíduos Sólidos de Fortaleza do
Estado do Ceará encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
- http://www.fortaleza.ce.gov.br/sites/default/files/pmgirs-final-3011.pdf
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entraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdispo
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR em 13 de dezembro de 2012.   
 





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI: Art. 1º  Fica instituído o Programa Municipal
de Tratamento e Reciclagemde Óleose Gorduras de Origem
VegetalouanimaleUsoCulinário,medianteaadoçãodeme
didas estratégicas de controle técnico, para não se incidir na
proibiçãodelançamentoouliberaçãodepoluentesnaságuas,
noarounosolo,consoanteostermosdoart.206daLeiOrgâ
nicadoMunicípiodeFortaleza,ecomasfinalidadesde:Inão
acarretarprejuízosàrededeesgotos;IIevitarapoluiçãodos
mananciais;IIIinformaràpopulaçãoquantoaosriscosambi
entais causados pelo despejo de óleos e gorduras de origem
aninalouvegetal,narededeesgoto,easvantagensmúltiplas
dosprocessosdereciclagem;IVincentivarapráticadareci
clagemdeóleosegordurasdeorigemvegetalouaninaleuso
culinário, doméstico, comercial ou industrial, mediante suporte
técnico, incentivo fiscal econcessão de linhas de crédito para
pequenas empresas, que operem na área de coleta e recicla
gem pertinentes; V  favorecer a exploração econômica da
reciclagemdeóleosegordurasdeorigemanimalouvegetale
de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até os
processo industriais de transformação, de maneira a gerar
empregoserendaapequenasempresas.§1ºEntendesepor
Programa Municipal de Tratamento e Reciclagem de Óleos e
Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, para
os fins desta Lei, a otimização das ações governamentais e
nãogovernamentais,buscandoaparticipaçãodoempresariado
edasorganizaçõesdasociedadecivil,comoobjetivomaiorde:
1. Conceder apoio estratégico e aprimorar a atividade econô
mica da reciclagem de matéria residual de gorduras de uso
alimentar. 2. Buscar o cumprimento de metas de proteção ao
meio ambiente, informação aos consumidores e conscientiza
çãodasociedadearespeitodedanosprovenientesdodescar
te residual no meio ambiente e das vantagens da prática de
sua reutilização em escalas industrial. § 2º  O programa de
quetrataestaLeideterminaráepatrocinaráestudos,desenvol
vimentodeprojetoseoutrasmedidasvoltadasaoatendimento
das finalidades elencadas nos incisos deste art. 1º, especial
mente no tocante a seu suporte técnico e financeiro. Art. 2º 
Constituem diretrizes do referido programa: I  discussão, de
senvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e pro
gramas que atendam às finalidades desta Lei, reconhecendo
as como fundamentais para o bom funcionamento da rede de
esgotos,bemcomodapreservaçãodosmananciais;IIbusca
e incentivo à cooperação dentre União, Estado, Município,
universidades, instituições de pesquisa e organizações da
sociedadecivil;IIIestímuloàpequenaempresaeaocoopera
tivismo; IV  estabelecimento de projetos de reciclagem de
óleosegordurasdeorigemvegetalouanimaleusoalimentar,
edeproteçãoaomeioambiente,enfocandoprincipalmenteos
efeitos da poluição em decorrência do descarte residual de
gordurasculinárias;Vatuaçãonomercado,atravésdemeca
nismos tributários e de fiscalização, procurando incentivarse
àspráticasdecoletaereciclagemdeóleosegordurasdeuso
culinário,ampliandoasemlargaescala;VIexecuçãodeme
didasparaevitarapoluiçãodecorrentedodescartedeóleose
gorduras de orgiem animal ou vegetal e uso culinário na rede
de esgotos, exigindose da indústria e do comércio a efetiva



participaçãoemprojetosaseremdesenvolvidoseexecutados,
paraosfinsdestaLei;VIIinstalaçãoeadministraçãodepos
tos de coleta; VIII  manutenção permanente de fiscalização
sobre indústria de alimentos, hotéis, restaurantes e similares,
para os fins desta Lei; IX  promoção permanente de ações
educativas, com vistas aos fins desta Lei; X  participação de
consumidores e da sociedade, por seus representantes, nas
discussões que antecederem o planejamento da implementa
ção do programa; XI  estímulo e apoio às iniciativas não go
vernamentaisvoltadasàreciclagem,bemcomoaoutrasações
ligadasàsdiretrizesdepolíticaambientaldequetrataestaLei;
XII  promoção de campanhas de conscientização da opinião
pública,inclusivedeusuáriosdomésticos,visandoadespertar
a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos
desta Lei; XIII  realização frequente de diagnósticos técnicos
junto aos consumidores de óleos e demais gorduras de uso
culinário,especialmenteemescalacomercialeindustrial;XIV
realizaçãodecampanhaseducativaspermanentesvoltadasao
consumidor domiciliar. Parágrafo Único  Todos os projetos e
ações voltados ao cumprimento das diretrizes estabelecidas
nosincisosanterioresserãoamplamentedivulgados,deforma
apropiciaraefetivaparticipaçãodasociedadecivil.Art.3ºAs
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
contadasdotaçõesorçamentáriaspróprias,suplementadasse
necessário. Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROS DEALENCARem13dedezem
bro de 2012.        





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


FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, IN
CISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTELEI:Art.1ºFicamdeclarados,porestaLei,como
patrimônionaturaldoMunicípiodeFortalezaosbotoscinzada
espécieSotaliaGuianensis,quefazemdaenseadadoMucuri
peseuHabitatnatural.Parágrafoúnico.Éinstituídoodia8de
junho como o Dia do BotoCinza Sotalia Guianensis, data em
quesecomemoraoDiaMundialdosOceanos.Art.2º Opo
der público municipal e toda a coletividade promoverão: I – A
proteção dos botoscinza, evitando ou coibindo atividadesque
possamcausardanosaosmesmose/ouaoseuhabitat;II–A
divulgação,empublicaçõespromocionaisdeturismo,dostatus
depatrimônionatural,conferidoaessesanimais;IIIArticula
ção com entidades científicas e conservacionistas, visando ao
estudodosbotoseàconscientizaçãopopularparaasuapre
servação; IV– O monitoramento ambiental da região de ocor
rência dos botoscinza, evitando e/ou minimizando sua polui
ção. Parágrafo único. O poder Executivo, na regulamentação
desta Lei, juntamente com instituições locais que estudam a
espécie, definirá as ações necessárias à proteção e à preser
vaçãodaespécie.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatade
suapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇO
MUNICIPALJOSÉBARROSDEALENCAR,em13dedezem
bro de 2012.        





Dispõesobreaobrigatoriedade
da instalação nos Shopping
Centers, no âmbito do Municí
piodeFortaleza,deportaisau
tomáticos eletrônicos de segu





após a retirada do veículoou dacaçambaestacionária; §2º 
São condições obrigatórias e indispensáveis aos veículos que
transportemmaterial agranel, taiscomo aterro,terra, entulho,
agregados, escória, serragem e outros assemelhados: I  Ob
servarasdisposiçõesdaentidadedetrânsitomunicipalquanto
àinstalaçãodecaçambasestacionáriasparaacondicionamen
toderesíduossólidosemviaspúblicas;IIEfetuaracoletaeo
transporte de resíduos de forma a não provocar derramamen
tosnaviapública,devendo,paraisso,trafegarcomcargarasa,
limitada à borda da caçamba, e remover, com o auxílio dos
equipamentosapropriados,quaisquerresquíciosqueporventu
ravenhamacairnaestruturadecarregamentodoequipamen
to veicular durante a coleta; III  Não aumentar a capacidade
volumétrica de caçambas estacionárias ou outros equipamen
tos de coleta utilizando chapas, placas e outros dispositivos
suplementares que promovam a sua elevação; IV  Utilizar
dispositivosdecoberturadecargaemcaçambasestacionárias
ououtrosequipamentosdecoleta,durantearetiradaeotrans
porte dos resíduos; V  Utilizar caçambas estacionárias em
boas condições de conservação e de acordo com as exigên
ciasconstantesnoartigo15,incisoII,alíneaddesteDecreto;§
3º  Os transportadores, quando operarem com caçambas
estacionárias,ficamobrigadosaforneceraosusuáriosdeseus
equipamentos documento simplificado de orientação com as
principaisdisposiçõesdaLei8.408/1999edesteDecreto,con
tendo: a)proibiçãodemovimentaçãodacaçamba;b) tipos de
resíduosadmissíveisevolumeaserrespeitado;c)proibiçãode
contratar transportadores não credenciados; e d) penalidades
previstasemleieoutrasinstruçõesquejulgaremnecessárias.
Art.27Ficaacrescidoaoart.19,doDecretonº10.696,de02
defevereirode2000,o§4ºcomaseguinteredação:§4ºOs
transportadorescredenciadosdeverãoinformar,ematé5(cin
co) dias úteis, por meio eletrônico, à Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços Públicos, toda vez que rescindir ou
suspender,porqualquermotivo,contratodeprestaçãodeser
viçosdecoletaderesíduos.Art.28Ficamrevogadoso§1º,
doartigo6º,doDecretonº10.696,de02defevereirode2000,
incluídopeloart.1ºdoDecreto11.260,de26desetembrode
2002, e os §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 8º do Decreto nº
10.696/2000,incluídospeloart.2ºdoDecreto11.260,de26de
setembrode2002.Art.29Ostransportadorescredenciadose
os transportadores que coletam resíduos de escavação, de
demoliçãoedeserviçosdeterraplenagemcomautilizaçãode
veículoscoletoresdotados de caçambabasculante nomunicí
piodeFortalezaterãooprazode120(centoevinte)diaspara
seadaptaremàsnovasexigênciasdescritasnesteDecreto.Art.
30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL, em 05 de maio de 2015.  


ANEXOÚNICO
*Informaçõesacercadascaçambasestacionárias.
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Institui,noâmbitodaSecretaria
Municipal de Conservação e
Serviços Públicos – SCSP, a
Comissão Especial de Vistoria
de Veículos Transportadores
de Resíduos Sólidos, e dá ou
trasprovidências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso
VI, do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza.
CONSIDERANDOALeiComplementarnº0200,de01deabril
de2015,queinstituiuataxadecredenciamentoevistoriapara
transportederesíduossólidosnoâmbitodomunicípiodeForta
leza.CONSIDERANDOanecessidadededefiniroprocedimen
to de vistoria dos veículos coletores de resíduos sólidos nos
processos de solicitação do certificado de credenciamento no
Município de Fortaleza,nostermos daLei Municipal nº 8.408,
de24dedezembrode1999,alteradapelaLeinº10.340de28
deabrilde2015.CONSIDERANDOosprincípiosdaprevenção
e da precaução, bem como os objetivos de proteção à saúde
pública e à qualidade ambiental, dispostas na Lei Federal nº
12.305,de02deagostode2010.CONSIDERANDOaneces
sidade de instituir comissão específica e multidisciplinar para
realização de vistoria dos veículos das empresas solicitantes
do certificado de credenciamento. CONSIDERANDO o dever
da Prefeitura Município de Fortaleza de garantir as condições
paraumtrânsitoseguronasviasterrestresdoterritóriomunici
pal, conforme art. 1º e parágrafos da Lei 9.503, de 23 de se
tembrode1997.DECRETA:Art.1ºFicainstituídaacomissão
especial de vistoria de veículos coletores para prestação dos
serviçosdecoletaetransportederesíduossólidosnomunicí
pio de Fortaleza. Art. 2º  A comissão será composta por: I –
Umcoordenador;II–Umengenheiromecânico;III–Umfiscal
municipal;eIV–Umagentemunicipaldeoperaçãoefiscaliza
ção de trânsito. § 1º  Os integrantes da comissão citada no
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ANEXOÚNICO
caput deste artigo deverão ser servidores de carreira e ter

conhecimentosacercadasnormastécnicasbrasileirasderegu
lamentação relacionadas aos veículos de transporte de carga,
VALORMENSALDA
FUNÇÃO
GRATIFICAÇÃO
dalegislaçãodetrânsitobrasileiraedalegislaçãosobretrans
COORDENADOR
2.000,00
porte de resíduos sólidos. § 2º  Os integrantes da comissão
ENGENHEIRO
2.000,00
serãodesignadospormeiodePortariaexpedidapeloSecretá
FISCALMUNICIPAL
2.000,00
rio Municipal de Conservação e Serviços Públicos. § 3º  Os
AGENTEDEOPERAÇÃOEFISCALIZAÇÃO
integrantesdacomissãoespecialdevistoriafarãojusàGratifi
2.000,00
DETRÂNSITO
caçãopelaExecuçãodeTrabalhoRelevante,TécnicoouCien

tífico, prevista no inciso XIII, art. 103, da Lei Municipal n°

6.794/1990 (Estatutodos Servidores Públicos do Município de

OPREFEITOMUNICI
Fortaleza), regulamentada pelo Decreto n° 13.143, de 29 de
PALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegais,tendo
abril de 2013, conforme anexo único deste decreto. Art. 3º 
em vista o que dispõe o Decreto n° 13.196, de 09.08.2013,
São atribuições da comissão especial de vistoria e de seus
publicado no DOM de 13.08.2013, alterado pelo Decreto n°
integrantes: I – Da Comissão: a) Emitir parecer acerca das
13.436, de 11.11.2014  DOM 12.11.2014 e de acordo com o
condições gerais para operação dos veículos automotores e
Processon°1403105353771/2013.RESOLVEdeacordocomo
implementos rodoviários indicados nos processos de solicita
artigo82,itemIII,daLein°6.794,de27.12.1990,Estatutodos
çãodocertificadodecredenciamentoparaprestaçãodosservi
Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM n°
çosdecoletaetransportederesíduos,emobservânciaàlegis
9.526  Suplemento de 02.01.1991, autorizar a cessão para a
laçãodetrânsito,àsnormastécnicasbrasileiraseàlegislação
Câmara Municipal de Fortaleza, da servidora LIA GONDIM
aplicada ao manejo de resíduos sólidos; b) Promover análise
ARAÚJO, matrícula n° 6009301, Inspetor, lotada na Guarda
técnica dos processos administrativos acerca da utilização de
MunicipaldeFortalezaGMF,comônusparaaorigem,dentro
veículoscoletores para transportede resíduos sólidos; c)Pro
dosTermosdoConvêniodeCooperaçãoTécnicaeAdministra
gramar blitz e inspeção de rotina para fiscalizar os veículos
tiva,firmadocomaPrefeituraMunicipaldeFortaleza,noperío
coletores utilizados para transporte de resíduos sólidos; d)
do de 01.03.2013 a 31.12.2014. GABINETE DO PREFEITO
Proceder à apreciação e emitir pareceres sobre projetos e
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de dezembro de 2014.
anteprojetos de leis ou quaisquer outras normas em sua área
      
de competência; e) Outras atividades correlatas. Parágrafo
       
Único  Poderá ocorrer a articulação entre entes municipais,
    
estaduais e federais para asações de vistoriaprevistas neste

decreto. II – Do Coordenador: a) Convocar os membros da

comissão especial de vistoria, sempre que julgar necessário,
conveniente e oportuno para realização dos trabalhos de sua

OPREFEITOMUNICI
competência; b) Convocar as empresas transportadoras de
PALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegais,tendo
resíduos sólidos para apresentar os veículos coletores indica
em vista o que dispõe o Decreto n° 13.196, de 09.08.2013,
dosnoquadrodemonstrativodafrotapararealizaçãodeinspe
publicado no DOM de 13.08.2013, alterado pelo Decreto n°
ção; c) Assessorar os demais membros da comissão quanto
13.436, de 11.11.2014  DOM 12.11.2014 e de acordo com o
aos aspectos técnicos e legais no processo de inspeção dos
Processon°0304155935299/2013.RESOLVEdeacordocomo
veículos coletores indicados para credenciamento; d) Outras
artigo82,itemIII,daLein°6.794,de27.12.1990,Estatutodos
atividadescorrelatas.III–DoEngenheiroMecânico:a)Realizar
Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM n°
inspeçãodosveículoscoletoresdasempresastransportadoras
9.526  Suplemento de 02.01.1991, autorizar a cessão para a
deresíduossólidosquantoaosaspectosdefuncionamentodos
Câmara Municipal de Fortaleza, da servidora LARA MARIA
componentesmecânicoseelétricos,deacordocomasnormas
ALENCARESILVA,matrículan°1737301,Professora,lotada
técnicas vigentes, no âmbito de sua competência; b) Outras
naSecretariaMunicipaldaEducaçãoSME,comônusparaa
atividades correlatas. IV – Do Fiscal Municipal: a) Realizar
origem,dentrodosTermosdoConvêniodeCooperaçãoTécni
inspeçãodosveículoscoletoresdasempresastransportadoras
ca e Administrativa, firmado com a Prefeitura Municipal de
de resíduos sólidosquanto aos aspectos legais descritos na
Fortaleza,noperíodode01.03.2013a31.12.2014.GABINETE
legislaçãoacercadamatéria,noâmbitodesuacompetência;b)
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de
Emitir auto de infração sempre que constatar a utilização de
dezembro de 2014.     
veículo ou equipamento em desacordo com as disposições
     
normativaspertinentes;c)Outrasatividadescorrelatas.V–Do

Agente Municipal de Operação e Fiscalização de Trânsito: a)

Realizar inspeção dos veículos coletores das empresas trans

portadoras de resíduos sólidos quanto aos aspectos legais
descritos na legislação acerca da matéria, no âmbito de sua

OPREFEITOMUNICIPAL
competência; b) Verificar a autenticidade do veículo, de sua
DEFORTALEZA,nousodesuasatribuiçõeslegais,tendoem
documentaçãoeregularizaçãoeemitirautodeinfraçãosempre
vista o que dispõe o Decreto n° 13.196, de 09.08.2013, publi
queconstatarautilizaçãodeveículoouequipamentoemdesa
cado no DOM de 13.08.2013 e de acordo com o Processo n°
cordo com as disposições normativas pertinentes; c) Outras
P130674/2014. RESOLVE de acordo com o artigo 82, item III,
atividadescorrelatas. Art. 4º  A aprovação dos veículos auto
da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do
motores e implementos rodoviários estará condicionada ao
Município de Fortaleza, publicada no DOM n° 9.526  Suple
integralcumprimentodosseguintesrequisitos:I–Atendimento
mentode02.01.1991,autorizaracessãoparaaCâmaraMuni
àlegislaçãoeàsnormasdesegurança,desaúdepúblicaedo
cipal de Fortaleza, da servidora MARIA HELENA DE SOUSA
meio ambiente; II – Atendimento das condições exigidas à
OLIVEIRA, matrícula n° 1755701, Assistente Administrativo,
préviaregularizaçãodoveículoparaotrânsitonasviasterres
lotada na Secretaria Regional VI  SR VI, com ônus para ori
tres, à conservação e inalterabilidade de suas características,
gem, dentro dosTermos doConvênio de CooperaçãoTécnica
aos equipamentos, aos componentes e agregados, quando
eAdministrativa,firmadocomaPrefeituraMunicipaldeFortale
forem determinaçõeslegais,normativas ou regulamentares; III
za, no período de 03.06.2013 a 31.12.2014. GABINETE DO
–Atendimentoàsnormastécnicasbrasileiras,específicaspara
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de de
cadatipodeveículoautomotoreimplementorodoviário.Art.5º
zembrode2014.
EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revo
     
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA

MUNICIPAL, em 05 de maio de 2015.  



