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VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sales - 1º SECRETÁRIO. 
Elpidio Nogueira Moreira - 2º SECRETÁRIO. José Iraguassú 
Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

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

 
Acrescenta inciso ao art. 99 da 
Lei Orgânica do Município, na 
forma que indica.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Fica acrescentado 
incisos ao art. 99 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 99 - ............. 
XV - ao Professor regente de sala de aula, licença de até 180 
(cento e oitenta) dias, quando constatado comprometimento de 
suas cordas vocais em função do exercício profissional, devi-
damente comprovado  por perícia médica do Instituto de Previ-
dência do Município (IPM); Parágrafo Único - Findo o período 
de licença para tratamento e comprovadamente persistindo os 
sintomas da disfunção vocal, o Professor deverá ser readapta-
do de função, sem qualquer prejuízo dos seus vencimentos e 
vantagens, como se na regência de sala de aula estivesse. 
(AC)” Art. 2º - Esta Emenda de Revisão à Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Fortaleza entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de dezembro de 2006. 
Agostinho Frederico C. Gomes - PRESIDENTE. Aluísio 
Sérgio Novais Eleuterio - 1º VICE-PRESIDENTE. José do 
Carmo Gondim - 2º VICE-PRESIDENTE. Luciram Girão Sa-
les - 1º SECRETÁRIO. Elpidio Nogueira Moreira - 2º SE-
CRETÁRIO. José Iraguassú Teixeira - 3º SECRETÁRIO.  

*** *** *** 

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

Altera os arts. 149, 151, 153, 
154, 155, 156, 158, 160 e 161, 
acresce os arts. 148-A, 148-B, 
148-C, 148-D, 148-E, 148-F, 
148-G, 148-H, 148-I, 149-A, 
150-A e 156-A na forma que 
indica e dá outras providências.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados 
os arts. 149, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 160 e 161, bem 
como acresce os arts. 148-A, 148-B, 148-C, 148-D, 148-E,  
148-F, 148-G, 148-H, 148-I, 149-A, 150-A e 156-A, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO I - DOS PRIN-
CÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA: Art. 148-A - A 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência 
digna, conforme os ditames da justiça social e observados o 
princípio da função social da propriedade, a defesa do consu-
midor, a defesa do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 
Art. 148-B - O Município, na condição de agente normativo e 
regulador da atividade econômica, exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
último imperativo para o setor público e indicativo para o setor 
privado. Art. 148-C - Os planos que expressam a política de 
desenvolvimento econômico do Município terão o objetivo de 
promover a função social da cidade, a melhoria da qualidade 

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

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

*** *** ***  

EMENDA DE REVISÃO À LOM Nº 022,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 

Altera os arts. 163, 164, 165, 
168, 1693 170 e 172, bem co-
mo acresce os arts. 162-A,  
164-B e 172-A, na forma que 
indica e dá outras providências. 

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridas pelo art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza apro-
vou e ela PROMULGA a seguinte Emenda de Revisão à Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza. Art. 1º - Ficam alterados 
os arts. 163, 164, 165, 168, 169, 170 e 172, bem como acresce 
os arts. 162-A, 164-B e 172-A, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “SEÇÃO III - DO SANEAMENTO. Art. 162-A 
- Todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção 
e preservação é dever do Poder Público e da coletividade. Art. 
163 - O Município, com a colaboração do Estado instituirá o 
Plano Município Participativo de Saneamento Ambiental, com o 
objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, 
garantir a salubridade ambiental respeitada a capacidade de 
suporte do meio ambiente aos danos causados. (NR) § 1º - O 
programa será orientado no sentido de garantir à população: I - 
serviço público de abastecimento de água: a captação, a entre-
ga de água bruta, o tratamento, a entrega de água tratada, a 
reservação e a distribuição de água; (AC) II - serviços públicos 
de esgotamento sanitário: a coleta, o transporte, o tratamento e 
a disposição final de esgotos sanitários, incluindo os efluentes 
industriais compatíveis, bem como de lodos e de outros resí-
duos do processo de tratamento; através de concessão munici-
pal ou de empresa estatal do Município. (AC) III - coleta, o 
transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reci-
clagem, o tratamento, inclusive por compostagem, e a disposi-
ção final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados e 
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ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

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



50

P
O

LÍ
TI

C
A DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 2
 

 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 

Prefeita de Fortaleza 
 

AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 
Vice-Prefeito

SECRETARIADO 

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA 
Procuradoria Geral do Município 

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY 
Controladoria Geral do Município 

JOSÉ MENELEU NETO 
Secretaria Municipal de Planejamento e 

Orçamento 

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA 
Secretaria de Administração do Município 

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI 
Secretaria de Finanças do 

Município

JOSÉ DE FREITAS UCHOA 
Secretaria de Desenvolvimento  

Econômico

ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA 
Secretaria Municipal de Saúde 

(INTERINO) 

ANA MARIA DE C. FONTENELE 
Secretaria Municipal de Educação 

 
Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA 

Secretaria de Cultura de Fortaleza 

MARIA ELAENE R. ALVES 
Secretaria Municipal de Assist. Social  

 
LUCIANO LINHARES FEIJÃO 

Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano e 
Infra-Estrutura 

DANIELA VALENTE MARTINS 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Controle Urbano 

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU 
Secretaria de Turismo de Fortaleza 

 ROBERTO MÁRCIO DUTRA GOMES 
Secretaria de Esporte e Lazer 

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES 
Secretaria de Defesa do Consumidor  

- PROCON - FORTALEZA  

ANA LÚCIA OLIVEIRA VIANA 
Secretaria Executiva Regional I    

JOACY DA SILVA LEITE 
Secretaria Executiva Regional II  

ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY 
Secretaria Executiva Regional III 

ROBERTO RODRIGUES COSTA 
Secretaria Executiva Regional IV 

(INTERINO) 

RÉCIO ELLERY ARAÚJO 
Secretaria Executiva Regional V 

 
JOÃO JOSÉ MENESCAL DE O. SALDANHA 

Secretaria Executiva Regional VI 
(INTERINO) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

www.fortaleza.ce.gov.br 
 

 

MARIA IVETE MONTEIRO 
Diretora 

 
 

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

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

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680 

 
 
servar o patrimônio cultural de interesse artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; VII - preservar os principais 
marcos da paisagem urbana; VIII - ampliar a oferta de áreas 
para a produção habitacional de interesse social com qualida-
de, dirigida aos segmentos de baixa renda; IX - promover a 
urbanização e a regularização fundiária das áreas irregulares 
ocupadas por população de baixa renda; X - induzir a utilização 
de imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados; XI - 
distribuir equitativamente os equipamentos sociais básicos, de 
acordo com as necessidades sociais das regiões, de forma que 
a distribuição dos respectivos recursos a estas seja diretamen-
te proporcional à população e inversamente proporcional ao 
nível de renda; XII - preservar os ecossistemas e os recursos 
naturais; XIII - promover o saneamento ambiental em seus 
diferentes aspectos; XIV - reduzir os riscos urbanos e ambien-
tais; XV - promover a reabilitação da área central da cidade; 
XVI - promover a acessibilidade e a mobilidade universal, ga-
rantindo o acesso de todos os cidadãos a qualquer ponto do 
território, através da rede viária e do sistema de transporte 
coletivo. 
 

TÍTULO II 
Das Diretrizes e Ações Estratégicas  

das Políticas Setoriais 
 

CAPÍTULO I 
Da Política de Habitação e  
Regularização Fundiária 

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

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

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

CAPÍTULO II 
Da Política de Terras Públicas 

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

CAPÍTULO III 
Da Política de Meio Ambiente 

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

Seção I 
Da Regulação do Uso e Ocupação do Solo 

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

Seção II 
Do Uso, Preservação e Conservação  

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

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

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

Seção IV 
Do Sistema de Áreas Verdes 

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

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

Seção V 
Do Monitoramento dos  

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

Seção VI 
Da Educação Ambiental 

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

Seção VII 
Do Sistema Municipal de Meio Ambiente 

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

CAPÍTULO IV 
Da Política de Saneamento Ambiental 

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

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

CAPÍTULO V 
Da Política de Defesa Civil 

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

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

CAPÍTULO VI 
Da Política de Mobilidade 

 
Seção I 

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

Seção II 
Da Acessibilidade 

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

Seção III 
Do Sistema de Circulação 

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

Seção IV 
Do Sistema Viário 

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

Seção V 
Do Sistema de Transporte 

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

CAPÍTULO VII 
Da política de Proteção do Patrimônio Cultural 

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

 
CAPÍTULO VIII 

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

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

CAPÍTULO IX 
Da Política de Turismo 

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

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

CAPÍTULO X 
Da Política de Integração Metropolitana 

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

TITULO III 
Do Ordenamento Territorial 

 
CAPÍTULO I 

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

CAPÍTULO II 
Da Macrozona de Proteção Ambiental 

 
Seção I 

Dos Objetivos da Macrozona de  
Proteção Ambiental 

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

Seção II 
Da Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 

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

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

Seção III 
Da Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) 

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

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

CAPÍTULO III 
Da Macrozona de Ocupação Urbana 

 
Seção I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção VII 
Da Zona de Ocupação Moderada (ZOM 2) 

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

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

Seção IX 
Da Zona de Ocupação Restrita (ZOR) 

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

Seção X 
Zona da Orla (ZO) 

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

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

CAPÍTULO IV 
Das Zonas Especiais 

Seção I 
Da Classificação das Zonas Especiais 

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

Seção II 
Das Zonas Especiais de Interesse Social 

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

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

Seção III 
Das Zonas Especiais Ambientais (ZEA) 

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

Seção IV 
Da Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO) 

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

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

Seção V 
Das Zonas Especiais de Dinamização Urbanística                          

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

Seção VI 
Das Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio           

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

Seção VII 
Das Zonas Especiais Institucionais (ZEI) 

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

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

Seção VIII 
Dos Planos e Projetos Estratégicos de Desenvolvimento     

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

CAPÍTULO V 
Do Sistema de Mobilidade Urbana 

 
Seção I 

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

Seção II 
Do Sistema de Transporte 

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

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

CAPÍTULO VI 
Do Parcelamento do Solo 

 
Seção I 

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



68

P
O

LÍ
TI

C
A DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 20
 
dores de impacto indicados nesta Lei. § 2º - A largura mínima 
da quadra será de 50m (cinquenta metros). § 3º - A largura 
máxima da quadra será de 250m (duzentos e cinquenta me-
tros). § 4º - Para empreendimentos enquadrados nas condi-
ções do art. 197, o limite máximo de quadra será de 62.500m2. 
Art. 186 - Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura 
básica e cujas dimensões atendam aos parâmetros urbanísti-
cos definidos para cada zona. Art. 187 - A infraestrutura básica 
para parcelamento do solo realizado no Município é: I - sistema 
de abastecimento de água; II - sistema de drenagem de águas 
pluviais; III - rede de iluminação pública; IV - rede de energia 
elétrica domiciliar; V - arborização de vias e áreas verdes; VI - 
pavimentação adequada às condições de permeabilidade do 
solo e à função da via; VII - pavimentação e nivelamento dos 
passeios públicos; VIII - pavimentação das vias públicas, no 
mínimo, em pedra tosca; IX - previsão de acessibilidade para 
as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. 
 

CAPÍTULO VII 
Do Uso e Ocupação do Solo 

 
Seção I 

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

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

                              n        n  
                        ∑   Fi.R / Fi ≥ Rm , sendo  
                              i =1    i =1  
 
F - dimensão do segmento da fachada;  
R - recuo médio correspondente ao segmento da fachada;  
n - número de segmentos da fachada;  
Rm - recuo mínimo com os acréscimos decorrentes da vertica-

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

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

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

CAPÍTULO VIII 
Dos Condomínios 

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

CAPÍTULO IX 
Dos Instrumentos de Política Urbana 

 
Seção I 

Do Parcelamento, Edificação e  
Utilização Compulsórios 

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

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

Seção II 
Do IPTU Progressivo no Tempo e da Desapropriação em           

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

Seção III 
Outorga Onerosa do Direito de Construir 

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

Contrapartida financeira em reais =  

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

                          IAb  
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IApre - Índice de aproveitamento pretendido até o máximo 

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

m²;  
AT m² - área total do lote em metros quadrados.  
 
 § 1º - O fator de planejamento, definido em fun-
ção dos objetivos estabelecidos para cada zona e variável 
entre 0 e 1,5; poderá ser ajustado a cada 2 (dois) anos, medi-
ante aprovação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU) e publicação em decreto municipal. § 2º - Os 
empreendimentos habitacionais de interesse social, assim 
classificados por legislação específica, ficam isentos do paga-
mento da contrapartida da outorga onerosa do direito de cons-
truir. § 3º - A cobrança da contrapartida se dará de forma gra-
dual, aplicando-se um redutor de 60% (sessenta por cento) no 
primeiro ano; 30 (trinta por cento) no segundo ano e a cobrança 
integral a partir do terceiro ano da vigência da presente lei. Art. 
221 - A contrapartida financeira da outorga onerosa do direito 
de construir poderá ser substituída pela doação de imóveis ao 
Município ou pela execução de obras de infraestrutura urbana 
nas Zonas Especiais de Interesse Social, desde que haja re-
querimento do beneficiário e aprovação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU). Parágrafo Único - Os 
imóveis doados e as obras de infraestrutura urbana de que 
trata o caput devem corresponder ao valor da contrapartida 
financeira da outorga onerosa do direito de construir. Art. 222 - 
A alteração do uso do solo, mediante contrapartida a ser pres-
tada pelo beneficiário, será regulamentada em lei específica, 
observadas as diretrizes da LUOS. Art. 223 - Os recursos aufe-
ridos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir 
e de alteração de uso serão aplicados nas seguintes finalida-
des: I - regularização fundiária; II - execução de programas e 
projetos habitacionais de interesse social; III - constituição de 
reserva fundiária; IV - ordenamento e direcionamento da ex-
pansão urbana; V - implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas 
verdes; VII - criação de unidades de conservação ou proteção 
de outras áreas de interesse ambiental; VIII - proteção de áreas 
de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
 

Seção IV 
Transferência do Direito de Construir 

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

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

Seção V 
Do Consórcio Imobiliário 

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

Seção VI 
Do Direito de Superfície 

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

Seção VII 
Do Direito de Preempção 

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

Seção VIII 
Das Operações Urbanas Consorciadas 

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

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

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

Seção X 
Da Contribuição de Melhoria 

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

CAPÍTULO X 
Da Regularização Fundiária 

 
Seção I 

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

Seção II 
Dos Instrumentos de Regularização Jurídica 

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

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

Seção III 
Das Zonas Especiais de Interesse Social  

(ZEIS) 
 
 Art. 264 - O Município promoverá a regularização 
fundiária nas Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2 - ZEIS 
1 e 2, atendidas as exigências dos arts. 129 e 132. Art. 265 - O 
reconhecimento como ZEIS de loteamentos irregulares ou 
clandestinos não eximirá os loteadores das obrigações e res-
ponsabilidades civis, administrativas e penais previstas em lei. 
Parágrafo Único - O Município, a partir da constatação da irre-
gularidade ou clandestinidade, oficiará ao Ministério Público, a 
fim de que seja apurada a responsabilidade penal dos infrato-
res. Art. 266 - Não são passíveis de regularização fundiária e 
urbanística as áreas que estejam integralmente: I - sob pontes 
e viadutos; II - sobre oleodutos e troncos do sistema de abaste-
cimento de água, coleta e tratamento de esgotos; III - sob redes 
de alta tensão; IV - em áreas que apresentam alto risco à segu-
rança de seus ocupantes, de acordo com parecer técnico ela-
borado por órgão municipal competente; V - em Zonas de Pre-
servação Ambiental (ZPA); VI - em áreas de risco, definidas 
como tais pela autoridade aeronáutica ou órgão da aviação civil 
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competente, no entorno de aeródromos públicos e privados; VII 
- nas áreas com potencial para serem classificadas com Zonas 
de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural 
e Arqueológico - ZEPH definidas no art. 153, Seção VI - Capítu-
lo V - Das Zonas Especiais, desta Lei. Parágrafo Único - As 
ocupações situadas nas áreas indicadas neste artigo, impossi-
bilitadas de regularização urbanística e fundiária, deverão ser 
reassentadas em local a ser definido e posteriormente aprova-
do pelo Conselho Municipal de Habitação Popular e pelo Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Art. 267 - Para as 
Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2 - ZEIS 1 e 2 - será 
elaborado um plano integrado de regularização fundiária, en-
tendido como um conjunto de ações integradas que visam ao 
desenvolvimento global da área, elaborado em parceria entre o 
Município e os ocupantes da área, abrangendo aspectos urba-
nísticos, socioeconômicos, de infraestrutura, jurídicos, ambien-
tais e de mobilidade e acessibilidade urbana. Art. 268 - Deverão 
ser constituídos, em todas as ZEIS 1 e 2, Conselhos Gestores 
compostos por representantes dos atuais moradores e do Mu-
nicípio, que deverão participar de todas as etapas de elabora-
ção, implementação e monitoramento dos planos integrados de 
regularização fundiária. Parágrafo Único - Decreto Municipal 
deverá regulamentar a constituição dos Conselhos Gestores 
das ZEIS 1 e 2 determinando suas atribuições, formas de fun-
cionamento, modos de representação equitativa dos moradores 
locais e dos órgãos públicos competentes. Art. 269 - São dire-
trizes dos planos integrados de regularização fundiária: I - a 
integração dos assentamentos informais à cidade formal; II - a 
integração do traçado viário das ZEIS com o sistema viário do 
seu entorno; III - a inclusão social, com atenção especial aos 
grupos sociais vulneráveis; IV - a promoção do desenvolvimen-
to humano e comunitário, com a redução das desigualdades de 
renda e respeito à diversidade de gênero, orientação sexual, 
raça, idade e condição física; V - a articulação das políticas 
públicas para a promoção humana; VI - a qualidade ambiental 
dos assentamentos; VII - o controle do uso e ocupação do solo; 
VIII - o planejamento e a gestão democráticos, com efetiva 
participação da população diretamente beneficiária; IX - o res-
peito à cultura local e às características de cada assentamento 
na definição das intervenções específicas. Art. 270 - Será ela-
borado plano integrado de regularização fundiária específico 
para cada uma das ZEIS 1 e 2, tendo como conteúdo mínimo: I 
- diagnóstico da realidade local, com análises físico-ambiental, 
urbanística e fundiária, mapeamento de áreas de risco, identifi-
cação da oferta de equipamentos públicos e infraestrutura, 
caracterização socioeconômica da população e mapeamento 
das demandas comunitárias; II - normatização especial de 
parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo; III - plano de 
urbanização; IV - plano de regularização fundiária; V - plano de 
geração de trabalho e renda; VI - plano de participação comuni-
tária e desenvolvimento social. § 1º - Os planos integrados de 
regularização fundiária devem ser elaborados com efetiva par-
ticipação das populações ocupantes das ZEIS, devendo ser 
aprovados pelos respectivos Conselhos Gestores e, posterior-
mente, instituídos por Decreto Municipal. § 2º - Os planos inte-
grados de regularização fundiária podem abranger mais de 1 
(uma) ZEIS, devendo, para tanto, contar com a participação da 
população e dos Conselhos Gestores de ambas as áreas. § 3º 
- Os planos integrados de regularização fundiária das ZEIS 
localizadas no Macrozoneamento Ambiental deverão prever 
parâmetros que respeitem os níveis de fragilidade ambiental, 
considerando, dentre outros aspectos, a necessidade de redu-
ção de densidade construtiva e maiores taxas de permeabilida-
de. Art. 271 - A normatização especial de parcelamento, edifi-
cação, uso e ocupação do solo constante do plano integrado de 
regularização fundiária deve considerar a realidade de cada 
assentamento, prevendo: I - as diretrizes para a definição de 
índices e parâmetros urbanísticos específicos para o parcela-
mento, edificação, uso e ocupação do solo; II - a definição dos 
índices de controle urbanístico para parcelamento, edificação, 
uso e ocupação do solo, de acordo com as diretrizes previa-
mente estabelecidas; III - a definição do lote padrão e, para os 
novos parcelamentos, as áreas mínimas e máximas dos lotes; 
IV - as regras relativas ao remembramento de lote; V - os tipos 

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

Seção IV 
Da Regularização de Loteamentos que não Sejam de               

Baixa Renda 
 

 Art. 278 - No caso de loteamentos irregulares ou 
clandestinos, a regularização deverá atender a todas as exi-
gências relativas aos parâmetros técnicos previstos em lei, 
observando-se o percentual de áreas públicas exigidas à época 
da implantação do parcelamento. § 1º - No caso de não haver 
no parcelamento áreas suficientes para serem destinadas co-
mo áreas públicas, poderá ser autorizada, a critério da autori-
dade competente para a aprovação da regularização, a desti-
nação de outras áreas, desde que localizadas nas proximida-
des do parcelamento a ser regularizado, de modo a atender às 
demandas por equipamentos públicos da comunidade envolvi-
da na regularização. § 2º - Todos os custos relativos à regulari-



75

P
O

LÍ
TI

C
ADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 27
 
zação fundiária de loteamentos que não sejam de baixa renda 
serão de responsabilidade do loteador. § 3º - As normas conti-
das neste artigo não se aplicam à população de baixa renda, 
assim entendidas pela política de assistência social do Municí-
pio de Fortaleza. Art. 279 - A regularização de loteamentos não 
classificados como de baixa renda deverá observar, preferenci-
almente, as regras exigidas para empreendimentos novos. Art. 
280 - No caso de não ser possível o atendimento das regras 
para loteamentos novos, após parecer fundamentado do órgão 
competente para a aprovação, o loteamento a ser regularizado 
deverá atender às diretrizes que o Município estabelecer para o 
caso, principalmente no tocante à destinação de áreas públi-
cas. Art. 281 - As diretrizes de que trata o artigo anterior, con-
feccionadas pelo órgão responsável pela aprovação do lotea-
mento, serão precedidas da manifestação do órgão ambiental 
competente e do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, e devem vincular ao loteamento obras ou áreas contí-
guas ao mesmo, equivalentes às que deveriam ser destinadas 
em loteamentos novos, podendo esta equivalência de valor ser 
elevada em até 2 (duas) vezes, no caso da irregularidade ter 
sido nociva ao meio ambiente, a critério estabelecido pelo Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo Único - 
As medidas compensatórias estarão restritas à regularização 
de ocupações ocorridas até a publicação desta Lei. Art. 282 - A 
critério dos órgãos competentes, as obras ou áreas a serem 
vinculadas ao loteamento, desde que haja comprovação da 
impossibilidade de serem previstas em área contígua ao mes-
mo, poderão ser previstas em áreas não contíguas. Art. 283 - 
Por fim, e desde que não se possa atender aos artigos anterio-
res, as obras e as áreas vinculadas ao loteamento poderão ser 
convertidas em indenização ao Município, em valor equivalente 
às áreas que deveriam ter sido doadas, depositado em conta 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Art. 284 - 
Poderão ser previstas outras medidas de compensação, recu-
peração ou contribuição vinculadas ao loteamento a ser regula-
rizado. Art. 285 - Os critérios para se definir obras, áreas, com-
pensação e recuperação vinculados ao loteamento a ser regu-
larizado, deverão observar os índices e parâmetros definidos 
nesta lei e nas Leis de parcelamento, uso e ocupação do solo 
do Município. 
 

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

Sustentável 
 

CAPÍTULO I 
Composição e Objetivos 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Instrumentos de Gestão 

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

Seção I 
Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

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

Seção II 
Do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

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

CAPÍTULO III 
Dos Instrumentos de Participação Popular 

 
Seção I 

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

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

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

e do Referendo 
 

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

Seção III 
Do Orçamento Participativo 

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

Seção IV 
Do Sistema de Informações Municipais (SIM) 

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



77

P
O

LÍ
TI

C
ADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 29
 
segurança, evitando a duplicação de meios e instrumentos para 
fins idênticos; II - democratização, publicização e disponibiliza-
ção das informações, em especial as relativas ao processo de 
implementação, controle e avaliação do Plano Diretor Participa-
tivo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 
 

TÍTULO V 
Das Disposições Finais e Transitórias 

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

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

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

ANEXO 1 - MAPA 1
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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



Leitornarseánula,independentedeatoespecialemjuízoou
foradele,esemdireitodeainstituiçãoconcessionáriapleitear
indenização ou retenção, inclusive de benfeitorias realizadas
na área descrita no art. 1º desta Lei, revertendo os bens ao
patrimôniodoMunicípio,seaoempreendimento,notodoouem
parte,vieraserdada finalidadediversadaprevistanestaLei,
ainda que pública, sem aautorização legislativa do Município
de Fortaleza. Parágrafo Único Aplicarseá o disposto neste
artigo,seainstituiçãoconcessionárianãoiniciarnoprazode2
(dois) anos, contados da data do instrumento de outorga da
concessão,aimplantaçãodosequipamentosaquesedestina.
Art. 6º Resolverseáa concessãodedireitodeusoquando
ocorrer1(uma)dasseguinteshipóteses:INoscasosdedes
viodefinalidade;IIPortransferênciaoucessãoaterceiros,a
títulogratuitoouoneroso;IIIQuandoocorrerinadimplênciade
cláusulaprevistanotermodeconcessão;IVPorexpiraçãodo
prazodevigênciadoinstrumentodeconcessão;VNocasode
alteraçãodosobjetivosassistenciaisdainstituiçãocessionária;
VI  Nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único 
Ocorridaqualquerdessashipóteses,aAdministraçãoMunicipal
notificaráointeressado,dandolheumprazode30(trinta)dias
paradesocuparo imóvel, independentedenotificação judicial,
semdireitodeainstituiçãoconcessionáriapleitearindenização
ou retenção, devendo reverter em benefício do Município de
Fortalezatodasasbenfeitoriasrealizadasnoimóvelconcedido.
Art.7ºÉvedadoofracionamentodaáreadadaemconcessão
deusosempréviaeexpressaautorizaçãodoenteconcedente.
Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogandoseasdisposiçõesemcontrário,eemespecialaLei
n°9.905,de18deabrilde2012,emrazãodeinteressepúblico
supervenientenousodiretodobemdescrito.PAÇODAPRE
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de julho de
2015.






InstituinoMunicípiodeFortale
zaoAlvarádeConstruçãoAu
tomático e dá outras providên
cias.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:

CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESGERAIS


 Art. 1º  Esta Lei institui e disciplina o procedi
mento para expedição de Alvará de Construção Automático,
estabelecendoashipótesesdeenquadramento,oscritérios,os
documentosnecessáriosedáoutrasprovidências.Art.2º O
Alvará de Construção Automático compreende a autorização
paraaexecuçãodeobrasnoMunicípiodeFortaleza,nosca
sosqueespecifica,edeveráserprecedidodeConsultaPrévia.
Art.3ºPoderãoserobjetodelicenciamentoatravésdeAlvará
de Construção Automático: I  Os projetos de construção de
residênciasunifamiliares,independentedaáreaconstruída;II
Osprojetosdeconstruçãodeedificaçõesdestinadasaativida
desdecomércioedeprestaçãodeserviços,comáreadeaté
750,00m2(setecentosecinquentametrosquadrados).Parágra
foÚnico Osprojetossupraindicadossomenteserão licencia
dos através de Alvará de Construção Automático, quando,
cumulativamente, preencherem as seguintes condições: I 
Forem isentosdeLicenciamentoAmbiental; II Forem isentos
de aprovação pelo Corpo de Bombeiros; III  Forem isentos
de autorização ou consulta ao Comando Aéreo Regional 
COMAR,conformea localizaçãodo imóvel; IV O imóvelnão
sejatombado,nemestejaemprocessodetombamento.

CAPÍTULOII
DACONSULTAPRÉVIA

 Art. 4º  A Consulta Prévia é um procedimento
gratuitomeramente informativo,atravésdoqualo interessado
solicita informações referentes ao uso e ocupação do solo, e
aos índicesurbanísticos relativosao imóvel,noqualpretende
construir. § 1º  A Consulta Prévia, sendo peça meramente
informativa,nãoautorizaoiníciodasobras,nemgeradireitode
construir.§2ºAsinformaçõesprestadasporocasiãodaCon
sultaPréviareferemseàlegislaçãoemvigor,perdendoimedia
tamenteseuefeitosehouveralteraçãodalegislaçãoaplicável
àespécie.§3ºAConsultaPréviateráprazodevalidadede6
(seis)meses,salvoahipótesedo§2ºdesteartigo.Art.5ºA
ConsultaPréviadeveráserrequeridapormeioeletrônicoatra
vésdosítiodaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAm
biente (SEUMA), devendoser instruídacom: I Descriçãodo
imóveledoprojetoquesepretendeedificar, indicandoaárea
do terrenoeaáreaaserconstruída; II Númerode inscrição
do IPTU do imóvel; III  Especificação dos usos pretendidos
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paraaedificaçãoprojetada.ParágrafoÚnico Os casosque,
por sua complexidade, não sejam passíveis de consulta via
rede mundial de computadores serão indeferidos, incumbindo
aointeressadosolicitaraConsultaPréviademodopresencial,
juntoaoórgãomunicipalcompetente.


CAPÍTULOIII
DOALVARÁDECONSTRUÇÃOAUTOMÁTICO


 Art. 6º  O processo de Alvará de Construção
Automático deverá ser requerido exclusivamente por meio
eletrônico,atravésdosítiodaSecretariaMunicipaldoUrbanis
moeMeioAmbiente(SEUMA),edeveráserinstruídoobrigato
riamente comos seguintes documentos: I  Formulário de re
querimento do Alvará de Construção Automático, conforme
modeloaserdisponibilizadonosítiodaSecretariaMunicipaldo
UrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA),devidamentepreenchi
do;IIInscriçãonoCNPJeContratoSocialcomúltimoaditivo,
seo requerente forpessoa jurídica,eRGeCPFdo titularda
empresa;IIIRG(céduladeidentidadecomdatadeemissão)
e CPF, se o requerente for pessoa física, e comprovante de
endereço; IV  Cópia atualizada da matrícula do imóvel; V 
Certidãonegativadedébitosde IPTUdo imóvel;VI Parecer
favorávelaníveldeConsultaPrévia;VIITabelaqueespecifi
que os índices urbanísticos e as áreas da edificação a ser
projetada; VIII  projeto arquitetônico, em arquivo digital, que
permitaconferênciadeáreasedimensões,mantendoaintegri
dadedosdesenhos,devidamentecotados,contendo:a)Planta
desituaçãocomdimensõesdo imóvelconforme títulodepro
priedade, implantação da edificação proposta, indicação do
norte,edasviasàsquaisoimóvelfazfrente;b)Plantasbaixas
edecortecomdiscriminaçãodasdimensõeseáreasdoscom
partimentos;c) Indicaçãododestinofinaldeesgotoscomme
morialdescritivopertinente;IXTermodeResponsabilidadedo
ResponsávelTécnicopelosprojetosepelaexecuçãodaobra,
conforme modelo a ser disponibilizado no sitio da Secretaria
MunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA);XTermo
deResponsabilidadedoProprietáriodo Imóvel,conformemo
delo a ser disponibilizado no sítio da Secretaria Municipal do
Urbanismo e MeioAmbiente (SEUMA); XI  Registro de Res
ponsabilidadeTécnica (RRT)CAUouAnotaçãodeResponsa
bilidadeTécnica (ART) CREA do responsável pelo projetoar
quitetônico, cálculo estrutural, projeto hidrossanitário, e pela
execuçãodaobra;XIIComprovantedopagamentodataxade
expediente. § 1º  O projeto de que trata o inciso VIII deste
artigo deverá ser apresentado por meio de prancha única,
conforme modelo a ser disponibilizado no sítio da Secretaria
MunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA).§2ºOs
TermosdeResponsabilidademencionadosnos incisos IXeX
importamemdeclaraçãodoproprietárioedoprofissionalhabili
tado,autordoprojeto, dequeopedidoatendeaos requisitos
dalegislaçãomunicipalemvigoredequeassumemarespon
sabilidadepelaveracidadedasdeclaraçõesedaautenticidade
dosdocumentos,sobpenadaaplicaçãodesançõesadminis
trativas, civis epenais. Art. 7º  O projeto, a ser submetido à
aprovação,deveráatenderatodasasexigênciasdalegislação
em vigor, bem como as normas técnicas brasileiras vigentes.
Art.8º Aanálisedeprojetosdeconstruçãovisandoàobten
ção de Alvará de Construção Automático será efetuada pela
SecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA),
considerandoosseguintesparâmetrosurbanísticos: IZonea
mento;IIPortedaobra;IIIUso;IVTaxadeOcupação–T.O
%;VTaxadePermeabilidadeT.P%;VIÍndicedeAprovei
tamento  IA;VII Alturadaedificação;VIII Recuos frontal,
lateraledefundo;IXLarguradasviasedopasseiopúblico;X
Acessibilidade;XIAcessodeveículos;XIIEstacionamento.
Art.9ºPequenasalteraçõesemprojetoaprovadocomoAlva
rádeConstruçãoaindaemvigor,quenãoimpliquemmudanças
daestruturaoudaáreadaconstrução,poderãoserefetuadas
mediantepréviacomunicaçãoaoórgãocompetente, assinada
peloproprietárioepeloprofissionalresponsáveledevidamente
instruídacom:a)Oprojetoanteriormenteaprovado;b)Oproje
toalterado.Art.10°OAlvarádeConstruçãoAutomáticopode
rá,durantesuavigência,serobjetodeaditamentoparaconstar

eventuaisalteraçõesdedados insertosnapeçagráficaoude
projeto modificativo, em decorrência de alterações do projeto
original,desdequenãotenhasidoemitidoo“habitese”.


CAPÍTULOIV
DOPRAZODEVALIDADE


 Art.11OprazodevalidadedoAlvarádeCons
truçãoAutomáticoseráde24(vinteequatro)meses.§1ºO
Alvará de Construção Automático poderá ser revalidado por
prazoigualaoconcedidonoprimeiroalvará,devendooreque
rimentoserapresentadoaté30(trinta)diasantesdovencimen
to,desdequeaobratenhasidoiniciada.§2ºCaracterizase
obrainiciadaaconclusãodostrabalhosdesuasfundações.


CAPÍTULOV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art.12 Paraprotocoloeacompanhamentodos
processoseletrônicosdeConsultaPréviaedeAlvarádeCons
trução Automático, os interessados e profissionais deverão
manter cadastro atualizado junto à Secretaria Municipal do
UrbanismoeMeioAmbiente(SEUMA).§1ºOcredenciamen
to no portal será realizado mediante procedimento no qual
estejaasseguradaaadequada identificaçãodo interessado.§
2ºAocredenciadoserãoatribuídosregistroemeiodeacesso
ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a
autenticidadedascomunicações.Art.13Oandamentoregular
da obra será objeto de fiscalização da SEUMA, constituindo
óbiceàemissãodo“habitese”aconstataçãodedesconformi
dades entre o projeto executado e o projeto aprovado, oque
poderáacarretarnaadoçãodemedidasadministrativasejudi
ciais contra o proprietário e responsável técnico. Art. 14  O
AlvarádeConstruçãoAutomáticopoderá,poratodeautoridade
competente,ser: I Cassado,emcasodedesvirtuamentopor
partedointeressado;IIAnulado,emcasodecomprovaçãode
ilegalidadeemsuaexpedição.Art.15Osresponsáveistécni
cosqueprestaremdeclaraçõesfalsasouomitireminformações
relevantesparaaprovaçãodoAlvarádeConstruçãoAutomático
solicitado serão punidos na forma da lei, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis, submetendose às seguintes
penalidades: I advertência; II Multa; III  Imposiçãodeobri
gaçãodefazeroudesfazer;IVApreensãodebensemaqui
nário;VInterdição/embargodaobra;VIDemolição.§1ºA
aplicaçãodeumadaspenasprevistasnesteartigonãoprejudi
caaaplicaçãodeoutra,secabível.§2ºAspenalidadesserão
aplicadas ao proprietário do imóvel e responsável técnico,
solidariamente,deacordocompadrõesevaloresestabelecidos
em legislação específica sobre a matéria. Art. 16  Além das
penalidades previstas no art. 15 desta Lei, os profissionais
responsáveispelosprojetosepelaexecuçãodaobraqueedifi
carem em desacordo com o projeto aprovado, omitirem ou
falsearem informações relativas ao projeto, ficarão sujeitos à
suspensão pelo órgão municipal competente pelo prazo de 6
(seis)mesesa2(dois)anos.§1ºEnquantoperduraroprazo
suspensivo,oprofissionalnãopoderárequereraaprovaçãode
novosprojetosenem responderpeladireção técnicadaobra
objetodesuasuspensão, ficando facultadaaoproprietárioda
mesma a continuidade da construção, desde que apresente
novo responsável técnico e sane as irregularidades. § 2º A
faltacometidapeloresponsáveltécnicoserácomunicada,atra
vés de oficio, ao Conselho Regional da categoria profissional
emqueseenquadraoinfrator.Art.17Ovalordastaxaspara
aprovação e concessão doAlvará de ConstruçãoAutomático
será calculado conforme o disposto noTítulo IV da Lei Com
plementarMunicipaln°159,de23dedezembrode2013(Novo
CódigoTributáriodoMunicípiodeFortaleza).Art.18Asinfor
maçõesreferentesaoAlvarádeConstruçãoAutomáticoemitido
pelaSecretariaMunicipaldoUrbanismoeMeioAmbientefica
rãodisponíveisnoPortaldaTransparência.Art.19Noscasos
omissos,oCódigodeObrasePosturasdoMunicípiodeForta
lezaseráaplicadode formasubsidiáriaaestaLei,excetona
quiloemqueforincompatível.Art.20EstaLeientraemvigor
nadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcon
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trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em07dejulhode2015.







Altera a Lei Complementar n°
179/2014, que dispõe sobre o
Fundo Municipal de Desenvol
vimento Econômico, na forma
queindica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicaoatualincisoVIIIdoart.3ºdaLeiComplementar
n°179, de19dedezembrode2014, renumeradopara inciso
VII, da seguinte forma: “Art. 3º  ...............................
................................................. VII  Outras receitas admitidas
emlei.”Art.2ºOsarts.7ºe9ºdaLeiComplementarn°179,
de19dedezembrode2014,passamavigorarcomaseguinte
redação: “Art. 7° A contabilidade do Fundo tem por objetivo
evidenciarassituações financeiras,patrimoniaiseorçamentá
riasdosprojetos relacionadosaodesenvolvimentoeconômico
doMunicípiodesenvolvidosnoFundo,observadosospadrões
e normas estabelecidas na legislação pertinente.” ..............
......................................................................... “Art. 9º As fun
ções de Coordenador, remuneração equivalente à simbologia
DNS1; de Contador, remuneração equivalente à simbologia
DAS1;edeTesoureiro,remuneraçãoequivalenteàsimbologia
DAS3,criadaspelaLeiMunicipaln°8.068,de08deoutubro
de 1997, ficam transformadas nos cargos de provimento em
comissão de Coordenador, simbologia DNS1; Contador, sim
bologiaDAS1;Tesoureiro,simbologiaDAS3.”Art.3ºEstaLei
Complementarentraemvigornadatadesuapublicação,revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPALDEFORTALEZA,em07dejulhode2015.
  







Dispõe sobre o Licenciamento
Ambiental,criaoLicenciamento
Ambiental Simplificado, o Li
cenciamento por Autodeclara
ção,aFichadeCaracterização,
edáoutrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:


CAPÍTULOI
DISPOSIÇÕESGERAIS


 Art.1º EstaLeidisciplinaoLicenciamentoAm
biental no Município de Fortaleza, estabelecendo critérios,
parâmetrosecustosaplicadosaoprocessodelicenciamentoe
dáoutrasprovidências.Art.2ºParaefeitodestaLeisãoado
tadasasseguintesdefinições:IÁreadeInteresseAmbiental:
inclui as Unidades de Conservação  UC estabelecidas no
SistemaNacionaldeUnidadesdeConservaçãoSNUC,Áreas
de Preservação Permanente  APP estabelecidas na Lei n°
12.651/2012,ÁreasVerdes instituídasporDecretos Estaduais
ouMunicipaiseZonasdePreservaçãoAmbiental;IIAuditoria
Ambiental:processosistemáticoedocumentadodeverificação,
executadoparaobtereavaliar,deformaobjetiva,evidênciasde
auditoria para determinar se as atividades, obras, eventos,
sistemasdegestãoecondiçõesambientaisespecíficasouas
informaçõesrelacionadasaestesestãoemconformidadecom
oscritériosdeauditoria; III AutorizaçãoAmbiental:atoadmi
nistrativomedianteoqualoórgãoambientalautorizaaopera
ção de atividades e serviços de caráter temporário que não

impliqueminstalaçõespermanentes; IVConstruçãoCivil:éa
construção,areformaouaampliaçãodeedificação,deinstala
çãooudequalqueroutrabenfeitoriaagregadaaosoloousub
solo, referente a empreendimentos imobiliários; V  Estudos
Ambientais: são todos e quaisquer estudos referentes aos
aspectos ambientais relacionados a localização, instalação,
operaçãoeampliaçãodeatividadeouempreendimento,apre
sentados como subsídio para a análise da licença requerida
onde conste minimamente um diagnóstico ambiental, análise
deimpactosemedidasmitigadoras;VIEstaçãodeTratamen
to de Esgoto  ETE: é a unidade operacional do sistema de
esgotamento sanitário que, através de processos físicos, quí
micosoubiológicos, removemascargaspoluentesdoesgoto
devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em
conformidadecomospadrõesexigidospelalegislaçãoambien
tal;VIIFichadeCaracterizaçãodasAtividades:documentode
preenchimentoobrigatórionoqualserão informadasasprinci
paiscaracterísticasdaatividadeaserlicenciada,bemcomoos
aspectos ambientais envolvidos, destinandose a instruir o
processodelicenciamentooude isençãoambientaleasubsi
diar sua análise, imputandose ao interessado a responsabili
dade quanto à veracidade das informações prestadas; VIII 
FichadeCaracterizaçãodosEmpreendimentosdaConstrução
Civil:documentodepreenchimentoobrigatório,que instruiráo
processo de licenciamento ambiental para empreendimentos
da Construção Civil, servindo de parâmetro para o acompa
nhamentoefiscalizaçãodasobras,noqualserãoinformadosa
localização do empreendimento, a justificativa da implantação
doprojeto,oportedaobra,atecnologiautilizadaeosprincipais
aspectos ambientais envolvidos, imputandose ao interessado
aresponsabilidadequantoàveracidadedasinformaçõespres
tadas; IX  ImpactoAmbiental:qualqueralteraçãodasproprie
dadesfísicas,químicasebiológicasdomeioambiente,causa
da por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a
saúde,asegurança,obemestardapopulação,asatividades
sociaiseeconômicas,abiota,ascondiçõesestéticasesanitá
riasdomeioambienteeaqualidadedosrecursosambientais;
XLicenciamentoAmbiental:procedimentoadministrativopelo
qualoórgãoambientalcompetentelicenciaalocalização,insta
lação, operação, e ampliação de empreendimentos e ativida
des utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva
ou potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer
forma,possamcausardegradaçãoambiental,considerandoas
disposições legais, regulamentareseasnormas técnicasapli
cáveisaocaso;XILicençaAmbiental:atoadministrativopelo
qual o órgão ambiental competente estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas peloempreendedor, pessoa físicaou jurídica, pú
blicaouprivada,para localizar, instalar,operarouampliarem
preendimentos e atividadesutilizadorasdos recursos ambien
tais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou
aquelesque,sobqualquer forma,possamcausardegradação
ambiental;XII  LicençaPrévia (L.P.): atoadministrativomedi
ante o qual oórgão ambiental, na fase preliminar do planeja
mentodoempreendimentoouatividade,aprovaalocalizaçãoe
a concepção, atestando aadequabilidade urbanae ambiental
dasatividades,estabelecendoosrequisitosbásicos,termosde
referência,quandonecessário,econdicionantesaserematen
didas nas próximas fases do licenciamento; XIII  Licença de
Instalação (L.I.): ato administrativo mediante o qual o órgão
ambiental aprova ambientalmente a instalação do empreendi
mentoouatividadesdeacordocomasespecificaçõesconstan
tesdosplanos, programaseprojetosaprovados, incluindoas
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da
qualconstituemmotivodeterminante;XIVLicençadeOpera
ção(L.O.):atoadministrativomedianteoqualoórgãoambien
tal autoriza a operação de atividades, determinando as medi
dasdecontroleambientaledemaiscondicionantesnecessárias
para a operação; XV  Licença Simplificada para Construção
Civil:atoadministrativomedianteoqualoórgãoambiental,em
umaúnicafase,atestaaviabilidadeambiental,aprovaambien
talmentea localizaçãoea implantaçãodeobrasouempreen
dimentos, estabelecendo as condições emedidas de controle
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ambientalquedeverãoserobservadas;XVILicençaSimplifi
cada para Atividades: ato administrativo mediante o qual o
órgãoambientalautorizaofuncionamentodeatividadesclassi
ficadas como Médio Potencial Poluidor Degradador, conforme
AnexoIdapresentelei,estabelecendoascondiçõesemedidas
de controle ambiental que deverão ser observadas; XVII  Li
cençaporAutodeclaração(LAD):éoatoadministrativoatravés
doqualoórgãoambientalaprova,sumariamente,ainstalação
de empreendimento de pequeno porte, após análise de ficha
decaracterização,preenchidapelointeressado,estabelecendo
ascondiçõesemedidasdecontroleambientalquedeverãoser
observadas;XVIIIMedidasMitigadoras:sãoasmedidasdes
tinadasaprevenir impactosnegativosouareduzirsuamagni
tude; XIX  Meio Ambiente: é o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química, biológica,
urbanística, social e econômica, que permite, abriga, rege e
orientaavidaeainteraçãocomoambienteurbano,emtodas
assuasformas;XXObradepequenoporte:até15.000,00m2
(quinzemil metros quadrados) deárea total construída; XXI 
Obrademédioporte:acimade15.000,00m2(quinzemilmetros
quadrados)emenorouiguala40.000,00m2(quarentamilme
trosquadrados)deáreatotalconstruída;XXIIObradegrande
porte:acimade40.000,00m2(quarentamilmetrosquadrados)
emenorouiguala100.000,00m2(cemmilmetrosquadrados)
de área total construída; XXIII  Obra de porte excepcional:
acima de 100.000,00m2 (cem mil metros quadrados) de área
totalconstruída;XXIVPotencialPoluidorDegradador:Conju
gação dos potenciais impactos adversos nos meios físico,
biótico e antrópico; XXV  Vegetação de porte arbóreo: são
árvores commaisde1,80m (ummetroeoitenta centímetros)
de altura e que tenha mais de 0,05m (cinco centímetros) de
diâmetronoseucaule.XXVIAutorizaçãoAmbientalEspecial:
atoadministrativodiscricionário,peloqualoÓrgãoGestorAm
biental Municipal estabelece condições, restrições e medidas
decontroleambientaldeempreendimentosouatividadesespe
cíficas, com prazo estabelecido de acordo com o evento, a
critériodesteórgão.


CAPÍTULOII
DOLICENCIAMENTOAMBIENTALPARAOBRASE

EMPREENDIMENTOSDA
CONSTRUÇÃOCIVIL


 Art. 3º  Estão sujeitos ao prévio licenciamento
ambiental as obras e empreendimentos da construção civil
enquadradoscomoefetivaoupotencialmentedegradadoresdo
meioambienteeutilizadoresderecursosambientais.Art.4ºO
Licenciamento Ambiental Regular compreende as licenças
prévias,de instalaçãoedeoperação,estaúltima,quandone
cessária.ParágrafoÚnico Ficamexcluídasdo licenciamento
ambientalregular,aindaquando inseridasnashipótesesdeste
artigo, a construção de templos religiosos e de residências
unifamiliares,qualquerquesejaseuporte;bemcomoacons
truçãode imóveisdestinadosaocomérciovarejistaouàpres
tação de serviço com até 750,00m² (setecentos e cinquenta
metrosquadrados)deáreaconstruída.Art.5º Sãopassíveis
de Licenciamento Ambiental Regular, independente de qual
queroutraclassificação,asobrasouosempreendimentosque
se enquadrem em uma das seguintes situações: I  Quando
localizados, no todo ou em parte, em áreas desprovidas de
rede pública de esgoto; II  Quando, para sua implantação,
houver rebaixamento de lençol freático; III  Quando localiza
dos,notodoouemparte,emumadasseguinteszonas:a)Na
ZIASabiaguaba,ZonadeInteresseAmbientaldaSabiaguaba;
b) Na ZIA Praia do Futuro, Zona de Interesse Ambiental da
PraiadoFuturo;c)NaZIACocó,ZonadeInteresseAmbiental
doCocó;d)NasZPA1,ZonadePreservaçãoAmbiental;e)Na
ZPA2,ZonadePreservaçãoAmbientaldaFaixadePraia;f)Na
ZPA 3, Zona de Preservação Ambiental do Parque Natural
MunicipaldasDunasdeSabiaguaba;g)NaZonadeRecupera
ção Ambiental  ZRA; h) Nas Zonas Especiais Ambientais 
ZEA; i) Nas Zonas de Orla  ZO. § 1º  Ficam excluídas do
licenciamento ambiental, ainda quando inseridas na hipótese
prevista no inciso I deste artigo, a construção de residências

unifamiliares, templos religiosos e de imóveis com até 750m²
(setecentosecinquentametrosquadrados)deáreaconstruída,
salvo se o imóvel for destinado à implantação de atividade
classificada como Alto Potencial Poluidor Degradador  PPD,
conformeAnexo I dapresenteLei,quandose submeterãoao
licenciamentoambientalregular.§2ºNocasodelicenciamen
todeobraseempreendimentosdeutilidadepúblicaemáreas
de ZPA, o licenciamento ambiental regular será precedido de
estudopréviode impactoambiental.Art.6ºAsobrasdedre
nagem, canalização, represamento de rios, riachos, açudese
lagoas,terraplanagem,construçãodetúneis,viadutosepontes
submeterseão ao licenciamento regular, conforme classifica
çãoprevistanoAnexoI.ParágrafoÚnicoTambémsesubme
terão ao licenciamento regular os parcelamentos executados
na modalidade de loteamento, salvo os casos previstos no
parágrafoúnicodoart.20.Art.7º Desdequenãoapresente
riscodedegradaçãoambiental,areformadepraçaseparques,
bemcomoasobrasderegularizaçãoepavimentaçãodepas
seios e canteiros centrais de avenidas que são isentas de li
cenciamento ambiental, exceto quando localizadas em ZIA,
ZPA,ZRAouZEA.Art.8ºOsempreendimentosdaconstrução
civil, considerados de pequeno porte nos termos desta Lei,
serão isentos de licenciamento, desde que, cumulativamente,
seenquadrememtodasascondiçõesabaixo: INãoestejam
inseridosnoscasosprevistosnosincisosI,IIeIIIdoart.5º;II
Nãopossuammaisde01(um)subsolo; III Nãohajasupres
sãodevegetaçãodeportearbóreoigualousuperiora50(cin
quenta)árvores.§1ºAisençãoambientalconsisteemproce
dimentodeclaratórioespecíficonoqualoórgãoambientalmu
nicipal, analisando as informações apresentadas pelo reque
rente, através do preenchimento da ficha de caracterização,
declaradesnecessárioo licenciamentoambientaldoempreen
dimento.§2ºAisençãoprevistanopresenteartigonãoexime
oresponsáveldaapresentaçãodoPlanodeGerenciamentode
Resíduos Sólidos da Construção Civil, daAutorização da Su
pressão Vegetal, do Plano de Manejo e de outras licen
ças/autorizaçõesprevistasna legislaçãoambiental,quandose
fizeremnecessárias.§3ºNãoserãoisentosdelicenciamento
ambiental as obras ou empreendimentos da construção civil,
exceto as de reparos gerais, considerados de pequeno porte
nostermosdestaLei,quandoforemdestinadasàimplantação
de atividade classificada comoAlto Potencial Poluidor Degra
dador  PPD, conforme Anexo I da presente Lei, quando se
submeterãoao licenciamento regular. Art. 9º  Os empreendi
mentos ou as obras da construção civil considerados de pe
quenoporte,nostermosdestaLei,ecompequenopotencialde
impacto ambiental que não se enquadrarem nas condições
estabelecidas no artigo anterior, submeterseão ao licencia
mento por autodeclaração, salvo as isenções previstas no
parágrafoúnicodoart.5º.Art.10Serãoigualmente licencia
dosmediantelicenciamentoporautodeclaraçãoosprojetosde
implantação,instalaçãoepassagemdeequipamentosdestina
dos à prestação de serviços para transmissão de dados por
cabo e fibra óptica, fiação aérea e subterrânea, bem como a
distribuição de gás canalizado. Art. 11  O licenciamento por
autodeclaraçãoparaobrasouempreendimentosdaconstrução
civilconsistenoprocedimentoadministrativoatravésdoqualo
órgãoambientalaprova,sumariamente,emúnicafase,alocali
zaçãoea instalaçãodeobraouempreendimentodepequeno
porte,assimconsideradosporestalei,apósanálisedafichade
caracterizaçãoedosdemaisdocumentosexigidospeloórgão
ambientalcompetente,estabelecendoascondiçõesemedidas
decontroleambientalquedeverãoserobservadas.Art.12As
obras e os empreendimentos da Construção Civil que forem
licenciadosmedianteprocedimento simplificadodeverãoapre
sentarobrigatoriamentePlanodeGerenciamentodeResíduos
SólidosdaConstruçãoCivile,quandonecessárias,Autorização
da Supressão Vegetal, Plano de Manejo e outras licen
ças/autorizaçõesprevistasnalegislaçãoambiental.Art.13Os
empreendimentos da construção civil considerados de médio
porte, nos termos desta Lei, serão licenciados através de Li
cenciamentoSimplificado, salvoos casosprevistos noart. 5º.
Art.14O licenciamentosimplificadoparaobrasouempreen
dimentosdaconstruçãocivilconsistenoprocedimentoadminis
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trativo através do qual o órgão ambiental aprova, em única
fase,a localizaçãoea instalaçãodeobraouempreendimento
demédioporte,assimconsideradosporesta lei,apósrealiza
çãodevistoria,estabelecendoascondiçõeseasmedidasde
controle ambiental que deverão ser observadas. Art. 15  As
obras e os empreendimentos da Construção Civil que forem
licenciadas mediante Licenciamento Simplificado, além do
Plano de Gerenciamento deResíduos Sólidos da Construção
Civil, deverão apresentar obrigatoriamente Estudo Ambiental
SimplificadoEAS.ParágrafoÚnico Aobrigaçãoprevistano
caputdesteartigonãoeximedaapresentação,quandoneces
sárias,deAutorizaçãodaSupressãoVegetal,PlanodeManejo
eoutras licenças/autorizaçõesprevistasna legislaçãoambien
tal. Art. 16  As obras e os empreendimentos da Construção
Civilconsideradosdegrandeporte,nostermosdestaLei,sub
meterseão ao Licenciamento Ambiental Regular e deverão
apresentar,obrigatoriamente,alémdoPlanodeGerenciamento
deResíduosSólidosdaConstruçãoCivil,EstudodeViabilidade
AmbientalEVA.Art.17Asobraseosempreendimentosda
ConstruçãoCivildeexcepcionalporteeconsideradosdesigni
ficativo impacto ambiental pelo órgão licenciador municipal
submeterseãoaoLicenciamentoAmbientalRegularedeverão
apresentar, além do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil, Estudo de Impacto Ambiental e
RespectivoRelatóriodeImpactoaoMeioAmbienteEIA/RIMA.
Art.18Asobraseosempreendimentospúblicosdeexcepcio
nalporteeconsideradosdesignificativoimpactoambientalpelo
órgão licenciador municipal submeterseão ao Licenciamento
Ambiental Regular e deverão apresentar, além do Plano de
GerenciamentodeResíduosSólidosdaConstruçãoCivil,Estu
dodeImpactoAmbientaleRespectivoRelatórioEIA/RIMA,e
umPlanodeControleAmbientalAnual.Art.19Noscasosem
queasobraseosempreendimentos,públicosouparticulares,
foremconsideradosdeexcepcionalporte,masnãosejamcon
sideradosdesignificativoimpactoambientalpeloórgãolicenci
ador, poderá ser solicitado, mediante parecer fundamentado,
estudoambientaldemenorcomplexidade.Art.20Asobrasde
habitaçãopor interessesocial, independentedoporte,subme
terseãoaoLicenciamento Simplificado, salvo quando seen
quadraremnosincisosIIe/ouIIIdoart.5º,ondeserãolicencia
dos por meio de procedimento regular. Parágrafo Único  A
construção de empreendimentos destinados à habitação de
interesse social que necessite de prévia aprovação deparce
lamento do solo, na forma de loteamento, submeterseá ao
Licenciamento Simplificado, realizado em um único procedi
mentoeprocesso.Art.21Osestudosambientaisapresenta
dosdevemconter:áreadeconstrução,uso,esgotamentosani
tário adotado, profundidade da escavação do solo necessária
para execução da obra, informações sobre rebaixamento do
lençol freático, informaçõessobresupressãodevegetaçãode
portearbóreoedemaisexigênciasdoTermodeReferênciado
estudoambiental.ParágrafoÚnicoTermodeReferênciaéum
documento elaborado pelo órgão ambiental licenciador que
define os parâmetros e estabelece as diretrizes e os critérios
geraisminimamentenecessáriosparaaelaboraçãodoestudo
ambientalespecífico.Art.22Osestudosnecessáriosaopro
cesso de licenciamento deverão ser realizados por empresas
ouprofissionaiscadastradosjuntoaoórgãolicenciadormunici
pal,àsexpensasdoempreendedoroudequemtiverinteresse.
Parágrafo Único  O empreendedor e os profissionais que
subscreveremosestudosambientaisserãoresponsáveispelas
informaçõesapresentadaseomissõesconstatadas,sujeitando
seàssançõesadministrativas,civisepenais.Art.23Asedifi
cações, qualquer que seja o porte e que utilizem Estação de
Tratamento de Esgoto  ETE, Lagoas de Estabilização, ou
similares,comosistemadetratamentodeesgotamentosanitá
rio, independentedodestino final,devemrequererLicençade
OperaçãoL.O.específica,antesdaobtençãodo“habitese”.§
1ºNocasodeedificações,excluindoseadeusoresidencial,
na hipótese de abrigarem mais de uma atividade passível de
licenciamento,devesersolicitadaLicençadeOperaçãoL.O.
paraasatividades, independentedaLicençadeOperaçãoda
ETE,antesdaobtençãodoalvarádefuncionamento.§2ºNa
hipótesedeexistir apenasumaatividadeadotandoaEstação

deTratamentodeEsgotocomosistemadeesgotamentosani
tário, o licenciamento ambiental se dará através de um único
processo.


CAPÍTULOIII
DAAUTORIZAÇÃOPARASUPRESSÃOVEGETAL


 Art.24Asupressãodavegetaçãoapartirde10
(dez) árvoresdeportearbóreodeverá ser autorizadapeloór
gãolicenciadormedianteapresentaçãodoPlanodeManejode
Florae/ouFauna, quandonecessário, obedecidosos critérios
estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Art. 25  A
supressão da vegetação inferior a 10 (dez) árvores de porte
arbóreo deverá receber Autorização emitida pela Secretaria
Regionalcompetente,especificandoolocalondeseencontram
asárvores,aqualteráprazodevalidadede90(noventa)dias.
Art. 26  As demolições, podas ou supressões da cobertura
vegetal, autorizadas pelas Secretarias Regionais, serão de
responsabilidade destas, observando as políticas ambientais
adotadaspeloórgãoambientalmunicipalcompetente.Art.27
AAutorizaçãomencionadanoart.25nãopoderáserconcedida
paraomesmoendereçodentrodoprazode01(um)ano,con
tadoapartirdovencimentodaautorizaçãoconcedidaanterior
mente. Art. 28  A supressão vegetai importará no imediato
plantiodenovasárvoresno localonde foi realizadaasupres
são ou em ponto cujo afastamento seja o menor possível da
antigaposição.§1ºEmcasodeimpossibilidadedereplantio
imediatonolocaldasupressãoouemsuaproximidade,éobri
gaçãodapessoafísicaoujurídicaresponsávelpelasupressão
vegetaloplantioemoutro localaserdeterminadopeloórgão
ambiental municipal. § 2º  Também constitui obrigação da
pessoafísicaoujurídicaresponsávelpelasupressãovegetala
manutençãodasnovasárvorespeloprazomínimode02(dois)
anos.§3ºOcálculodoquantitativodemudasparareplantio
oudoaçãoconstanoAnexoIVdestaLei.§4ºEmcasosex
cepcionais, justificadoseaprovadosnoprocedimentodeauto
rização,poderãoserreplantadasmudasdeespéciesexóticas,
conformeAnexo IV desta Lei. Art. 29  O interessado deverá
comunicar,porofício,aoórgãoqueemitiuaautorizaçãooinício
das atividades de remoção, corte e poda de vegetação, com
pelomenos10(dez)diasdeantecedência,permitindooacom
panhamento.Art.30 Aautorizaçãopara remoçãodevegeta
ção não autoriza a implantação de projetos arquitetônicos e
urbanísticos e a execução de serviços de terraplenagem e
demolição, os quais deverão estar em consonância com as
normasambientaiseurbanísticasvigentes.Art.31Quandoda
vistoriafinaldaobraparaexpediçãodo“habitese”,deveráser
comprovada a doação ao Horto Municipal e/ou o plantio de
mudas, de acordo com o estabelecido no Código de Obrase
Posturas do Município. Art. 32  As atividades de remoção,
corteoupodadevegetaçãonoMunicípiodeFortalezadeverão
seguir o Manual de Arborização e Procedimentos Técnicos
paraPlantio,Transplantio,PodaeCortedeVegetaçãonoMu
nicípiodeFortaleza.


CAPÍTULOIV
DOLICENCIAMENTODASATIVIDADES


 Art.33Asatividadesenquadradasemumadas
situações descritas nos incisos abaixo se submeterão ao Li
cenciamentoAmbientalRegular: I Quandoclassificadacomo
AltoPotencialPoluidorDegradadorPPD,nostermosdoAne
xoI;IIQuandogerar,emseusprocessosprodutivos,Efluen
tes Industriais,definidosnaNBR9800/1987, independentedo
destinofinal; III Quandogerarpoluentesatmosféricos,sejam
elesemformadegases,odores,fumaçasoupoeiras,empro
porçõescapazesdeultrapassarouqueultrapassemoslimites
estabelecidospeloÓrgãoAmbientallocal,ouemsuafalta,pelo
CONAMA–ConselhoNacionaldoMeioAmbiente;IVQuando
fizer uso de caldeiras. Art. 34  As atividades classificadas
comoMédioPotencialPoluidor/Degradador–PPD,nostermos
doanexo IdapresenteLei,submeterseãoaoLicenciamento
Simplificado, desde que não se enquadrem nas condições
previstasnoartigoanterior.Art.35Olicenciamentosimplifica
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doparaasatividadesconsistenoprocedimentoadministrativo
atravésdoqualoórgãoambientalautorizaoseufuncionamen
to, após análiseda ficha de caracterização e dos demaisdo
cumentos exigidos pelo órgão ambiental competente, com ou
semrealizaçãodevistoria,estabelecendoascondiçõeseme
didasde controleambiental quedeverão ser observadas.Art.
36  As atividades que não se enquadrarem em nenhumdos
critérios definidos neste capítulo, mas que possuem como
potencialpoluidoraemissãoderuídosdeinstrumentossonoros
e/oucaixasdesom,serão isentasde licenciamentoambiental
devendo obter a devida Autorização Especial de Utilização
Sonora AEUS.Art.37 Asatividadesquenãoseenquadra
rememnenhumdoscritériosdefinidosnestecapítulo,masque
possuemcomopotencialpoluidorageraçãoderesíduosacima
de 100L (cem litros) por dia serão isentas de licenciamento
ambiental,devendoaprovar,nestasecretaria,PlanodeGeren
ciamentodeResíduosSólidos–PGRSouPlanodeGerencia
mentodeResíduosSólidosdaSaúde PGRSS, sendoneste
último obrigatório independentemente da quantidade produzi
da.Art.38Nãoserão isentasde licenciamentoasatividades
descritasnosarts.36e37quandogeraremoutrosriscosambi
entais, devendo, nestes casos, o empreendedor formular re
querimentodeaprovaçãodelicençaambientaljuntoàSEUMA,
alémdaautorizaçãoe/ouplanosprevistosnoscitadosartigos.
Art. 39  As atividades que não se enquadrarem em nenhum
doscritériosdefinidosnestecapítuloserãoisentasdelicencia
mentoambiental.§1ºNoscasosemquesefizernecessária
declaração de isenção emitida pelo órgão ambiental, deve o
requerentesesubmeteraprocedimentoespecíficonostermos
do§1º, art. 8º, dapresenteLei. §2º A isençãoprevistano
caputdesteartigonãoeximedaobrigaçãodeobterpreviamen
teadevida licençadepublicidadenoscasosemqueexistam
engenhosdepublicidadenolocal.


CAPÍTULOV
DOSPRAZOS


 Art. 40  Para atividades, obras ou empreendi
mentos serão adotados os seguintes prazos de validade das
licençasambientais:IALicençaPrévia–L.P.teráprazode03
(três) anospodendoser renovada por igual período; II A Li
cençade Instalação L.l. teráprazode04 (quatro)anos, po
dendoserrenovadaporigualperíodo;IIIALicençadeOpera
çãoL.O.teráprazode05(cinco)anos,salvoparaEstaçãode
TratamentodeEsgotoETE,LagoasdeEstabilizaçãoousimi
lares,queterãooprazode02(dois)anos.§1ºALicençapor
AutodeclaraçãoeaLicençaSimplificadaparaaconstruçãocivil
terãoomesmoprazodevalidadedoprevistonoincisoIIdeste
artigo. §2º ALicençaSimplificadaparaasatividades teráo
mesmo prazo de validade do previsto no inciso III do deste
artigo.§3ºCasotenhaalgumaalteraçãonasatividades,nas
obrasounosempreendimentos, nodecorrer doprazo de tais
licenças,asolicitaçãodealteraçãodeveseracompanhadade
memorial descritivo, justificativa listando tais modificações e
novosprojetosexecutivos,seforocaso.Art.41Arenovação
dasLicençasAmbientaisdeveráserrequeridacomantecedên
cia mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu
prazodevalidade,fixadonarespectivalicença,salvoaLicença
SimplificadaeporAutodeclaração,quedeverãoserrequeridas
comantecedênciamínimade60(sessenta)dias,ficandoestas
automaticamente prorrogadas até manifestaçãodo órgãomu
nicipal ambiental competente, desde que solicitada dentro do
prazoprevistonesteartigo.§1ºCasoointeressadoprotocole
opedidoderenovaçãoantesdovencimentodalicençaeapós
oprazoprevistonocaputdesteartigo,nãoterádireitoàprorro
gaçãoautomáticadevalidade.§2ºExpiradooprazodevali
dade da licença, sem que seja requerida a sua renovação,
ficarácaracterizadainfraçãoambiental,estandosujeitooinfra
tor às penas previstas em lei, observado o contraditório e a
ampladefesa.


CAPÍTULOVI

DAREGULARIZAÇÃODASATIVIDADESSEM
LICENCIAMENTO

 Art. 42 Os empreendimentos já instalados, em
instalaçãoouemoperação,semaslicençasambientais,pode
rão regularizarse obtendo, em caráter corretivo, as licenças
ambientaispertinentes,medianteacomprovaçãodeviabilidade
ambientaldoempreendimento.§1ºAdemonstraçãodaviabi
lidade ambiental do empreendimento dependerá da análise
pelo órgão municipal ambiental competente dos mesmos do
cumentos, projetos e estudos exigíveis para a obtenção da
licença ambiental correspondente. § 2º  A continuidade do
funcionamento do empreendimento ou atividade concomitan
temente com o processo de licenciamento ambiental previsto
pelo caput dependerá de manifestação técnica favorável do
órgãoambientalmunicipal,comprevisãodascondiçõesedos
prazosparafuncionamentodoempreendimentoatéasuaregu
larização.§3ºApossibilidadedeconcessãodelicençaambi
ental,emcarátercorretivo,nãodesobrigaosempreendimentos
e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluido
res,bemcomodosquepossamcausardegradaçãoambiental
de obterem o prévio licenciamento ambiental, nem impede a
aplicação de penalidades pela instalação ou operação sem a
licença competente. Art. 43  A responsabilidade por infração
ambientaldecorrentedainstalaçãooudaoperaçãodeempre
endimentoouatividadesemaslicençasambientaiscorrespon
dentesseráexcluídapeladenúnciaespontânea, seo infrator,
concomitantemente com a denúncia, formalizar pedido de li
cenciamento ambiental, em caráter corretivo, e demonstrar a
viabilidadeambientaldoempreendimento,obtendoalicença.§
1º  Não se considera espontânea a denúncia apresentada
apóso iníciodequalquerprocedimentoadministrativooume
didadefiscalizaçãorelacionadoscomoempreendimento.§2º
Adenúnciaespontânea,naformadocaput,nãoexcluiares
ponsabilidadeadministrativapelasdemaisinfraçõescometidas
emdecorrênciadainstalaçãoouoperaçãodoempreendimento
ouatividade.

CAPÍTULOVII
DASTAXAS

 Art.44OsvaloresdastaxasdeLicenciamento
Ambiental para atividades, obras e empreendimentos são
aquelesprevistosnoCódigoTributárioMunicipal.Art.45Para
renovação de licençaambiental será cobrado o valor da taxa
deconcessãodarespectivalicença.ParágrafoÚnicoVencida
a licençaambiental semo respectivopedidode renovação, o
interessadodeverárequerernovalicençaambiental,cujocusto
operacionalobservaráosseguintescritérios:ISerácobradoo
valordataxadarespectivalicençaacrescidode50%(cinquen
taporcento)casoorequerimentoderegularizaçãosejaproto
colado até 30 (trinta) dias após vencida a licença; II  Será
cobrado o valor da taxa da respectiva licença acrescido de
100% (cem por cento) caso o requerimento de regularização
sejaprotocoladoaté60(sessenta)diasapósvencidaalicença;
III  Passados mais de 60 (sessenta) dias do vencimento da
licença, aplicamse os critérios de regularização de licença
ambientalprevistosnestaLei.Art.46Adefiniçãodovalordas
taxasqueserãocobradasparaexpediçãodelicençaambiental
para regularização de atividades, obras e empreendimentos,
sujeitas ao licenciamento ambiental, em funcionamento sem
licença,obedeceráaosseguintescritérios: I Emcasodeex
pediçãodelicençaambientalpararegularizaçãodeatividades,
obrasouempreendimentos,sujeitosaoLicenciamentoAmbien
talRegularqueestejamem instalaçãoou funcionamentosem
licença,ovalorcobradoatítulodelicenciamentocorresponderá
aodobrodasomaalgébricadovalorcorrespondenteaoreque
rimentodeLicençaPréviaLP,daLicençadeInstalação–LIe
da Licença de Operação  LO, quando necessária; II  Para
regularizaçãodeatividades,obrasouempreendimentos,sujei
tosaoLicenciamentoAmbientalSimplificadoouporAutodecla
ração,serácobradoodobrodovalorprevistoparaaexpedição
daLicença.

CAPÍTULOVIII
DACOMPENSAÇÃOAMBIENTAL

 Art.47Ficainstituídoomecanismodacompen
sação ambiental para os efeitos de impactos ambientais não
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mitigáveis,comônusparaoempreendedor,aserdefinidopor
ocasiãodolicenciamentoambientaldosempreendimentosque
causem significativo impacto ao meio ambiente, bem como
paraaefetivareparaçãodeprejuízoambientalespecíficocau
sadoporatividadedesenvolvidaouaserdesenvolvida.§1º 
Parafinsdefixaçãodacompensaçãoambiental,emobediência
aoartigo36daLein°9.985,de18dejulhode2000,noscasos
delicenciamentoambientaldeempreendimentosdesignificati
vo impactoambiental,assimconsideradospeloórgãoambien
talcompetente,comfundamentoemEstudodeImpactoAmbi
ental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é
obrigadoaapoiara implantaçãoemanutençãodeunidadede
conservação do Grupo de Proteção Integral e Sustentável
através do pagamento da compensação ambiental. § 2º  O
cálculodacompensaçãoambientalsedarácombasenoGrau
de ImpactoAmbientaldeterminadopelametodologiaestabele
cida através do Decreto Federal n° 6.848, de 14 de maio de
2009.§3ºOValorMonetáriodoEmpreendimentoseráinfor
madopeloempreendedoredeverásercalculadocombaseno
índice de custo do setor da construção civil  CUB, fornecido
peloSindicatodaIndústriadaConstruçãoCivilSINDUSCON/
CE.vigentenomêsanteriordaconcessãodalicença.§4ºO
empreendedor,casonãoconcordecomocustodaobradeter
minado de acordo com o parágrafo anterior, deve apresentar
orçamentopróprio,assinadoportécnicolegalmentehabilitado,
acompanhado de comprovação de responsabilidade técnica,
emitidapelo respectivo conselho, justificativodemonstrandoo
custo mais baixo, cabendo ao órgão licenciador analisar e
julgar tal recurso. § 5º  O prazo para o pagamento do valor
correspondente à compensação ambiental de atividade ou
empreendimento licenciado pelo órgão municipal ambiental
competentenãopoderásersuperioraodarespectivaimplanta
ção, ficandoaemissãodo“habitese”condicionadaàverifica
çãodesuaintegralsatisfação.§6ºOórgãolicenciadorconsi
derará,paraefeitodecálculodovalordacompensaçãoambi
ental,oscustosdestinadosàmitigaçãodos impactoseàme
lhoriadaqualidadeambiental,desdequeprevistosna legisla
çãoambiental.§7ºOsinvestimentosdestinadosàelaboração
eà implementaçãodosplanos,programaseaçõesnãoexigi
dospela legislaçãoambiental,masestabelecidosnoprocesso
delicenciamentoparamitigaçãoemelhoriadaqualidadeambi
ental,nãointegrarãooscustosparaocálculodacompensação
ambiental, mas serão deduzidos do valor cobrado a título da
compensação.Art. 48 A compensaçãoambiental,no âmbito
da Política Municipal do Meio Ambiente de Fortaleza, será
fixada por meio da celebração de Termo de Compromisso,
aplicandose subsidiariamente o disposto na Lei Federal n°
7.347,de24de julhode1985.ParágrafoÚnico O termode
compromissotemporobjetivodeterminarovaloreomeiopelo
qualoempreendedordevecumpriraobrigaçãodecompensa
çãoambientalporrelevantesimpactosambientaisocasionados
pela implantação/operação de atividade ou empreendimento
sujeitoàobtençãodelicençaambiental.Art.49Ematividades
ou empreendimentos implantados, em implantação ou que
venhamaser instaladossemocorrespondente licenciamento
ambiental,ovalordacompensaçãoambientalseráestabeleci
donorespectivoprocedimentode licenciamentopararegulari
zação,observandoseodispostonosarts.42e43destaLei.

CAPÍTULOIX
DACOMPENSAÇÃOAMBIENTAL

 Art.50 SeráexpedidaaAutorizaçãoAmbiental
Especial para as atividades e empreendimentos que não se
enquadraremnas licençasconstantesnosCapítulosII, IIIe IV
destaLei.Art.51AAutorizaçãoAmbientalEspecialteráprazo
denomáximo01(um)ano,ou,casonecessário,acritérioda
SecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbientede forma
fundamentada,emrazãodapeculiaridadedoempreendimento,
serrenovadoesteprazoporigualperíodo.

CAPÍTULOX
DISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS

 Art.52Oórgãoambientalcompetente,median
tedecisãomotivada,poderámodificaroscondicionanteseas

medidasdecontroleeadequação,suspenderoucancelaruma
licençaexpedida,quandoocorrer:IViolaçãoouinadequação
dequaisquercondicionantesounormaslegais;IIOmissãoou
falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da licença; III  Superveniência de graves riscos
ambientais e de saúde. Art. 53  A SEUMA poderá, mediante
parecer técnico que embasedecisãomotivada, assegurado o
princípio do contraditório, modificar as medidas de controle e
deadequaçãodoempreendimentooudeterminardispensaou
complementação dos estudos apresentados, sempre no inte
ressedaproteçãoambiental.Art.54Asatividadesconstantes
noAnexoI,destaLei,deverãoobservarsuasnormasecritérios
declassificaçãoparafinsdelicenciamentoambiental.Art.55
No licenciamento de atividades, obras ou empreendimentos,
deve constar despacho e/ou parecer, atestando a adequabili
dadedaatividadeaosistemaviárioeaozoneamentodeacor
do com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor
Municipal. Art. 56  O órgão municipal ambiental competente,
mediantedecisãomotivada, poderámodificar os condicionan
teseasmedidasdecontroleeadequaçãonoscasosdesuper
veniência de novos riscosambientais e de saúde, bemcomo
suspenderoucassarumalicençaexpedida,quandoocorrer:I
Violaçãoou inadequaçãodequaisquercondicionantesounor
mas legais; II  Omissão ou falsa descrição de informações
relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Art. 57 
Noscasosemqueos requerimentossubmetidosàaprovação
apresentarempendênciassanáveis,deveráointeressadosolu
cionálas no prazo máximo 30 (trinta) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, podendo, excepcionalmente, ser
prorrogado, se solicitado com a devida justificativa. Parágrafo
ÚnicoA inexistênciademanifestaçãodoempreendedorden
tro do prazo mencionado no caput deste artigo resultará no
arquivamentodoprocesso.Art.58Osrequerimentosapresen
tadoscomdeficiênciadocumentalserão liminarmente indeferi
dosearquivadosantesdeseremsubmetidosaqualqueranáli
se. Parágrafo Único  Os interessados serão notificados do
indeferimentodoprocessopordeficiênciadocumental,poden
do apresentar recurso ao chefe da Coordenaria responsável
pelaanálisedoprocesso,noprazode02(dois)diasúteis.Art.
59  O No Licenciamento Ambiental dos empreendimentos
sujeitos ao EIA/RIMA é obrigatória a realização deAudiência
Pública,disciplinadaem leiespecífica.§1º OPoderPúblico
MunicipalpublicaráEditalnoDiárioOficialeemjornaldegran
de circulação local, comunicando a realização da Audiência
Pública,comnomínimo15(quinze)diasúteisdeantecedência.
§2º Constarádoeditalmencionadono§1ºdesteartigo: I 
Data,localehoradaaudiência;IIEndereçocompletodolocal
ondeseencontraoEIA/RIMAàdisposiçãodosinteressados.§
3ºCorrerãoporcontadoproponentedoprojetotodasasdes
pesas referentes à realização da audiência pública. § 4º  A
AudiênciaPúblicaobedecerá, alémdasnormasestabelecidas
pelaLegislaçãoFederalpertinente,asseguintescondições:I
Preliminarmente será obrigatória a leitura e apresentação do
projetoemanálise,quedeverá:a)Serapresentadopelaequipe
técnica responsável pela elaboração do EIA/RIMA; b) Conter
informações a respeito da área de influência do projeto; c)
Utilizar linguagem acessível, ilustrada por mapas, gráficos e
demaistécnicasdecomunicaçãovisual,demodoquesepos
sam entender e analisar os impactos, bem como as conse
quências ambientais de sua implantação; II  No processo de
discussão devese analisar, preferencialmente, as questões e
implicações técnicas socioambientais do projeto. Art. 60  Os
EquipamentosPúblicospertencentesàPrefeituraMunicipalde
Fortaleza, considerados potencialmente poluidores, que já
venhamoperandoequenãopossuamlicençaambiental,pode
rãotersuasituaçãoregularizadacombaseemprocessoespe
cífico deAuditoriaAmbiental. Art. 61  Aplicase a legislação
federal como norma geral nas hipóteses não reguladas pela
presenteLei.Art.62 EstaLeiComplementar entraemvigor
na data da sua publicação, ficando revogados o artigo 10 da
Lein°8.692,de31dedezembrode2001,aLein°8.738,de10
julhode2003,easdemaisdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em15dejulhode
2015.
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ANEXOI


CLASSIFICAÇÃODASATIVIDADESSEGUNDOSEUPOTENCIAL
POLUIDORDEGRADADORPPD





ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO

Postodeabastecimento(álcoolcarburante,gasolinaedemaisDerivadosdorefinodopetróleo).(III) A LicençaAmbientalRegular
Posto de abastecimento com atividades agregadas (Restaurante, Loja de Conveniência, Loja de peças
automotivas)(III)

A LicençaAmbientalRegular

Comércioatacadistadeprodutoseresíduosdeorigemvegetaleanimalembruto,parafinstêxteis(algo
dãoemcaroço,juta,sisal,lã,peles,crinas,ecerdasanimais).

A LicençaAmbientalRegular

Comérciovarejistadegásliquefeitodepetróleo(GLP) M LicençaAmbientalSimplificada





ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
Hipermercado M LicençaAmbientalSimplificada
Supermercado M LicençaAmbientalSimplificada





ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO

Comércioatacadistadematerialdeconstrução(cal,cimento,gesso,areia,pedraseartigosdecerâmica,
deplásticoedeborracha,sanitários,etc.).

A LicençaAmbientalRegular





ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO

ServiçodeMarcenaria A LicençaAmbientalRegular
Higiene,limpeza,eoutrosserviçosexecutadosemprédiosedomicílios(dedetização,desinfecção,desrati
zação,tratamentodepiscinas,manutençãodejardins,etc.).

M LicençaAmbientalSimplificada

Tingimentoeestamparia(“silkscreen”,serigrafia.etc.). A LicençaAmbientalRegular
Instalação,reparaçãoemanutençãodeequipamentosdesegurançaecombateaincêndio. A LicençaAmbientalRegular




ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
Reparaçãodeartigosdeborracha,decouro,depeleedeartigosdeviagem(sacolasmalas,casa
cos,sombrinhas,etc.).Exclusive,reparaçãodecalçados.

M LicençaAmbientalSimplificada

Serviçosfunerários(TANATOPRAXIA) A LicençaAmbientalRegular




ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
Empresadeconstruçãocivilcomalmoxarifadoepátiodemaquinário,comserviçosdeoficinae/ou
lavagem.

A LicençaAmbientalRegular

Concessionáriadeveículos. A LicençaAmbientalRegular
Comérciodepeçaseacessóriosparaveículoscomoficinamecânicaespecializada(freios,eoutros),
eletricidade.

A LicençaAmbientalRegular

Oficinamecânicageralparaautomóveis.Inclusivepinturaelanternagem. A LicençaAmbientalRegular
Oficinamecânicaespecializadaparaautomóveis(eletricidade,freioseoutros). A LicençaAmbientalRegular
Oficinamecânicaeelétricaparaveículospesados. A LicençaAmbientalRegular
Concessionáriademotocicletas. A LicençaAmbientalRegular
Reparaçãoemanutençãodetricicloseciclomotores–oficina. A LicençaAmbientalRegular
Transporte rodoviário de passageiros. Incluindo garagem e/ou serviços de oficina e/ou lavagem.
(Transportecoletivo,excursão,escolar,etc.)

A LicençaAmbientalRegular

Empresadeônibusinterurbano.Incluindogarageme/ouserviçosdeoficinae/oulavagem. A LicençaAmbientalRegular
Transportedecargaemgeral–escritório/garagem/depósito,comserviçosdeoficinae/oulavagem. A LicençaAmbientalRegular
Transporterodoviáriodeprodutosperigososescritório/Garagemcomdepósito. A LicençaAmbientalRegular
Transportedemudança–Incluindogarageme/ouserviçosdeoficinae/oulavagem. A LicençaAmbientalRegular
AgênciadeViagemEscritórioegaragem. M LicençaAmbientalSimplificada
Locação de máquinas e equipamentos agrícolas, desde que apresentem serviços de oficina e/ou
lavageme/ouguarda.

A LicençaAmbientalRegular

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil, desde que apresentem
serviçosdeoficinae/oulavagem.

A LicençaAmbientalRegular


Serviçosdevigilância,segurançaeinvestigaçãocomgaragem,desdequeapresentemserviçosde
oficinae/oulavagem.

A LicençaAmbientalRegular

Capotaria. M LicençaAmbientalSimplificada
Reformadoradebaterias. A LicençaAmbientalRegular
Serviçosdelavagemelubrificaçãodeveículos. A LicençaAmbientalRegular
Reparação,manutençãoeinstalaçãodemáquinaseaparelhosoficina. A LicençaAmbientalRegular
Reparaçãoemanutençãodemotoresemáquinaselétricas. (geradores,alternadores,etc.)–ofici
nas.Excetoparaveículos.

A LicençaAmbientalRegular

Empresadetaxi–garagem.Desdequeapresenteserviçosdeoficinae/oulavagem. A LicençaAmbientalRegular
Serviço de guarda de veículos (estacionamento comercial) – Horizontal, desde que apresentem
serviçosdeoficinae/oulavagem.

A LicençaAmbientalRegular

ServiçodeguardadeveículospesadosmovidosaDiesel(caminhões,ônibus,outros) A LicençaAmbientalRegular
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Serviçodeguardadeveículos(estacionamentocomercial)–Vertical,desdequeapresentemservi
çosdeoficinae/oulavagem.

A LicençaAmbientalRegular

ServiçodeguardadeveículospesadosmovidosaDiesel(caminhões,ônibus,outros) A LicençaAmbientalRegular
Serviçodeguardadeveículos(estacionamentocomercial)–Vertical,desdequeapresentemservi
çosdeoficinae/oulavagem.

A LicençaAmbientalRegular

Empresaprestadoradeserviçolimpafossa. A LicençaAmbientalRegular
Autoescola,desdequeapresentemserviçosdeoficinae/oulavagem. A LicençaAmbientalRegular
Limpezaurbana(coletadelixo)–Garageme/ouoficina. A LicençaAmbientalRegular





ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO

Hospital. A LicençaAmbientalRegular
Maternidade. A LicençaAmbientalRegular
Hospitaldedoençasinfectocontagiosas. A LicençaAmbientalRegular
Unidadehospitalardeurgênciaeemergência A LicençaAmbientalRegular
Serviçodelaboratório(Radiologia,Radioterapia,cintilografiaeoutros.).Exclusiveradiologiacomresulta
dosdigitaiseserviçosdequimioterapiaehormonioterapia.

A LicençaAmbientalRegular

Hospitalpsiquiátrico. A LicençaAmbientalRegular
Serviços veterinários (Clínica para animais, serviços de imunização, vacinação e tratamento de pelo e
unhas,serviçodealojamentoealimentaçãoparaanimaisdomésticos.Exclusivebanhoetosa)

A LicençaAmbientalRegular


Hospitalveterinário. A LicençaAmbientalRegular




ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
Abastecimentodeáguaeesgotamentosanitário(EstaçãodeTratamento/Reservatóriod’água) A LicençaAmbientalRegular




ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
Produçãoartesanaldeconservasdefrutaselegumes,inclusiveconcentradosdesucos M LicençaAmbientalSimplificada
Processamento,preservaçãoeproduçãodeconservasdefrutas. M LicençaAmbientalSimplificada
Processamento,preservaçãoeproduçãodeconservasdeLegumeseoutrosvegetais. M LicençaAmbientalSimplificada
Produçãodesucosdefrutaselegumes. M LicençaAmbientalSimplificada
Refinodeóleovegetal M LicençaAmbientalSimplificada
Refinoparareaproveitamentodeóleovegetal–filtragem M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeprodutosdelaticínios. A LicençaAmbientalRegular
Preparaçãodoleite. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãoartesanaldebalas,caramelos,bombonsechocolates. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãoartesanaldemassasebiscoitos M LicençaAmbientalSimplificada
Preparaçãoartesanaldeespeciariasecondimentos. M LicençaAmbientalSimplificada
Preparaçãodeespeciarias,molhos,temperosecondimentos. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodedocesemmassas,pastaouemcalda M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodevinagres M LicençaAmbientalSimplificada
Refinação,moagemepreparaçãodesaldecozinha. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãoartesanaldelicoreseaperitivos. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãoderedes,semtinturaria. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeestopa,demateriaisparaestofoerecuperaçãoderesíduostêxteis. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodesacosdetecidoedefibrastêxteis. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeartefatosdetapeçaria M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeartefatosdecordoaria(cordas,cabos,cordões,barbantes,etc.). M LicençaAmbientalSimplificada
Confecçãodeartefatosde lonaede tecidosdeacabamentoespecial (toldos,barracas, velames,
capasecapotasparaveículos,etc.).

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodeartefatosdecouro.Exclusivebolsas,valiseseoutrosparaviagem. M LicençaAmbientalSimplificada
Aparelhamentodecouro–raspagem,pinturaeprensagem. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodebolsas,pastasdecouro,portanotas,portaníqueis,portadocumentosesemelhan
tesdecouroepeles.

A LicençaAmbientalRegular

Fabricaçãodecalçadosdecouroeassemelhados A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodetênisdequalquermaterial. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodecalçadosdeplástico. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodecalçadosdetecido. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodecalçadosdeborracha. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodecalçadosparadançaeesporte. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeesquadriasdemadeiraedepeçasdemadeiraparainstalaçõesindustriaisecomer
ciais,madeirasparabalcões,bancadas,etc.Exclusivemóveis.

A


LicençaAmbientalRegular


Tanoaria e fabricação de artefatos demadeira arqueada (barris, dornas, tonéis, pipas, batidores,
aduelas).

A LicençaAmbientalRegular

Fabricaçãodeembalagemdemadeira. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricação de artigo de madeira para uso doméstico, comercial e Industrial (tábuas para carne,
rolosparamassas,prendedorespararoupas,estojosparajoias,talhereseoutrosartigos).

A LicençaAmbientalRegular


Fabricaçãodemolduraseexecuçãodeobrasdetalha(moldurasdemadeiraparaquadroseespelho,
imagens,figuras,objetosdeadorno,etc.).

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco, xaxim e palha trançada (peneiras, cestos, jacás,
esteiras,palhapreparadaparacigarros,etc.)Exclusivemóveisechapéus.

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodeartefatosdecortiça(rolhas,lâminas,grânulos) M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeurnasecaixõesmortuários. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãoartesanaldefitoterápicosparausohumano. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeembalagensdepapel,papelão,cartão,ecartolina, inclusivea fabricaçãodepapelão
corrugado.

M LicençaAmbientalSimplificada
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Fabricaçãodeartefatosdepapel,papelão,cartolinaecartãoparaescritório. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodefitaseformulárioscontínuos,impressosounão. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeartefatosdepapelão,cartolina,pastademadeiraoufibraprensada(lençoseguarda
naposdepapel,bandeirolas,forminhas,copos,confetes,pratosesemelhantes,carretéis,tubetesco
nicais,espátulas,tubosparacardasesemelhantes.).

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodepeçaseacessóriosconfeccionadosempapel,papelão,cartão,ecartolinaparamáqui
nasemeiosdetransporte.

M LicençaAmbientalSimplificada


Ediçãoeimpressãodejornais. A LicençaAmbientalRegular
Ediçãoeimpressãodeperiódicos(revistas,figurinos,almanaques,etc.). A LicençaAmbientalRegular
Ediçãoeimpressãodelivrosemanuais. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodematerialimpressoparausodiverso.Exclusive,livros. A LicençaAmbientalRegular
Impressãotipográfica,litográficae"offset". A LicençaAmbientalRegular
Produçãodematrizesparaimpressão. A LicençaAmbientalRegular
Manipulaçãodeprodutosfarmacêuticos–Laboratório. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeprodutosfarmacêuticoshomeopáticosefitoterápicos. A LicençaAmbientalRegular
FabricaçãodeProdutosMédicos,hospitalareseodontológicos. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeprodutosdeperfumaria–manipulação. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodevelas. M LicençaAmbientalSimplificada
Recondicionamentodepneumáticos(recauchutagem). A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeartefatosdiversosdeborracha. A LicençaAmbientalRegular
Fabricação de artefatos de material plástico para embalagem e acondicionamento (sacos, caixas,
garrafas,frascos,tampas,rolhas,etc.).

A LicençaAmbientalRegular


FabricaçãodeArtefatosdeMateriaisPlásticosparausoPessoaleDoméstico,reforçadoounãocom
fibradevidro

A LicençaAmbientalRegular

Fabricaçãodeartigosdefibraelãdevidro. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeestruturasprémoldadasdecimentoarmado(postes,estacasvigas,dormentes,etc.) A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeartefatosdecimentosparaconstrução(tijolos,lajotas,ladrilhos,canos,manilhas,etc.) A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodepeçaseornatosdegessoeestuque(calhas,cantoneiras,sancas,fibrõesesemelhan
tes.)

A LicençaAmbientalRegular

Aparelhamento de pedras para construção (meiosfios, paralelepípedos, pedras lavradas e marroa
das,etc.)

A LicençaAmbientalRegular

Execuçãodetrabalhosempedras(emmármore,granito,ardósia,alabastro,etc.).Inclusive,artístico. A LicençaAmbientalRegular
Preparaçãodeconcretoeargamassa.Preparaçãodematerialdeconstrução. A LicençaAmbientalRegular
FabricaçãodeTubosdeAçocomCostura. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeesquadriasdemetal(portasdeaço,grades,portões,basculantesesemelhantes.). A LicençaAmbientalRegular
FabricaçãodeEsquadriasdeAlumínioportas,grades,basculantesesemelhantes A LicençaAmbientalRegular
Serviçosdegalvanotécnica (cobreagem,cromagem,douração,estanhagem,zincagem,niquelagem,
prateação,chumbagem,esmaltagem,etc.).

A LicençaAmbientalRegular

Serviçosindustriaisdeusinagemesoldas. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeartefatosdeserralheriaartística(vitrais,esculturaseoutros.). M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeantenasparatransmissõeserecepçãodeimagemesom. A LicençaAmbientalRegular
FabricaçãodeArtigosÓpticos M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodecronômetroserelógios. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodemóveisdemadeiraoucomsuapredominância. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodemóveisdevimeejuncooucomsuapredominância. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodemóveisdemetaloucomsuapredominância. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodemóveisdematerialplásticooucomsuapredominância. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeartefatosdecolchoaria(colchões,travesseiros,almofadas,edredons,etc.). M LicençaAmbientalSimplificada
Lapidaçãodepedraspreciosasesemipreciosas. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeartigosdeourivesariaejoalheria. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodejoias. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodebijuterias M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeartefatoseequipamentosparacaça,pesca,eesportes. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodebrinquedosejogosrecreativos. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricação de artefatos de escritório (canetas, lápis, lapiseiras, carimbos, almofadas, cargas para
canetas,lâminasp/lápiselapiseiras,borrachas,corretores,fichários,portacanetas,etc.).Exclusive,
demetaledepapelepapelão.

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodeaviamentosparacostura(botões,colchetesdegancho,depressão,fechoéclair,fivelas,
alfinetes,agulhas,ilhoses,etc.).Exclusive,acessórios.

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodevassouras,broxas,pincéis,escovaseespanadores.
Exclusive,parahigienepessoal.

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodemedalhasetroféus. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodeartefatosescolares(giz,globosgeográficos,figurasgeométricas,quadrosnegros,etc.).
Exclusive,livrosematerialescolarimpresso.

M LicençaAmbientalSimplificada


Fabricaçãodesombrinhas,deguardachuvasedeguardasóis. M LicençaAmbientalSimplificada
Fabricaçãodepainéiseplacasparapropagandaesinalização. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodeprodutosparahigienepessoal. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodepersianaseartefatosdomobiliário. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodebancoseestofadosparaveículos.Exclusive,capasecapotas. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodegelo. A LicençaAmbientalRegular
Reciclagemdesucatametálica. A LicençaAmbientalRegular
Reciclagemdesucatanãometálica. A LicençaAmbientalRegular
Fabricaçãodecigarro,charutos,cigarrilhaseoutrasatividadesdebeneficiamentodefumo. M LicençaAmbientalSimplificada
Reparaçãooumanutençãodemáquinas,aparelhoseequipamentosindustriais. A LicençaAmbientalRegular
Lavanderiae/outinturariaindustrial. A LicençaAmbientalRegular




ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
AterroSanitário. A LicençaAmbientalRegular
Tratamento de Resíduos Perigosos resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos químicos e
outros.

A LicençaAmbientalRegular

Sepultamento(horizontal). A LicençaAmbientalRegular
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Sepultamento(vertical). A LicençaAmbientalRegular
Crematório. A LicençaAmbientalRegular





ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO

TerminalRodoviáriodeCargas. A LicençaAmbientalRegular






ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO

Canalização,represamentodeRios,Riachos,açudeseLagoas A LicençaAmbientalRegular
Drenagem,TerraplanagemePavimentaçãodeVias A LicençaAmbientalRegular
ConstruçãodeTúneis,ViadutosePontes A LicençaAmbientalRegular
Loteamento A LicençaAmbientalRegular




ATIVIDADE PPD PROCEDIMENTO
EstaçãodeRádioBaseparatelefoniamóvel A LicençaAmbientalRegular
Estaçãorepetidoradesinaldeinternetviarádio–Sistemadetelecomunicações M LicençaAmbientalporAutodeclaração
ImplantaçãodeAntenasdeTelecomunicações A LicençaAmbientalRegular
Canalizaçãoparacabeamentodefibraótica M LicençaAmbientalporAutodeclaração


ANEXOIIFICHADECARACTERIZAÇÃOPARACONSTRUÇÃOCIVIL


ATENÇÃO!

OprocessodeLicenciamentonãopoderáserabertosemocorretopreenchimento.
ÉexpressamenteproibidoqualquertipodeintervençãoemÁreadePreservaçãoPermanente.

Deveráserobservadarigorosamenteaformataçãodesteformulário,nãosendopermitidaqualquerinclusão,exclusãooualteração
decampos,sobpenadenãoaceitaçãododocumento.

FICHADECARACTERIZAÇÃOPARACONSTRUÇÃOCIVIL
1.IDENTIFICAÇÃODOEMPREENDEDOR
RazãoSocial:
NomeFantasia:
AtividadePrincipal: CNPJ:
Endereço:
Bairro: PontodeReferência:
Responsávelpelaempresa: Telefone(s):
Email:
Microempresa:  SIM  NÃO
2.IDENTIFICAÇÃODOEMPREENDIMENTO
Endereço(rua,av.,rod.):
Bairro: Número: Complemento:
ÁreaTerreno: ÁreaConstruída:
PeríododeFuncionamento: NºdeFuncionários:
CoordenadasGeográficas(UTM)*:
BaciaHidrográfica*:
Altura/Gabarito: N°ProcessodeAlvarádeConstrução*:
3.FONTEDEABASTECIMENTODEÁGUA
 RedePública  PoçodeCaptação  Reutilização
 Outro(Especificar):
4.SISTEMADEESGOTAMENTOSANITÁRIO
 RedePública  Fossa Séptica Vala de

Infiltração  FossaSépticaSumidouro
 ETE(EstaçãodeTratamentodeEsgoto)
 Outro(Especificar):
 


5.FONTEGERADORADEEMISSÃOATMOSFÉRICA
Origemdasemissões:
SistemadeControleUtilizado:
6.FONTEGERADORADEEMISSÃOSONORA
Origemdasemissões:
HoráriodeFuncionamento:
7.RESÍDUOS
AutorizaçãoparaDemoliçãoemitidapelaSecretariaRegionalePlanodeGerenciamento
deResíduosdaDemoliçãoPGRSD  Sim  Não
PlanodeGerenciamentodeResíduosdaConstruçãoCivil–PGRSCC(Obrigatório) N°Cadastro*:
8.DACOBERTURAVEGETAL
 Nãohaverásupressãodeárvores.
 Haverásupressãodeaté9(nove)árvores.1

(1)NestecasoapresentarAutorizaçãoparaCortedeÁrvoresemitidapelarespectivaSecretariaRegional.


Haverásupressãode10oumaisárvores.2
(2)Nestecasoapresentar:PlanodeManejodaFloraedaFaunaePlanodeGerenciamentodosResíduosdasupressão
vegetal.

9.JUSTIFICATIVADAIMPLANTAÇÃODOPROJETO
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10.TECNOLOGIAUTILIZADANAOBRA




11.OUTROSASPECTOSENVOLVIDOS











CamporeservadoparapreenchimentodaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbienteSEUMA
ADEQUABILIDADE

PORZONEAMENTO(classificação,adequabilidade) PORCLASSIFICAÇÃOVIÁRIA(classificação,adequabilidade)
   
DeliberaçãoNormativa/Lei:
OBS:










DECLARAÇÃO
Declaroqueasinformaçõesacimasãoverdadeiras,sobpenasdaLei(Art.69AdaLeiFederalnº9605/1998c/cArt.82doDecreto

Federalnº6514/2008).


“Art. 69A da Lei Federal nº 9605/1998: Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro
procedimentoadministrativo,estudo, laudoourelatórioambiental totalouparcialmente falsoouenganoso, inclusiveporomissão
(IncluídopelaLeinº11.284de2006):
Pena–Reclusão,de3(três)a6(seis)anos,emulta”;

“Art.82doDecretoFederalnº 6514/2008:Elaborar ouapresentar informação, laudoou relatórioambiental total ouparcialmente
falsoouenganoso,inclusiveporomissão,sejanossistemasoficiaisdecontrole,sejanolicenciamento,naconcessãoflorestalou
emqualqueroutroprocedimentoadministrativoambiental:
MultadeR$1.500,00(milequinhentosreais)aR$1.000.000,00(ummilhãodereais)”.




Fortaleza,_____________de_________________________de____________.



__________________________________
NomedoEmpreendedor




__________________________________
Assinatura


ANEXOIII–FICHADECARACTERIZAÇÃODASATIVIDADES

 
ATENÇÃO!

OPROCESSODELICENCIAMENTONÃOPODERÁSERABERTOSEMOCORRETOPREENCHIMENTO.
Deveráserobservadarigorosamenteaformataçãodesteformulário,nãosendopermitidaqualquerinclusão,exclusãooualteração

decampos,sobpenadenãoaceitaçãododocumento.
Éexpressamenteproibidoqualquertipodeintervençãoemáreadepreservaçãopermanente.

FICHADECARACTERIZAÇÃODASATIVIDADES
1.IDENTIFICAÇÃODOEMPREENDEDOR
RazãoSocial:
NomeFantasia: CNPJ:
Atividadeprincipal:
Endereço:
Bairro: PontodeReferência:
Responsávelpelaempresa: Telefone(s):
Email:
Microempresa  SIM  NÃO
2.IDENTIFICAÇÃODOEMPREENDIMENTO/ATIVIDADE
Endereço(rua,av.,rod.):
Bairro: Número: Complemento:
ÁreaTerreno: ÁreaConstruída:
HoráriodeFuncionamento: NºdeFuncionários:
Imóveldeesquina?  SIM  NÃO
CoordenadasdeLocalização: UTM(N): UTM(E):
3.ENDEREÇOPARAENVIODECORRESPONDÊNCIA
Destinatário:
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(nomedapessoaquevaireceberacorrespondência)/(vínculocomaempresa)
Endereço(rua,av.,rod.):
Bairro: Número: Complemento:
4.DESCRIÇÃODOEMPREENDIMENTO/ATIVIDADE
Descrevera(as)atividade(s)desempenhada(s)/serviço(s)realizado(s):






Descreverestruturafísica:







Máquinasutilizadasequantidade:






Subprodutosdoprocessoprodutivo:




Matériaprimautilizada:






Combustívelutilizadoparaqueima(casohaja):


Formadeacondicionamentodocombustível(carvão,madeira,diesel,outros.Casosejamadeira,especificála):



Possuichaminé? Quantidade:
Possuifiltrolavadordegases? Ofiltroficaligadodurantetodootempoqueachaminéestásendoutilizada?
Dequantoemquantotempoérealizadoamanutençãodofiltro?
Alturadachaminéemrelaçãoaotelhado:
5.FONTEDEABASTECIMENTODEÁGUA
 RedePública  PoçodeCaptação  Reutilização
 Outro(Especificar):
6.SISTEMADEESGOTAMENTOSANITÁRIO
 RedePública  FossaSépticaValadeInfiltração  FossaSépticaSumidouro
 ETE(EstaçãodeTratamentodeEsgoto)  Outro(Especificar):
7.FONTEGERADORADEEMISSÃOATMOSFÉRICA
Origemdasemissões:
SistemadeControleUtilizado:
8.FONTEGERADORADEEMISSÃOSONORA/RUÍDO
Origemdasemissões:
HoráriodeFuncionamento:
9.RESÍDUOS
 Perigoso  Saúde  Comum  Menor50kg/dia  Maior50Kg/dia

RESÍDUOSGERADOS QUANTIDADE EMPRESACOLETORA DESTINAÇÃOFINAL
   
   
   
   
10.OUTROSASPECTOSENVOLVIDOS










11.APRESENTARLAYOUTDOEMPREENDIMENTO(CROQUIDAESTRUTURAFÍSICA),INCLUINDOTODASASMÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE LEGENDAS, COM A POSIÇÃO APROXIMADA EM
RELAÇÃO ÀS DIVISÓRIAS DA EDIFICAÇÃO, CASO O ESPAÇO ABAIXO NÃO SEJA SUFICIENTE, ANEXAR EM FOLHA À
PARTE.
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ANEXOIVCÁLCULODONÚMERODEMUDASPARAREPLANTIONOSCASOSDESUPRESSÃOVEGETAL


PARAÁRVORESDEESPÉCIESEXÓTICAS
DAP(cm) NOVASMUDAS(unid.)PORARVORESUPRIMIDA

510 2/1
1020 3/1
2030 4/1
3050 7/1

Acimade50 10/1


PARAÁRVORESDEESPÉCIESNATIVAS
DAP(cm) NOVASMUDAS(unid.)PORÁRVORESUPRIMIDA

510 3/1
1020 6/1
2030 9/1
3050 15/1


PARARETIRADADEVEGETAÇAOARBUSTIVA

ÁREA(m²) NOVASMUDAS(unid.)PORÁREARETIRADA(m²)
Até60,00 1/15,00

De61,00a100,00 1/10,00
Apartirde101,00 1/5,00
















12.ENGENHODEPUBLICIDADE(painéis,letreiros,placaseoutros)
 SIM  NÃO
PossuiLicençadePropagandaePublicidade  SIM  NÃO
13. ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODOS OS AMBIENTES DA EMPRESA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS
ATRAVÉSDELEGENDAS.INCLUIRTAMBÉMREGISTROFOTOGRÁFICODAFACHADA.


 
CamporeservadoparapreenchimentodaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbienteSEUMA

ADEQUABILIDADE
ZONEAMENTO(classificação,adequabilidade) PORCLASSIFICAÇÃOVIÁRIA(classificação,adequabilidade)


   
DeliberaçãoNormativa/Lei:
OBS:







DECLARAÇÃO


Declaroqueasinformaçõesacimasãoverdadeiras,sobpenasdaLei(Art.69AdaLeiFederalnº9605/1998c/cArt.82doDecreto
Federalnº6514/2008).


“Art. 69A da Lei Federal nº 9605/1998: Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro
procedimentoadministrativo,estudo, laudoourelatórioambiental totalouparcialmente falsoouenganoso, inclusiveporomissão
(IncluídopelaLeinº11.284de2006):
Pena–Reclusão,de3(três)a6(seis)anos,emulta”;

“Art.82doDecretoFederal nº 6514/2008:Elaborar ouapresentar informação, laudoou relatórioambiental total ouparcialmente
falsoouenganoso,inclusiveporomissão,sejanossistemasoficiaisdecontrole,sejanolicenciamento,naconcessãoflorestalou
emqualqueroutroprocedimentoadministrativoambiental:
MultadeR$1.500,00(milequinhentosreais)aR$1.000.000,00(ummilhãodereais)”.




Fortaleza,_____________de_________________________de____________.



__________________________________
NomedoEmpreendedor




__________________________________
Assinatura
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 29 DE JUNHO DE 2007 Nº 13.604

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12.199-A DE 22 DE MAIO DE 2007 

Convoca a III Conferência da 
Cidade de Fortaleza e dá ou-
tras providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, VI, da 
Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO o que dispõe o 
art. 42 do Regimento da 3ª Conferência Nacional das Cidades, 
aprovado pela Resolução Normativa nº 04, de 06 de dezembro 
de 2006, do Conselho das Cidades. DECRETA: Art. 1º - Fica 
convocada a III Conferência da Cidade de Fortaleza, a se reali-
zar nos dias 21 e 22 de julho de 2007, em Fortaleza-Ce, sob a 
promoção e coordenação da Secretaria de Planejamento e 
Orçamento - SEPLA e da Fundação de Desenvolvimento Habi-
tacional de Fortaleza - HABITAFOR. Art. 2º - A III Conferência 
da Cidade de Fortaleza desenvolverá seus trabalhos a partir do 
lema “Desenvolvimento Urbano com Participação Popular e 
Justiça Social” e sob o tema “Avançando na Gestão Democráti-
ca das Cidades”, além de seguir os procedimentos e recomen-
dações constantes na Resolução Normativa nº 04, de 06 de 
dezembro de 2006, do Conselho das Cidades, publicada no 
Diário Oficial da União, nº 40 de 28 de fevereiro de 2007. Art. 3º 
- A Comissão Preparatória da III Conferência da Cidade de 
Fortaleza terá a seguinte composição: I - 07 (sete) representan-
tes do Poder Público, sendo: a) 01 (um) representante da Câ-
mara Municipal de Fortaleza - CMFOR; b) 02 (dois) represen-
tantes da Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLA; c) 
02 (dois) representantes da Fundação de Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR; d) 01 (um) represen-
tante da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza -
ETUFOR; e e) 01 (um) representante da Assessoria Institucio-
nal do Gabinete da Prefeita. II - 03 (três) representantes de 
Organizações Não-Governamentais, sendo: a) 01 (um) repre-
sentante do Instituto de Cidade; b) 01 (um) representante da 
Cearah Periferia; e c) 01 (um) representante do Centro de 
Defesa da Vida Herbert de Souza. III - 02 (dois) representantes 
de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores, sendo: a) 01 
(um) representante do Sindicato dos Contabilistas do Estado do 
Ceará; e b) 01 (um) representante da Central Única dos Traba-
lhadores do Estado do Ceará. IV - 01 (um) representante do 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imó-
veis, Administração e Locação de Mão de Obra em Flat’s, 
Shoppings Centers, Condomínios Residenciais e Comerciais 
do Estado do Ceará - SECOVI/CE. V - 05 (cinco) representan-
tes de movimentos sociais e populares, sendo: a) 01 (um) re-
presentante da Central Única das Favelas do Ceará -         
CUFA/CE; b) 01 (um) representante da Federação de Bairros e 
Favelas de Fortaleza - FBFF; c) 01 (um) representante da Cen-
tral de Movimentos Populares do Estado do Ceará - CMP; d) 01 
(um) representante do Movimento dos Conjuntos Habitacionais 
do Estado do Ceará - MCH; e) 01 (um) representante do Movi-
mento dos Conselhos Populares do Estado do Ceará - MCP. VI 
- 02 (dois) representantes de entidades profissionais e acadê-
micas, sendo: a) 01 (um) representante Rede Estadual de As-
sessoria Jurídica Universitária - REAJU; b) 01 (um) represen-

tante Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária - NAJUC. Art. 
4º - Fica instituída a Coordenação Executiva da III Conferência 
da Cidade de Fortaleza, que será composta dos seguintes 
membros: I - Hélio Alves Rodrigues (Comissão Fortaleza Bela - 
Gabinete da Prefeita) a quem caberá a função de Coordenador; 
II - Gledson Ribeiro de Oliveira (Comissão Fortaleza Bela - 
Gabinete da Prefeita); III - Maria Cristina Otoch Melo (Comis-
são Fortaleza Bela - Gabinete da Prefeita); IV - Genário Azeve-
do Ferreira (Secretaria de Planejamento e Orçamento - SE-
PLA); V - Aline Maria Costa Barroso (Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza S/A - ETUFOR); VI - Daniel Gonçalves 
Rodrigues (Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 
Fortaleza - HABITAFOR). Art. 5º - As despesas decorrentes da 
realização da III Conferência da Cidade de Fortaleza ocorrerão 
por conta dos recursos orçamentários próprios da Secretaria de 
Planejamento e Orçamento - SEPLA e da Fundação de Desen-
volvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. Art. 6º - 
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. GABI-
NETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de 
maio de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12210 DE 27 DE JUNHO DE 2007 

Institui a Comissão de Asses-
soramento e Controle do Pa-
trimônio Imobiliário Municipal - 
CAPI, vinculada à Secretaria 
de Administração do Município 
de Fortaleza, e dá outras provi-
dências. 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 
83, incisos VI e XXXII da Lei Orgânica do Município. CONSI-
DERANDO a necessidade de adotar urgentes providências 
para a conservação e salvaguarda do patrimônio imóvel muni-
cipal. CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizado o 
cadastro dos bens imóveis de propriedade do Município de 
Fortaleza, bem como a regularização imobiliária dos mesmos 
junto aos Cartórios de Registros e Notas desta Capital. CON-
SIDERANDO a necessidade de efetuar o levantamento dos 
bens imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, 
assim como identificar as pendências de ordem administrativa 
e judicial. CONSIDERANDO a necessidade de implantar um 
sistema de gestão eficiente dos respectivos bens, no intuito de 
efetuar um gerenciamento moderno que permita uma utilização 
mais eficiente ao fim público que se propõe. CONSIDERANDO 
a necessidade de se manter um controle administrativo e jurídi-
co sobre a forma de utilização dos referidos bens, objetivando 
a realização do inventário anual, conforme o art. 105, da Lei 
Orgânica do Município. CONSIDERANDO, ademais, a neces-
sidade de uniformizar os procedimentos administrativos e le-
gais relativamente aos bens imóveis que integram o patrimônio 
público municipal. DECRETA: Art. 1º - Fica criada a Comissão 
de Assessoramento e Controle do Patrimônio Imobiliário Muni-
cipal - CAPI, vinculada à Secretaria de Administração do Muni-
cípio de Fortaleza, com prazo de atuação de 22 (vinte e dois) 
meses, contados a partir de 1º de março de 2007. Art. 2º - A 
comissão ora instituída tem por objetivo dar continuidade ao 
trabalho de identificação e regularização dos bens imóveis 
pertencentes ao Município de Fortaleza. Art. 3º - Compete à 
Comissão de Assessoria e Controle do Patrimônio Imobiliário 
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>FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

TÍTULO I 
Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  

do Plano Diretor 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

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



160

C
O

N
S
E
LH

O
S

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
p

ac
tu

aç
ão

, d
e 

d
el

ib
er

aç
ão

 e
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

aç
ão

Si
st

em
a 

d
a 

p
o

lít
ic

a
>

>



161

P
LA

N
O

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
g

es
tã

o
 e

st
ra

té
g

ic
a

Si
st

em
a 

d
a 

p
o

lít
ic

a
>

>




  












    
   
  
   

     


      

       


        



      
           
     


      

        
      



        

        
      







 
      
      
         
        
      
         
         

     
   

        

       
       
         
 
         

      

 







       
      
      


 


  



             




















162

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



163

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



164

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



165

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



166

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



167

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



168

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



169

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



170

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



171

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



172

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



173

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



174

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



175

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>


 




   
   



 



    





       
        


         





       
  

       
        
 
          
  


          

    
   

 



         

         
         

       

       
   
      








     

 
   
   
 
    



 


   
         

      

   
      
         
          
    

   
        
       
       

       

        







    
   
   
    



 


           

      



       


 



       




 

               

   
       
       





        
       


  
       
      
     


       
      
    
 



176

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>


 
 
  
 

       

          





        

  



      
  
 



        
      

       
       

  
           

          


     


  
   
   

   
     
   
 


       

 
         



        







       
    





   
  
 
   


 







   
        
   


  


    
        
         
       








 
  
    
         

       









  



 
        
        

      
         



        

      
        







 


  



    
       
  
        
     







177

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>


 
 
cionais, instituições financeiras, visandoaoaprimoramentoda
políticamunicipaldedesenvolvimentoeconômico;III—identifi
carproblemas,buscarsoluçõesepropordiretrizesparaapro
moção do desenvolvimento econômico do Município; IV —
instituirgrupostemáticose/oucomissõesparaarealizaçãode
estudos, pareceres e análises dematériasespecíficas, objeti
vando subsidiar suas decisões; V — propor a realização de
fóruns,semináriosoureuniõesespecializadas,comointuitode
ouvir a comunidade sobre os temas de sua competência,
quandofornecessário;VI—identificaredivulgaraspotenciali
dadeseconômicasdoMunicípiodeFortaleza,bemcomopro
por diretrizes para a atração de investimentos; VII — propor
projetos,planoseaçõesemproldodesenvolvimentoeconômi
codoMunicípio;VIII—aprovaroseuregulamento interno; IX
—exerceratividadescorrelatasnaáreadesuaatuação.


CAPÍTULOII

DACOMPOSIÇÃO


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

CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


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







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


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







Dispõesobreaorganizaçãoea
estrutura administrativa do
PoderExecutivoMunicipaledá
outrasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR:

TÍTULOI
DISPOSIÇÕESPRELIMINARES


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

DOM n. 14.429/2014



178

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>



179

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>


 
 
         


        
          
        

  
          

         

       

       
 

        

  
 
         


         
       
        
        

 
 
         

       
      
       









    
   
    



 

        


       









 
   
      


       








 
       

       



    

      
      








  

      

        

       
       



        


        
        

      
 



  
       








       
        


         





        









         



        

        


  










180

S
IS

TE
M

A
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
E
N

TO
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

tã
o

 e
st

ra
té

g
ic

a
Si

st
em

a 
d

a 
p

o
lít

ic
a

>
>


 
 
 

       
         
        

       
 

       
   
        
  
         

       


 
        



        






       
         




 



    

      


         
      


       
     
  
       
     








         

        
      
  
       
       
    

 



 






 











    


    
    
    
  
    
    



 
     

   
      
       
   
          


         
       



       
          
        


 

       



          
             
          




         
       

   








    

   
    
   
     




181

O
U

TR
O

SFORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIII FORTALEZA, 06 DE MARÇO DE 2006 Nº 13.280

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11986 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2006 

Cria o Parque Natural Munici-
pal das Dunas de Sabiaguaba, 
localizado no bairro da Sabia-
guaba, Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará e dá outras 
providências. 

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 76, VI, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, face ao que determina o art. 22, da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, e o art. 2º, do Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002, bem como ao disposto no Processo nº 
9645/06. CONSIDERANDO os estudos geoambientais, ecodi-
nâmicos e sócio-econômicos, compartimentação das unidades 
de paisagem, definição dos serviços ambientais para a Cidade 
de Fortaleza e Região Metropolitana e a importância de preser-
var o único campo de dunas e sistemas ambientais da cidade. 
CONSIDERANDO o avanço da ocupação urbana em ecossis-
temas de relevante interesse ambiental para conservar a diver-
sidade de paisagens e ecossistemas em uma metrópole caren-
te de sistemas ambientais naturais. CONSIDERANDO a ne-
cessidade de resguardar resquício de duna da Região Metro-
politana, valioso para o desenvolvimento de atividades de edu-
cação ambiental, de laser, de recreação e de pesquisa cientifi-
ca. CONSIDERANDO a ameaça constante sofrida pelo patri-
mônio paisagístico, as Unidades de Conservação vêm a consti-
tuir-se em estimulo a população à ampla conscientização sobre 
a importância da preservação de todo e qualquer componente 
natural que confere beleza cênica ao ambiente e conforto aos 
seus habitantes. DECRETA: Art. 1º - Fica criado o Parque Na-
tural Municipal das Dunas de Sabiaguaba, localizado no bairro 
de Sabiaguaba Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, 
com área aproximada de 467,60 hectares, cujo objetivo é pre-
servar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a 
realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental e de turismo ecológico. Art. 
2º - O Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba tem 
os limites descritos a partir das cartas topográficas em escala 
de 1:2.000 e ortofocartas em escala de 1:8.000 pertencentes à 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, com o seguinte memorial 
descritivo: Inicia-se no ponto 01 na esquina da Rua Manoel de 
Castro com Travessa Manoel de Castro com coordenadas 
planas aproximadas (c.p.a) E=562807 e N=9582163 deste 
segue até o ponto 02 de c.p.a E=562715 e N=9582113, se-
guindo até a Avenida Sabiaguaba no ponto 03 com c.p.a 
E=562671 e N=9582063, daí em diante segue margeando a 
avenida passando pelos pontos: Pontos 04 c.p.a E=562429 e 
N=9581857, 05 c.p.a E=562380 e N=9581806, ponto 06 de 
c.p.a E=562223 e N=9581656, ponto 07 c.p.a E=562187 e 
N=9581617, até atingir o ponto 08 na Rua Recanto do Mar com 
c.p.a E=561735 e N=9581001, deste segue até o ponto 09 de 
c.p.a E=561967 e N=9580825, seguindo ao ponto 10 de c.p.a 
E=562104 e N=9581012, logo após ao ponto 11 com c.p.a 
E=562156 e N=9581022, passando ao ponto 12 de c.p.a 

E=562190 e N=9580990, deste retorna a Rua Recanto do Mar 
no ponto 13 com c.p.a E=562032 e N=9580778, seguindo por 
esta até o ponto 14 de c.p.a E=562220 e N=9580649, daí em 
segue por retas passando pelos pontos: Ponto 15 de c.p.a 
E=562243 e N=9580710, ponto 16 E=562282 e N=9580701, 
ponto 17 E=562293 e N=9580724, ponto 18 E=562372 e 
N=9580695, ponto 19 E=562384 e N=9580715, ponto 20 
E=562516 e N=9580694, ponto 21 E=562508 e N=9580643, 
ponto 22 E=562548 e N=9580618, ponto 23 E=562558 e 
N=9580593, ponto 24 E=562557 e N=9580573, ponto 25 
E=562575 e N=9580568, ponto 26 E=562577 e N=9580552, 
ponto 27 E=562625 e N=9580542, ponto 28 E=562674 e 
N=9580523, ponto 29 E=562764 e N=9580513, ponto 30 
E=562768 e N=9580494, ponto 31 E=562806 e N=9580486, 
até o ponto 32 E=562810 e N=9580439, deste segue em linha 
reta até uma estrada vicinal onde localiza-se o ponto 33 de 
c.p.a E=562979 e N=9580327, onde segue margeando a refe-
rida estrada até atingir bifurcação com outra estrada vicinal 
passando pelos pontos: Ponto 34 de c.p.a E=562937 e 
N=9580240, ponto 35 E=562907 e N=9580198, ponto 36 
E=562882 e N=9580148, ponto 37 E=562874 e N=9580121, 
ponto 38 E=562874 e N=9580072, ponto 39 E=562889 e 
N=9579997, ponto 40 E=562847 e N=9579917, ponto 41 
E=562840 e N=9579890, ponto 42 E=562814 e N=9579852, 
deste segue ao ponto 43 com c.p.a E=562825 e N=9579835, 
seguindo a margem da estrada vicinal passando pelos pontos: 
Ponto 44 de c.p.a E=562896 e N=9579842, ponto 45 E=562976 
e N=9579840, ponto 46 E=563023 e N=9579832, ponto 47 
E=563063 e N=9579818, ponto 48 E=563263 e N=9579810, 
ponto 49 E=563391 e N=9579739, ponto 50 E=563443 e 
N=9579726, ponto 51 E=563477 e N=9579713 chegando ao 
ponto 52 de c.p.a E=563540 e N=9579536 situado na Estrada 
do Gereberaba, daí em diante margeia a referida estrada pas-
sando pelos pontos: Ponto 53 de c.p.a E=563494 e 
N=9579493, ponto 54 E=563445 e N=9579463, ponto 55 
E=563420 e N=9579452, ponto 56 E=563383 e N=9579443, 
chegando ao ponto 57 na bifurcação com a Rua Terral com 
c.p.a E=563356 e N=9579440, seguindo por esta até o ponto 
58 de c.p.a E=563331 e N=9579300, deste segue ao ponto 59 
de c.p.a E=563372 e N=9579244,  deste segue pontos: Ponto 
60 c.p.a E=563715 e N=9579205, ponto 61 c.p.a E=563767 e 
N=9579206, ponto 62 c.p.a E=563846 e N=9579235, deste 
segue até o ponto 63 de c.p.a E=563891 e N=9579236, daí em 
diante segue ao ponto 64 de c.p.a E=563936 e N=9579425, 
seguindo ao ponto 65 de coordenadas planas aproximadas 
E=564423 e N=9579423, deste segue ao ponto 66 de c.p.a 
E=564463 e N=9579596, segue ao ponto 67 E=564673 e 
N=9579525, seguindo em direção ao ponto 68 E=564847 e 
N=9579436, deste em diante segue uma linha em direção ao 
Oceano Atlântico até atingir o ponto 69 de c.p.a E=565267 e 
N=9579457, deste segue uma reta até o ponto 70 de c.p.a 
E=564959 e N=9579852, seguindo ao ponto 71 E=564120 e 
N=9581302, deste segue ao ponto 72 de c.p.a E=564012 e 
N=9581457, deste segue-se em direção ao continente até 
atingir o ponto 73 de c.p.a E=563734 e N=9581296 na Rua 
Isaura Frota, seguindo por esta até o ponto 74 de c.p.a 
E=563559 e N=9581608, deste segue ao ponto 75 de c.p.a 
E=563379 e N=9581501, seguindo em linha reta até o ponto 76 
com c.p.a E=563128 e N=9581905, segue-se ao ponto 77 de 
c.p.a E=562960 e N=9582010, passando pelo ponto 78 de 
c.p.a E=562916 e N=9582023 até chegar ao ponto 79, situado 
na Travessa Manoel de Castro com c.p.a E=562872 e 
N=9582045, deste segue ao ponto 01 de coordenadas planas  
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aproximadas E=562807 e N=9582163, inicio da descrição des-
te memorial descritivo. Parágrafo Único - O subsolo da área 
descrita no caput deste artigo integra os limites do Parque 
Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba. Art. 3º - Caberá à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM administrar o Parque Natural Municipal das Dunas de 
Sabiaguaba, adotando as medidas necessárias à sua efetiva 
proteção, implantação e controle, na forma do art. 20 e seguin-
tes da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Art. 4º - O prazo 
para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Muni-
cipal das Dunas de Sabiaguaba é de cinco anos, contados a 
partir da data de publicação deste decreto. Art. 5º - Este decre-
to entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 20 de fevereiro de 2006. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11987 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2006 

Cria a Área de Proteção Ambi-
ental de Sabiaguaba, localiza-
do no bairro da Sabiaguaba, 
Município de Fortaleza, Estado 
do Ceará e dá outras providên-
cias.

 A PREFEITA DE FORTALEZA, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 76, VI, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, face ao que determina o art. 22, da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, e o art. 2º, do Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002, bem como ao disposto no Processo nº 
9645/06. CONSIDERANDO que a área abrangida pela unidade 
de conservação de uso sustentável possui agricultura para 
subsistência com pouca tecnologia e que a implantação da 
unidade deverá prever, através de seu plano de manejo, as 
ações necessárias à manutenção e melhorias do regime famili-
ar de produção. CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar 
a ocupação ordenada da área, bem como a participação efetiva 
da população local na gestão da área. DECRETA: Art. 1º - Fica 
criada 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, cujos obje-
tivos são: I - proteger os remanescentes de vegetação do com-
plexo litorâneo; II - proteger os recursos hídricos; III - melhorar 
a qualidade de vida da população residente, mediante orienta-

ção e disciplina das atividades econômicas locais IV - fomentar 
o turismo ecológico e a educação ambiental; V - preservar as 
culturas e as tradições locais. Art. 2º - A Área de Proteção Am-
biental de Sabiaguaba tem os limites descritos a partir das 
cartas topográficas em escala de 1:2.000 e ortofocartas em 
escala de 1:8.000 pertencentes à Prefeitura Municipal de Forta-
leza, com o seguinte memorial descritivo: Inicia-se no ponto 01 
de coordenadas planas aproximadas (c.p.a) Este (E)=562840 e 
Norte (N)=9583430 localizado na confluência da foz do Rio 
Cocó com o Oceano Atlântico na Praia do Caça e Pesca, daí 
segue em direção ao ponto 02 de c.p.a E=562760 e 
N=9583389, seguindo para o ponto 03 de c.p.a E=562729 e 
N=9583363 daí segue até o ponto 04 de c.p.a E=562727 e 
N=9583350, deste ponto em diante segue a margem do Rio 
Cocó com os pontos: Ponto 05 de c.p.a E=562749 e 
N=9583280, ponto 06 E=562737 e N=9583189, ponto 07 
E=562708 e N=9583171, ponto 08 E=562690 e N=9583121, 
ponto 09 E=562684 e N=9583046, ponto 10 E=562699 e 
N=9583027, ponto 11 E=562706 e N=9582991, ponto 12 
E=562701 e N=9582960, ponto 13 E=562674 e N=9582927 até 
o ponto 14 com c.p.a E=562655 e N=9582892 seguindo em 
linha reta até o ponto 15 de c.p.a E=562653 e N=9582605, 
novamente margeando o rio pelos pontos16 de c.p.a E=562707 
e N=9582480, ponto 17 E=562709 e N=9582420, deste ponto 
em diante segue em linha reta os pontos: Ponto de c.p.a 18 
E=562555 e N=9582221, ponto 19 E=561657 e N=9581962, 
ponto 20 E=560911 e N=9582437, ponto 21 E=560436 e 
N=9582275, ponto 22 E=560515 e N=9581622, ponto 23 
E=560392 e N=9581063 até o ponto 24 com c.p.a E=560177 e 
N=9580519 deste ponto em diante segue pela Rua Tab. Joa-
quim Coelho até o ponto 25 de c.p.a E=559762 e N=9580487, 
deste para o ponto 26 com c.p.a E=559758 e N=9580367, até a 
Rua Euclides Onofre de Sousa seguindo desta até a Rua Pedro 
Miguel atingindo o ponto 27 de c.p.a E=559496 e N=9580346, 
deste segue em linha reta até o ponto 28 de c.p.a E=559544 e 
N=9579882, logo após seguindo para o ponto 29 com c.p.a 
E=559461 e N=9579773, até o ponto 30 situado na Rua Abner 
Vasconcelos E=557951 e N=9579645 seguindo por esta até a 
Rua Maestro Lisboa onde situa-se o ponto 31 de c.p.a 
E=558001 e N=9579101, segue por esta até a Rua Francisca 
Helena passando pelos seguintes pontos: Ponto 32 de c.p.a 
E=558751 e N=9579161, ponto 33 de c.p.a E=559048 e 
N=9579129, ponto 34 de c.p.a E=559283 e N=9579136, ponto 
35 de c.p.a E=559712 e N=9579132 chegando até a antiga 
Estrada da Cofeco no ponto 36 de c.p.a E=559706 e 
N=9579204 segue por essa estrada passando pelo ponto 37 de 
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c.p.a E=559640 e N=9579239 até o ponto 38 de c.p.a 
E=559433 e N=9579396 daí em diante segue para o ponto 39 
de c.p.a E=559404 e N=9579432, segue ao ponto 40 de c.p.a 
E=559938 e N=9579609, deste ponto em diante segue um 
percurso que passa pelos pontos 41 com c.p.a E=559955 e 
N=9579688, ponto 42 de c.p.a E=560081 e N=9579657, ponto 
43 c.p.a E=560110 e N=9579748, até o ponto 44 de c.p.a 
E=560398 e N=9579644 na Rua Capitão José Bezerra seguin-
do deste até o ponto 45 de c.p.a E=560504 e N=9579763, até 
atingir a Rua Francisco Matias no ponto 46 de coordenadas 
E=560920 e N=9579798, seguindo por este até o ponto 47 de 
c.p.a E=560914 e N=9579909 já na Rua Antonio Nogueira, 
segue passando pelos pontos: Ponto 48 de c.p.a E=560650 e 
N=9580256, ponto 49 de c.p.a E=560648 e N=9580345, até 
chegar ao ponto 50 de c.p.a E=560584 e N=9580511, deste em 
diante segue em linha reta até o ponto 51 com c.p.a E=561086 
e N=9580375 na Avenida Sabiaguaba, deste ponto em diante 
segue uma reta até o ponto 52 de c.p.a E=561445 e 
N=9580064, seguindo até a Avenida Manoel Mavignier ponto 
53 com c.p.a E=561412 e N=9579420, deste em diante segue 
pela referida avenida passando pelos pontos: Ponto 54 c.p.a 
E=561721 e N=9579466, ponto 55 com c.p.a E=561797 e 
N=9579456, ponto 56 de c.p.a E=561906 e N=9579413, ponto 
57 de c.p.a E=562278 e N=9579020, ponto 58 com c.p.a 
E=562326 e N=9578990, até atingir o ponto 59 com c.p.a 
E=563997 e N=9578732, onde segue para o ponto 60 de c.p.a 
E=564007 e N=9578697, deste ponto em diante segue marge-
ando a referida avenida passando pelo ponto 61 de c.p.a 
E=564235 e N=9578902, ponto 62 com c.p.a E=564455 e 
N=9579077, ponto 63 de c.p.a E=564557 e N=9579107, ponto 
64 com c.p.a E=564817 e N=9579066, ponto 65 de c.p.a 
E=564905 e N=9579039, até chegar na esquina com a Traves-
sa Mavignier no ponto 66 c.p.a E=565003 e N=9578992, deste 
segue ao ponto 67 com c.p.a E=564967 e N=9578792 seguin-
do em linha reta até o ponto 68 de c.p.a E=565519 e 
N=9578591, deste segue ao ponto 69 de c.p.a E=565532 e 
N=9578611, deste ponto em diante segue linha reta passando 
pelo ponto 70 de c.p.a E=566040 e N=9577910, até chegar ao 
ponto 71 com c.p.a E=566126 e N=9577811, seguindo ao pon-
to 72 de c.p.a E=566187 e N=9577771, seguindo para o ponto 
73 de c.p.a E=566329 e N=9577600, daí segue ao ponto 74 
com c.p.a E=566389 e N=9577498, ao chegar no referido pon-
to segue em direção ao ponto 75 c.p.a E=566425 e 
N=9577483, seguindo em linha reta em direção à faixa de praia 
até chegar ao ponto 76 de c.p.a E=566531 e N=9577595, deste 
ponto em diante segue em linha reta até o ponto 77 de c.p.a 
E=565267 e N=9579457, seguindo novamente em linha reta 
até o ponto 78 com c.p.a E=564120 e N=9581302, daí segue 
até o ponto 79 c.p.a E=564012,9581457, deste segue ao ponto 
80 de c.p.a E=563356 e N=958252 e por fim segue em em 
linha reta para o ponto 01 de coordenadas planas aproximadas 
E=562840 e N=9583430, inicio da descrição deste memorial 
descritivo. Parágrafo Único - Ficam excluídos dos limites da 
Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba o Parque Natural 
Municipal das Dunas de Sabiaguaba e as demais unidades de 
conservação já existentes. Art. 3º - Caberá à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM administrar 
a Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba, adotando as 
medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e 
controle, na forma do art. 20 e seguintes da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000. Art. 4º - O prazo para elaboração do Plano de 
Manejo da Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba é de 
cinco anos, contados a partir da data de publicação deste de-
creto. Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 20 de feverei-
ro de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 11988 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006 

Dispõe sobre a inclusão de ati-
vidades não previstas no Anexo 

VI - tabela 6.1 à 6.29 da Lei nº 
7.987 de 23 de dezembro de 
1996, consolidada, e dá outras 
providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3º, § 3º da 
Lei nº 8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os disposi-
tivos da Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, consolidada. 
CONSIDERANDO que o art. 27, § 2º da Lei nº 7.987/96, prevê 
que as atividades não relacionadas no Anexo 6, tabelas 6.1 à 
6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-Estrutura e 
Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 
3º, § 3º da Lei nº 8.603/01, que estabelece que a inclusão de 
novas atividades e classes no Anexo 6, tabelas 6.1 à 6.29 da 
Lei nº 7.987/96, será regulamentada por decreto do Poder 
Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atuali-
zação e inclusão de atividades e classes não previstas na Lei 
nº 7.987/96, consolidada, que dispõe sobre o uso e ocupação 
do solo. DECRETA: Art. 1º - Ficam incluídas no Anexo 6, tabela 
6.3 do Grupo Comercial, Subgrupo Comércio Varejista - CV; no 
Anexo 6, tabela 6.8 do Grupo Serviço, Subgrupo Prestação de 
Serviços - PS e no Anexo 6, Tabela 6.16 do Grupo Industrial, 
Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA, da Lei nº 
7.987/96, as seguintes atividades. 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA 

ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 
E SUBGRUPO 

GRUPO: COMERCIAL 
TABELA 6.3 SUBGRUPO: COMÉRCIO VAREJISTA - CV 

CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 
(CV)

PORTE
(II) m² 

Nº MÍNIMO DE 
VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO
DE VEÍCULOS 

1 Até 80 1 vaga (IX) 
2 81 à 250 
3 251 à 

1000

1 vaga/50m² A.U. 

4 1001 à 
2500

52.49.40 Comércio va-
rejista de equi-
pamentos de 
segurança e 
combate a 
incêndio. 

PGT 1 Acima 
de 2500 

1 vaga/30m² A.U. 

Obs: (II) Refere-se a área construída           A.U = área útil 
         (IX) Facultado em vias locais 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA 

ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 
E SUBGRUPO 

GRUPO: SERVIÇO 
TABELA 6.8 SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS 

CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 
(PS)

PORTE
(II) m² 

Nº MÍNIMO DE 
VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO
DE VEÍCULOS 

1 Até 80 1 vaga (IX) 
2 81 à 250 1 vaga/50m² A.U. 

29.29.74 Instalação, re-
paração e ma-
nutenção de 
equipamentos 
de segurança e 
combate a 
incêndio. 

3 251 à 
1000
(VI)

1 vaga/30m² A.U. 

Obs: (II) Refere-se a área construída A.U = área útil 
         (VI) Com área superior, enquadrar em indústria. 
         (IX) Facultado em vias locais 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA 

ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 
E SUBGRUPO 
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DispõesobreoParqueUrbanodaLiberdade(Cida
dedaCriança)eestabeleceoutrasprovidências.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,CAPITALDOESTADODOCEARÁ,nousodesuasatribuições legais,
quelheforamconferidasnoincisoI,V,VI,doart.76,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDO,nostermosdo
art.225,caput,daConstituiçãoFederal,odeverdoPoderPúblicoedacoletividadedeprotegeromeioambienteparaaspresentese
asfuturasgerações.CONSIDERANDOque,nostermosdaLeiFederalno12.651,de25deMaiode2012,art.3°,incisoIX,alíneac,
aimplantaçãodeinfraestruturapúblicadestinadaaesportes,lazereatividadeseducacionaiseculturaisaoarlivreemáreasurbanas
éconsideradadeinteressesocial.CONSIDERANDOqueacriaçãoeamanutençãodeparques,dotandoosdeinfraestrutura,éindis
pensávelparaproporcionaratodosodireitoaomeioambienteequilibrado,nostermosdoart.194, incisoXVII,daLeiOrgânicado
MunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOqueoPlanoDiretorParticipativodoMunicípiodeFortaleza(PDPFOR),LeiComplementar
n°062,de02deFevereirode2009,estabelece,emseuart.9°, inciso II,comodiretrizdapolíticademeioambientedeFortaleza:
“ampliação,conservação,fiscalização,monitoramento,manejoegestãodemocráticadossistemasambientais,dasáreasverdes,das
unidadesdeconservaçãoedosespaçospúblicos”.CONSIDERANDOaindaqueoreferidodispositivoorientaacriaçãodeparques
urbanoscomoaçãoestratégicanoâmbitodosistemadeáreasverdesdoMunicípiodeFortaleza,nostermosdoart.20,incisoXIII.
CONSIDERANDOqueoParquedaLiberdade(CidadedaCriança),localizadoentreasRuasPedroI,SólonPinheiro,PedroPereirae
Av.ViscondedoRioBranco,BairroCentro, seencontraemárea verdeda cidadeconfiguradapeloPlanoDiretorParticipativo,na
MacrozonadeProteçãoAmbiental,aqualécompostaporecossistemasdeinteresseambiental,bemcomoporáreasdestinadasà
proteção,preservação,recuperaçãoambientaleaodesenvolvimentodeusoseatividadessustentáveis.CONSIDERANDOoconceito
deáreaverdededomíniopúblico,conformeResoluçãoCONAMAn°369,de28deMarçode2006,como“oespaçodedomíniopúbli
coquedesempenhefunçãoecológica,paisagísticaerecreativa,propiciandoamelhoriadaqualidadeestética,funcionaleambiental
dacidade,sendodotadodevegetaçãoeespaçoslivresdeimpermeabilização”.DECRETA:Art.1ºPassaadenominarsedeParque
UrbanodaLiberdade(CidadedaCriança),áreaverdeurbanapertencenteaoSistemaMunicipaldeÁreasVerdes.§1ºOParque
estádelimitadoentreasRuasPedroI,SólonPinheiro,PedroPereiraeAv.ViscondedoRioBranco,noCentrodeFortaleza.§2ºO
ParqueestásituadoemZonadePreservaçãoAmbientalZPA1eZonadeOcupaçãoPreferencial1–ZOP1,delimitadanoPlano
DiretorParticipativodoMunicípiodeFortaleza.§3°OParqueabrangeorecursohídricoLagodoAmor,limitadonaSubbaciaA.3,
MicrobaciaA3.5.Fla.E–12,deacordocomDecretoMunicipalno12.450,de14denovembrode2008(defineperímetrosdas
áreasdepreservação).Art.2ºDentreasáreasverdesnoMunicípiodeFortaleza,osParquesUrbanosconformamumacategoria,
cujoobjetivoprincipaléapreservaçãoe,emcasosjustificados,aproteçãodacoberturavegetaldafaixadepreservaçãopermanente
dos recursoshídricosedoseuentorno,compatibilizandoascomaofertadeequipamentoseespaçosde lazerurbano.§1º Para
efeitodesteDecreto,considerarseááreaverdeurbanaosespaçospúblicosouprivados,compredomíniodevegetação,preferenci
almentenativa,naturalourecuperada,previstosnoPlanoDiretor,nasLeisdeZoneamentoUrbanoeUsodoSolodoMunicípio,indis
poníveisparaconstruçãodemoradias,destinadosaospropósitosderecreação,lazer,melhoriadaqualidadeambientalurbana,prote
çãodosrecursoshídricos,manutençãooumelhoriapaisagística,proteçãodebensemanifestaçõesculturais.§2ºOsequipamentos
existentespermanecerãonaáreadoParqueUrbanodaLiberdade(CidadedaCriança),sendovedadaaimplantaçãodenovosequi
pamentosdeusoinstitucionaledemaisqueproduzamimpactosambientaisnegativos.Art.3ºOusodosbenstombadosinseridosno
perímetrodefinidonesteDecretoobedeceráàsnormasvigentes.Art.4ºOParqueUrbanodaLiberdade(CidadedaCriança)teráas
seguintesfinalidades:IProteçãodosrecursosnaturais,incluindosolo,corposhídricos,faunaevegetação,sendoadmitidoomanejo
davegetaçãocomoobjetivodeasseguraramanutençãodosprocessosecológicos.IIColaboraçãocompesquisacientíficaecapa
citaçãotécnicavisandoorientaromanejodevegetaçãoemáreasurbanaseomanejodafauna,incrementandoabiodiversidade.III
Fomentoàsatividadesdeeducaçãoambientalvisandodifundirconceitoseestimularaadoçãodepráticasparaapreservaçãoambi
ental,ousosustentávelde recursosnaturais,aminimizaçãoeadequaçãodadestinaçãoderesíduoseefluentes. IV Usopúblico
paraatividadesculturaiseeducacionais, recreaçãoe lazer, condicionadoàobservânciadasdisposiçõesna legislaçãoambientale
patrimonialvigente.ParágrafoÚnico.Aimplantaçãodeinfraestruturaeedificaçõesnaáreadeverálimitarseàsintervençõesnecessá
riasaodesenvolvimentodeatividadesrelacionadasàsfinalidadesprevistasnesteDecreto,estandonecessariamentedeacordocom
osusosprevistosnoPlanoDiretorenaLeideUsoeOcupaçãodoSolo,adotandoseosparâmetrosdefinidosparaosprojetosespe
ciais.Art.5ºAgestãoambientaldoparqueédecompetênciadaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente,esedarácom
basenaelaboraçãodeumPlanodeManejopróprio.§1ºAsdiretrizesparaagestãodoparqueserãoacordadascomasociedade
civilecomórgãosdopoderpúblicomunicipal,considerandoassituaçõesambientais,osobjetivosefinalidadesdoparque.§2ºA
sociedadecivilparticiparádagestãodoparqueatravésdeconsultaspúblicasabertasàpopulaçãoedeumConselhoConsultivo.Art.
6ºOConselhoConsultivodosParquesMunicipaisdeFortalezaserádefinidoporLei.Art.7ºAgestãoadministrativanoquepertine
à execução dos serviços demanutenção e limpeza do parque, fica à cargo da Secretaria deConservação e Serviços Públicos 
SCSP,daEmpresaMunicipaldeLimpezaeUrbanização–EMLURBedaSecretariaMunicipaldaCidadaniaeDireitosHumanos
SCDH,noâmbitodesuascompetências,considerandoasdiretrizesdoPlanodeManejo.ParágrafoÚnico.Amanutençãodoparque
podeserrealizadaemcooperaçãocomasociedadecivil,noâmbitodoProgramadeAdoçãodePraçaseÁreasVerdesdoMunicípio
deFortaleza,desdequeo(s)adotante(s)cumpra(m)asdeterminaçõesambientaispertinentes,bemcomoasdeterminaçõesdaLei
Municipaln°8.842,de20demaiode2004,regulamentadapeloDecretoMunicipaln°13.142,de29deabrilde2013.Art.8°Asin
tervençõesfísicasserãoderesponsabilidadedaSecretariadeInfraestruturadoMunicípio,quedeveráelaborarprojetosarquitetônicos
epaisagísticosdoparque,osquaisserãosubmetidosàanálisepréviaeaprovaçãoporpartedaSEUMA,seguindo,necessariamente,
asdiretrizesestabelecidasnoPlanodeManejo.Art.9ºAsegurançadoparque,noâmbitomunicipal,éderesponsabilidadedaSe
cretariadeSegurançaCidadãSESEC,emparceriacomosdemaisentesfederados,dentrodesuascompetências.Art.10Afiscali
zaçãoambientaleurbananoparqueérealizada,respectivamente,pelaSEUMAeSecretariaRegionalcompetente.Art.11Asde
maissecretariasmunicipaisprestarãooapoionecessário,noâmbitodesuascompetências.Art.12AsÁreasdePreservaçãoPer
manente(APP)abrangidasnoparqueurbanodevemserpreservadasconsiderandoalegislaçãoambientalespecífica,deformaque:I
AvegetaçãodaAPPsejapreservada.IITendoocorridosupressãodevegetaçãosituadaemAPP,amesmasejarecomposta,res
salvadososusosautorizadosprevistosnalegislaçãoambientalvigente.IIIAcoberturavegetaldaAPPedoseuentornoapresente
exemplaresdevegetaçãonativa,excetoemcasosexcepcionaisejustificados.IVEmcasodesupressãodavegetação,emqualquer
áreadoparque,ocortesejaautorizadopreviamentepelaSEUMA,apontandoseobrigatoriamenteoplantiodenovasmudasnosseus
limites,conformePortariaexpedidapelaSEUMA.VOacompanhamentodocorteedoplantiodenovasmudassejarealizadopela
SEUMAoupelaSecretariaRegionalcompetente,emconformidadecomoManualdeProcedimentosTécnicosparaPlantio,Replantio,
PodaeCortedaPMF/SEUMA.Art.13.AintervençãoousupressãodevegetaçãoemAPPsomentepoderáserautorizadaquandoo
requerente,entreoutrasexigências,comprovar: I A inexistênciadealternativatécnicae locacionalàsobras,planos,atividadesou
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projetospropostos;IIAtendimentoàscondiçõesepadrõesaplicáveisaoscorposdeágua;IIIAinexistênciaderiscodeagravamen
todeprocessoscomoenchentes,erosãooumovimentosacidentaisdemassarochosa.Art.14.Agestãoambientaleagestãoadmi
nistrativadoparqueobservarãoasdeterminaçõesdoPlanodeManejo.ParágrafoÚnico–OplanoseráelaboradopelaSEUMA,sen
doconsultadososdemaisórgãosdiretamenteenvolvidoscomaadministraçãodoparque:SCSP,EMLURB,SecretariasRegionaise
SESEC.Art.15.Noplanodemanejoconstará:IAcaracterizaçãourbanaepaisagística;IIAcaracterizaçãodomeiofísico;IIIA
caracterizaçãodomeiobiótico;IVAcaracterizaçãosocioeconômica;VOzoneamentoambientaldaáreadelimitadadoparque;VI
Asdefiniçõesdemanejoadequadoàsatividades;VIIAsdemaisinformaçõesquesemostraremnecessárias.Art.16.Estedecreto
entraemvigornadatadesuapublicação,revogandoseasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em14de
janeirode2014.







DispõesobreacriaçãodoParqueLinearRaquelde
Queiroz.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,CAPITALDOESTADODOCEARÁ,nousodesuasatribuições legais,
quelheforamconferidasnoincisoI,V,VI,doart.76,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDO,nostermosdo
art.225,caput,daConstituiçãoFederal,odeverdoPoderPúblicoedacoletividadedeprotegeromeioambienteparaaspresentese
asfuturasgerações.CONSIDERANDOque,nostermosdaLeiFederalnº12.651,de25demaiode2012,art.3°,incisoIX,alíneac,a
implantaçãodeinfraestruturapúblicadestinadaaesportes,lazereatividadeseducacionaiseculturaisaoarlivreemáreasurbanasé
consideradadeinteressesocial.CONSIDERANDOqueacriaçãoeamanutençãodeparques,dotandoosdeinfraestrutura,éindis
pensávelparaproporcionaratodosodireitoaomeioambienteequilibrado,nostermosdoart.194, incisoXVII,daLeiOrgânicado
MunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOqueoPlanoDiretorParticipativodeFortaleza(PDPFOR),LeiComplementarnº062,de02
defevereirode2009,estabelece,emseuart.9°,incisoII,comodiretrizdapolíticademeioambientedeFortaleza:“ampliação,con
servação, fiscalização,monitoramento,manejoegestãodemocráticadossistemasambientais,dasáreasverdes,dasunidadesde
conservaçãoedosespaçospúblicos”.CONSIDERANDOaindaqueoreferidodispositivoorientaacriaçãodeparquesurbanoscomo
açãoestratégicanoâmbitodosistemadeáreasverdesdoMunicípiodeFortaleza,nostermosdoart.20,incisoXIII.CONSIDERAN
DOqueoParqueLinearRaqueldeQueirozseencontraemáreaverdedacidadeconfigurada,peloPlanoDiretorParticipativo,na
MacrozonadeProteçãoAmbiental,aqualécompostaporecossistemasdeinteresseambiental,bemcomoporáreasdestinadasà
proteção,preservação,recuperaçãoambientaleaodesenvolvimentodeusoseatividadessustentáveis,queseinicianoAçudeJoão
Lopes,BairroMonteCastelo, nasproximidadesdas ruasRaquelHolandaeGonçalodosLagos, seguindoatéasmargensdoRio
Maranguapinho.CONSIDERANDOcomoconceitodeáreaverde,conformeResoluçãoCONAMAn°369,de28demarçode2006,
como“oespaçodedomíniopúblicoquedesempenhefunçãoecológica,paisagísticaerecreativa,propiciandoamelhoriadaqualidade
estética, funcionaleambientaldacidade,sendodotadodevegetaçãoeespaços livresde impermeabilização”.DECRETA:Art.1º 
FicacriadooParqueLinearRaqueldeQueiroz,áreaverdeurbanapertencenteaoSistemaMunicipaldeÁreasVerdes,delimitado
pelaZonadePreservaçãoAmbientalZPA1,conformeoPlanoDiretorParticipativodeFortaleza,emumaextensãoaproximadade
12,5km(dozequilômetrosemeio),naZonaOestedaCidade.ParágrafoÚnicoOsrecursoshídricosquecompreendemoParque
são AÇUDE JOÃO LOPES, RIACHO ALAGADIÇO, RIACHO CACHOERINHA, AÇUDE DA AGRONOMIA (SANTO ANASTÁCIO),
RIACHOCORRENTE,LAGOADAUNITEXTIL,quepertencemàBaciaHidrográficadoRioMaranguapinhoCeará,emáreaqueinte
graasregiõesadministrativasdasSecretariasRegionaisIeIII.Art.2ºDentreasáreasverdesnoMunicípiodeFortalezaosParques
Linearesconformamumacategoriacujoobjetivoprincipaléapreservaçãoearecuperaçãodacoberturavegetaldafaixadepreserva
çãodosrecursoshídricosedoseuentorno.ParágrafoÚnicoParaefeitodesteDecretoconsiderarseááreaverdeurbanaosespa
ços,públicosouprivados,compredomíniodevegetação,preferencialmentenativa,naturalourecuperada,previstosnoPlanoDiretor,
nasLeisdeZoneamentoUrbanoeUsodoSolodoMunicípio,indisponíveisparaconstruçãodemoradias,destinadosaospropósitos
derecreação,lazer,melhoriadaqualidadeambientalurbana,proteçãodosrecursoshídricos,manutençãooumelhoriapaisagística,
proteçãodebensemanifestaçõesculturais.Art.3ºOParqueLinearRaqueldeQueirozteráasseguintesfinalidades:IProteçãoe
recuperaçãodavegetaçãodasfaixasdeAPP;IIProteçãodosrecursosnaturaisincluindo:solo,corposhídricos,faunaevegetação,
sendoadmitidoomanejodavegetaçãocomoobjetivodeasseguraramanutençãodosprocessosecológicos;IIIPrevençãodeen
chentesealimentaçãodolençolfreáticoporinfiltração;IVRecuperaçãoeimplementaçãodemelhoriadaqualidadeurbanaemrela
çãoaosaneamentoambiental,qualidadedoaredoclima;VRecuperaçãodaconsciênciadosítionaturalatravésdasuaincorporação
àpaisagemurbana,ampliandoprogressivamenteaquantidadeeaqualidadedasáreasverdesmunicipais;VIColaboraçãocompes
quisacientíficaecapacitaçãotécnicavisandoorientaromanejodevegetaçãoemáreasurbanaseomanejodafauna,incrementando
abiodiversidade;VIIRealizaçãodeatividadesdeeducaçãoambientalvisandodifundirconceitoseestimularaadoçãodepráticas
paraapreservaçãoambiental, ouso sustentável de recursosnaturais, reduzir ageraçãode resíduose efluentese suaadequada
destinação;VIIIUsopúblicoparaatividadesculturaiseeducacionais,recreaçãoelazer,condicionadoàobservânciadasdisposições
nestedecretoelegislaçãoambientalepatrimonialvigente;IXPreservaçãodopatrimôniohistóricodoMunicípio.ParágrafoÚnicoA
implantaçãodeinfraestruturaedeedificaçõesnaáreadeverálimitarseàsintervençõesnecessáriasaodesenvolvimentodeativida
desrelacionadasàsfinalidadesprevistasnesteDecreto,estandonecessariamentedeacordocomosusosprevistosnoPlanoDiretor
enaLeideUsoeOcupaçãodoSolo,adotandoseosparâmetrosdefinidosparaosprojetosespeciais.Art.4ºOusodosbenstom
badosinseridosnoperímetrodefinidonesteDecretoobedeceráàsnormasvigentes.Art.5ºAgestãoambientaldoparqueédecom
petênciadaSecretariaMunicipaldeUrbanismoeMeioAmbienteSEUMA,esedarácombasenaelaboraçãodeumPlanodeMane
jopróprio.§1ºAsdiretrizesparaagestãodoparqueserãoacordadascomasociedadecivilecomórgãosdopoderpúblicomunici
pal,considerandoassituaçõesambientais,osobjetivosefinalidadesdoparque;§2ºAsociedadecivilparticiparádagestãodopar
queatravésdeconsultaspúblicasabertasàpopulaçãoedeumConselhoConsultivo.Art.6ºOConselhoConsultivodosParques
MunicipaisdeFortalezaserádefinidoporLei.Art.7ºAgestãoadministrativanoquepertineàexecuçãodosserviçosdemanutenção
elimpezadoparque,ficaacargodaSecretariadeConservaçãoeServiçosPúblicos–SCSPedaEmpresaMunicipaldeLimpezae
UrbanizaçãoEMLURBedasSecretariasRegionais,noâmbitodesuascompetências,considerandoasdiretrizesdoPlanodeMane
jo.ParágrafoÚnicoAmanutençãodoparquepodeserrealizadaemcooperaçãocomasociedadecivil,noâmbitodoProgramade
AdoçãodePraçaseÁreasVerdesdoMunicípiodeFortaleza,desdequeo(s)adotante(s)cumpra(m)asdeterminaçõesambientais
pertinentes,bemcomoasdeterminaçõesdaLeiMunicipaln°8.842,de20demaiode2004,regulamentadapeloDecretoMunicipaln°
13.142,de29deabrilde2013.Art.8ºAsintervençõesfísicasserãoderesponsabilidadedaSecretariadeInfraestruturadoMunicí
pio,quedeveráelaborarprojetosarquitetônicosepaisagísticosdoparque,osquaisserãosubmetidosàanálisepréviaeaprovação
porpartedaSEUMA,seguindodiretrizesestabelecidasnoPlanodeManejo.Art.9°Asegurançadoparque,noâmbitomunicipal,é
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deresponsabilidadedaSecretariadeSegurançaCidadãSESEC,emparceriacomosdemaisentesfederados,dentrodesuascom
petências.Art.10Afiscalizaçãoambientaleurbananoparqueérealizada,respectivamente,pelaSEUMAeSecretariasRegionais.
Art.11Asdemaissecretariasmunicipaisprestarãooapoionecessário,noâmbitodesuascompetências.Art.12AsÁreasdePre
servaçãoPermanente (APP), encontradas no parque, devem ser preservadas, considerando a legislação ambiental específica, de
formaque:IAvegetaçãodaAPPsejapreservada;IITendoocorridosupressãodevegetaçãosituadaemAPP,amesmasejare
composta,ressalvadososusosautorizadosprevistosnalegislaçãoambientalvigente;IIIAcoberturavegetaldaAPPedoseuentor
noapresenteexemplaresdevegetaçãonativa,excetoemcasosexcepcionaisejustificados;IVEmcasodesupressãodavegetação,
emqualqueráreadoparque,ocortesejaautorizadopreviamentepelaSEUMA,apontandoseobrigatoriamenteoplantiodenovas
mudasnosseuslimites,conformePortariaexpedidapelaSEUMA;VOacompanhamentodocorteedoplantiodenovasmudasseja
realizadopelaSEUMAoupelaSecretariaRegionalcompetente,emconformidadecomoManualdeProcedimentosTécnicospara
Plantio,Replantio,PodaeCortedaPMF/SEUMA;VIParaaimplantaçãodeequipamentosdelazerurbanonoParqueLinearRaquel
deQueiroz,sejavedadaautilizaçãodostrechosdeAPP,excetonoscasosprevistosemlei.Art.13Aintervençãoousupressãode
vegetaçãoemAPPsomentepoderáserautorizadaquandoo requerente,entreoutrasexigências,comprovar: I A inexistênciade
alternativatécnicaelocacionalàsobras,planos,atividadesouprojetospropostos;IIAtendimentoàscondiçõesepadrõesaplicáveis
aoscorposdeágua;IIIAinexistênciaderiscodeagravamentodeprocessoscomoenchentes,erosãooumovimentosacidentaisde
massarochosa.Art.14AgestãoambientaleadministrativadoparqueobservarãoasdeterminaçõesdoPlanodeManejo.Parágrafo
ÚnicoOplanoseráelaboradopelaSEUMA,sendoconsultadososdemaisórgãosdiretamenteenvolvidoscomaadministraçãodo
parque:SCSP,EMLURB,SecretariasRegionaiseSESEC.Art.15Noplanodemanejoconstará:IAcaracterizaçãourbanaepai
sagística;IIAcaracterizaçãodomeiofísico;IIIAcaracterizaçãodomeiobiótico;IVAcaracterizaçãosocioeconômica;VOzone
amentoambientaldaáreadelimitadadoparque;VIAsdefiniçõesdemanejoadequadoàsatividades;VIIAsdemaisinformações
quesemostraremnecessárias.Art.16 Estedecretoentraemvigornadatadesuapublicação, revogandoseasdisposiçõesem
contrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em14dejaneirode2014.








DispõesobreacriaçãodoParqueLineardoRiacho
Maceió.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,CAPITALDOESTADODOCEARÁ,nousodesuasatribuições legais,
quelheforamconferidasnoincisoI,V,VI,doart.76,daLeiOrgânicadoMunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDO,nostermosdo
art.225,caput,daConstituiçãoFederal,odeverdoPoderPúblicoedacoletividadedeprotegeromeioambienteparaaspresentese
asfuturasgerações.CONSIDERANDOque,nostermosdaLeiFederalnº12.651,de25demaiode2012,art.3°,incisoIX,alíneac,a
implantaçãodeinfraestruturapúblicadestinadaaesportes,lazereatividadeseducacionaiseculturaisaoarlivreemáreasurbanasé
consideradadeinteressesocial.CONSIDERANDOqueacriaçãoeamanutençãodeparques,dotandoosdeinfraestrutura,éindis
pensávelparaproporcionaratodosodireitoaomeioambienteequilibrado,nostermosdoart.194, incisoXVII,daLeiOrgânicado
MunicípiodeFortaleza.CONSIDERANDOqueoPlanoDiretorParticipativodoMunicípiodeFortaleza(PDPFOR),LeiComplementar
nº062,de02defevereirode2009,estabelece,emseuart.9°,incisoII,comodiretrizdapolíticademeioambientedeFortaleza:“am
pliação, conservação, fiscalização,monitoramento,manejo e gestão democrática dos sistemas ambientais, das áreas verdes, das
unidadesdeconservaçãoedosespaçospúblicos”;CONSIDERANDOaindaqueoreferidodispositivoorientaacriaçãodeparques
urbanoscomoaçãoestratégicanoâmbitodosistemadeáreasverdesdoMunicípiodeFortaleza,nostermosdoart.20,incisoXIII;
CONSIDERANDOqueoRiachoMaceió,cujafozdesembocanasproximidadesdaAv.BeiraMar,esquinacomaRuaTerezaHinko,e
querecebecontribuiçõesdosangradourodaLagoadoPapicu,seencontraemáreaverdedacidadeconfiguradapeloPlanoDiretor
ParticipativonaMacrozonadeProteçãoAmbiental,aqualécompostaporecossistemasdeinteresseambiental,bemcomoporáreas
destinadasàproteção,preservação,recuperaçãoambientaleaodesenvolvimentodeusoseatividadessustentáveis;CONSIDERAN
DOoconceitodeáreaverdededomíniopúblico,conformeResoluçãoCONAMAn°369,de28demarçode2006,como“oespaçode
domíniopúblicoquedesempenhefunçãoecológica,paisagísticaerecreativa,propiciandoamelhoriadaqualidadeestética,funcional
eambientaldacidade,sendodotadodevegetaçãoeespaçoslivresdeimpermeabilização”;DECRETA:Art.1ºFicacriadooParque
LineardoRiachoMaceió,áreaverdeurbanapertencenteaoSistemaMunicipaldeÁreasVerdes,formadopor trechosdoriachode
mesmonomeedosangradourodaLagoadoPapicu,somandoaproximadamente2.000(doismil)metrosdeextensãodosrecursos
hídricos.§1ºOparqueédelimitadopelostrechosdeZonasdePreservaçãoAmbiental–ZPA1,definidasnoPlanoDiretorParticipa
tivodoMunicípiodeFortaleza,demarcadascomasseguintescoordenadas(UTMDatumSirgas2000–Fuso24S): I Trecho01
Polígono 1: P1=557245.0539E/ 9587674.9319N; P2=557266.2672E/ 9587591.4480N; P3=557276.7086E/ 587540.8636N;
P4=557260.6702E/9587546.1263N;P5=557246.4588E/9587547.2311 N;P6=557240.8949E/9587586.5437N;P7=557214.7898E/
9587680.5387 N; P8=557216.4791E/ 9587683.9668N. II  Trecho 1  Polígono 2: P1=557251.5727E/ 9587751.7855N;
P2=557220.7454E/ 9587760.7123N; P3=557219.1703E/ 9587749.9886N; P4=557220.9103E/ 9587719.1696N; P5=557217.1669E/
9587698.5530N; P6=557246.3945E/ 9587689.0506N; P7=557253.3684E/ 9587709.2548N. III  Trecho 1  Polígono 3:
P1=557217.8960E/ 9587826.8409N; P2=557308.5632E/ 9587797.1197N; P3=557292.9566E/ 9587775.5718N; P4=557281.8089E/
9587780.1538N; P5=557261.7974E/ 9587759.8001N; P6=557222.9744E/ 9587770.7421N; P7=557223.2221E/ 9587776.3148N;
P8=557220.1256E/ 9587789.1940N; P9=557223.7175E/ 9587796.5005N.IV  Trecho 2  Polígono 1: P1=557436.1596E/
9588048.6790N; P2=557427.0594E/ 9588049.6517N; P3=557394.7597E/ 9588060.6642N; P4=557338.2275E/ 9587990.7277N;
P5=557273.8501E/ 9587819.5357N; P6=557318.4258E/ 9587804.8287N; P7=557401.8673E/ 9587930.8318N; P8=557436.1596E/
9588048.6790N. V  Trecho 2  Polígono 2: P1=557423.0088E/ 9588262.5506N; P2=557416.9400E/ 9588185.1000N;
P3=557391.7382E/ 9588073.8174N; P4=557431.0374E/ 9588058.9066N; P5=557445.2073E/ 9588061.6203N; P6=557481.8731E/
9588077.0609N; P7=557563.0080E/ 9588051.5676N; P8=557566.5106E/ 9588052.7031N; P9=557584.6728E/ 9588091.6136N;
P10=557582.9049E/ 9588095.2538N; P11=557543.9974E/ 9588116.9990N; P12=557508.3893E/ 9588260.3445N;
P13=557480.7159E/ 9588302.6088N. VI  Trecho 3  Polígono 1: P1=557863.6612E/ 9587924.3976N; P2=557852.8036E/
9587923.5601N; P3=557840.4789E/ 9587925.7348N; P4=557772.2155E/ 9587972.9995N; P5=557761.9002E/ 9587948.1368N;
P6=557770.9978E/ 9587936.2257N; P7=557782.0036E; 9587929.6914N; P8=557790.2507E/ 9587922.9084N; P9=557797.6924E/
9587919.0825N; P10=557817.7995E/ 9587911.0183N; P11=557827.0828E/ 9587908.3161N; P12=557849.2752E/ 9587907.6932N;
P13=557864.3100E/ 9587909.3900N. VII  Trecho 3  Polígono 2: P1=557872.7192E/ 9587917.1753N; P2=557872.2860E;
9587935.9175N; P3=557893.1640E/ 9587933.5520N; P4=557906.4186E/ 9587930.7946  N; P5=557916.0266E/ 9587921.7809N;
P6=557934.2398E/ 9587907.9027N; P7=557945.0742E/ 9587896.3258N; P8=557951.0599E/ 9587876.1473N; P9=557965.0166E/
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9587847.2877N; P10=557994.1447E/ 9587826.9182N; P11=558023.6661E/ 9587796.7824N; P12=558037.7158E/ 9587771.6869N;
P13=558047.4414E/ 9587746.5925N; P14=558069.6046E/ 9587727.5073N; P15=558089.6862E/ 9587715.4876N;
P16=558107.3083E/ 9587710.8150N; P17=558140.7667E/ 9587691.7342N; P18=558200.7815E/ 9587633.2642N;
P19=558236.2643E/ 9587591.5068N; P20=558274.9474E/ 9587562.4490N; P21=558343.9161E/ 9587519.7094N;
P22=558388.1151E/ 9587500.7393N; P23=558394.9860E/ 9587493.8030N; P24=558461.1141E/ 9587470.1655N;
P25=558455.9805E/ 9587446.0545N; P26=558382.7254E/ 9587467.3778N; P27=558379.5625E/ 9587481.5845N;
P28=558338.0276E/ 9587494.1946N; P29=558338.2214E/ 9587496.6878N; P30=558337.8592E/ 9587497.7064N;
P31=558282.2741E/ 9587513.0659N;  P32=558277.0143E/ 9587513.9108N; P33=558216.8872E/ 9587569.5138N;
P34=558091.8659E/ 9587690.8881N; P35=558087.0861E/ 9587692.9909N;  P36=558080.2670E/ 9587692.8668N;
P37=558074.4996E/ 9587693.1092N; P38=558014.3780E/ 9587753.3573N; P39=558012.9725E/ 9587758.9918N;
P40=558014.0060E/ 9587766.7233N; P41=558011.1362E/ 9587773.8781N; P42=558004.1626E/ 9587782.5925N;
P43=557981.1177E/ 9587803.4187N; P44=557951.8308E/ 9587823.2751N; P45=557942.2967E/ 9587827.6878N;
P46=557931.7707E/ 9587846.3352M; P47=557918.3915E/ 9587882.2041N; P48=557892.4084E/ 9587902.8040N;
P49=557883.5889E/ 9587899.5989N. VIII  Trecho 03  Polígono 3: P1=558558.0919E/ 9587406.4656N; P2=558560.2627E/
9587411.2102N;P3=558471.7069E/9587467.0036N;P4=558468.3939E/9587438.9734N;P5=558534.8712E/9587419.4773N. IX 
Trecho 03  Polígono 4: P1=558630.3991E/ 9587361.6873N; P2=558627.0133E/ 9587356.6037N; P3=558566.9359E/
9587399.3921N; P4=558569.7082E/ 9587404.3495N. X  Trecho 3  Polígono 5: P1=558639.6356E/ 9587354.3927N;
P2=558657.5521E/ 9587308.4236N; P3=558632.5129E/ 9587315.5502N; P4=558630.2327E/  9587322.0835N; P5=558638.5814E/
9587336.5515N; P6=558631.9791E/ 9587346.4043N. XI  Trecho 03  Polígono 6: P1=558661.1728E/ 9587292.0055N;
P2=558646.0119E/ 9587298.7954N; P3=558641.7265E/ 9587292.0762N; P4=558651.2678E/ 9587273.0736N; P5=558656.2179E/
9587260.6164N; P6=558659.1810E/ 9587244.2693N; P7=558666.4517E/ 9587237.6455N; P8=558676.0678E/ 9587236.4972N;
P9=558670.3498E/9587268.2933N.Art.2ºDentreasáreasverdesnoMunicípiodeFortaleza,osParquesLinearesconformamuma
categoriacujoobjetivoprincipaléapreservaçãoearecuperaçãodacoberturavegetaldafaixadepreservaçãodosrecursoshídricos
edoseuentorno.§1ºParaefeitodesteDecreto,considerarseááreaverdeurbanaosespaços,públicosouprivadoscompredomí
niodevegetação,preferencialmentenativa,naturalourecuperada,previstosnoPlanoDiretor,nasLeisdeZoneamentoUrbanoeUso
doSolodoMunicípio,indisponíveisparaconstruçãodemoradias,destinadosaospropósitosderecreação,lazer,melhoriadaqualida
deambientalurbana,proteçãodosrecursoshídricos,manutençãooumelhoriapaisagística,proteçãodebensemanifestaçõescultu
rais.§2ºOParqueLineardoRiachoMaceiótemcaráterpreservacionista,sendovedadasasintervençõesemáreadeAPPeZPA1,
definidas,respectivamente,peloCódigoFlorestal(LeiFederaln°12.651,de25deMaiode2012),epeloPlanoDiretorParticipativodo
MunicípiodeFortaleza(LeiComplementarnº2009),excetoparaoscasosprevistosemlei.Art.3ºOParqueLineardoRiachoMa
ceióteráasseguintesfinalidades:IPreservação,conservaçãoerecuperaçãodavegetaçãodasfaixasdeAPPeZPA1doseuentor
no; II Proteçãodos recursosnaturais incluindo:solo,corposhídricos, faunaevegetação,sendoadmitidoomanejodavegetação
comoobjetivodeasseguraramanutençãodosprocessosecológicos;IIIPrevençãodeenchentesealimentaçãodolençolfreático
porinfiltração;IVRecuperaçãoeimplementaçãodemelhoriadaqualidadeurbanaemrelaçãoaosaneamentoambiental,qualidade
doaredoclima;VRecuperaçãodaconsciênciadosítionaturalatravésdasua incorporaçãoàpaisagemurbana,ampliandopro
gressivamenteaquantidadeeaqualidadedasáreasverdesmunicipais;VIColaboraçãocompesquisacientíficaecapacitaçãotéc
nicavisandoorientaromanejodevegetaçãoemáreasurbanaseomanejodafauna,incrementandoabiodiversidade;VIIRealiza
çãodeatividadesdeeducaçãoambientalvisandodifundirconceitoseestimularaadoçãodepráticasparaapreservaçãoambiental,o
usosustentávelderecursosnaturais,reduzirageraçãoderesíduoseefluentesesuaadequadadestinação;VIIIUsopúblicopara
atividadesculturaiseeducacionais,recreaçãoelazer,acolhendograndediversidadedeusosefrequentadorescondicionadoàobser
vânciadasdisposiçõesnestedecretoelegislaçãoambientalvigente.ParágrafoÚnico.A implantaçãodeinfraestruturaedeedifica
çõesnaáreadeverá limitarseàs intervençõesnecessáriasaodesenvolvimentodeatividadesrelacionadasàsfinalidadesprevistas
nesteDecreto,estandonecessariamentedeacordocomosusosprevistosnoPlanoDiretorenaLeideUsoeOcupaçãodoSolo,
adotandoseosparâmetrosdefinidosparaosprojetosespeciais.Art.4ºAgestãoambientaldoparqueédecompetênciadaSecretaria
MunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente,esedarácombasenaelaboraçãodeumPlanodeManejopróprio.§1ºAsdiretrizespara
agestãodoparqueserãoacordadascomasociedadecivilecomórgãosdopoderpúblicomunicipal,considerandoassituaçõesam
bientais,osobjetivosefinalidadesdoparque;§2ºAsociedadecivilparticiparádagestãodoparqueatravésdeconsultaspúblicas
abertasàpopulaçãoedeumConselhoConsultivo.Art.5ºOConselhoConsultivodosParquesMunicipaisdeFortalezaserádefinido
porLei.Art.6ºAgestãoadministrativanoquepertineàexecuçãodosserviçosdemanutençãoelimpezadoparqueficamacargoda
SecretariadeConservaçãoeServiçosPúblicosSCSP,daEmpresaMunicipaldeLimpezaeUrbanizaçãoEMLURBedaSecretaria
Regionalcompetente,noâmbitodesuascompetências,considerandoasdiretrizesdoPlanodeManejo.ParágrafoÚnico.Amanuten
çãodoparquepodeserrealizadaemcooperaçãocomasociedadecivil,noâmbitodoProgramadeAdoçãodePraçaseÁreasVer
desdoMunicípiodeFortaleza,desdequeo(s)adotante(s)cumpra(m)asdeterminaçõesambientaispertinentes,bemcomoasdeter
minaçõesdaLeiMunicipaln°8.842,de20demaiode2004,regulamentadapeloDecretoMunicipaln°13.142,de29deabrilde2013.
Art.8°AsintervençõesfísicasserãoderesponsabilidadedaSecretariadeInfraestruturadoMunicípio,quedeveráelaborarprojetos
arquitetônicosepaisagísticosdoparque,osquais serãosubmetidosàanálisepréviaeaprovaçãoporpartedaSEUMA,seguindo
diretrizesestabelecidasnoPlanodeManejo.Art.9ºAsegurançadoparque,noâmbitomunicipal,éderesponsabilidadedaSecreta
riadeSegurançaCidadãSESEC,emparceriacomosdemaisentesfederados,dentrodesuascompetências.Art.10Afiscalização
ambientaleurbananoparqueérealizada,respectivamente,pelaSEUMAeSecretariaRegionalcompetente.Art.11Asdemaisse
cretariasmunicipaisprestarãooapoionecessário,noâmbitodesuascompetências.Art.12AsÁreasdePreservaçãoPermanente
(APP),abrangidaspeloparque,devemserpreservadas,considerandoalegislaçãoambientalespecífica,deformaque:IAvegeta
çãodaAPPsejapreservada;IITendoocorridosupressãodevegetaçãosituadaemAPP,amesmasejarecomposta,ressalvadosos
usosautorizadosprevistosnalegislaçãoambientalvigente;IIIAcoberturavegetaldaAPPedoseuentornoapresenteexemplares
devegetaçãonativa,excetoemcasosexcepcionaise justificados; IV Emcasodesupressãodavegetação,emqualqueráreado
parque,ocortesejaautorizadopreviamentepelaSEUMA,apontandoseobrigatoriamenteoplantiodenovasmudasnosseuslimites,
conformePortariaexpedidapelaSEUMA;VOacompanhamentodocorteedoplantiodenovasmudassejarealizadopelaSEUMA
oupelaSecretariaRegionalcompetente,emconformidadecomoManualdeProcedimentosTécnicosparaPlantio,Replantio,Podae
CortedaPMF/SEUMA;VIParaaimplantaçãodeequipamentosdelazerurbanonoParqueLineardoRiachoMaceió,sejavedadaa
utilizaçãodostrechosdeAPP,excetonoscasosprevistosemlei.Art.13AintervençãoousupressãodevegetaçãoemAPPsomen
tepoderáserautorizadaquandoorequerente,entreoutrasexigências,comprovar:IAinexistênciadealternativatécnicaelocacional
àsobras,planos,atividadesouprojetospropostos; II Atendimentoàscondiçõesepadrõesaplicáveisaoscorposdeágua; III A
inexistênciaderiscodeagravamentodeprocessoscomoenchentes,erosãooumovimentosacidentaisdemassarochosa.Art.14A
gestãoambientaleaadministrativadoparqueobservarãoasdeterminaçõesdoPlanodeManejo.ParágrafoÚnico.Oplanoseráela
boradopelaSEUMA,sendoconsultadososdemaisórgãosdiretamenteenvolvidoscomaadministraçãodoparque:SCSP,EMLURB,



188

O
U

TR
O

S


 
 
SecretariasRegionaiseSESEC.Art.15Noplanodemanejoconstará:IAcaracterizaçãourbanaepaisagística;IIAcaracteriza
çãodomeiofísico;IIIAcaracterizaçãodomeiobiótico;IVAcaracterizaçãosocioeconômica;VOzoneamentoambientaldaárea
delimitadadoparque;VIAsdefiniçõesdemanejoadequadoàsatividades;VIIAsdemaisinformaçõesquesemostraremnecessá
rias.Art.16Estedecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revogandoseasdisposiçõesemcontrário.


PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL,em14dejaneirode2014
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ANEXOIX
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Regulamentaaconsignaçãoemfolhadepagamento
dosservidorespúblicosativos, inativosepensionis
tas da Administração Pública Direta e Indireta do
PoderExecutivoMunicipal.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVIdaLeiOrgânica
domunicípiodeFortaleza,eCONSIDERANDOodispostonoart.9º,daLeinº10.132,de28denovembrode2013.CONSIDERANDO
anecessidadederegulamentarasconsignaçõesemfolhadepagamentodosservidorespúblicosmunicipais.CONSIDERANDO,ain
da,anecessidadededartransparênciaeefetividadeaoprocessodeconsignaçãoemfolhadepagamento,estabelecendoumregra
mentoqueofereçamaiorcontroledasaverbaçõesrealizadas.DECRETA:CAPÍTULOIDISPOSIÇÕESGERAIS:Art.1ºArealização
deconsignaçõesnafolhadepagamentodosservidorespúblicosativoseinativosdaAdministraçãoDireta,AutárquicaeFundacional
doMunicípiodeFortaleza,edeseuspensionistas,regerseápelasnormasdesteDecreto,conformeaLeinº10.132/2013.Parágrafo
único.O disposto nesteDecreto aplicase aos empregados das empresas públicas e sociedades de economiamista inseridas no
SistemadeFolhadePagamentogeridopelaSecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestãoSEPOG.Art.2º.Paraos
finsdesteDecreto,considerase:ICONSIGNADO:servidorpúblicomunicipalintegrantedaadministraçãopúblicadiretaouindireta
doMunicípiodeFortaleza,ativo,aposentadooupensionista,quetenhaestabelecidocomoconsignatáriorelaçãojurídicaqueautorize
odescontoda consignaçãoem folhadepagamento. II CONSIGNATÁRIA:pessoa físicaou jurídicadedireitopúblicoouprivado
destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsóriaou facultativa, emdecorrência de relação jurídica estabelecida
comoconsignado.IIICONSIGNANTE:órgãoouentidadedaadministraçãopúblicamunicipaldiretaouindiretaqueefetuaosdes
contosemfavordaconsignatária.Art.3º.Asconsignaçõesemfolhadepagamentosãoclassificadasemobrigatóriasefacultativas.§
1ºConsignaçãoobrigatóriaéodescontoincidentesobrearemuneração,proventooupensão,efetuadoporforçadeLeioudecisão
judicial,compreendendo:Icontribuiçãoprevidenciária.IIpensãoalimentíciafixadanaformadaLei.III impostosobrearendae
proventosdequalquernatureza. IVreposiçãoe indenizaçãoaoerário.Vcumprimentodedecisão judicial.VIoutrosdescontos
instituídosporLei.§2ºConsignaçãofacultativaéodescontoincidentesobrearemuneração,proventooupensãoefetuadomediante
aautorizaçãoformaldoconsignado,compreendendo:Ipagamentodeplanosesegurosprivadosdeassistênciaàsaúde.IIcontri
buiçõesparaprevidênciacomplementar.III–contribuiçõesasindicatoseassociações.IVpagamentodeseguros.Vfinanciamento
dacasaprópria,e.VIempréstimoseminstituiçõesfinanceirasautorizadaspeloBancoCentraldoBrasil.§3ºNãopoderãoautorizar
asconsignaçõesfacultativasosservidoresqueocupem,exclusivamente,cargosemcomissão,delivrenomeaçãoeexoneração,bem
comooscontratadosportempodeterminado.CAPÍTULOIIDAMARGEMCONSIGNÁVEL:Art.4ºAefetivaçãodasconsignações
facultativasficacondicionadaàexistênciademargemconsignável.Art.5ºConsiderasemargemconsignávelopercentualmáximo
daremuneraçãomensal líquidadoservidorquepoderásercomprometidaparaasconsignaçõesfacultativas.Parágrafoúnico.Para
efeitodesteDecretoconsideraseremuneraçãomensallíquidaoresultadodasubtraçãodosdescontosobrigatóriosnasomadoven
cimentodocargooudosaláriodoempregadoacrescidodasvantagenspecuniáriaspermanentes.Art.6ºAsomamensaldosdes
contosfacultativosdecadaservidoremfolhadepagamento,nãopoderáexcedera30%(trintaporcento)da remuneração líquida.
Parágrafoúnico.Paraofinanciamentodacasaprópria,olimitedequetrataocaputdesteartigoteráumadicionalde10%(dezpor
cento),aserutilizadoexclusivamenteparaestefim.Art.7ºOcontroledamargemconsignávelserárealizadopelaSecretariaMunici
paldePlanejamento,OrçamentoeGestão–SEPOG,queofaráatravésdesistemaespecífico.Art.8ºEmnenhumahipóteseocál
culodamargemincidirásobrequalquervantagempecuniáriatransitória,taiscomo:Idiárias.IIajudadecusto.IIIsaláriofamília.IV
13ªremuneração.Vadicionaldeférias.VIadicionalpelaprestaçãodeserviçoextraordinário.VIIadicionalnoturno.VIIIadicio
naldeinsalubridade,depericulosidadeoudeatividadespenosas.IXqualqueroutroauxílioouadicionalestabelecidoporLeieque
tenhacaráterindenizatório.Xvantagenspecuniáriasdecorrentesdoexercíciodocargocomissionadooudedesignaçõesparacom
porcomissões.XI–GratificaçãoporTrabalhoTécnico,RelevanteouCientífico.XIIosvalorespagosatítulodediferençasevanta
gens.Art.9ºAsparcelasremuneratóriasdenaturezavariável,desdequenãotenhamcarátereventual,serãoconsideradasparafins
deestabelecimentodamargem,pelamédiados06(seis)mesesanterioresaocálculo.Art.10Nahipótesedovalorrelativoàmar
gemconsignáveldoservidorsofrerreduçãodevidoàperdadealgumavantagempecuniáriaoumajoraçãodeconsignaçãoobrigatória,
ovalortotaldasconsignaçõesfacultativasdeveráserreadequadocomofimderespeitaramargemconsignável.Art.11Paraocum
primentodoprocedimentoprevistonoartigoanteriordeveráserobservadaaseguinteordemdeprioridade, independentementeda
ordemcronológicaemquetiveremsidoautorizadas:Icontribuiçõesasindicatoseassociações.IIpagamentodeplanoseseguros
privadosdeassistênciaàsaúde.IIIpagamentodeseguros.IVfinanciamentodacasaprópria.Vcontribuiçõesparaprevidência
complementar;VIempréstimoseminstituiçõesfinanceirasautorizadaspeloBancoCentral.§1ºNocasodehaverduasoumais
consignaçõesnamesmaordemdeprioridade,odescontodeveráobservaroseguinte:Ipermaneceaconsignaçãomaisantigano
sistema,sendoexcluídaamaisrecente,cabendo,entretanto,descontosparciais,parasatisfaçãodeoutrosdébitos,desdequehaja
margemdisponívelparatanto.IIcasotenhaamesmadata,permaneceaquelaempresaouentidadecredenciadanosistemacom
maiorantecedência.§2ºUmavezqueoservidorvolteatermargemdisponível,asconsignaçõesretiradasvoltarãoaserincluídas
nafolhadepagamento,observadaaordemdeprioridadeestabelecidanesteartigo.Art.12Emcasodeexclusãodeconsignação
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ANO LVI FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2009 Nº 14.020

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

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

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

CAPÍTULO X 
Da Política de Integração Metropolitana 

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

TITULO III 
Do Ordenamento Territorial 

 
CAPÍTULO I 

Do Macrozoneamento 
 
 Art. 57 - O ordenamento territorial do Município, 
consoante os objetivos gerais da política urbana, atende às 
seguintes diretrizes: I - planejamento, ordenamento e controle 
do uso do solo e do desenvolvimento do Município, da distribu-
ição espacial da população e das atividades sociais e econômi-
cas, de modo a evitar: a) as distorções do crescimento urbano 
e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; b) a proximi-
dade e conflitos entre usos e atividades incompatíveis; c) uso 
inadequado dos imóveis urbanos em relação à infraestrutura, à 
zona urbana, ao meio ambiente e à função social; d) a retenção 
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutiliza-
ção ou não utilização; e) a deterioração das áreas urbanizadas 
e dotadas de infraestrutura; f) o uso inadequado dos espaços 
públicos; g) a poluição e a degradação ambiental; II - incentivo 
à multiplicidade e interação de diferentes grupos sociais e de 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 062,  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009 

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

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

 
TÍTULO I 

Dos Princípios da Política Urbana e dos Objetivos  
do Plano Diretor 

 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais da Política Urbana 
 

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

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

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Plano Diretor 

 
 Art. 4º - São objetivos deste Plano Diretor: I - 
considerar, no processo de planejamento e execução das polí-
ticas públicas, a integração social, econômica, ambiental e 
territorial do Município e da Região Metropolitana; II - construir 
um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; III - garantir a justa distribuição dos benefí-
cios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recupe-
rando e transferindo para a coletividade parte da valorização 
imobiliária decorrente de ações do poder público; IV - regular o 
uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir da 
capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de 
saneamento ambiental e das características do sistema viário; 
V - combater a especulação imobiliária; VI - preservar e con-
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tão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana para a 
totalidade da população, incluindo o tratamento e a disposição 
final ambientalmente adequados dos resíduos remanescentes; 
V - estimular a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 
VI - formular termos de parceria entre o Município e grupos 
organizados de trabalhadores autônomos, na coleta de resí-
duos sólidos, para a implantação da coleta seletiva, da reutili-
zação e da reciclagem de resíduos sólidos; VII - coibir a dispo-
sição inadequada de resíduos sólidos mediante a educação 
ambiental, a oferta de instalações para a sua disposição e a 
fiscalização efetiva; VIII - eliminar lixões clandestinos e implan-
tar medidas e ações para a recuperação socioambiental da 
área; IX - apurar a responsabilização civil do prestador do ser-
viço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambien-
tais causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua ativi-
dade; X - promover a integração e articulação entre os Municí-
pios da Região Metropolitana para o tratamento e destinação 
dos resíduos sólidos; XI - introduzir a gestão diferenciada para 
os resíduos domiciliares, industriais e hospitalares; XII - integrar 
as ações relativas aos resíduos sólidos nas 3 (três) esferas de 
governo e representações da sociedade civil, para a implanta-
ção do Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS), buscan-
do realizar a adequada gestão integrada de resíduos sólidos; 
XIII - estimular e apoiar a implantação de cooperativas de cata-
dores, bem como criar melhores condições de trabalho; XIV - 
implantar o Programa de Neutralização e Controle de Emissão 
dos Gases do Efeito Estufa (GEE) no âmbito do Poder Público 
Municipal; XV - a Prefeitura Municipal de Fortaleza fará o de-
senvolvimento do inventário de emissões de GEE, com o auxí-
lio de instituições técnicas públicas ou privadas, para viabilizar 
planos de redução e controle desses gases; XVI - a administra-
ção, dos gases e créditos gerados por esses programas com 
potencial econômico deverá ser utilizada pelo Poder Público ou 
por particular, através de concessão ou permissão.  
 

CAPÍTULO V 
Da Política de Defesa Civil 

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

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

CAPÍTULO VI 
Da Política de Mobilidade 

 
Seção I 

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

Seção II 
Da Acessibilidade 

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

Seção III 
Do Sistema de Circulação 

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

Seção IV 
Do Sistema Viário 

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

Seção V 
Do Sistema de Transporte 

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

CAPÍTULO VII 
Da política de Proteção do Patrimônio Cultural 

 
 Art. 42 - São diretrizes da política de proteção do 
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico: I - compatibilização de usos e ativida-
des com a preservação e proteção do patrimônio cultural de 
interesse artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico: II - 
democratização do acesso aos equipamentos culturais, garan-
tindo a sua distribuição equitativa no território urbano; III - com-
patibilização do desenvolvimento econômico e social com a 
preservação do patrimônio cultural de interesse artístico, estéti-
co, histórico, turístico e paisagístico e do patrimônio natural; IV 
- estímulo à preservação da diversidade cultural existente no 
Município; V - proteção, preservação, conservação, recupera-
ção, restauro, fiscalização e monitoramento do patrimônio cul-
tural de interesse artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico; VI - adoção de medidas de fiscalização preventiva e 
sistemática para a proteção das edificações e dos lugares de 
interesse histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VII 
- fomentar e incentivar a educação patrimonial; VIII - promoção 
de ações articuladas e coordenadas entre os órgãos do Muni-
cípio, Estado e União, a fim de proteger o patrimônio cultural e 
natural; IX - capacitação contínua do corpo técnico municipal. 
Art. 43 - São ações estratégicas da política de proteção do 
patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico: I - atualizar continuamente o inventário 
dos bens imóveis de interesse histórico-cultural; II - inventariar 
a memória, os saberes e os fazeres culturais dos diferentes 
grupos de populações tradicionais; III - elaborar legislação 
específica de Registro de Bens Imateriais em conformidade 
com as legislações vigentes; IV - elaborar o plano de incentivos 
às manifestações culturais, saberes e fazeres populares; V - 
constituir um programa de preservação da cultura material do 
Município; VI - identificar e tombar, integral ou parcialmente, 
segundo os critérios de proteção estabelecidos na legislação 
de patrimônio, as edificações, obras e monumentos que, pelos 
seus significados cultural, artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, deverão ser preservados; VII - promover a realiza-
ção de convênios com as demais esferas federativas, universi-
dades e entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, para 
a proteção do patrimônio cultural de interesse artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico e do patrimônio natural; VIII - 
estimular a preservação e utilização de imóveis representativos 
da memória da cidade, mediante incentivos fiscais, instrumen-
tos urbanísticos e apoio técnico especializado; IX - elaborar 
legislação específica para a preservação da visualização do 
entorno dos imóveis tombados e identificados como de interes-
se de preservação; X - delimitar e implementar as Zonas Espe-
ciais de Preservação do Patrimônio Cultural de interesse artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico (ZEPH) em áreas 
onde existam imóveis, conjuntos edificados ou paisagens de 
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Dispõe sobre autorização ao
PoderExecutivoMunicipalpara
abertura de crédito adicional
especial, à vigente Lei Orça
mentária anual, no valor de
R$350.000,00(trezentosecin
quenta mil reais), para o fim
queindica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir, à
vigente lei orçamentária anual (Lei nº 10.141/13), crédito
adicional especial no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquentamilreais),parainclusãodeelementodedespesanão
previsto em programação do Detalhamento da Despesa da
unidade orçamentária Câmara Municipal de Fortaleza,
aprovadopelaPortarianº103,de20dedezembrode2013,da
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPOG), conforme a seguir especificado: Unidade Orça
mentária:01101CâmaraMunicipaldeFortaleza.Programação:
01.031.0002.2783.0002 Manutenção dos Serviços Admi
nistrativos; Elemento de Despesa: 449052 Equipamentos e
MaterialPermanente; IU/FT:0103;Valor:R$350.000,00.Art.
2ºOsrecursosnecessáriosaoatendimentododispostonoart.
1ºsãoasdisponibilidadesprevistasnoart.43,§1º, inciso III,
daLeiFederalnº4.320,de17demarçode1964,decorrentes
daanulaçãoparcialdadotaçãoaseguirespecificada:Unidade
Orçamentária: 01101 Câmara Municipal de Fortaleza; Pro
gramação:01.031.0002.1583.0001ModernizaçãodaEstrutura
Física da Câmara Municipal; Elemento de Despesa: 449051
ObraseInstalações;IU/FT:0103;Valor:R$350.000,00.Art.3º
EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 12 de março de 2014. 
      






DispõesobreaPolíticaMunici
paldoIdoso,edáoutrasprovi
dências.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõesconferidaspeloart.83,VIeXIIdaLei
Orgânica do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO a ne
cessidadedegarantirosdireitossociaisdos idososeassegu
rarapromoçãodesuaautonomia,integraçãoeparticipaçãona
sociedade.CONSIDERANDOanecessidadedaaprovaçãoda
PolíticaMunicipaldoIdoso.DECRETA:

CAPÍTULOI
DAPOLÍTICAMUNICIPAL

 Art. 1º  A Política Municipal do Idoso tem por
objetivo definir não só ações e estratégias, bem como meca
nismos de acompanhamento, controle e avaliação das ações
quegarantamosdireitossociaisdapopulação idosadoMuni
cípiodeFortalezaeasseguremapromoçãodesuaautonomia,
integração e participação efetiva na sociedade, além de: 1 –
Viabilizar formasalternativasdeparticipação,ocupaçãoecon
víviodo idoso, integrandoonasdemaisgerações;2 Promo
ver a participaçãoe a integraçãodo idoso, por intermédiode
suas organizações representativas, na formulação, implemen
taçãoeavaliaçãodaspolíticas,planos,programaseprojetosa
seremdesenvolvidos;3–Priorizaroatendimentoaoidoso,por
meiodesuasfamílias,emdetrimentoaoatendimentoasilar,à
exceçãodaquelesquenãopossuamcondiçõesdegarantirsua
sobrevivência;4–Descentralizarasaçõespolíticoadministra
tivas;5–Capacitarereciclarosrecursoshumanosnasáreas
de geriatria, gerontologia e cuidadores de idosos; 6 – Imple
mentar sistema de informações que permita a divulgação da
política dos serviços oferecidos, dos planos e programas em
cadaníveldegoverno;7–Estabelecermecanismosquefavo
reçamadivulgaçãodeinformaçõesdecarátereducativosobre
osaspectosbiopsicossociaisdoenvelhecimento;8–Priorizaro
atendimentoaoidosoemórgãospúblicoseprivadosprestado
resdeserviços;9–Apoiarestudosepesquisassobreasques
tõesdoenvelhecimento;10–Garantiraacessibilidadeemobi
lidadedoidosonoâmbitodoMunicípiodeFortaleza.Parágrafo
Único–Naconsecuçãodestapolítica,cumprirseãoasdiretri
zesda legislação federal vigenteeapertinenteàPolíticaNa
cionaldoIdoso,comoestabeleceaLeiFederalnº8.842,de4
de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto Federal nº
1.948,de3dejulhode1996.


CAPÍTULOII
DOSPRINCÍPIOSEDIRETRIZES


 Art. 2º  Na execução da Política Municipal do
Idoso observarseão os seguintes princípios: 1 – Dever da
família,dasociedadeedoEstadodeasseguraraoidosotodos
os direitos inerentes à cidadania, garantindo sua participação
nacomunidade,defendendosuadignidade,bemestaredireito
àvida;2–Processodeenvelhecimentodizrespeitoàsocieda
deemgeral,devendoserobjetodeconhecimentoeinformação
para todos; 3 – Idoso não deve sofrer discriminaçãode qual
quernatureza;4–Idosodeveseroprincipalagenteeodesti
natário das informações a serem efetivadas mediante essa
política;5Diferençaseconômicas,sociaise,particularmente,
as contradições entre o meio rural e o urbano, deverão ser
observadaspelopoderpúblicoepelasociedadeemgeral,na
aplicaçãodesteDecreto.Art.3º Paraviabilizaçãodosobjeti
vosdaPolíticaMunicipaldoIdoso,combasenaespecificidade
dapopulaçãoidosadoMunicípiodeFortaleza,serãodisponibi
lizados atendimentos nas seguintes áreas: 1 – Promoção e
AssistênciaSocial;2–Educação,Cultura,Arte,EsporteeLa
zer; 3 – Saúde e Justiça; 4 – Trabalho, Empreendedorismo,
Previdência,HabitaçãoeUrbanismo.


CAPÍTULOIII
DASAÇÕESGOVERNAMENTAIS

SEÇÃOI
DAPROMOÇÃOEASSISTÊNCIASOCIAL


 Art. 4º A implantação da Política Municipal do
Idosoécompetênciadosórgãospúblicosedasociedadecivil
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RUASÃOJOSÉNº01CENTRO
FONE/FAX:(0XX85)3105.1002

FORTALEZACEARÁCEP:60.060170


AV.JOÃOPESSOA,4180DAMAS

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

FORTALEZACEARÁ
CEP:60.425680



organizada, cabendoàCoordenadoriado IdosodaSecretaria
da Cidadania e Direitos Humanos não só a coordenação,
acompanhamento e avaliação dessa política, bem como o
monitoramentotécnicodosprofissionaisenvolvidos.§1ºPara
oalcancedafinalidadedestalei,aCoordenadoriadoIdosoda
Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos promoverá as
articulaçõesnecessáriasàimplementaçãodaPolíticaMunicipal
do Idoso junto à SETRA (Secretaria deTrabalho, Desenvolvi
mentoSocialeCombateáFome)eàsdemaisunidadesadmi
nistrativasdoMunicípiodeFortaleza.§2ºAsSecretariasdas
áreas de Promoção e Assistência Social, Saúde, Educação,
Trabalho, Previdência Social, Habitação, Urbanismo, Cultura,
Esporte e Lazer devem elaborar proposta orçamentária, no
âmbitodesuascompetências,visandoàexecuçãodeprojetos,
obras e financiamento de programas municipais compatíveis
comaPolíticaMunicipaldoIdoso.Art.5ºAlémdacoordena
dação dessa Política, compete à Coordenadoria do Idoso da
SecretariadaCidadaniaeDireitosHumanos:I–Realizarestu
dos e pesquisas sobre a situação do idoso no Município de
Fortaleza,visandoaoconhecimentobiopsicossocialdoidosoe
criarseisCentrosdeReferênciadoIdoso,modeloqueatenda
opúblicoalvodesteDecreto; II–Assegurarqueasatividades
desenvolvidas pela Política Municipal do Idoso garantam à
pessoa idosao atendimentopriorizado nas redes de serviços
públicos e privados, por meio de articulação e sensibilização
dosórgãosafins;III–Garantiraosidososportadoresdedefici
ênciaaassistêncianecessária,por intermédiodaestruturada
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos; IV – Implantar
atividadesprodutivas,visandoaoaumentodarendado idoso,
medianteofortalecimentodasoportunidadesedesenvolvimen
todemeiosprodutivosemsistemadecooperativas;V–Elabo
rareapoiaracapacitaçãodosrecursoshumanosnasáreasde
geriatria,gerontologiaecuidadoresdeidosos,visandoàquali
dade do atendimento ao idoso; VI – Promover campanhas
educativasdevalorizaçãodoidoso,evitandoadiscriminaçãoe
opreconceito;VII–Ampliaroatendimentodomiciliar,visandoa
garantirapermanênciado idosonogrupo familiarenacomu
nidade;VIII–Desenvolverações,deformaapropiciaraoidoso
o conhecimento dos seus direitos, garantindolhe o devido
respeito, sensibilizando os órgãos de segurança pública para
queexecutemaçõesqueevitemabusoselesõesaseusdirei
tos, por meio do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.
ParágrafoÚnico–Asinformaçõeseorientaçõessobreosdirei
tos e serviços prestados à população idosa serão divulgadas
pormeiodoConselhoMunicipaldosDireitosdoIdoso.

SEÇÃOII
DAEDUCAÇÃO,CULTURA,ARTE,ESPORTEELAZER


 Art.6ºObjetivandofacilitaraosidososoacesso
aoprocessodeproduçãoefruiçãodebensculturais,eartísti
coscompeteàSecretariaMunicipaldeEducaçãoeàSecreta
ria de Cultura: I – Implantar programasde alfabetização para
idosos; II – Inserir temas transversais no currículo da rede
municipaldeensino;III–Desenvolverprogramaseducativose,
emespecial,utilizarosmeiosdecomunicação,a fimde infor
mar a população sobre o processo de envelhecimento; IV –
Sensibilizar as universidades para a inserção das disciplinas
Geriatria, Gerontologia e cuidadores de idosos nos cursos
afins;V–Adequaroscurrículos,asmetodologiaseosmateri
aisdidáticosaosprogramaseducacionaisdestinadosaos ido
sos;VI–Gerarprogramasdedifusão,implementaçãoequalifi
cação em arte e cultura; VIII – Promover atividades culturais
paraidosos,nacondiçãodepúblicoe/ouprodutor;IX–Veicular
informaçõesqueestimulemoacessodoidosoaeventoscultu
rais (cinema, teatro, etc.); X – Fomentar a continuidade e a
identidade cultural dos idosos, fortalecendo a relação entre
gerações,medianteavalorizaçãodoregistrodamemóriaeda
transmissãodeinformaçõesdasatividadesdosidososàsocie
dade em geral. Art. 7º  Compete à Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer: 1 – Estimular a participação dos idosos em
caminhadaseoutrasatividades físicas,visandoàmelhoriade
sua qualidade de vida, resultando no envelhecimento com
saúde;2–Incentivaracriaçãodeprogramasdelazer,esporte,
turismo e atividades físicas que proporcionem a melhoria da
qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na
comunidade;3–DesenvolveroprojetoAcademiasparaaTer
ceiraIdadenasPraçasdeFortaleza.


SEÇÃOIII
DASAÚDE


 Art. 8º  Buscando garantir a atenção integral à
saúde do idoso, considerada como o conjunto articulado e
contínuodasaçõeseserviçosdepromoção, prevençãoe re
cuperaçãodasaúde,competeàSecretariaMunicipal deSaú
de:1–Ampliare fortalecerosprogramasdestinadosaos ido
sosnospostosdesaúdequepossuamserviçosbásicoslabora
toriais;2–Criarcentrosde referênciaemcada regional, com
serviçosespecializadospara todosos idosos; 3–Cumprir as
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normasediretrizesdosserviçosgeriátricosehospitalares;4–
Sensibilizar as unidades hospitalares sobre a prioridade no
atendimentoaoidoso,deacordocomagravidadedocaso;5–
Promovere realizarcursosdeaperfeiçoamentoeespecializa
çãoparaosprofissionaisdegeriatriaegerontologia;6–Apoiar
e incentivarestudosparadetectarocaráterepidemiológicode
determinadosagravosàsaúdedo idoso,comvistasàpreven
ção, tratamentoe reabilização;7–Capacitaragentescomuni
tários para o atendimento ao idoso; 8 – Ampliar serviços de
reabilitaçãonoMunicípiodeManaus;9–Manteremelhorara
capacidadefuncionalaoidoso;10–Elaborarnormasdeservi
çosgeriátricos.


SEÇÃOIV
DOTRABALHO,DESENVOLVIMENTOSOCIALE

COMBATEÀFOME


 Art.9º CompeteàSecretariadeTrabalho,De
senvolvimentoSocialeCombateáFome:1–Informarosdirei
tos previdenciários e assistenciais dos idosos; 2 – Criar pro
gramas municipais de preparação para a aposentadoria, e
apoiarasentidadespúblicaseprivadasquedesenvolvamser
viços dessa natureza, identificandoas e prestandolhes o su
porteeapoionecessário;3–Criarmecanismosqueimpeçama
discriminaçãoaoidosonomercadodetrabalho;4Desenvol
verprogramasde reinserçãosocialenomercadode trabalho
dapessoaidosa;5–Criarmecanismosquefavoreçamagera
çãodeempregoerenda,destinadosàpopulaçãoidosa.


SEÇÃOV
DACIDADANIAEDIREITOSHUMANOS


 Art. 10º  Competeà Secretaria de Cidadania e
Direitos Humanos: 1 – Coordenar a implantação da Política
MunicipaldoIdoso;2–Propor,elaborar,implantarecoordenar
programasdedefesadacidadaniado idosoe sua reinserção
na comunidade; 3 – Atuar na articulação das instituições de
cidadaniaparapromoçãodoexercíciodeatividadesautônomas
departicipaçãosocial;4–Assessorardiretaeimediatamenteo
senhorprefeitona formulaçãodepolíticaspúblicasMunicipais
dosdireitosdaPessoaIdosaediretrizesvoltadasàpromoção
dos direitos da cidadania, e implementação da Convenção
sobreaPromoçãoeDefesadosDireitosdaPessoaIdosa;5–
Coordenar a política Municipal de Promoção e Defesa dos
DireitosdaPessoaIdosaemconsonânciacomaLei8.842que
dispõemsobreaPolíticaNacionaldaPessoaIdosa;6Articu
lariniciativaseapoiarprojetosvoltadasparaaproteçãoepro
moção e defesa da pessoa idosa em âmbito Municipal, tanto
pororganismosgovernamentais, incluindoospoderesExecuti
vo,LegislativoeJudiciário,comopororganizaçõesdasocieda
decivil;7–Exerceracoordenaçãosuperiordosassuntos,das
ações governamentais e das medidas referentes à Pessoa
Idosa;8–ParticipareexerceratribuiçõesjuntoaoÓrgãoExe
cutor Federal do Programa Federal de Assistência a Pessoa
Idosa;9–ApoiaraAutoridadeCentralAdministrativaMunicipal,
EstadualeFederal,aqueserefereaLeinº10.741–Estatuto
doIdoso,assessorarearticularcomdiferentesórgãosdoMu
nicípio,programasdirigidosaoidosoemassuntosdoseuinte
resse e que envolvam saúde, segurança, emprego, salário,
moradia,educação,cultura,esporte,lazer,etnia,comunicação,
participação política e outros; 10 – Apoiar, como Autoridade
CentralAdministrativa Municipal, Pacto pela Saúde e Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI; 11 –Apoiar a
AutoridadeCentralaquese refereàLei8842/94,quedispõe
sobreaPolíticaNacionaldoIdoso, tendoporobjetivoassegu
rar os direitos sociais, criando condições para promover sua
autonomiaeparticipaçãoefetivana comunidade; 12 Promo
verarealizaçãodeestudos,depesquisas,formandoumbanco
dedados,oudedebatessobreasituaçãodapessoa Idosae
sobreaspolíticaspúblicasdogênero;13–Efetuarintercâmbio
com instituições públicas, privadas, nacionais e estrangeiras
envolvidascomoassunto idoso,visandoàbuscade informa
ções.

SEÇÃOVI

DOTRANSPORTE,ACESSIBILIDADE,MOBILIDADE
EURBANISMO


 Art. 11º  Compete à Secretaria Municipal de
Infraestrutura a ampliação das condições de acesso do idoso
àsestruturasarquitetônicaseurbanasdoMunicípiodeFortale
za.Art.12ºCompeteàETUFORasseguraraoidosotranspor
teadequadoeseguro:1–Asseguraraprioridadedoidosono
embarquenosistemadetransportecoletivo,segundopreceitua
oartigo42doEstatutodoIdoso(Lei10.741/03);2–Reservar
aos idosos10%(dezporcento)dosassentosnosveículosde
transporte coletivo, devidamente identificados com placa de
reservadopreferencialmentepara idosos (artigo39,§2º).Art.
13ºCompeteàAMCasseguraraoidosoascondiçõesideais
demobilidade,bemcomoaimplantação,ocontroleefiscaliza
ção das vagas de estacionamento destinada aos idosos.Art.
14ºEsteDecretoentraráemvigornadatadesuapublicação.
Art.15ºRevogamseasdisposiçõesemcontrário.PAÇODA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,aos07demarço
de2014.











Declaradeutilidadepúblicaas
obras de drenagem da Ponte
da Rua Monte Pascoal inte
grantes do Projeto de Drena
gem Urbana de Fortaleza –
DRENURB, no Bairro Canin
dezinhonoMunicípiodeForta
lezaCE.


 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
usodesuasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloart.83,VI,
da Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO a
necessidade de solucionar a problemática das condições de
drenagem na Ponte da Rua Monte Pascoal, promovendo a
melhoriadaqualidadedevidadasfamíliasresidentesnaárea
doBairroCanindezinho,eelevandopadrõesdehabitabilidade
e qualidade de vida. CONSIDERANDO que a execução da
obra trará benefícios para a área e para a comunidade do
entorno.DECRETA:Art.1ºSãodeclaradascomodeutilidade
públicaasobrasintegrantesdoProjetodedrenagemdaPonte
da Rua Monte Pascoal, inseridas no Programa de Drenagem
Urbana de Fortaleza – DRENURB, Bairro Canindezinho no
MunicípiodeFortalezaCE,asquaisserãorealizadasnoimóvel
descritonomemorialemanexo,parteintegrantedesteDecreto:
MEMORIAL DESCRITIVO: Partindo do ponto P1 de
coordenadas UTM (545022,7197; 9579225,3988), segue com
azimute125°10'36''edistânciade55,1990matéopontoP2
decoordenadasUTM(545067,8383;9579193,5987);daísegue
comazimute212°32'51''edistânciade14,3371matéoponto
P3 de coordenadas UTM (545060,1250;9579181,5133);
daí segue com azimute 305°10'52'' e distância de 55,4284 m
até o ponto P4 de coordenadas UTM (545014,8211;
9579213,4490); daí segue com azimute e distância de
33°27'50'' m até o ponto P1, marco inicial da descrição
dopresenteperímetro,numtotalde139,29m.Parágrafoúnico:
A área do imóvel discriminada neste artigo é mostrada no
croquieplantaconstantedoanexoúnicodesteDecreto.Art.2º
 Este Decreto fundamentase nas disposições constantes do
art.3º, incisoVIII,alíneaa,doCódigoFlorestalBrasileiro,Lei
nº12.651/2012.Art.3ºEsteDecretoentraráemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 07 de março de
2014.
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Dánovaredaçãoaoart.1ºdaLei
nº10.186/2014,quetratadapro
ibiçãoderealizaçãoedivulgação
de evento que exponha os ani
maisamaustratos.


 FAÇO SABERQUE A CÂMARAMUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1ºOart.1ºdaLein.10.186,de12demaiode2014,passa
avigorarcomaseguinteredação:Art.1ºFicamproibidoseven
tosqueexponhamosanimaisamaustratos,crueldadeousacri
fícios,noâmbitodomunicípiodeFortaleza.”(NR).Art.2ºEsta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DEFORTALEZA,em23dedezembrode2014.
  







Institui a Política de Transporte
Cicloviário, aprova o Plano
Diretor Cicloviário Integrado do
Município de Fortaleza e dá
outrasprovidências.


 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:


PARTEI
DAPOLÍTICADETRANSPORTECICLOVIÁRIO


 Art. 1º  Esta Lei institui a Política de Transporte
Cicloviário – PTC doMunicípio de Fortaleza, dispondo sobre o
usodabicicletacomomeiodetransporteelazer.


TÍTULOI
DOSPRINCÍPIOS


 Art.2º APTC temcomoprincípio fundamentala
promoção das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana e visa oferecer à população o modal cicloviário como
opção efetiva de transporte e mobilidade urbana para
atendimentodasdemandasdedeslocamentonoespaçourbano,
emcondiçõesdesegurançaeconforto,medianteainstituiçãodo
Plano Diretor Cicloviário Integrado – PDCI do Município de
Fortaleza,observandooplanejamentoegestãointegradacomos
demaismodais.


TÍTULOII
DOSOBJETIVOS


 Art. 3º  São objetivos da Política de Transporte
Cicloviário: I—Estimular ousodabicicletaemsubstituiçãoao
transporte motorizado individual e como complemento do
transportecoletivo;II—Constituirumespaçoviárioadequadoe
seguro para a circulação de bicicletas; III — Promover
infraestruturaadequadaeseguraparaestacionamentoeguarda
de bicicletas nos polos geradores de viagens, nos terminais e
estações do sistema de transporte coletivo municipal e
intermunicipal; IV—Priorizar osmeiosde transportecoletivoe
nãomotorizadosnagestãodamobilidadeurbananoMunicípio;V
—Organizar a circulação cicloviária de maneira eficiente, com
ênfase no conforto e na segurança; VI — Reduzir a poluição
atmosférica e sonora, bem como o congestionamento das vias
públicascausadopelosveículosautomotores,visandopromover
amelhoriadaqualidadedevidadoscidadãos.

PARTEII
DOPLANODIRETORCICLOVIÁRIOINTEGRADO


 Art. 4º FicaaprovadooPlanoDiretorCicloviário
Integrado do Município de Fortaleza. Parágrafo Único  A
promoção do desenvolvimento do Plano Diretor Cicloviário
Integradotemcomoprincípioocumprimentodasfunçõessociais
da cidade, nos termos da Lei Orgânica do Município de
Fortaleza,garantindo:I—apromoçãodaqualidadedevidaedo
ambiente urbano por intermédio do desenvolvimento da
mobilidadeurbanasustentáveledaacessibilidadeuniversal;II—
adivisãodoespaçopúblicodeumamaneiramaisdemocráticae
justa;III—aintegraçãodasaçõespúblicaseprivadaspormeio
de programas e projetos de atuação; IV — o enriquecimento
cultural do Município pela diversificação, atratividade:
competitividade e pela inclusão social; V— a estruturação do
SistemaCicloviárioMunicipal.Art.5ºOPlanoDiretorCicloviário
Integrado é instrumento da Política de Transporte Cicloviário e
temporobjetivoconcretizaroestabelecidonoart.4odestaLei.§
1º  IntegramoPDCI os seguintesdocumentos: I—Anexo I –
Mapas das vias cicláveis doMunicípio; II—Anexo II – Tabela
DescritivadasviasdaredecicloviáriaintegradadoMunicípio;III
— Anexo III – Características físicas mínimas para projetos
integrantes do PDCI; IV — Anexo IV – Exigência quanto ao
númeromínimodevagasportipodeequipamento.§2ºIntegram
comodocumentosdeapoioaoPDCIosrelatóriosquecompõem
oestudotécnicoparaaelaboraçãodoPlano.


PARTEIII
DAESTRUTURAÇÃODOSISTEMACICLOVIÁRIO


 Art. 6º  Constitui o Sistema Cicloviário do
MunicípiodeFortalezaaredefísicacompostapelainfraestrutura
destinadaaotransportecicloviário.


TÍTULOI
DASVIASCICLÁVEIS


 Art. 7º  São consideradas vias cicláveis as vias
que possuem potencial de atrair a utilização da bicicleta,
observandoseascondiçõesderelevo,pavimentoetráfego.§1º
A identificaçãoda rede cicloviária integradaestá representada
espacialmente no Anexo I desta Lei. § 2º  A identificação da
descrição das vias que compõem a rede cicloviária integrada
estárepresentadanoAnexoIIdestaLei.Art.8ºAinfraestrutura
da rede cicloviária integrada será implantada nas vias do
Município de Fortaleza, considerandose as características das
diversascategoriasestabelecidasnaLeiComplementar nº062,
de 02 de fevereiro de 2009 – Plano Diretor Participativo do
MunicípiodeFortaleza,ealteraçõesposteriores.


TÍTULOII
DOSELEMENTOSDOSISTEMACICLOVIÁRIOMUNICIPAL


 Art. 9º  O Sistema Cicloviário Municipal é
constituído pela infraestrutura viária e pelos equipamentos e
mobiliário urbano, destinado exclusiva ou preferencialmente à
circulaçãoe/ouutilizaçãodebicicletas.Art.10 Paraosefeitos
desta Lei, consideramse: I — Bicicleta: veículo de propulsão
humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste
Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor; II —
Bicicletário: espaço destinado ao estacionamento de bicicletas
comcontroledeacesso,cobertoouaoar livre,podendocontar
com banheiros, vestiários e instalações para pequenos
comércios, serviços e outras atividades; III — Ciclofaixa: pista
unidirecional ou bidirecional destinada ao trânsito exclusivo de
bicicletas, aberta ao uso público, demarcada na pista de
rolamento ou nas calçadas por sinalização específica, porém
sem segregação física do fluxo de veículos automotores; IV—
Ciclorrota: via aberta ao uso público, com pista compartilhada
para o trânsito de veículos motorizados, com velocidade
controlada, e bicicletas, que deverá obrigatoriamente ser
sinalizada e a circulação será preferencial aos veículos não
motorizados;V—Ciclovia: pistaprópriadestinada à circulação
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de bicicletas, separada fisicamente do tráfego de veículos
automotores e da área destinada aos pedestres, podendo ser
unidirecional ou bidirecional, conforme definido pelo Poder
ExecutivoMunicipal;VI—Paraciclo:equipamentodemobiliário
urbanodestinadoaoestacionamentoeguardadebicicletas,sem
controledeacesso, instaladoemespaçopúblicoouprivado;VII
—Passeioscompartilhados:sãoespaçosutilizadosporciclistas
nas calçadas compartilhados com os pedestres. VIII — Rede
Cicloviáriaintegrada:malhadeCiclovias,Ciclofaixas,Ciclorrotas,
Passeios Compartilhados e Zonas 30 compondo um sistema
articuladoecontínuo,definidapeloPoderExecutivoMunicipal;IX
— Vias de Tráfego Compartilhado: espaços utilizados nas
calçadas ou pistas de rolamento, podendo ser compartilhadas
compedestres,noprimeirocaso,oucomveículos,nosegundo
caso;X—ViasCicláveis:viasmunicipaisquepossuempotencial
deatrairutilizaçãodabicicleta,observadascondiçõesdetráfego,
relevo e pavimento; XI — Zonas 30: são áreas urbanas
compostas por vias em que o limite de velocidade é 30km/h,
acessadas a partir de vias de trânsito comum, cujo acesso e
condições de uso e tráfego serão regulamentados pelo Poder
Executivo.Art.11.ConstituemelementosintegrantesdoSistema
Cicloviário Municipal: I — A rede de Ciclovias, Ciclofaixas,
Ciclorrotas,PasseiosCompartilhadoseZonas30,comtraçados
e dimensões adequados, bem como sua sinalização; II —
Bicicletários junto aos terminais e estações do sistema de
transporte coletivomunicipal, prédios públicos e demais pontos
de afluxo da população; III — Paraciclos instalados em via
pública,praçaseoutrosespaçospúblicosouprivadosabertosao
acessodeciclistas.


CAPÍTULOI
DAREDECICLOVIÁRIAINTEGRADA


 Art. 12  A Rede Cicloviária, composta por
Ciclovias, Ciclofaixas, Ciclorrotas, Passeios Compartilhados e
Zonas 30, tem como principais características ser dotada de
rotas diretas, sem desvios, que proporcionemmaior velocidade
dedeslocamento,menorgastoderecursoseenergia,bemcomo
demaiorsegurançaaosusuáriosdaRedeCicloviária,buscando
aindamaiorintegraçãomodalurbana.


SEÇÃOI
DASCICLOVIAS


 Art. 13  Para fins desta Lei, considerase: I —
Ciclovia Unidirecional: a Ciclovia que comporte tráfego em
apenas um sentido; II — Ciclovia Bidirecional: a Ciclovia que
comportetráfegoemdoissentidos.Art.14AsCicloviasdeverão
ser implantadas conforme as diretrizes, dimensões e
especificações mínimas estabelecidas no Anexo III desta Lei,
assim como demais normas pertinentes. Art. 15  Poderão ser
implantadas Ciclovias: I — Junto ao passeio público ou no
canteirocentraldavia,quandoassimascaracterísticasviáriase
de tráfego justificarem tal opção; II — No mesmo nível do
passeio público ou do canteiro central, conforme o caso,
podendo, ainda, acritériodoPoderExecutivoMunicipal, serem
implantadas no mesmo nível da via, quando assim as
característicasviáriasedetráfegojustificaremtalopção.


SEÇÃOII
DASCICLOFAIXAS


 Art. 16  Poderão ser implantadas Ciclofaixas no
passeiopúblicoounaviapública.ParafinsdestaLei,considera
se: I — Ciclofaixa Unidirecional: a Ciclofaixa que comporte
tráfego em apenas um sentido; II — Ciclofaixa Bidirecional: a
Ciclofaixa que comporte tráfego em dois sentidos; III — Fica
autorizado o Município de Fortaleza, através dos órgãos
municipaiscompetentes,aimplantar,transitoriamente,nasruase
avenidas do Município, faixas exclusivas para o trânsito de
bicicletasaosdomingoseferiados.Asfaixasexclusivasàsquais
se referemesteartigo, denominadas ciclofaixas de lazer, serão
direcionadaspreferencialmenteparaosparques,praçaseparaa
orla de Fortaleza. Art. 17  As Ciclofaixas deverão ser

implantadasconformeasdiretrizes,dimensõeseespecificações
mínimas estabelecidas no Anexo III desta Lei, assim como
demaisnormaspertinentes.


SEÇÃOIII
DASVIASDETRÁFEGOCOMPARTILHADO


 Art.18NasCiclorrotas,PasseiosCompartilhados,
Zonas30edemaisviasemqueinexistainfraestruturaespecífica
para o tráfego cicloviário, os ciclistas deverão trafegar com
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro e
demaisnormaspertinentes.Art.19NasCiclorrotasenasZonas
30, a preferência dos veículos não motorizados será
devidamente sinalizada.Art.20 NosPasseiosCompartilhados
devidamentesinalizadosserádadapreferênciaaospedestres.


TÍTULOIII
DACONSTRUÇÃODOESPAÇOCICLOVIÁRIO


 Art. 21  A Prefeitura Municipal de Fortaleza
construiráoSistemaCicloviárioMunicipaladequadoàcirculação
segura de bicicletas, segundo as diretrizes e especificações
contidas neste PlanoDiretorCicloviário Integrado, conforme as
disposiçõesdestaLei,seusAnexoseregulamentaçãodoPoder
Executivo Municipal. § 1º  A Secretaria de Conservação e
Serviços Públicos – SCSP será responsável pela gestão, pelo
desenvolvimento,pela implantação, operaçãoemanutençãoda
PTC e do PDCI. § 2º   Compete à Secretaria Municipal de
Infraestrutura–SEINFrealizaregerirosprojetoseaexecução
das obras viárias necessárias à implantação da infraestrutura
cicloviária integrantes do Sistema Cicloviário Municipal. § 3º 
Deverá ser instituída a Unidade deGestão do PDCI dentro da
estruturaorganizacionaldaSCSP.§4ºAnualmente,nomínimo
2% (dois por cento) do montante financeiro arrecadado com
multasdetrânsitoserãoaplicadosnaexecuçãodainfraestrutura
da rede cicloviária, nas campanhas educativas voltadas à
utilização do modo bicicleta e em outras ações do PDCI
possíveisdeutilizaçãodos recursosdemultasdefinidosnoart.
320doCódigodeTrânsitoBrasileiro–CTB.Art.22 Todosos
projetos de construção ou expansão das vias públicas
integrantesdaRedeCicloviáriadeverãoincluiraimplantaçãoda
estrutura cicloviária prevista no PDCI, bem como toda a
sinalização horizontal, vertical e semafórica necessária. § 1º 
Noscasosemqueaimplantaçãodaviaimplicaraconstruçãode
pontes, viadutos ou abertura de túneis em vias integrantes ao
PDCI, tais obras tambémdeverãoser dotadasdasestruturase
sinalizaçãocicloviáriasintegradasaoprojeto.§2ºNosprojetos
cicloviários deverão ser observadas as características técnicas
mínimascontidasnoAnexo III destaLei. §3º OMunicípiode
Fortalezapoderáimplantarcicloviase/ouciclofaixasnasviasque
venhamaexistirequepossuammaisdeduasfaixasnomesmo
sentido.Art.23Quandodaelaboraçãodequalquerprojetopara
implantação ou reformas em praças ou parques públicos, o
PoderExecutivoMunicipal deverá considerar a inserçãodestes
equipamentos na Rede Cicloviária Municipal. Art. 24  É
obrigatória a inserção de elementos integrantes do Sistema
Cicloviário Municipal, como Bicicletários ou Paraciclos, em
projetos de engenharia para construção civil referente aos
estabelecimentosdefinidosnoAnexoIV,obedecendoaonúmero
mínimodevagasapartirdoscritériosestabelecidos.Art.25Na
construção de empreendimentos considerados de significativo
impacto urbano, conforme definido pelo Poder Executivo
Municipal, recomendase,comocontrapartida: I—aconstrução
de equipamentos para serem integrados à estrutura da Rede
Cicloviária Municipal; II — a disponibilização de recursos
financeiros destinados ao financiamento de campanhas
educativas que tenham como foco o público usuário da Rede
Cicloviária Municipal; III — a disponibilização de recursos
financeiros destinados à aquisição de equipamentos de
segurança e de proteção individual, a serem distribuídos entre
ciclistas,pelaprefeitura.Art.26Asinstalaçõesassociadasaos
serviços de transporte coletivo no Município de Fortaleza, tais
comoestaçõesdeconexão,terminaisrodoviáriosde integração,
estaçõesmetroferroviáriaseoutros,mesmoquandovinculados
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asistemasmetropolitanos,intermunicipaisouregionais,deverão
ser equipadas com Bicicletários e/ou Paraciclos, conforme o
estabelecidonoAnexoIVdestaLei.§1ºParacumprimentodo
exposto no caput deste artigo, as novas instalações deverão
prever em seus projetos Bicicletários e/ou Paraciclos como
condição para aprovação do projeto pelo Poder Executivo
Municipal. § 2º  No caso de instalação de Bicicletários, cujo
serviço será gratuito à população, os custos de operação e
manutenção, inclusive de seguro das bicicletas, nos termos
estabelecidos na regulamentação desta Lei, deverão ser
internalizadosnosrespectivosserviços.Art.27ASCSPpoderá
destinarvagasemviapúblicaparainstalaçãodeParaciclos,sem
qualquer cobrança de tarifa aos ciclistas, mesmo em áreas de
implantação de estacionamento rotativo. Parágrafo Único  As
vagasemviapúblicadeverãoestardevidamentesinalizadascom
placas, pintura de solo e equipadas com mobiliário urbano
adequadoaoestacionamentodasbicicletas.


TÍTULOIV
DAREDECICLOVIÁRIAESTRUTURAL


 Art.28ARedeCicloviáriaEstruturaléconstituida
peloconjuntomínimodeviasquedeverãoreceberinfraestrutura
paraotráfegodeciclistas,conformeAnexosIeIIdestaLei.Art.
29  ARedeCicloviária Estrutural foi definida comobservância
aos seguintes aspectos: I—Melhoria na segurança viária nos
locais demaior ocorrência de acidentes envolvendo ciclistas; II
—Estabelecernovoparadigmademobilidade,emqueabicicleta
sejaentendidacomoummeiodetransporteaserrespeitado;III
— Definir uma Rede Cicloviária com itinerários funcionais e,
principalmente,capazesdepromoverumamaiorinteraçãoentre
asdiferentesregiõesdoMunicípio; IV—Atendimentodoseixos
de maior demanda prevista, bem como dos principais
deslocamentos entre origens e destinos; V — Valorização do
espaço público pela população; VI — Geração de benefício
social, visando à melhoria da mobilidade e acessibilidade no
Município;VII—Integraçãodomodalcicloviáriocomosdemais
modais de transporte público; VIII—Garantia de execução do
planejamento e coordenação das atividades para promoção do
uso da bicicleta; IX — Garantia da existência de recursos
financeirosparaviabilizaraimplantaçãodoplanejado.Art.30.O
Município de Fortaleza poderá, mediante Decreto do Poder
Executivo, alterar, expandir e complementar a Rede Cicloviária
Estrutural,conformeconveniência.


PARTEIV
DASNORMASDEUTILIZAÇÃODOESPAÇOCICLOVIÁRIO


TÍTULOI

DAGESTÃODOTRANSPORTECICLOVIÁRIO

 Art.31Sãodiretrizesparaagestãodamobilidade
do transporte cicloviário; I — Priorizar os pedestres, ciclistas,
passageiros de transporte coletivo, pessoas com necessidades
especiaiseidososnousodoespaçoparacirculaçãocicloviária;
II—Promovereapoiaraimplementaçãodesistemascicloviários
seguros, priorizando aqueles integrados à rede de transporte
público; III — Incentivar e difundir medidas de moderação de
tráfegoedeusosustentáveleracionaldotransportemotorizado
individual; IV — Promover políticas de mobilidade urbana e
valorizaçãodo transporte coletivoenãomotorizado,nosentido
decontribuircomareabilitaçãodeáreasurbanasdegradadas.


TÍTULOII
DAUTILIZAÇAODOESPAÇOCICLOVIÁRIO


 Art. 32  A circulação de bicicletas nas vias e
espaços públicos do Município de Fortaleza será regida pelo
Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções
complementares estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Trânsito –CONTRAN.Art. 33 Os ciclistas, nouso das viase
dosespaçospúblicos,alémdasregrasgeraisdetrânsito,estarão
sujeitosàsposturasusuaisdecivilidadeeurbanidade,devendo:I
—Conduzirabicicletacomatençãoecautela,atentandoparaa

sua segurança pessoal e do trânsito; II — Manter sempre a
bicicletaemboascondiçõesde funcionamentoedesegurança;
III — Utilizar os equipamentos de segurança e de proteção
individual estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, nas
ResoluçõesdoCONTRANenaregulamentaçãomunicipal;IV—
Obedeceràsnormasdecirculaçãoestabelecidasnasinalização
doespaçocicloviário;V—Nasviasondenãohouvertratamento
especificoparaacirculaçãocicloviária,trafegarsemprenocentro
da faixa da direita da pista de rolamento, em fila única e no
mesmo sentido de circulação regulamentado para a via; VI —
Não trafegar nas calçadas e calçadões, exceto nos locais de
tráfego compartilhado expressamente autorizados; podendo,
entretanto, circular livremente nestes espaços desmontado e
empurrandoabicicleta;VII—Conduzirabicicletacomasduas
mãos no guidão, salvo para indicar manobras; VIII — Não
conduzir a bicicleta fazendo malabarismo, ou equilibrarse
apenasemuma roda,ou,ainda, transportarcarga incompatível
com suas especificações. Art. 34  É vedado o tráfego, o
estacionamento,aobstruçãodoacessoouaentradadequalquer
tipo de veículomotorizado ou de tração animal nasCicloviase
Ciclofaixas,conformeregulamentaçãodoCTB.Art.35OPoder
Executivo poderá, por meio de regulamentação desta Lei,
estabelecer normas complementares para a circulação de
bicicletas e de uso do espaço cicloviário, bem como requisitos
mínimos para os veículos e para os ciclistas, determinando
infraçõesepenalidadesadministrativasaseremaplicadaspelos
agentesmunicipais de trânsito. Art. 36  Também por meio de
regulamentação específica, o Executivo poderá estabelecer
normasoperacionaiseespecificaçõesmínimasparaasbicicletas
econdutoresdestinadosaotransportedemercadorias.Art.37
Afiscalizaçãodotransportecicloviárionasviasepraçaspúblicas
noMunicípiodeFortalezaécompetênciadaSCSPpormeioda
AutarquiaMunicipaldeTrânsito,ServiçosPúblicoseCidadania–
AMC.


TÍTULOIII
DASCAMPANHASEDUCATIVAS


 Art. 38  O Poder Executivo deve manter ações
educativaspermanentescomoobjetivodepromoverpadrõesde
comportamento seguros e responsáveis dos ciclistas, assim
como deverá promover campanhas educativas, tendo como
públicoalvo os pedestres e os condutores de veículos,
motorizados ou não, visando a divulgar o uso adequado de
espaços compartilhados. Art. 39  Fica instituída na segunda
semana do mês de setembro de cada ano a Semana da
Bicicleta,enodia8dedezembrooDiadoCiclista,datasemque
serão realizadas Campanhas de Incentivo ao uso do Sistema
Cicloviário, tais como: I — Elaboração de campanhas em
diferentes mídias visando atingir o públicoalvo: motoristas,
ciclistas, crianças, e usuários de transporte coletivo; II —
Realização de comboios nos bairros próximos às escolas,
incentivando as crianças a irem a pé ou de bicicleta para as
aulas; III—Reconhecimento às empresas amigas da bicicleta,
que oferecerem infraestrutura adequada e incentivarem seus
funcionáriosairemaotrabalhodebicicleta;IV—Estimulaçãoà
intermodalidade por meio da divulgação da infraestrutura
implantadaesua relaçãocomo itineráriodo transportecoletivo
e/oupormeiodautilizaçãodecartõesuniversaisdebilhetagem
eletrônica para utilização do sistema de compartilhamento de
bicicletas.


PARTEV
DASDISPOSIÇÕESFINAIS


 Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, ficando o chefe do Poder Executivo obrigado a
regulamentála no prazomáximo de 180 (cento e oitenta dias)
após a sua publicação.Art. 41 OPDCI deverá sofrer revisão
periódicaacada5(cinco)anos,acontardavigênciadapresente
Lei. Art. 42  Após 15 (quinze) anos, a contar da vigência da
presenteLei,deveráserelaboradoumestudoparaaelaboração
do novo PDCI. Art. 43  Os Anexos desta Lei poderão ser
alteradosporDecretodo chefedoPoderExecutivo, desdeque
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não resulte prejuízo para a mobilidade por bicicleta. Art. 44 
Ficamrevogadasasdisposiçõesemcontrário,emespecialaLei
Municipal nº 9.701, de 24 de setembro de 2010. PAÇO DA
PREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em23dedezembro
de 2014.      
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ANEXOII
TABELADESCRITIVADASVIASDAREDECICLOVIÁRIA

DOMUNICÍPIO
CICLOVIAS

VIA
TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

ALARGAMENTO
/

IMPLANTAÇÃO¹
Avenida Des.
Gonzaga

Rua Benjamin
Moura

Av. José
Leon

Bidirecional 

Avenida Maestro
Lisboa

Rua Mário
AlencarAraripe

Av. Wa
shington
Soares

Unidirecional
(LesteOeste)



Avenida Washing
ton Soares/
Sebastião de
Abreu

Rua Carlota
Pinheiro

Av. Pe.
Antônio
Tomás

Bidirecional Sim

Avenida Santos
Dumont

Av. Alm.
EnriqueSaboia

Av. Diogui
nho

Bidirecional Sim

AvenidaAlbertoSá
Av. Alm.
EnriqueSaboia

Rua Sólon
Onofre

Bidirecional 

Rua Des Manuel
SalesAndrade

Rua Jorn.
Cézar
Magalhães

Av.
Washington
Soares

Bidirecional 

Avenida José
Bastos/Carapinima

R. Juvenal
Galeno

Av. Eduardo
Gir3o

Bidirecional 

Avenida Governa
dorRaulBarbosa

BR116
Rua Cel.
Gonçalo

Bidirecional 

Avenida Alberto
Craveiro

CE501
R. Pedro
Dantas

Bidirecional 

Avenida Pres.
CasteloBranco

Rua Barão de
RioBranco

Rua São
Serafim

Bidirecional 

Avenida Sargento
Hermínio

Rua Flávio
Lima

Av. José
Bastos

Bidirecional Sim

Avenida Dr.
Theberge/ Gov.
ParsivalBarroso

Rua Licurgo
Montenegro

Rua Santa
Elisa

Bidirecional 

Avenida Cel.
Carvalho/Demétrio
Menezes

Rua Joaquim
Franklin

Av. Radialis
taJosé
LimaVerde

Bidirecional Sim

BR020/Av.Mister
Hull

Viaduto Ant.
Bezerra

Rua Maran
guapinho

Bidirecional 

Avenida Mozart
PinheirodeLucena

Rua Baixa do
Milagre

Rua Rio
Juruá

Bidirecional 

Avenida Gen.
OsóriodePaiva

Rua Raimundo
Neri

Rua Geraldo
Barbosa

Bidirecional 

Rotatória
Aguanambi

Av.Eduardo
Girão

Av.Agua
nambi

Bidirecional 

AvenidaLineu
Machado

Av.Carneirode
Mendonça

RuaJúlio
Braga

Bidirecional 

AvenidaBorgesde
Melo

Av.Aguanambi
RuaDamas
cenoGirão

Bidirecional 

Av.Sen.Fernan
desTávora(Via
Maranguapinho)

RuaHumaitá
RuaCaetano
Silva

Bidirecional 

AvenidaMin.
AlbuquerqueLima
(Av.Central)

Av.Jurema Av.I Bidirecional 

RuaGenibaú(Via
Maranguapinho)

RuaNova
Jerusalém

RuaBelém Bidirecional 

AvenidaDedé
Brasil

RuaGermano
Franck

Av.Alberto
Craveiro

Bidirecional Sim

AvenidaDep.
PaulinhoRocha

BR116
Av.Alberto
Craveiro

Bidirecional 

Avenidados
Expedicionários
(Av.Bernardo
Manuel)

Av.Sen.Carlos
Jereissati/
R.Álvares
Cabral

Av.Dedé
Brasil

Bidirecional 

AvenidaJoãode
AraújoLima

RuadaPiçarra RuaG. Bidirecional 

AvenidaD
AvenidaJoão
deAraújoLima

Av.I Bidirecional 

 
¹AdequaçõesnecessáriaseprevistasnaLeinº7.987,de23de
dezembrode1996,aqualdispõesobreousoeaocupaçãodo
solonoMunicípiodeFortaleza.


VIA
TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

ALARGAMENTO
/

IMPLANTAÇÃO¹
Avenida Pompílio
Gomes

R. Prof.
Moreira da
Souza

R. da
Cachoeirinha

Bidirecional 

Avenida Pompílio
Gomes

RuaN R.Diamante Bidirecional 

Avenida Castelo
deCastro

Av. Jorn.
Tomaz
Coelho

RuaDiadema Bidirecional 

R.Valparaíso
Av.B

Rua Tereza
Bernardes

Bidirecional 

BR116
Av. Quarto
AnelViário

Av. Jorn.
Tomaz
Coelho

Bidirecional 

AvenidaMin.Jose
Américo

Av. Washing
tonSoares

BR116 Bidirecional 

Avenida Rogacia
noLeite

Av. Des.
Gonzaga

Rua Dr.
Thomson
Bulcão/ Av.
Gen.
MuriloBorges

Bidirecional 

Avenida Sen.
CarlosJereissati

RuaBogari
Rua Prof.
Teodorico

Bidirecional 

Avenida Pe.
AntônioTomás

Av. Alm.
Henrique
Saboia

Av. Eng.
Santana
Júnior

Bidirecional 

Avenida Pe.
AntônioTomás Av.Dioguinho

Av. das
Castanholei
ras

Bidirecional 

Rua Dr. Thomp
son Bulcão/
Avenida Alm.
Maximiniano da
Fonseca

Av. Rogacia
noLeite

Av. Washing
tonSoares

Bidirecional Sim

Avenida Dr.
ValmirPontes

Av. Washing
tonSoares

Rua Hill
Moraes

Bidirecional 

Avenida Oliveira
Paiva

Av. Washing
tonSoares

R. Tibúrcio
PereiraFilho

Bidirecional 

Avenida Prof.
José Arthur de
Carvalho (Perime
tralCurió)

Avenida
Washington
Soares

Av. Maestro
Lisboa

Bidirecional Sim

AvenidaEng.Luís
Vieira

Rua Renato
Braga

Rua Roberto
Pedrosa

Bidirecional 

Fonte: TECTRAN/ IDOM, 2014. 
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CICLOVIAS

VIA
TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

ALARGAMENTO
/

IMPLANTAÇÃO²
Rua Prisco
Bezerra

R. Lauro
Nogueira

Av. Alberto
Sá

Bidirecional 

Rua Meton de
Alencar

Av. Pe.
Ibiapina

R. Dona
Leopoldina

Bidirecional 

Rua Samuel
Uchoa/RuaAndré
Chaves/ Rua
JorgeDumar

R.Câmara R.Viçosa Bidirecional 

Avenida Viena
Weyne/ Rua
JoaquimFrota

R, Dep.
Joaquim de
Figueiredo
Correia

Av. Mario
Linhares/
Antiga
Estrada da
Cofeco

Bidirecional 

AvenidaDomLuís/
R.JúlioAbreu

R. Tibúrcio
Cavalcante

Av. Alm.
Henrique
Saboia

Unidirecional
(Leste
Oeste)



Avenida Santos
Dumont

Av. Dom
Manoel

Av. Alm.
Henrique
Saboia

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Rua Deputado
MoreiradaRocha

R. Carlos
Vasconce
los

R.JoséVilar Bidirecional 

Rua Joaquim
Nabuco/RuaEvao
Pinheiro

R. Paulo
Firmeza

R.BeiraMar
Unidirecional
(SulNorte)



RuaOsvaldoCruz R. Paulo
Firmeza

R.BeiraMar
Unidirecional
(NorteSul)



RuaMons.Salazar
R. Osvaldo
Cruz

BR116
Unidirecional
(Leste
Oeste)



Rua Eduardo
Bezerra

R. Barros
Leal

R Osvaldo
Cruz

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Avenida Visconde
doRioBranco

Rod. BR
116

R. Paulo
Firmeza

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Paulo Firme
za

R. Barros
Leal

Av. Visconde
do Rio
Branco

Unidirecional
(Oeste
Leste)



RuaProf.Carvalho R. Carvalho
Junior

R. Soriano
Albuquerque

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Carlos
Vasconcelos

R. Soriano
Albuquer
que

Av. Hist.
Raimundo
Girão

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Cap. Melo/
Avenida Rui
Barbosa

R. Carvalho
Junior

Av. Hist.
Raimundo
Girão

Unidirecional
(SulNorte)



Avenida Antônio
Sales

Av. Dom
Manoel

Av. Alm.
Henrique
Saboia

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Rua Dona Leopol
dina

R. Ten.
Benévolo

Av. Antônio
Sales

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Beni Carva
lho/ R. Monsenhor
Catão

R. Osvaldo
Cruz

Av. Alm.
Henrique
Saboia

Unidirecional
(Leste
Oeste)



R.JorgeDumar Av. Borges
deMelo

R. Mal.
Deodoro

Unidirecional
(SulNorte)



R.AntônioFiuza R. Quinze
de Novem
bro

R. Três
Marias

Unidirecional
(NorteSul)



RuaMaj.Facundo Av. Duque
deCaxias

Av. Domin
gosOlímpio

Unidirecional
(NorteSul)



Rua Floriano
Peixoto

Av. Duque
deCaxias

Av. Domin
gosOlímpio

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Frederico
Borges/ Mons.
Catão

Av. Ant.
Justa

R. Beni
Carvalho

Unidirecional
(SulNorte)



²AdequaçõesnecessáriaseprevistasnaLeinº7.987,de23de
dezembrode1996,aqualdispõesobreousoeaocupaçãodo
solonoMunicípiodeFortaleza. 

VIA
TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

ALARGAMENTO
/

IMPLANTAÇÃO²
RuaFreiMansueto Av. Dom Luís/

R.Júlio
Abreu

Av. Ant.
Justa

Unidirecional
(NorteSul)



RuaCel.Jucá
Av.Ant.Sales

Av. Dom
Luis

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Prof. Otávio
Lobo

Rua Lauro
Nogueira

Av. Pe.
Ant.
Tomás

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Batista de
Oliveira

Rua Lauro
Nogueira

R. Eng.
Samir
Hiluy

Unidirecional
(NorteSul)



AvenidaAbolição Av. Alm.
Henrique
Saboia

Av. Beira
mar

Bidirecional 

Rua do Canal
(Lagamar)

Av. Sabino do
Monte

Av.Gov.
Raul
Barbosa

Bidirecional 

RuaPedroPereira/
LiberatoBarroso

R.Pe.Ibiapina
Av.
Imperador

Bidirecional 

Rua Cel. Mozart
Gondim/ Rua Gen.
Piragibe

Av. Srg.
Hermínio
Sampaio

Av. Gen.
Bernardo
de Figuei
redo

Unidirecional
(NorteSul)



Rua Eretides
Martins

Av. Srg.
Hermínio
Sampaio

Av. Gen.
Bernardo
de Figuei
redo

Unidirecional
(SulNorte)



Rua JoséCândido/
JoséBarcelos

Av. Srg.
Hermínio
Sampaio

Av. Gen.
Bernardo
de Figuei
redo

Unidirecional
(SulNorte)



Rua Pe. Anchieta/
RaimundoArruda

Av. Srg.
Hermínio
Sampaio

Av. Gen.
Bernardo
de Figuei
redo

Unidirecional
(NorteSul)



Avenida Humberto
Monte

Av. José
Bastos

R. José
Façanha

Unidirecional
(NorteSul)



RuaJoséFaçanha
Av. José
Bastos

Avenida
Humberto
Monte

Unidirecional
(SulNorte)



RuaRioJuruá
Av. Cel.
Carvalho

Av. Mozart
Pinheiro
deLucena

Bidirecional 

RuaCeará R. João de
Melo

R. João
Pessoa

Bidirecional 

RuaCeará
R. João de
Melo

R. Santa
Catarina

Unidirecional
(Leste
Oeste)



RuaRioGrandedo
Norte

R. Santa
Catarina

R. João
Melo

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Avenida Godofredo
Maciel/ Rua
EduardoPerdigão

R. Napoleão
Quezado

Via
Planejada

Bidirecional 

Avenida Deputado
OswaldoStudart

Av. Eduardo
Girão

Av.Borges
deMelo

Bidirecional 

Rua Alm. Rufino/
RuaSátiroDias

R. Alberto
Montezuma

R. Edite
Braga

Unidirecional
(Leste
Oeste)



Rua Desembarga
dorPraxedes

R. Alberto
Montezuma

R. Edite
Braga

Unidirecional
(Oeste
Leste)

Sim

RuaVitalBrasil
Av. Augusto
dosAnjos

Av.H
Unidirecional
(Leste
Oeste)



Rua Emilio de
Menezes

Av. Augusto
dosAnjos

Av.H
Unidirecional
(Oeste
Leste)



RuaOscarAraripe Av. Gen.
Osório de
Paiva

R.A
Unidirecional
(Oeste
Leste)



RuaOscarFrança Av. Gen.
Osório de
Paiva

R.A
Unidirecional
(Leste
Oeste)



RuaSãoFrancisco
RuaUrucutuba

Av. Gen.
Osório de
Paiva

Unidirecional
(Leste
Oeste)



RuaPedroMartins
RuaUrucutuba

Av. Gen.
Osório de
Paiva

Unidirecional
(Oeste
Leste)



RuaUrucutuba
Rua São
Francisco

R.C (Rua
Ana Paula
Bastos
Pires)

Bidirecional Sim

RuaNereuRamos
R.Dinamarca

R. Espa
nha

Bidirecional 
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RuaCarlosAmora

ViaPlanejada
Av. Dedé
Brasil

Unidirecional
(Oeste
Leste)




VIA 

TRECHO 

(ENTRE VIAS) 
SENTIDO 

ALARGAMENTO 

/ 

IMPLANTAÇÃO²
Rua Eduardo Perdi-

gão/ Av. Dedé Brasil 

Av. Godofredo 

Maciel 

Av. Carlos 

Amora 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Rua Diadema 
R. Valparaíso 

R. José 

Linhares 

Unidirecional 

(Norte-Sul) 

 

Rua Modesta 
R. Valparaíso 

R. Jose 

Linhares 

Unidirecional 

(Sul-Norte) 

 

Rua Cel. João de 

Oliveira 

Av. Washing-

ton Soares 

R. Nicolau 

Coelho 
Bidirecional 

 

Rua Egídio de Oliveira/ 

Rua Eliseu Orla 

Av. Washing-

ton Soares 

R. Maestro 

Lisboa 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Avenida Cel. Miguel 

Dias Av. Washing-

ton Soares 

Ave. Alm. 

Maximinia-

no da 

Fonseca 

Bidirecional 

 

Rua Estevão de 

Campos/ Rua Ceci 
Av. Pres. 

Castelo Branco 

Av. Radialis-

ta José Lima 

Verde 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Rua Dr. Justa Araújo/ 

Rua Júlio Verne/ Rua 

Equador 

Rua Quinze de 

Novembro 

Rua Dedé 

Brasil 

Unidirecional 

(Sul-Norte) 

 

Rua Gov. João Carlos 
Av. Dedé Brasil 

R. Quinze de 

Novembro 

Unidirecional 

(Norte-Sul) 

 

Avenida das Castanho-

leiras/ Rua Dezesseis 
R. Cel. 

Nogueira Paes 

Av. Pe. 

Antônio 

Tomaz 

Bidirecional 

 

Rua Dr. Francisco 

Matos 

R. Lauro 

Nogueira 

R. Andrade 

Furtado 

Unidirecional 

(Sul-Norte) 

 

Rua Jose Borba 

Vasconcelos/ Lauro 

Nogueira 

R. Andrade 

Furtado 

R. Dr. 

Francisco 

Matos 

Unidirecional 

(Norte-Sul) 

 

Travessa Bom Retiro Av. Gov. Raul 

Barbosa 

R Sousa 

Pinto 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Avenida Antônio Justa R. Frei 

Mansueto 

R. Frederico 

Borges 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Rua Tenente Benévo-

lo/ Alm. Jaceguai/ 

Alm. Tamandaré 

R. Dona 

Leopoldina 

R. dos 

Tabajaras 
Bidirecional 

 

Avenida Des. Gonzaga R. Pedro 

Hermano de 

Vasconcelos 

R. Benjamim 

Moura 
Bidirecional 

 

Avenida Pedro Lazar Av. Min. José 

Américo 

Av. Viena 

Weyne 
Bidirecional 

Sim

Rua Cel. Nogueira 

Paes 

R. Manoel 

Queirós 

R José Borba 

Vasconcelos 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Rua Bento Albuquer-

que/ R Manoel 

Queirós 

R. Cel. 

Nogueira Paes 

R José Borba 

Vasconcelos 

Unidirecional 

(Oeste-Leste) 

 

Av. Ten. Lisboa/ Rua 

Teodomiro de Castro/ 

R. Raimundo Frota 

Av. Cel. 

Carvalho 

R Dr. 

Theberge 
Bidirecional 

 

Rua Emília Gonçalves 

R. Santa Rosa 

Av. Mozart 

Pinheiro de 

Lucent 

Bidirecional 

 

Rua Vila Velha/ 

Estevão de Campos 
Av. Pres. 

Castelo Bianco 

Av. Radialis-

ta José Lima 

Verde 

Unidirecional 

(Leste-Oeste) 

 

Avenida Pasteur Av. Francisco 

Sá 

Orla 

Marítima 
Bidirecional 

 

Rua Princesa Isabel R. Liberato 

Barbosa 

Av. Carapi-

níma 
Bidirecional 

 

Rua Padre João 

Piamarta 
R. Santa 

Quitéria 

R Alm. 

Rufino/ Rua 

Sátiro Dias 

Bidirecional 

 

Rua Isaié Boris R. Queirós 

Ribeiro 

R. Três 

Marins 

Unidirecional 

(Norte-Sul) 

 

Rua Damasceno 

Girão/ R Mal. Deodoro 
Av. Borges de 

Melo 

R. Antenor 

Frota 

Wanderley 

Unidirecional 

(Norte-Sul) 

 

Rua Min. Joaquim 

Bastos 

R. Euzébio de 

Sousa 

R. Napoleão 

Laureano 
Bidirecional 

 

Avenida Deputado 

Oswaldo Studart 

Av. Eduardo 

Girão 

R. Graciliano 

Ramos 

Unidirecional 

(Sul-Norte) 

 

Rua Gen. Silva Jr. Av. Eduardo 

Girão 

R. Graciliano 

Ramos 
Unidirecional 

 

VIA
TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

ALARGAMENTO
/

IMPLANTAÇÃO¹

Rua Vasco de
Ataíde

Av. Odilon
Guimarães

Av.
Washing
tonSoares

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Rua Francisco
Leandro

Av. Odilon
Guimarães

Av.
Washing
tonSoares

Unidirecional
(Leste
Oeste)



Rua Odilon
Guimarães

Av. Maestro
Lisboa

R. Vasco
Ataíde

Bidirecional Sim

Avenida Atilano
Moura

Av. Cel.
MiguelDias

Av.
Rogaciano
Leite

Bidirecional 

Avenida Alberto
Sá/AvenidaEng.
LuísVieira

R. Prof. Ocelo
Pinheiro

R Sólon
Onofre

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Rua Prof. Ocelo
Pinheiro/ R Sólon
Onofre

Av.AlbertoSá
Av. Eng.
LuísVieira

Unidirecional
(Leste
Oeste)



RuaRenatoBraga

Av. Clóvis
Arrais Maia/
Av. Zezé
Diogo

Rua
Hermínia
Bonavides/
Av. Eng.
LuísVieira

Unidirecional
(Oeste
Leste)



Rua Hermínia
Bonavides/ Rua
Pintor Antônio
Bandeira/ R Cel.
José Aurélio
Câmara

Rua Renato
Braga

Av. Clóvis
Anais
Maia/ Av.
ZezéDiogo

Unidirecional
(Leste
Oeste)



Fonte:TECTRAN/IDOM,2014.
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VIA TRECHO
(ENTREVIAS)

SENTIDO

RuaSilvaPaulet
R.Ten.AmauriPio

R. Dep. Moreira
daRocha

Unidirecional
(NorteSul)

RuaTen.AmauriPio
R.JoséVilar R.SilvaPaulet

Unidirecional
(OesteLeste)

RuaBarrosLeal
R.PauloFirmeza

R. Eduardo
Bezerra

Unidirecional
(SulNorte)

Rua Pe. Luiz Figueira/ Rua
FranklinTávora

R. Carlos Vascon
celos

Av.DomManuel
Unidirecional
(LesteOeste)

RuaDes.LeiteAlbuquerque
R.OsvaldoCruz RNunesValente

Unidirecional
(LesteOeste)

Rua Eduardo Salgado/ Silva
Paulet/ Jorge da Rocha/
NunesValente

R. Carlos Vascon
celos

R. Des. Leite
Albuquerque

Unidirecional
(LesteOeste)

RuaRodriguesJunior
R.RochaLima RTen.Benévolo

Unidirecional
(NorteSul)

RuaJoãoBrigido Av. Visconde do
RioBranco

ROsvaldoCruz
Unidirecional
(LesteOeste)

Rua Prof. Otávio Lobo/ R.
Riachuelo

R.LauroNogueira
R. Batista de
Oliveira

Unidirecional
(SulNorte)

RuaBatistadeOliveira
R.LauroNogueira R.Riachuelo

Unidirecional
(NorteSul)

Rua José Carlos Gurgel
Nogueira/ R. Riachuelo/ Av.
DolorBarreira

R. Prof. Álvaro
Costa

R. Batista de
Oliveira

Bidirecional

RuaFlorianoPeixoto
R.Maj.Facundo

Av. Domingos
Olímpio

Unidirecional
(SulNorte)

RuaMaj.Facundo
R.FlorianoPeixoto

Av. Domingos
Olímpio

Unidirecional
(NorteSul)

Rua Carlos Ribeiro/ Rua
Dep. Joao Pontes/ RuaMaj.
Facundo

R.FlorianoPeixoto Av.Aguanambi Bidirecional

RuaArturSimões R.HenriqueRabelo Av.Aguanambi Bidirecional
RuaPinhoPessoa

R.SilvaPaulet
R. Henrique
Rabelo

Unidirecional
(OesteLeste)

RuaCel.AlvesTeixeira Rua Henrique
Rabelo

R.OsvaldoCruz
Unidirecional
(LesteOeste)

RuaHenriqueRabelo
RPinhoPessoa

R. Cel. Alves
Teixeira

Unidirecional
(SulNorte)

RuaSilvaPaulet
Rua Francisco
Holanda

Rua Pinho
Pessoa

Unidirecional

(NorteSul)
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RuaFranciscoHolanda

RuaSilvaPaulet
Rua Osvaldo
Cruz

Unidirecional
(OesteLeste)

Rua Cruz Abreu/ Rua Paulo
Firmeza

R.EvaoPinheiro
Av. Governador
RaulBarbosa

Bidirecional

RuaCarvalhoJunior
R.Prof.Carvalho

Av. Sabino do
Monte

Bidirecional

AvenidaSabinoMonte R.CarvalhoJúnior RdoCanal Bidirecional
RuaJúlioPinto Av.PadreIbiapma Av.JoséBastos Bidirecional
Av.Ten.Lisboa R.AdrianoMartins R.AssisBezerra Bidirecional
RuaSantaRosa Av.Ten.Lisboa RuaSantaElisa Bidirecional
Rua Delmiro de Farias/ Av.
GonçalvesDias

RuaDomLino Av.JoséBastos
Unidirecional
(NorteSul)

RuaAlexandreBaraúna
Av.GonçalvesDias Av.JoséBastos

Unidirecional
(SulNorte)

Rua Gen. Piragibe/ Rua
NestorBarbosa

R. Gen. Bernardo
Figueiredo

R.DomLino
Unidirecional
(NorteSul)

RuaDomLino R. Gen. Bernardo
Figueiredo

Av. Gonçalves
Dias

Unidirecional
(SulNorte)

RuaCap.NestorGois Av. Srg. Hermínio
Sampaio

Av.Ten.Lisboa
Unidirecional
(SulNorte)

RuaMaj.Verissimo Av. Srg. Hermínio
Sampaio

Av.Ten.Lisboa
Unidirecional
(NorteSul)


VIA TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

Av.Ten.Lisboa R. Cap. Nestor
Góis

R.OlavoBilac Bidirecional
RuaPe.Cicero R. Francisca

Clotilde
Av.JoséRastos Bidirecional

Rua Pe. Cicero/ R. Gen.
BernardoFigueiredo

R. Francisca
Clotilde

R. Raimundo
Arruda

Unidirecional 
(Norte-Sul)

RuaFranciscaClotilde R. Gen. Bernardo
Figueiredo

RuaPe.Cicero
Unidirecional 
(Sul-Norte)

RuaPe.Guerra Av. Eng. Humberto
doMonte

Av.JoséBastos Bidirecional
RuaFranciscoCalaça R Teodomiro de

Castro
R.SãoJosé Bidirecional

Rua Rio Araguaia/ Rua
Príncipe Nassau/ Rua
BanvarthBezerra

R.RaimundoFrota/
R. Teodomiro de
Castro

Av.MisterHull Bidirecional

RuaAltaneira/RuaRosinha
Sampaio/ Av. da Indepen
dência

RuaRioAraguaia
Rua Ilha Doura
da

Bidirecional

Rua Baixa do Milagre/ Rua
Três/RuaSeis

R.Quatro RMaj.Adelino Bidirecional
RuaMatosoFilho/RuaSeis

R.Seis
Av. Cel. Carva
lho

Bidirecional
Rua Guilherme Mendes/
RuaCarlosWalrayen

Av.MozartPinheiro
deLucena

R.RioAraguaia Bidirecional
RuaTen.MoacirMatos

Av.JoãoPessoa
R Barão de
Canindé

Bidirecional
RuaJoãoMelo

R.Ceará
R. Barão de
Sobral

Unidirecional 
(Norte-Sul)

RuaCuiabá R. Prof. Virgílio de
Morais

Av. Augusto dos
Anjos

Bidirecional
Rua Goiás/ Rua dos Esta
dos/ Rua Santa Catarina/
RuaSergipe

R.JoséFaçanha
Av. Carneiro de
Mendonça

Bidirecional

RuaCuritiba
R.CaetanoSilva

Av. Lineu
Machado

Bidirecional
Rua Joao Araripe/ Alberto
Montezuma

Av.BorgesdeMelo
R. Jorge Severi
ano

Bidirecional
RuaDes.Praxedes/R.Edite
Braga

R.SátiroDias
R. Des. João
Firmino

Bidirecional
RuaDes.JoaoFirmino R. Ten. Moacir

Matos
R. Des. Praxe
des

Bidirecional
Rua Carlos Câmara/
América/ Macedo/ Padre
Macedo

R.FreiOrlando
Av. Eduardo
Girão

Bidirecional

RuaFreiOrlando
R.PadreMacedo

R. Des. Praxe
des

Unidirecional 
(Sul-Norte)

RuaJúlioCésar
RPadreMacedo R.DesPraxedes

Unidirecional 
(Norte-Sul)

RuaDomCarlotoTávora
R.Alm.Rubim

R Parque
Ipirunga

Bidirecional
RuaBarãodeCanindé R. Ten. Moacir

Matos
Rua Dom Carloto
Távora

Bidirecional
RuaTianguá Av. Lauro Vieira

Chaves
R. Des. Praxe
des

Bidirecional
RuaHumaitá Av.Sen.Fernandes

Távora
Av.D Bidirecional

Rua São João/ Bueno/
Waldemar Holanda/ Álvaro
deAndrade

Av.I
R Cacilda
Becker

Bidirecional

Rua Taubaté/ Waldemar
Paes

R.VitalBrasil R.PedroMartins Bidirecional
RuaAbelRibeiro/Espanha Av. Augusto dos

Anjos
Rua Nereu
Ramos

Bidirecional
Rua Primeiro de Janeiro/
RuaDinamarca

R.NereuRamos
R. Godofredo
Maciel

Bidirecional
AvenidaFisc.Canindezinho/
RuaJardimFluminense

R. Cônego de
Castro

Av.Gen.Osóriode
Paiva

Bidirecional
RuaAlfredoMamede

R.MárioFilho
R. Santa
Marlúcia

Unidirecional 
(Sul-Norte)

Travessa Joaquim Alfredo/
RuaMarioFilho

R.SantaMarlúcia
R. Alfredo
Mamede

Unidirecional 
(Norte-Sul)

Rua Bento Gonçalves/ Rua
PortoFranco

Av.ContornoNorte R.MárioFilho Bidirecional


VIA TRECHO
(ENTREVIAS)

SENTIDO

Rua Cristais Paulistas/
Rua Eldorado/ Rua
MenorJeronimo/Avenida
dos Paroaras/ Rua do
Matadouro

Av. Pompílio
Gomes

Av. dos Expedi
cionários

Bidirecional

Avenida Heróis do Acre/
RuaJoaquimMartins

Av.dosParoaras Av.DedéBrasil Bidirecional

RuaAlencardeOliveira Av. Deputado
PaulinoRocha

R. Prof. Moreira
deSouza

Bidirecional

Rua IsabelBezerra/Estr.
do Ancuri/ Av. A/ Estr.
BecodaPalmeira

Rua Morada Nova/
Av.C

BR116 Bidirecional

RuaLeticia/RuaMaximi
anoBarreto

BR116 R.NicolauCoelho Bidirecional

Rua Cel. Olegário
Memória

Av. Washington
Soares

R. Dr. Correia
Lima

Bidirecional

Rua Mons. Carneiro da
Cunha

Av. Rogaciano
Leite

Av. Washington
Soares

Bidirecional

RuaProf.ÁlvaroCosta Av.DolorBarreira Av.ZezéDiogo Bidirecional
RuaNovaFortaleza/Rua
Francisca Maria da
Conceição/ Rua da
Pirraça

Av. JoãodeAraújo
Lima

Rod. Dr. Mendel
Steinbruch

Bidirecional

Rua Antônio Bandeira/
ManoelTeófilo

Av. Godofredo
Maciel

Av.DedéBrasil Bidirecional

Rua Quinze/ Moré/
FerreiraLima/JoséAlves
de Freitas/ Saturno/
NenemGonçalves/Maria
Saraiva

Av. Alberto Cravei
ro

Av.DedéBrasil Bidirecional

RuaJoaoFonseca Av. Sen. Carlos
Jereissati

R.Saturno Bidirecional

RuaCap.HugoBezerra R.N BR116 Bidirecional
Rua Faria Lemos/ Rua
NicolauCoelho

Av. Min. José
Américo

R.Letícia Bidirecional

Avenida Pe. Antônio
Thomas

Av.Dioguinho Av.ZezéDiogo Bidirecional

RuaAntônioDiogo/Helio
Barreto/ José Gáudio
GurgelCostaLima

Av.Dioguinho Av.ZezéDiogo Bidirecional

Rua José Napoleão/ Av.
AntônioJusta

R. Frederico
Borges

Av.BeiraMar Bidirecional

Praça31deMarço Av. Clóvis Arrais
Maia

Av.Dioguinho Bidirecional

RuaCel.ManuelJesuíno R. Tavares Couti
nho

R.AnaBilhar
Unidirecional
(SulNorte)

Rua Eng. Samir Hiluy/
RuaN

Av. Sebastião de
Abreu

Av. Padre Antônio
Tomás

Bidirecional

Rua Olavo de Oliveira
Albuquerque

R.dosManguezais
Av. Alm. Henrique
Saboia

Bidirecional

RuaPriscoBezerra
Av.AlbertoSá

R. José Carlos
GurgelNogueira

Bidirecional

Rua Pedro Hermano de
Vasconcelos Av.Des.Gonzaga

R. Dep. Joaquim
de Figueiredo
Correia

Bidirecional

Rua Visconde de Barba
cena

Av.OliveiraPaiva Av.VienaWeyne Bidirecional

Rua Prof. Raimundo
Gomes

Av.MozartPinheiro
deLucena

Av.Cel.Carvalho Bidirecional

Rua22/R.G Av.MozartPinheiro
deLucena

R. Raimundo
Cunha

Bidirecional

Rua Assis Bezerra/ Rua
Cruz e Souza/ Rua Omar
Paiva/AvenidaTen.Paiva

Av.Dr.Theberge Av.Pasteur Bidirecional
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AcessoNorthShopping Av. Gov. Parsifal

Barroso
Entrada North
Shopping

Bidirecional

Rua J. da Penha/ Rocha
Lima

R.DonaLeopoldina Av.AntônioSales
Unidirecional
(NorteSul)

Rua Joao Gentil/ Rua
AntenorFrotaWanderley

R.Mal.Deodoro
R. Pe. Francisco
Pinto

Bidirecional

RuaPe.FranciscoPinto R.JoãoGentil R.JoséBastos Bidirecional
RuadosRemédios R. Pe. Francisco

Pinto
Av.TrezedeMaio Bidirecional


VIA TRECHO

(ENTREVIAS)
SENTIDO

RuaViçosa
R.Prénove

Av. Borges de
Melo

Bidirecional
Rua Santa Quitéria/
JorgeDumar

R.AndréChaves
R. Pe. João
Piamarta

Bidirecional
RuaQueirósRibeiro R.Des.Praxedes R.IsaieBóris Bidirecional
Rua Padre Machado/
R. Dondon Feitosa/ R.
MachadodeAssis

R.JulioCésar
R. Prof. Costa
Mendes

Bidirecional

RuaEuzebiodeSouza R. Min. Joaquim
Bastos

R. Dep. João
Pontes

Bidirecional
RuaGracilianoRamos/
NapoleãoLaureano

Av. Dep. Oswaldo
Studart

R. Min. Joa
quimBastos

Bidirecional
Rua São Luís do
Oeste/ R. Manuel
BezerradosSantos/R.
H

R. Emílio de
Menezes

R.Urucutuba Bidirecional

Rua Mendes Júnior/
ViaPlanejada

Av.MisterHull
R. Emília
Gonçalves

Bidirecional
RuaTen.Lisboa R. Demétrio

Menezes
TravessaMaria
José

Bidirecional
Rua Francisco Sales/
Jose Aristóteles
Gondim/Araguaiana

R.JulioBraga
R. Emílio de
Menezes

Bidirecional

Avenida Quatro/ Rua
RioDoce

Av. Godofredo
Maciel

Zona 30
Conjunto
Esperança

Bidirecional

RuaAlbanoAmaral Av. Cônego de
Castro

R. Manoel
Sátiro

Bidirecional
RuaRosaCruz Av. Godofredo

Maciel
R. Manoel
Sátiro

Bidirecional
Rua Ana Brito/ Paulo
Afonso/Jatai

Av. Penetração
Leste

Av. Godofredo
Maciel

Bidirecional
RuaÁlvaroFernandes R. Des. João

Firmino
R.JoséBastos Bidirecional

Rua Jose Alves
Cavalcante/

Rod.BR116
Av.Washington
Soares

Bidirecional
Avenida Cel. José
PhilomenoGomes

R. Monsenhor
CarneirodaCunha

Av. Oliveira
Paiva

Bidirecional
Rua José Barreto
Parente

R. Monsenhor
CarneirodaCunha

Av. Alm.
Maximiano da
Fonseca

Bidirecional

Fonte:TECTRAN/IDOM,2014.

ANEXOII
TABELADESCRITIVADASVIASDAREDECICLOVIÁRIADO

MUNICÍPIO
ZONAS30


ZONAS30 ÁREA(KM²)

Centro 1.5
Cidade2000 0.4
ConjuntoSãoCristóvão 0.8
ConjuntoCeará 3.7
ConjuntoEsperança 0.6
ConjuntoJoséWalter 1.8
Messejana 1.4

Fonte:TECTRAN/IDOM,2014.

ANEXOII
TABELADESCRITIVADASVIASDAREDECICLOVIÁRIADO

MUNICÍPIO

PASSEIOSCOMPARTILHADOS 

VIA TRECHO
(ENTREVIAS) SENTIDO

Avenida Padre Antônio
Tomás(ParquedoCocó)

R. Júlio
Azevedo

Av. Eng.
Santana
Júnior

Bidirecional

Avenida Gov. Raul Barbo
sa

Av. Gen.
Murilo
Borges

Av. Alm.
Henrique
Saboia

Bidirecional

Avenida Gen. Murilo
Borges

Av. Rogaci
anoLeite

Av. Gov.
Raul
Barbosa

Um Sentido
PorCalçada

Avenida Eng. Santana
Junior

R. Olavo de
Oliveira
Albuquerque

R. Justino
CaféNeto Bidirecional

Fonte:TECTRAN/IDOM,2014.

ANEXOIII
CARACTERÍSTICASFÍSICASPARAPROJETOS

INTEGRANTESDOPDCI

Ciclovia/Ciclofaixa DimensãoMínima(m) DimensãoIdeal(m)
Unidirecional 1,20 1,50
Bidirecional 2,40 2,60

Paraasdimensõesestabelecidas,sãoapresentadasasseguin
tesconsiderações:

•Asdimensõesestabelecidasparaasinfraestruturascicloviárias
do PDCI de Fortaleza não incluem o sistema de drenagem da
via, como sarjetas e grelhas. • Para elaboração de projeto de
cicloviasna viaondeserámantidaadrenagemexistente, deve
ser feitaumaanálisedessesistemaparadimensionara largura
daciclovia/ciclofaixa.•Nosprojetosdeinfraestruturacicloviária
deverá ser considerada a dimensão, a partir dos eixos das
pinturasdelinhasdelimitadoras.•Aexistênciadeobstáculosna
ciclovia/faixa sóé viabilizada seestes, estandonoalinhamento
central, garantirem uma faixa livre para a circulação do ciclista
emambososlados.•Quandoovolumedetráfegoforsuperiora
1.000(mil)bicicletas/hora,asdimensõesdeverãoserrevisadas.
•Emtrechoemquenãocouberciclofaixabidirecionalde2,40m
admiteseousodeumalarguradeaté2,0m,desdequenãose
ultrapasseaextensãode500mequeovolumedeciclistasnão
seja elevado. •Nos projetosde infraestrutura cicloviária deverá
serconsideradaparaciclofaixasadimensãoapartirdoeixoda
pinturabrancadelinhadelimitadoradoladodireitoatéoinícioda
sarjeta,conformeindicadoemfiguraaseguir:


Ciclofaixa



























Nota: As recomendações quanto à Pavimentação, Drenagem,
Sinalização, Paisagismo e Rede e Seções Cicloviárias são
apresentadasnosrelatóriostécnicosdoPDCI.


ANEXOIV

EXIGÊNCIASQUANTOAONÚMEROMÍNIMODEVAGASPOR
TIPODEEQUIPAMENTO
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EQUIPAMENTO NÚMERODEVAGAS
Estaçõesdetrememetrô Mínimo:30vagasporestação
Terminais de ônibus e esta
çõesdeVLT Mínimo:30vagasporestação

EstaçõesdeBRT Mínimo:6vagasporestação
Equipamentos esportivos,
culturaiserecreativos Mínimo:6vagas

Praças Mínimo:4vagas
Parques Mínimo:16vagas

Zona30
Mínimo: 6 vagas a cada 400m de
extensãodeviaemáreascomerci
ais

Instituições de ensino (colé
gios,universidades)

Até 500 alunos matriculados: mí
nimo: 6 vagas. Entre 500 e 1000
matriculados: mínimo: 10 vagas.
Maisde1.000alunosmatriculados:
mínimo:20vagas

Shoppings e centros comer
ciais

Área menor ou igual a 1000: 2
vagas
Áreamaiorque1000emenorou
iguala2500:4vagas
Áreamaiorque2500emenorou
iguala5000:6vagas
Áreamaiorque5001emenorou
iguala1000:10vagas
Áreaacimade10000:20vagas
Grande porte (> 2500): mínimo:
10vagas
ProjetoEspecial:Númerodevagas
conformeestudos

Órgãospúblicos Mínimo:6vagas
 

Notas: 1)Asvagaspoderãoserofertadasno interiorouno
entorno do equipamento, conforme disponibilidade
deárea.

2)Nasáreasdeorla,deveráserrealizadoumestudo
especificoconsiderandoaextensãoeademandade
ciclistas.

Onúmerodevagasdeveráseracrescidocombasenacontagem
de ciclistas em campo para ajustar o dimensionamento inicial
implantado. Como referência, sugerese o incremento anual de
15% (quinze por cento), podendo variar de acordo com a
demanda. Recomendase que o estacionamento de bicicletas
não operemuito vazio, por isso foram indicados númerosmais
conservadoresparaimplantaçãodasvagaseessamedidadeve
ser acompanhada de divulgação Também é recomendado que
essesestacionamentosnãooperememsuacapacidademáxima,
evitandoo receiodosciclistasde chegar comabicicletaenão
conseguirvaga.






Declara de utilidade pública o
Instituto Missionário da Divina
Providência.


 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1ºFicadeclaradodeutilidadepúblicaoInstitutoMissionário
da Divina Providência, pessoa jurídica de direito privado, de
natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidadedeFortaleza.Art.2ºEstaLeientraemvigornadatade
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de
dezembro de 2014.     






Inclui no calendário oficial do
Município de Fortaleza, o Dia
Municipal do Profissional Opto
metrista,aserrealizadonodia6
de março anualmente, na forma
queindica.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica incluído no calendário oficial do Município de
Fortaleza o Dia Municipal do Profissional Optometrista, a ser
realizadonodia6demarçoanualmente.Art.2ºEstaLeientra
em vigor na data de suapublicação, revogadas as disposições
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014.  






Inclui no calendário oficial do
Município de Fortaleza o evento
religioso "Kairós, a festa daSal
vação",naformaqueindica.


 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1ºFicaincluídonocalendáriooficialdoMunicípiodeForta
lezaoevento"Kairós,afestadaSalvação"aserrealizadoanu
almente, que será organizando pelo Movimento Católico de
Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. Art. 2º  O Poder
Executivo adotará medidas cabíveis para apoiar a organização
doevento.Art.3ºEstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação, revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPRE
FEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em23dedezembrode
2014.      







Denomina de Dr. Fernando
Antônio Guanabara Araújo a
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) da Secretaria Executiva
RegionalI,situadonoBairroVila
Velha.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica denominado deDr. FernandoAntônioGuanabara
Araújo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria
ExecutivaRegional I,situadonoBairroVilaVelha.Art.2ºEsta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DEFORTALEZA,em23dedezembrode2014.
       







Declara de utilidade pública o
Instituto mais Crescer, na forma
queindica.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Declara de utilidade pública o Instituto mais Crescer,
pessoajurídicadedireitoprivado,entidadefilantrópica,semfins
lucrativos,comsedeeforonacidadedeFortaleza.Art.2ºEsta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇODAPREFEITURAMUNICIPAL
DEFORTALEZA,em23dedezembrode2014.
       






Concede reposição salarial aos
servidores da Câmara Municipal
de Fortaleza, na forma que
indica.
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tação e preparação para o trabalho, bem como o atendimento 
das demandas psico-sociais, sendo 140 (cento e quarenta) 
com habilitação e 12 (doze) com bolsa de manutenção. Art. 2º - 
Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, com           
sua eficácia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza,                
26 de março de 2008. Maria Aurileide de Souza Soriano -            
PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: 
Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA. DATA: 
15.04.2008. 

*** *** *** 

 RESOLUÇÃO Nº 1042/2008 - O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FORTALE-
ZA, no uso de suas competências legais, atribuídas pela Lei 
Municipal nº 8.404 de 24 de dezembro de 1999. CONSIDE-
RANDO o disposto no artigo 1º, do Decreto nº 1.605, de 25 de 
agosto de 1995 que regulamenta o FNAS, instituído pela Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO o Pro-
cesso Decisório nº 190 A, para aquisição de carros e motos 
para suporte às atividades do Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família da Coordenação Municipal do Cadastro Único e 
do Programa Bolsa Família de Fortaleza. CONSIDERANDO a 
Comunicação Interna nº 33/2008 da Coordenação da Gestão 
do SUAS. CONSIDERANDO a justificativa técnica para aquisi-
ção de veículos para o Cadastro Único e Programa Bolsa Fa-
mília de Fortaleza, e CONSIDERANDO o Parecer nº 947/2008 
da Comissão Temática Permanente de Gerenciamento do 
Fundo Municipal de Assistência Social. RESOLVE: Art. 1º - 
Aprovar o Processo Decisório nº 190 A, para aquisição de car-
ros e motos para suporte às atividades do Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família da Coordenação Municipal do Cadas-
tro Único e do Programa Bolsa Família de Fortaleza da Secre-
taria Municipal de Assistência Social - SEMAS, no valor de              
R$ 293.445,76 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e 
quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), Classificação 
Orçamentária 08.244.0114.2147.0001 - Manutenção do Cadas-
tro Único, Elemento de Despesa 449052, Fonte 210 e no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), Classificação Orçamentária 
08.244.0116.2238.0001 - Bolsa Família - Município, Elemento 
de Despesa 449052, Fonte 210, totalizando R$ 393.445,76 
(trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais e setenta e seis centavos), recurso do Tesouro Federal. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, 
com sua eficácia homologada pelo gestor do FMAS. Fortaleza, 
26 de março de 2008. Maria Aurileide de Souza Soriano - 
PRESIDENTE DO CMAS - FORTALEZA. HOMOLOGAÇÃO: 
Maria Elaene Rodrigues Alves - SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA. DATA: 
15.04.2008. 

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

LEI Nº 9351 DE 15 DE ABRIL DE 2008 

Declara de utilidade pública a 
Associação Beneficente São 
João Eudes (ASBESJE) - Cas-
telão.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO EUDES                
(ASBESJE) - Castelão, pessoa 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 publica-

ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICI-
PAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR em 15 de abril de              
2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9352 DE 15 DE ABRIL DE 2008 

Assegura o ingresso de cães-
guia para deficientes visuais 
em locais públicos ou privados 
do Município de Fortaleza, na 
forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1° - Fica assegurado ao deficiente visual o 
direito de ingressar e permanecer com o seu cão condutor em 
qualquer estabelecimento público ou privado e nos meios de 
transporte coletivo: ônibus, vans e táxis. Art. 2° - As entidades 
especializadas em adestramento de cães-guia para deficientes 
visuais ficam obrigadas a fornecer o documento habilitando o 
animal e seu usuário, responsabilizando-se por quaisquer da-
nos oriundos de seu uso previsto nesta Lei. § 1º - É obrigatório 
ao deficiente visual portar o documento referido no caput deste 
artigo e apresentá-lo sempre que for exigido. § 2° - As entida-
des especializadas ficam obrigadas a fornecer, no documento 
de habilitação do animal, certificação de sanidade, contendo: a) 
habilitação de adestramento; b) registro de vacinação. § 3° - A 
habilitação do animal emitida pela entidade responsável atesta-
rá o adestramento e a capacidade do animal de estar em locais 
públicos e/ou em transportes públicos, sem atacar alguma 
pessoa. § 4° - A habilitação do animal emitida pela entidade 
responsável sobre a sanidade do animal atestará as condições 
de higiene do animal, eximindo este de ser agente causador 
e/ou de infetar o local público ou transporte público. Art. 3° - Os 
proprietários de cães-guia ficam responsáveis pela vacinação 
periódica e por todos os cuidados com os cães previstos nesta 
Lei. Art. 4° - O descumprimento desta Lei acarretará ao estabe-
lecimento infrator ou meio de transporte a aplicação das se-
guintes penalidades: I - advertência; II - multa de 3 (três) salá-
rios mínimos, na primeira incidência; III - perda do Alvará de 
Funcionamento, no caso de reincidência. Art. 5° - Caberá à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano 
(SEMAM) e à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S.A. 
(ETUFOR) implantar procedimentos necessários para o cum-
primento desta Lei, fiscalizar e aplicar multas a seus infratores. 
§ 1° - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle 
Urbano (SEMAM) fica responsável pelo cadastro e licencia-
mento especial de funcionamento para entidades especializa-
das em adestramento de cães-guia no município de Fortaleza. 
§ 2° - As entidades especializadas em adestramento de cães-
guia expedirão documento habilitando os cães em 3 (três) 
guias, sendo uma para o proprietário do cão, uma para o arqui-
vamento e registro da entidade, e uma para a Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM). Parágrafo 
Único - A multa aplicada pelo órgão fiscalizador será destinada 
à Educação do Município, com a finalidade de reformar, ampliar 
e melhorar o funcionamento das escolas. Art. 6° - Fica assegu-
rado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publi-
cação desta Lei, para a adoção de mecanismos de adequação 
à presente legislação. Art. 7° - As despesas decorrentes da 
implantação desta Lei correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias; suplementadas, se necessário. Art. 8° - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 15 de abril de 2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

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

ANO LIII FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2005 Nº 13.107

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 11828 DE 15 DE JUNHO DE 2005 

Disciplina a propaganda e pu-
blicidade em transportes coleti-
vos de Fortaleza e dá outras 
providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 76, VI da 
Lei Orgânica do Município, o art. 4º da Lei nº 5751 de 1983 e 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar o disciplina-
mento de propaganda nos veículos de transporte coletivo do 
Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - A propaganda                  
e publicidade nos veículos de transporte coletivo no Município 
de Fortaleza obedecerão as normas e especificações constan-
tes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante deste                   
decreto. Art. 2º - A licença de que trata o parágrafo 1º, artigo 1º 
da Lei nº 5.751 de 08 de novembro de 1983 poderá ser afixa-
da na parte traseira externa da carroceria dos veículos a               
partir de 30cm acima do pára-choque. Parágrafo Único -                     
A visibilidade dos números de identificação dos veículos                
não poderá, de forma alguma, ser prejudicada. Art. 3º - Este 
decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Fortaleza, 15 de junho de 2005. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA. 

ANEXO I 

*** *** *** 

 ATO Nº 3421/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
designar ALEXANDRINO MALVEIRA DIÓGENES, para o cargo 
de Assistente Técnico da Comissão de Execução e Acompa-
nhamento do Programa Municipal de Inclusão Social, simbolo-
gia DAS.2, vinculada a Secretaria de Planejamento e Orçamen-
to (SEPLA), a partir de 01.06.2005. GABINETE DA PREFEITA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 de junho de 2005. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria 
de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

*** *** *** 

 ATO Nº 3422/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
designar WEYNES ANFRÍSIO DE MATOS, para o cargo de 
Coordenador da Comissão de Execução e Acompanhamento 
do Programa Municipal de Inclusão Social, simbologia DAS.1, 
vinculada a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA), 
a partir de 20.06.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 21 de junho de 2005. Luizianne de Oli-
veira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho 
Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 3428/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
designar CRISTINA PAULA DE LIMA, como Assistente Técnico, 
remuneração equivalente ao símbolo DAS.3, da Comissão de 
Suporte Técnico, vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir de 
02.05.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 22 de junho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins 
- PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fontenele - 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 3430/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar CRISTINA PAULA DE LIMA, como Assistente Técni-
co, remuneração equivalente ao símbolo DAS.3, da Comissão 
de Suporte Técnico, vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir 
de 01.07.2005. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 22 de junho de 2005. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fon-
tenele - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 3431/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar SIMONE CHAGAS HOLANDA, como Auxiliar Admi-
nistrativo, remuneração equivalente ao símbolo DAS.3, da 
Comissão de Trabalho da Operação Urbana Fortaleza Bela, 
vinculada ao Gabinete da Prefeita, a partir de 01.07.2005. GA-
BINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de 
junho de 2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MU-
NICIPAL. Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 3432/2005 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
designar CRISTINA PAULA DE LIMA, como Auxiliar Administra-
tivo, remuneração equivalente ao símbolo DAS.3, da Comissão 
de Trabalho da Operação Urbana Fortaleza Bela, vinculada ao 
Gabinete da Prefeita, a partir de 01.07.2005. GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de junho de 
2005. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 
Ana Maria de Carvalho Fontenele - SECRETÁRIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** ***
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Institui e inclui no calendário
oficialdeeventosdoMunicípio
de Fortaleza o Réveillon do
Bairro Conjunto Ceará, na for
maqueindica.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídoeincluídonocalendáriooficialdeeven
tos doMunicípio deFortaleza oRéveillon doBairroConjunto
Ceará,realizadoanualmentenopolodelazerdoreferidobair
ro.ParágrafoÚnicoOeventoaqueserefereocaputaconte
cenodia31dedezembro.Art.2ºEstaLeientraemvigorna
datadesuapublicação, revogadasasdisposiçõesemcontrá
rio.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em
24de junhode2015. 






Declara de utilidade pública o
Instituto Restaurar de Desen
volvimentoSocial.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública o INSTITUTO
RESTAURAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, pessoa
jurídicadedireitoprivado,denaturezafilantrópica,assistencial,
sem fins lucrativos, com sede e foronaCidade deFortaleza.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho de 2015.
      






Declara de utilidade pública a
AssociaçãoDespostiva,Recre
ativa e Cultural Tiradentes
(ADT).

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL TIRADENTES,
pessoa jurídicadedireitoprivado,denaturezadesportiva,cul
tural,semfinslucrativos,comsedeeforonaCidadedeForta
leza.Art.2º EstaLeientraemvigornadatadesuapublica
ção, revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPRE
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho de
2015.






Autoriza a dispensa da parada
dosônibusurbanosdeFortale
za nos pontos normais de pa
rada,paraembarqueedesem
barquedeportadoresdedefici
ênciafísica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOsônibuscoletivosurbanosdoMunicípiodeFortaleza
ficam autorizados a parar fora das paradas obrigatórias, para
desembarque de passageiros portadoresdedeficiência física.
Art.2ºOsônibuspoderãoparar,paradesembarquedosrefe
ridos passageiros nos locais indicados por estes, desde que
respeitadooitineráriooriginaldalinha.Art.3ºOPoderExecu
tivoregulamentaráapresenteLei,noquecouber.Art.4ºEsta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2015. 
      







Obriga a afixação de cartazes
nas boates e casas noturnas
alertando sobre os riscos do
usodedrogas.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºÉobrigatóriaaafixação,nasboatesenascasasnotur
nas,emlocalvisívelaopúblico,decartazesalertandoparaos
riscosdecorrentesdousodedrogas.Art.2ºOdescumprimen
to do disposto nestaLei sujeitará o infrator aopagamentode
multanovalorde5(cinco)UFMFs(UnidadeFiscaldoMunicí
piodeFortaleza).Art.3ºEstaLeientraemvigorem60(ses
senta)diasapóssuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em06de julho de 2015.






Dispõesobrelivreparadaees
tacionamento para os veículos
particularesdeOficiais deJus
tiça eAnalistas Judiciários, es
pecialidade execução de man
dados, doPoder JudiciárioEs
tadualedáoutrasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicapermitidoaosOficiaisdeJustiçaeAnalistasJudi
ciários,especialidadeexecuçãodemandados,doPoderJudi
ciário Estadual, quando em cumprimento de diligência para o
PoderJudiciário,livreestacionamentoeparadadeseusveícu
los particulares no local da prestação do serviço. § 1º  Os
OficiaisdeJustiçaeAnalistasJudiciários,especialidadeexecu
ção de mandados, serão isentos do pagamento da tarifa de
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famílias com pessoas portadoras de deficiência deverão ade-
quar-se às Normas Brasileiras, NBR 9050, da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo em vista a elimina-
ção das barreiras arquitetônicas e a integração dessas pessoas 
nas atividades do viver diário. Parágrafo Único - Consideram-se 
conjuntos habitacionais populares, para os efeitos desta lei, 
aqueles construídos em regime de mutirão e/ou destinados a 
famílias com renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Art. 2° 
- A adequação das unidades habitacionais de que trata o artigo 
anterior será objeto de regulamentação baixada pelo chefe do 
Poder Executivo. Art. 3° - Os custos adicionais da adequação 
das unidades habitacionais, para atender ao disposto nesta lei, 
serão rateados entre todas as unidades do conjunto. Art. 4° - 
Todas as edificações de uso público e o mobiliário urbano do 
conjunto habitacional deverão atender às normas de adequa-
ção constantes na NBR 9050 da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), para permitir o acesso e a utilização 
dessas edificações e os serviços às pessoas portadoras de 
deficiência. Art. 5° - As unidades habitacionais adequadas, na 
forma do art. 1° desta lei, serão destinadas, preferencialmente, 
a famílias de pessoas portadoras de deficiência. Art 6° - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 31 de outubro de 2002. ����� ������ �� ��
	���������������������

������������

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

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

������������

�������������������������	�����������

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

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

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

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

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

������������
�

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

������������

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

������������

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

������������
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 12 12,61% 385,5 
 05 7,94% 242,8 
 42 6,61% 202,0 
 11 5,71% 174,5 
 30 4,96% 151,5 
 26 4,61% 141,0 
 02 4,02% 123,0 
 15 2,73% 83,5 
 10 2,16% 66,0 
 14 2,12% 64,8 
 41 1,84% 56,3 
 36 1,62% 49,5 
 04 1,60% 49,0 
 01 0,95% 29,0 
 20 0,41% 12,5 
 13 0,28% 8,5 

Total:  100,00% 3.056,1 
 
Programação referente a 28 de maio de 2004. 

������������
�

� ��������������������������FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei n° 6.494/1977, regulamentado pelos Decretos n°s 
87.497/1982 e 89.467/1984, e de conformidade com outros 
dispositivos legais. CONVENENTES: Empresa de Trânsito e 
Transporte Urbano S/A - ETTUSA e CEFET - Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Ceará. OBJETO: Execução do pro-
grama de estágio orientado que propicie aos estudantes com-
plementação do ensino e da aprendizagem pertinentes à área 
de formação profissional, desenvolvimento social e cultural. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de duração do Convênio será 
de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado ou alterado, mediante termo de aditivo, ou res-
cindido, de comum acordo entre as partes ou unilateralmente, 
mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. FORO: Comarca de Fortaleza. DATA DE ASSINA-
TURA: Fortaleza, 20 de abril de 2004. VISTO: ��������� ���
��������������������������
���������

������������
�

� �������������������������������� � A 
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S.A - ETTUSA, a 
Universidade Federal do Ceará e LUCIANE SOUSA CUNHA, 
aluna regularmente matriculada no 2° semestre do curso de 
Letras, matrícula n° 0165778, celebram entre si este Termo de 
Compromisso de Estágio. Período: 06 (seis) meses, início em 
14.04.04 e término em 13.10.04. VISTO: ��������� �������
�����������������������
���������

������������
�

� �������������������������������� � A 
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S.A - ETTUSA, a 
Universidade Federal do Ceará e TÁRCIO MORAES DE AL-
MEIDA, aluno regularmente matriculado no 1° semestre do 
curso de Química Industrial, matrícula n° 262129, celebram 
entre si este Termo de Compromisso de Estágio. Período: 06 
(seis) meses, início em 20.04.04 e término em 19.10.04. VIS-
TO: ��������� �����������������������������
������
����

������������
�

� �������������������������������� � A 
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S.A - ETTUSA, a 
Universidade Federal do Ceará e SEBASTIÃO DO NASCI-
MENTO LIRA, aluno regularmente matriculado no 3° semestre 
do curso de Administração, matrícula n° 152722, celebram 
entre si este Termo de Compromisso de Estágio. Período: 06 
(seis) meses, início em 17.05.04 e término em 16.11.04. VIS-
TO: ��������� �����������������������������
������
����

������������

� �������������������������������� � A 
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S.A - ETTUSA, a 
Associação Cearense de Ensino e Cultura - IESC e KARLA 
PATRÍCIA MATOS CORREIA, aluna regularmente matriculada 
no 1° semestre do curso de Direito, matrícula n° 
2003097013906C, celebram entre si este Termo de Compro-
misso de Estágio. Período: 06 (seis) meses, início em 12.04.04 
e término em 11.10.04. VISTO: ������� �� �������������
�����������������
���������

������������

� �������������������������������� � A 
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S.A - ETTUSA, a 
Universidade Estadual do Vale do Acaraú e RAFAEL DE AZE-
VEDO PORTELA, aluno regularmente matriculado no 3° se-
mestre do curso de História e Geografia, matrícula n° 
2003100340F003, celebram entre si este Termo de Compro-
misso de Estágio. Período: 06 (seis) meses, início em 24.05.04 
e término em 23.11.04. VISTO: ������� �� �������������
�����������������
���������

������������

� ������� � Referente ao Contrato nº 017/2004, 
publicada no Suplemento ao DOM nº 12.842 de 31 de maio de 
2004. ONDE SE LÊ: Contratada: CIL Comércio de Informática 
Ltda. LEIA-SE: Contratada: SUPRIMAX Comércio e Represen-
tações Ltda. ������ 
���������������� ��������������
�������������������VISTO: ��������� �������������
�����������������
���������
�

������������������
 

 

���������������������
��	����������

Dispõe sobre a prioridade aos 
idosos nas filas do transporte 
coletivo de passageiros no Mu-
nicípio de Fortaleza. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, usando das atribuições que lhe confere o § 6º do 
art. 47 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os pontos do transporte coletivo de passageiros no 
Município de Fortaleza devem, obrigatoriamente, conter uma 
placa determinando preferência às pessoas idosas para entrar 
no coletivo. Parágrafo Único - São passíveis do benefício de 
que trata este artigo os idosos, devidamente cadastrados nas 
Secretarias Executivas Regionais (SER) com carteira de identi-
ficação. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação oficial, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 28 de junho de 
2004. ������ �������� ������ �������� �� ����������� ���
�������������������������������

������������

� ��������� ��� ��������� �� O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atri-
buições legais que lhe confere o art. 30-II, da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90 e tendo em vista o que 
consta no Processo n° 0707/04 de 03.06.2004. RESOLVE, 
determinar a contagem em dobro, para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade, as férias não gozadas do servidor ROGÉRIO 
GOMES DA SILVA, Assistente de Administração ANM-14, da 
Secretaria da Câmara Municipal de Fortaleza, referentes aos 
anos de 1997 e 1998, no total de 120 (cento e vinte) dias, com 
base no disposto do parágrafo único do art. 51 da Lei n° 6.794 
de 27.12.90. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 15 de junho de 2004. ������������������������
�������������������

������������
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INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA 

 EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMEN-
TO - CONTRATO Nº 022/2007. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão 
Presencial nº 004/2007. Processo de Licitação nº 11128/2006-
IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRA-
TADA: Empresa FARMACE - Indústria Químico Farmacêutica 
Cearense Ltda. OBJETO: Fornecimento de Material Médico 
Hospitalar. VALOR GLOBAL: R$ 7.695,00 (sete mil, seiscentos 
e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. CRÉDI-
TO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Projeto/Atividade nº 
10.302.0031.2058.0001, Elemento de Despesa nº 33.90.30, 
Fonte de Recurso 0212, NAD nº 026/00 do orçamento do Insti-
tuto Dr. José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. DATA DA ASSI-
NATURA: 14.02.2007. SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco Wan-
demberg Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE DO 
IJF. José Lívio Luna Callou - REPRESENTANTE DA CON-
TRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - COORDENADO-
RA DA PROJUR - IJF. 

*** *** *** 

 EXTRATO DE CONVÊNIO - FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 6.494/97, Decreto nº 87.497/82 e Resolução do 
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 
nº 1, de 21 de janeiro de 2004. CONVENENTE: Instituto Dr. 
José Frota - IJF. CONVENIADA: Associação de Cegos do Es-
tado do Ceará. OBJETO: Convênio objetiva estabelecer as 
condições para a realização de estágios não remunerado, com 
os estudantes do Curso de Operador de Câmara Escura (auxi-
liar de radiologia), da Associação de Cegos do Estado do Cea-
rá, nas instalações do Instituto Doutor José Frota. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. FORO: Fortaleza. DATA DA ASSINATURA: 
05.02.2007. CONVENIADOS: Dr. Francisco Wandemberg 
Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. Anto-
nio da Mota Teixeira - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE 
CEGOS DO ESTADO DO CEARÁ. VISTO: Marta Batista 
Landim - COORDENADORA DA PROJUR - IJF. 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de Compra discriminado no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2006, que fazem entre si a 
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI, e a empre-
sa RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, vencedora dos lotes 02 e 05 da Licitação (Processo nº 
2184/2006). OBJETO: O presente contrato tem por objeto a 
compra de material para as oficinas do projeto Liberdade Assis-
tida da FUNCI. DATA: 13 de fevereiro de 2007. VALOR TOTAL: 
R$ 7.498,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 
contrato correrão à conta de dotação consignada ao Proje-
to/Atividade: Código 08.243.0071.2108.001, Elemento de Des-
pesa 33.90.30, Fonte 3281, do orçamento vigente da FUNCI. 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de vigência de seis 
meses contados a partir de sua assinatura e publicação e está 
vinculada a entrega definida de seu objeto. FUNDAMENTA-
ÇÃO: Fundamenta-se o presente contrato na Lei 8.666/93 com 
as modificações posteriores, nas normas e condições estabele-
cidas na Lei nº 10.520/02, no Decreto Municipal nº 11.251/02, 
assim como nos termos determinados no Pregão Eletrônico nº 
14/2006 oriundo desta Fundação. ASSINATURAS: Glória   
Maria dos Santos Diógenes - PRESIDENTE DA FUNCI.           
Luis Carlos de Sousa Leite - REPRESENTANTE DA EM-
PRESA RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2007 - NATU-
REZA DO ATO: Termo de Contrato de compra discriminado no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2006, que fazem entre si a 
Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI, e a empre-
sa UNIVERSAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, vencedora do lote 03 da Licitação (Processo nº 
2184/2006). OBJETO: O presente contrato tem por objeto a 
compra de material para as oficinas do projeto Liberdade Assis-
tida da FUNCI. DATA: 14 de fevereiro de 2007. VALOR TOTAL: 
R$ 4.479,94 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dota-
ção consignada ao Projeto/Atividade: Código 08.243.0071. 
2108.001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 3281, do 
orçamento vigente da FUNCI. VIGÊNCIA: O presente contrato 
terá prazo de vigência de seis meses contados a partir de sua 
assinatura e publicação e está vinculada a entrega definida de 
seu objeto. FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se o presente 
contrato na Lei 8.666/93 com as modificações posteriores, nas 
normas e condições estabelecidas na Lei nº 10.520/02, no 
Decreto Municipal nº 11.251/02, assim como nos termos deter-
minados no Pregão Eletrônico nº 14/2006 oriundo desta Fun-
dação. ASSINATURAS: Glória Maria dos Santos Diógenes - 
PRESIDENTE DA FUNCI. Luiz Lincoln de Souza Nascimen-
to - REPRESENTANTE DA EMPRESA UNIVERSAL CONS-
TRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

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

LEI Nº 9151 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da afixação de horários nos 
terminais de ônibus.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da 
afixação, nos terminais rodoviários, de quadro contendo horá-
rios de saída dos ônibus de cada uma  das linhas que circulam 
em suas dependências. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 
de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - 
Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9152 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Dispõe sobre o programa Edu-
cacional de Incentivo ao de-
sarmamento Infanto-Juvenil e 
dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica criado o Programa Educacional 
de Incentivo ao Desarmamento Infanto-Juvenil nas escolas da 
rede pública municipal de ensino. Art. 2º - O programa a que se 
refere o art. 1º desta Lei constará de palestras, seminários e 
campanhas nas escolas públicas sobre os riscos de porte de 
arma em domicilio, bem como a conscientização para o incenti-
vo ao desarmamento. Art. 3º - O Programa Educacional de 
Incentivo ao Desarmamento Infanto-Juvenil ficará sobre a su-
pervisão da Secretaria Municipal de Educação e Assistência 
Social (SEDAS), que firmará convênio com a Policia Militar do 
Ceará. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
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SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - A rede pública municipal de ensino 
acompanhará a formação e o desenvolvimento de seus edu-
candos mediante atendimento psicossocial efetuado no âmbito 
das escolas públicas ou conveniadas. Art 2º - O atendimento 
especializado de que trata esta lei deverá ser realizado por 
assistentes sociais e psicólogos. Art. 3º - Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, 
em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo 
Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9165 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Institui o Dia do Ouvinte de Rá-
dio e dá outras providên-          
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO                  
A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o DIA DO OUVIN-           
TE DE RÁDIO, a ser comemorado no dia 21 de setembro de 
cada ano. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação oficial, revogadas as disposições em contrário. PA-          
ÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 de 
fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin 
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9166 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Estabelece a data de aniversá-
rio do Bairro Cidade 2000. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica estabelecido no âmbito do Muni-
cípio de Fortaleza, a data oficial de aniversário do Bairro Cida-
de 2000. Parágrafo Único. O aniversário do Bairro Cidade 2000 
constará do calendário oficial de eventos do Município de For-
taleza. Art. 2º - É determinado o dia 20 de setembro à comemo-
ração da data instituída no caput do art. 1º desta lei. Art. 3º - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 22 de fevereiro de 2007. Agosti-
nho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9167 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007  

Autoriza a utilização das uni-
dades que integram a rede pú-
blica municipal de ensino por 
cursos pré-vestibulares comu-
nitários, nas condições que 
menciona. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
permitir o uso das instalações das unidades que integram a 
rede pública municipal de ensino, para funcionamento de cur-
sos pré-vestibulares comunitários que, comprovadamente, não 
tenham fins lucrativos nem disponham de local próprio para 
ministrar aulas. Parágrafo Único - Para pleitearem o uso das 
instalações de que trata esta lei, os cursos pré-vestibulares 
comunitários deverão comprovar regularidade de funcionamen-

to. Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será sem-
pre concedida a título precário e desde que não interfira no 
funcionamento normal e regular da unidade escolar. Art. 3º - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 22 de fevereiro de 2007. Agosti-
nho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9168 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Inclui as relações de gênero 
como temática obrigatória nas 
estratégias de formação e ca-
pacitação dos diretores, pro-
fessores e educadores da rede 
municipal de ensino. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
através da Secretaria Municipal de Educação e Assistência 
Social (SEDAS), deverá incorporar a temática de gênero nas 
estratégias de formação e capacitação dos diretores, professo-
res e educadores na rede municipal de ensino. § 1º - Para os 
efeitos desta lei, o termo gênero se referente ao conjunto das 
práticas sociais e culturais construídas a partir da diferença 
biológica entre os sexos. § 2º - O objetivo da inclusão da temá-
tica de gênero na formação dos profissionais da área de edu-
cação é prepará-los para intervir de modo a combater as dis-
criminações e os estereótipos relacionados à mulher, visando à 
democratização das relações de gênero na sociedade. Art. 2º - 
A carga horária individual mínima dedicada ao processo de 
formação e capacitação a que se refere o art. 1º desta lei deve 
ser equivalente a 20 (vinte) horas por ano. Art. 3º - As despesas 
com a execução desta lei correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente; su-
plementadas, se necessário. Art. 4º - O Poder Executivo deverá 
regulamentar esta lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contado da data de sua publicação. Art. 5º - Esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação oficial, renovadas as disposi-
ções em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico 
Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9169 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Obriga a instalação de placas 
de metal escrita em braile em 
pontos de ônibus nos terminais 
de Fortaleza e dá outras provi-
dências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de 
instalação de plaquetas de metal, escritas em braile, em todos 
os pontos de ônibus nos terminais do Município de Fortaleza, 
onde deverá constar o nome da linha de ônibus que pára na-
quele determinado ponto, facilitando assim ao deficiente visual 
a identificação do ônibus, bem como a indicação do seu per-
curso. Parágrafo Único. As plaquetas mencionadas no caput 
deste artigo deverão ser criadas por profissionais especializa-
dos, de modo a atender às necessidades das pessoas com 
deficiência visual. Art. 2º - A empresa responsável pela manu-
tenção dos terminais de ônibus terá o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da data da publicação desta lei, para o 
seu cumprimento. Art. 3º - A fiscalização para assegurar o 
cumprimento desta lei ficará a cargo da Empresa Técnica de 
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Institui e inclui no calendário
oficialdeeventosdoMunicípio
de Fortaleza o Réveillon do
Bairro Conjunto Ceará, na for
maqueindica.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicainstituídoeincluídonocalendáriooficialdeeven
tos doMunicípio deFortaleza oRéveillon doBairroConjunto
Ceará,realizadoanualmentenopolodelazerdoreferidobair
ro.ParágrafoÚnicoOeventoaqueserefereocaputaconte
cenodia31dedezembro.Art.2ºEstaLeientraemvigorna
datadesuapublicação, revogadasasdisposiçõesemcontrá
rio.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA,em
24de junhode2015. 






Declara de utilidade pública o
Instituto Restaurar de Desen
volvimentoSocial.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública o INSTITUTO
RESTAURAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, pessoa
jurídicadedireitoprivado,denaturezafilantrópica,assistencial,
sem fins lucrativos, com sede e foronaCidade deFortaleza.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPREFEITU
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho de 2015.
      






Declara de utilidade pública a
AssociaçãoDespostiva,Recre
ativa e Cultural Tiradentes
(ADT).

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL TIRADENTES,
pessoa jurídicadedireitoprivado,denaturezadesportiva,cul
tural,semfinslucrativos,comsedeeforonaCidadedeForta
leza.Art.2º EstaLeientraemvigornadatadesuapublica
ção, revogadasasdisposiçõesemcontrário.PAÇODAPRE
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho de
2015.






Autoriza a dispensa da parada
dosônibusurbanosdeFortale
za nos pontos normais de pa
rada,paraembarqueedesem
barquedeportadoresdedefici
ênciafísica.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºOsônibuscoletivosurbanosdoMunicípiodeFortaleza
ficam autorizados a parar fora das paradas obrigatórias, para
desembarque de passageiros portadoresdedeficiência física.
Art.2ºOsônibuspoderãoparar,paradesembarquedosrefe
ridos passageiros nos locais indicados por estes, desde que
respeitadooitineráriooriginaldalinha.Art.3ºOPoderExecu
tivoregulamentaráapresenteLei,noquecouber.Art.4ºEsta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2015. 
      







Obriga a afixação de cartazes
nas boates e casas noturnas
alertando sobre os riscos do
usodedrogas.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºÉobrigatóriaaafixação,nasboatesenascasasnotur
nas,emlocalvisívelaopúblico,decartazesalertandoparaos
riscosdecorrentesdousodedrogas.Art.2ºOdescumprimen
to do disposto nestaLei sujeitará o infrator aopagamentode
multanovalorde5(cinco)UFMFs(UnidadeFiscaldoMunicí
piodeFortaleza).Art.3ºEstaLeientraemvigorem60(ses
senta)diasapóssuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA, em06de julho de 2015.






Dispõesobrelivreparadaees
tacionamento para os veículos
particularesdeOficiais deJus
tiça eAnalistas Judiciários, es
pecialidade execução de man
dados, doPoder JudiciárioEs
tadualedáoutrasprovidências.

 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI:
Art.1ºFicapermitidoaosOficiaisdeJustiçaeAnalistasJudi
ciários,especialidadeexecuçãodemandados,doPoderJudi
ciário Estadual, quando em cumprimento de diligência para o
PoderJudiciário,livreestacionamentoeparadadeseusveícu
los particulares no local da prestação do serviço. § 1º  Os
OficiaisdeJustiçaeAnalistasJudiciários,especialidadeexecu
ção de mandados, serão isentos do pagamento da tarifa de
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Transporte Urbano S. A. (ETTUSA). Art. 4º - As despesas com 
a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias; suplementadas, se necessário. Art. 5º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS 
DE ALENCAR, em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frede-
rico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9170 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Dispõe sobre o desembarque 
de passageiros de veículos de 
transporte coletivo em horário 
especial.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Os veículos de transporte coletivo 
deverão, em horário especial, parar os veículos para desem-
barque dos passageiros nos locais por estes indicados, inde-
pendentemente nos locais de parada obrigatória. Parágrafo 
Único. Entende-se por horário especial para efeito desta lei 
aquele compreendido entre as 23h (vinte e três horas) da noite 
e as 5h (cinco horas) da manhã do dia seguinte. Art. 2º - O 
descumprimento do art. 1º desta lei implicará a pena de multa 
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à empresa permissio-
nária do serviço público de transporte coletivo, por cada trans-
gressão. Parágrafo Único. A penalidade prevista neste artigo 
será aplicada pelo órgão gestor do transporte coletivo do               
Município de Fortaleza. Art. 3º - O local de parada dos veícu- 
los de transporte coletivo deverá respeitar as normas do Códi-
go de Trânsito Brasileiro. Art. 4º - O desrespeito sistemático               
a esta noma implicará a não renovação da permissão prevista 
no art. 181 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Art.            
5º - Aplica-se esta lei, no que couber, ao Transporte Público 
Alternativo. Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua  
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 de 
fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin 
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9171 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Institui o Dia Municipal de Diag-
nóstico e Prevenção da Osteopo-
rose.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal de Di-
agnóstico e Prevenção da Osteoporose, a ser comemorado 
anualmente no dia 20 de outubro, Dia Mundial da Osteoporose. 
Parágrafo Único - O Dia Municipal de Diagnóstico e Prevenção 
da Osteoporose constará do calendário oficial de eventos do 
Município de Fortaleza. Art. 2º - O Dia Municipal de Diagnóstico 
e Prevenção da Osteoporose terá por objetivo a realização de 
programas de conscientização da população de Fortaleza, 
quando será ressaltada a importância do diagnóstico precoce 
dessa doença, quais seus sintomas, formas de tratamento e de 
prevenção, bem como sobre a forma de convivência com os 
seus portadores. Art. 3º - A data de que trata esta lei será co-
memorada com destaque e amplamente divulgada, ficando 
autorizado o Poder Público Municipal a estabelecer e organizar 
calendário de atividades a serem desenvolvidas durante o Dia 
Municipal de Diagnóstico e Prevenção da Osteoporose. Pará-
grafo Único - Profissionais com conhecimentos específicos em 
áreas relativas à questão serão convidados a participarem da 
definição dos procedimentos informativos, educativos e organi-

zativos relativos à data. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 
de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - 
Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9172 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Institui a Semana Municipal de 
Doação de Sangue e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município 
de Fortaleza, a Semana Municipal de Doação de Sangue. Pa-
rágrafo Único - A semana a que se refere o caput constará do 
calendário oficial de eventos do Município de Fortaleza. Art. 2º - 
A Semana Municipal de Doação de Sangue ocorrerá, anual-
mente, na semana em que incidir o dia 25 de novembro, data 
em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. Art. 
3º - A Semana Municipal de Doação de Sangue tem por objeti-
vo conscientizar a população de Fortaleza, através de procedi-
mentos informativos, educativos e organizativos, sobre a impor-
tância da doação de sangue, seus procedimentos, sua confiabi-
lidade, quais os possíveis doadores, bem como os benefícios 
assegurados em leis municipais, estaduais ou federais aos 
doadores de sangue. Art. 4º - A semana de que trata esta lei 
será comemorada com destaque e amplamente divulgada, 
ficando autorizado o Poder Público Municipal a estabelecer e 
organizar calendários de atividades a serem desenvolvidas no 
decorrer da citada semana. Parágrafo Único - Profissionais            
do banco de sangue dos hospitais municipais, bem como            
pessoas com conhecimentos específicos em áreas relativas à 
questão serão convidados a participar da definição dos pro-
cedimentos informativos, educativos e organizativos relativos              
à semana. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MU-
NICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 22 de fevereiro               
de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes               
- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALE-           
ZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9173 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

Institui a Semana da Consciência 
Negra e dá outras providên-           
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município 
de Fortaleza, a Semana da Consciência Negra. Art. 2º - A Se-
mana da Consciência Negra ocorrerá na semana em que incidir 
o dia 20 de novembro, quando se comemora o Dia da Consci-
ência Negra. Art. 3º - No decorrer da Semana da Consciência 
Negra serão realizados eventos que ressaltem a importância 
dos afro-descendentes, a fim de elevar sua auto-estima. Art. 4º 
- O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir de sua publica-
ção. Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias; suple-
mentadas, se necessário. Art. 6º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, 
em 22 de fevereiro de 2007. Agostinho Frederico Carmo 
Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
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realiza nenhuma vistoria, não licencia o veículo que se encon-
tra vinculado à dita permissão, não comparece ao órgão gestor 
para os recadastramento obrigatórios anuais, não obstante a 
sua notificação, realizada através do Jornal Diário do Nordeste, 
edição do dia 12.06.2006, o que configura descumprimento de 
cláusula contratual e disposição legal e regulamentar, e, pre-
sumidamente, perda das condições técnicas e operacionais 
para a adequada prestação do serviço. DECLARA: Art. 1º - A 
caducidade da permissão outorgada a José Maria Ferreira 
Braga, para a exploração dos serviços de transporte individual 
de passageiros (táxi). José Ademar Gondim Vasconcelos 
PRESIDENTE DA ETUFOR. 

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E              
URBANIZAÇÃO 

PORTARIA Nº 106/2007 - O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -  
EMLURB, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: I - 
Conceder a Gratificação pela prestação de Serviços Extraordi-
nários, nos termos do artigo 1º item I do Decreto nº 11.937, de 
27.12.2005, ao servidor abaixo: 

SERVIDOR MAT. TOTAL DE 
HORAS

MESES CARGO LOTAÇÃO 

Fernando Sousa 
Costa 06.355 128

Maio/Junho 
e julho/2007 Motorista SER-IV

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA PRE-
SIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBA-
NIZAÇÃO - EMLURB, em 12 de abril de 2007. Antônio Roni-
valdo da Silva Maia - PRESIDENTE DA EMLURB. VISTO: 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 107/2007 - O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO -  
EMLURB, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: I - 
Conceder a Gratificação pela prestação de Serviços Extraordi-
nários, nos termos do artigo 1º item I do Decreto nº 11.937, de 
27.12.2005, ao servidor abaixo: 

SERVIDOR MAT. TOTAL DE 
HORAS

MESES CARGO LOTAÇÃO 

José Valter de 
Sousa 08.450 128

Maio/Junho 
e julho/2007 Motorista SER-III

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA PRE-
SIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBA-
NIZAÇÃO - EMLURB, em 12 de abril de 2007. Antônio Roni-
valdo da Silva Maia - PRESIDENTE DA EMLURB. VISTO: 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 115/2007 - 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 DO NASCIMENTO DANTAS, titular 
da matrícula nº 10.061, conforme Auto de Infração em anexo, 
importando no valor de R$ 191,54 (cento e noventa e um reais 
e cinqüenta e quatro centavos divididas em 10 (dez) parcelas 
de R$ 19,15 (dezenove reais e quinze centavos) 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 18 
de abril de 2007. Antônio Ronivaldo da Silva Maia - PRESI-
DENTE DA EMLURB. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 120/2007 - 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 JOSÉ MAURO MATIAS LIMA, titular da matrícula 
nº 16.504 conforme Auto de Infração em anexo, importando no 
valor de R$ 85,15 (oitenta e cinco reais e quinze centavos) 
divididas em 02 (duas) parcelas de R$ 42,58 (quarenta e dois 
reais e cinqüenta e oito centavos) cada, e II - Revogar as dis-
posições em contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE 
LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 20 de abril de 
2007. Antônio Ronivaldo da Silva Maia - PRESIDENTE DA 
EMLURB.

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

LEI Nº 9205 DE 19 DE ABRIL DE 2007 
Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da análise da qualidade da     
água para consumo humano, 
na forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - A empresa concessionária da presta-
ção do serviço de fornecimento de água no Município de Forta-
leza realizará a análise da qualidade da água para o consumo, 
na periodicidade e padrões reconhecidos internacionalmente, 
conforme estabelecido em lei vigente. Art. 2º - O Município de 
Fortaleza procederá à coleta da água nos pontos de distribui-
ção pública. Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei terão dotação orçamentária própria, que será suple-
mentada em caso de insuficiência de recursos. Art. 4º - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 19 de abril de 2007. Agostinho Frederico 
Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9206 DE 19 DE ABRIL DE 2007 

Obriga a afixação de placas 
com o número do telefone do 
disque-idoso nos veículos de 
transporte coletivo de Fortale-
za, na forma que indica, e dá 
outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - É obrigatória a afixação de placas, 
contendo o número do telefone do disque-idoso, nos veículos 
de transporte coletivo, bem como nos terminais e nas paradas 
de ônibus de Fortaleza, para que as pessoas possam denun-
ciar qualquer espécie de tratamento discriminatório contra o 
idoso. Art. 2º - O objetivo desta lei é incentivar a população a 
denunciar maus-tratos aos idosos, principalmente aqueles 
praticados por motoristas de ônibus e motoristas de transporte 
alternativo. Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publi-
cação. Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas, se necessário. Art. 5º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 19 
de abril de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin 
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 
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 O CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO - 
COMUT/FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei nº 8.904, de 25 de novembro de 1997, alterada pela Lei nº 
8.950 de 08 de agosto de 2005, combinada com o artigo 7º do 
Regimento Interno e CONSIDERANDO as diretrizes estabele-
cidas na Resolução 333, de 10 de julho de 2003, do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. 
CONSIDERANDO a exigüidade dos prazos, restritos ao mês de 
outubro de 2007, para efeito de análise e aprovação do Plano 
de Trabalho do Sistema Público de Emprego, com vistas à 
celebração de Convênio Plurianual Único com o MTE. RESOL-
VE: Artigo 1º - Aprovar a programação apresentada no Plano 
de Trabalho supracitado, incluindo a proposta orçamentária, 
sujeita à supervisão do CODEFAT/MTE e deste conselho, 
quando de sua execução. Artigo 2º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. SALA DE REUNIÕES DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE, 
em Fortaleza-Ce, aos onze (11) dias do mês de outubro de 
2007. José Meneleu Neto - PRESIDENTE. 

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

LEI 9271 DE 03 DE OUTUBRO DE 2007 

Obriga os mototaxistas de For-
taleza à exibição do número da 
permissão em seus capacetes. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - É obrigatória aos mototaxistas de 
Fortaleza a exibição, nos capacetes, do número de permissão 
de serviço emitida pela Empresa de Transporte Urbano de 
Fortaleza S.A. (ETUFOR). Parágrafo Único - A exibição do 
número da permissão deverá ser feita em letras fluorescentes, 
tanto no capacete do motoqueiro quanto no do passageiro, na 
parte posterior. Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 03 de outubro 
de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI 9272 DE 03 DE OUTUBRO DE 2007 

Dispõe sobre a distribuição de 
cartilha de primeiros socorros 
aos motoristas profissionais, 
encarregados do transporte de 
passageiros no Município de 
Fortaleza, e dá outras provi-
dências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
buscar parceria comercial, para confecção e distribuição de 
cartilha de primeiros socorros, destinada aos motoristas profis-
sionais de ônibus, táxi, transporte alternativo, mototáxi e dos 
demais meios de transporte de passageiros no âmbito do Mu-
nicípio de Fortaleza. § 1º - A confecção e a distribuição das 
cartilhas deverá ser feita em parceria com a iniciativa privada, 
de modo que não ocasione ônus para os cofres públicos. § 2º - 
As cartilhas deverão conter o número do telefone e o endereço 
das unidades de saúde que atendem as ocorrências de emer-
gência, em caso de acidente. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 03 
de outubro de 2007. Agostinho Frederico Carmo Gomes - 
Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9273 DE 03 DE OUTUBRO DE 2007 

Institui o Prêmio Jornalista Mo-
rais Né e dá outras providên-
cias. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o Prêmio JORNALISTA 
MORAIS NÉ a ser concedido à organização de Fortaleza que, 
a cada ano, tenha se destacado na execução de medidas de 
responsabilidade socioambiental, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e do meio ambiente. Art. 2º - O Prêmio 
Jornalista Morais Né será entregue, anualmente, durante, a 
Semana Nacional de Meio Ambiente, em sessão especial da 
Câmara Municipal de Fortaleza, a 2 (duas) organizações, sen-
do um para organizações de médio ou grande porte e um para 
as organizações de pequeno porte. Art. 3º - Poderão concorrer 
ao prêmio as organizações pertencentes a quaisquer ramos de 
atividade, privadas ou do setor público, nacionais ou estrangei-
ras, limitadas ou com outras formas legais, comerciais ou sem 
fins lucrativos, sociedade de economia mista, aberta ou não. 
Parágrafo Único - Não serão elegíveis as associações religio-
sas, as associações político-partidárias e as organizações que 
tenham restrições de qualquer natureza junto aos órgãos de 
defesa do meio ambiente ou perante instituições públicas fede-
ral, estadual ou municipal. Art. 4º - A escolha das organizações 
a serem premiadas far-se-á através de uma comissão compos-
ta por representantes das instituições abaixo e de acordo com 
os critérios definidos no regulamento prévio, englobando: I - 
Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente da Câmara Munici-
pal de Fortaleza; II - Comissão de Meio Ambiente da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); III - Comissão de 
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará; 
IV - Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção Ceará (OAB-CE); V - Sociedade Cearense de 
Defesa de Cultura e Meio Ambiente (SOCEMA); VI - Associa-
ção Cearense de Imprensa (ACI); VII - Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM); VIII - Superinten-
dência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE); IX - Instituto de 
Pesquisa Américo Barreira (IPAB); X - Associação Brasileira de 
Engenheiros Ambientais (ABEAM/CE); XI - Fórum Estadual 
Lixo e Cidadania, através da CARITAS Arquidiocesana de 
Fortaleza; XII - Federação de Entidades de Bairros e Favelas 
de Fortaleza. Art. 5º - A escolha dos homenageados far-se-á 
mediante os seguintes critérios: I - a organização que tenha 
dotado sua atividade de equipamentos antipoluentes ou que 
tenha reduzido a níveis satisfatórios a poluição industrial, seja 
ela atmosférica, hídrica ou sonora; II - a organização que, em 
sua atividade, tenha adotado medidas concernentes à educa-
ção ambiental de seus empregados ou junto à comunidade; III - 
a organização que, em sua atividade, faça observância às 
normas de higiene, saneamento e segurança do trabalho; IV - a 
organização que, em sua atividade, tenha priorizado o social, 
tanto com os seus empregados como junto à comunidade. Art. 
6º - A comissão escolherá dentre seus membros 1 (um) coor-
denador executivo, que terá a função de dirigir os trabalhos 
durante a reunião. Art. 7º - As deliberações da comissão serão 
tomadas por maioria dos presentes, cabendo ao coordenador 
executivo o voto de desempate. Art. 8º - O representante da 
instituição que deixar de comparecer à reunião será imediata-
mente substituído, cabendo à entidade representada indicar o 
substituto. Art. 9º - As questões de ordem suscitadas durante a 
reunião serão resolvidas pela comissão. Art. 10 - A comissão 
reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada ano, sempre que con-
vocada pelo coordenador executivo ou a requerimento de 2/3 
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de videogame, na forma que in-
dica.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI. Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza fica 
autorizada a cassar o alvará de funcionamento das empresas 
que realizem venda, locação e/ou distribuição de CDs e DVDs 
e jogos de videogame falsificados no município de Fortaleza. 
Art. 2º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza fica autorizada a 
revogar o termo de permissão concedido aos vendedores am-
bulantes que realizem vendas, locação e/ou distribuição de 
CDs e DVDs e jogos de videogame falsificados no Município de 
Fortaleza. Art. 3º - Entende-se por CDs e DVDs e jogos de 
videogame falsificados aqueles popularmente conhecidos co-
mo “piratas”, confirmado depois de periciado por órgãos com-
petentes. Art. 4º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza promove-
rá campanhas de esclarecimento, apresentando os prejuízos 
que esses produtos trazem para a economia do município. Art. 
5º - O Poder Público Municipal poderá celebrar parcerias com 
instituições públicas ou privadas, a fim de implementar o dis-
posto nesta lei. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 90 (noven-
ta) dias da data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 29 de agosto de 2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9417 DE 29 DE AGOSTO DE 2008 

  Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
afixação do número do telefone do 
Disque-Denúncia 100 nos estabe-
lecimentos e equipamentos que 
indica.   

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI. Art. 1º - Fica estabelecido a obrigação, no 
âmbito do município de Fortaleza, da afixação em bares, res-
taurantes, hotéis, pousadas, motéis, casas exibidoras de espe-
táculos artísticos e culturais, boates, veículos do serviço de 
transporte público regular, veículos do serviço de transporte 
público alternativo, táxis e nos terminais de ônibus, do número 
do telefone do Disque-Denúncia 100, que trata do combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Art. 2º - A afixa-
ção do número do telefone do Disque-Denúncia 100 poderá ser 
feita através de placas ou adesivos, em local de fácil visualiza-
ção por qualquer pessoa.  Art. 3º - O Poder Executivo regula-
mentará, através de decreto, o tamanho dos adesivos e das 
placas, de acordo com a proporção dos estabelecimentos e 
veículos, bem como especificará a responsabilidade de fiscali-
zação da aplicação da presente lei. Art. 4º - Fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a suspender ou cassar o alvará de funciona-
mento ou a permissão dos estabelecimentos ou permissioná-
rios infratores. Art. 5º - As despesas decorrentes da execução 
da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. Art. 6º - Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 29 de agosto de 2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9419 DE 29 DE AGOSTO DE 2008 

Institui o Dia Municipal da Mulher 
Grávida, 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 Dia Municipal               
da Mulher Grávida. Art. 2º - É determinado o dia 2 de junho               
à comemoração do dia instituído pelo caput do art. 1º, o               
qual será usado para promoção de ações que visem à defesa     
à vida. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNI-
CIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 de agosto de 
2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9420 DE 29 DE AGOSTO DE 2008 

Dispõe sobre a disponibilização de 
cadeiras de rodas nas escolas pú-
blicas municipais. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI. Art. 1º - O Poder Público Municipal fica autori-
zado a disponibilizar cadeiras de rodas nas escolas públicas do 
Município de Fortaleza, a serem utilizadas por seus alunos que 
tenham dificuldade de locomoção temporária ou permanente. 
Art. 2º - A utilização dessas cadeiras de rodas é restrita às 
dependências internas da escola ou em atividades externas 
constantes do calendário escolar. Parágrafo Único - Não será 
permitida a utilização externa dessas cadeiras de rodas para 
fins particulares do aluno. Art. 3º - Serão disponibilizadas até 02 
(duas) cadeiras de rodas em cada unidade de ensino do Muni-
cípio. Art. 4º - Para consecução dos objetivos previstos nesta 
lei, o Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios e 
parcerias com instituições públicas ou privadas. Art. 5º - As 
despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. Art. 6º - Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) 
da data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 
29 de agosto de 2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9421 DE 29 AGOSTO DE 2008 

  Institui o Dia do Ensino Municipal, 
na forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 36, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI. Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município 
de Fortaleza, o Dia do Ensino Municipal, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 15 de março. Parágrafo Único - O dia a que 
se refere o caput constará do calendário oficial de eventos do 
município. Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua publica-
ção. Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 
de agosto de 2008.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 
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ANO LVII FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2009 Nº 14.110

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9487 DE 17 DE JULHO DE 2009 

Declara de utilidade pública o 
Núcleo de Tratamento e Esti-
mulação Precoce (NUTEP). 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de              
Tratamento e Estimulação Precoce (NUTEP), pessoa jurídica 
de direito privado, filantrópico, de caráter assistencial, de saúde 
e ensino, sem fins econômicos, constituído sob a forma de 
associação, com sede e foro na Cidade de Fortaleza. Art. 2º - 
Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação, revo-          
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA em 17 de julho de 2009. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9488 DE 17 DE JULHO DE 2009  

Autoriza a veiculação de men-
sagens publicitárias na parte 
interna dos veículos, que pres-
tam serviço de transporte pu-
blico coletivo municipal de 
passageiros, por meio de apa-
relhos de teletransmissão de 
dados e revoga o art. 3º da Lei 
nº 5.751, de 08 de novembro 
de 1983, e dá outras providên-
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica autorizada a veiculação, a transmissão de dados, 
imagens e exploração de mensagens publicitárias na parte 
interna dos veículos de propriedade das empresas concessio-
nários e/ou permissionários, que prestam serviço de transporte 
público coletivo municipal de passageiros, por meio de apare-
lhos de teletransmissão de dados, no âmbito do Município de 
Fortaleza. Art. 2º - Ficará resguardada a destinação correspon-
dente a 10% (dez por cento) da programação contratada para 
uso profissional de mensagens de caráter institucional, como 
campanhas educativas e de utilidade pública, apoiadas ou 
promovidas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Art. 3º - Fica 
proibida a veiculação de mensagens publicitárias contrárias à 
legislação pertinente, em especial as que se seguem: I - de 
natureza político-partidária; II - que atentem contra a moral, os 
bons costumes e a dignidade; III - que representem estímulo a 
atitudes negativas, tais como a prática de violência, discrimina-
ção de qualquer natureza contra pessoas ou grupos sociais; IV 
- que induzam o consumo de bebidas alcoólicas; V - que incen-
tivem o uso do fumo e de substâncias tóxicas. Art. 4º - Os dis-
positivos utilizados para a exposição e transmissão de dados e 

imagens não devem prejudicar a comodidade dos passageiros, 
e a iluminação do salão do veículo, não possuir cantos vivos e 
contundentes, ou constituir-se em fator de risco potencial para 
os usuários, motoristas e trocadores. Art. 5º - Os dispositivos 
utilizados para a exposição e transmissão de dados e imagens 
devem ser fixados de forma a evitar seu desprendimento ou 
sua soltura acidental. Art. 6º - A instalação e os dispositivos 
utilizados para a exposição e transmissão de dados e imagens 
serão previamente avaliados e aprovados pela Empresa de 
Transporte Urbano de Fortaleza (ETUFOR). Art. 7º - Caberá à 
ETUFOR gerenciar, controlar, e fiscalizar todo tipo de propa-
ganda a ser veiculada no sistema de transporte público coletivo 
de passageiros do Município de Fortaleza. Art. 8º - O(A) chefe 
do Poder Executivo regulamentará a operacionalização desta 
lei, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua 
publicação. Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, notada-
mente o art. 3º da Lei nº 5.751, de 08 de novembro de 1983. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA em 17 
de julho de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9489 DE 17 DE JULHO DE 2009  

Modifica a Lei nº 9.249/07, que 
institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários do Muni-
cípio de Fortaleza para o am-
biente de especialidade Edu-
cação e dá outras providên-
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 9.249, de 10 de julho 
de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: § 1º - O 
valor da gratificação de regência de classe de que trata o inciso 
I, alínea b, deste artigo, corresponderá a 50% do respectivo 
vencimento básico do professor, e será paga exclusivamente 
àquele que se encontra em exercício em sala de aula, sala de 
apoio, sala de leitura, laboratório e biblioteca. § 2º - O valor da 
gratificação de permanência em serviço de que trata o inciso I, 
alínea b, deste artigo, corresponderá a 50% do respectivo ven-
cimento básico do professor e será paga pelo exercício em 
unidade escolar, salvo para aqueles que a percebem atualmen-
te e que se encontram em exercício em outra lotação pertinente 
à Educação. § 3º - O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo terá 
efeitos financeiros retroativos a 1º de junho de 2009. Art. 2º - 
Em 1º de junho de 2009, o servidor do Núcleo de Atividades 
Especificas da Educação, do Grupo Ocupacional Magistério, 
nível de classificação Professor independente do seu Estágio 
de Carreira, terá direito a um deslocamento vertical, passando 
da referência em que se encontra para a imediatamente supe-
rior. Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de Dotação Orçamentária própria da Secre-
taria Municipal de Educação, alocadas no Fundo Municipal de 
Educação, suplementadas se necessário. Art. 4º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 17 de julho de 2009. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
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ESTAGIÁRIOS
 

QUANT. VALOR
BOLSA AUX.TRANSP. SEGURO CUSTO

UNITÁRIO CUSTOTOTAL

63 850,00 44,44 0,40 894,84 56.374,92


TOTALGERALR$67.541,55








Altera o art. 359 da Lei Com
plementarnº159/2013,queinstitui
o Código Tributário do Município
deFortaleza,etratadagratuidade
datarifadotransportecoletivoedá
outrasprovidências.


 FAÇOSABERQUEACÂMARAMUNICIPALDE
FORTALEZAAPROVOUEEUSANCIONOASEGUINTELEI
COMPLEMENTAR:Art.1ºOart.359daLeiComplementarnº
159, de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 359  São isentos do pagamento da
Taxa de Vistoria e Controle Operacional de Transportes
Urbanos: I — o cobrador e o monitor, relativamente ao
cadastramento inicial; II — os concessionários e os
permissionários doSistema deTransporteColetivoRegular e
ComplementardePassageiros,relativamenteaovalorprevisto
noitem01databelaconstantedoAnexoVdesteCódigo.”Art.
2ºAgratuidadeprevistanaLeiComplementarnº0057/2008,
regulamentada pelo Decreto nº 12.540/2009, será custeada,
exclusivamente, pelos concessionários e permissionários do
Sistema de Transporte Coletivo Regular e Complementar de
Passageiros. § 1º  O custeio a que se refere o caput deste
artigoseráviabilizadopelaisençãodataxadevistoria,prevista
noincisoIIdoart.359daLeiComplementarnº159,de23de
dezembro de 2013. § 2º  Na hipótese de o valor das
gratuidadesexcederovalorda isençãodaTaxadeVistoriae

Controle Operacional de Transportes Urbanos, o valor exce
denteseráarcadopelosconcessionáriosepermissionáriosdo
Sistema de Transporte Coletivo Regular e Complementar de
Passageiros.§3ºOvalorcorrespondenteàsgratuidadesnão
poderáfazerpartedaplanilhadereajustedetarifasdoserviço
de transporte coletivo de passageiros. Art. 3º  Esta Lei
Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de
novembro de 2014.     





  OPREFEITOMUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº
6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípio
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526  Suplemento de
02.01.1991edeacordocomaLeiComplementarnº0170,de
19.11.2014, publicada no DOM nº 15.409 de 21.11.2014, PA
TRÍCIAMARIAALENCARMONTEIRODEMACÊDO,docargo
emcomissãodeSECRETÁRIO,simbologiaS1, integranteda
estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL
EXTRAORDINÁRIA DA COPA, constante do Quadro Perma
nente – Anexo II – Cargos em Comissão, a partir de
30/11/2014.GABINETEDOPREFEITOMUNICIPALDEFOR
TALEZA,em01dedezembrode2014.





 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodesuasatribuições legais.RESOLVE
exonerar,nostermosdoart.41,itemIdaLeinº6.794,de27.12.1990,doEstatutodosServidoresdoMunicípiodeFortaleza,publica
donoDOMnº9.526Suplementode02.01.1991,edeacordocomaLeiComplementarnº0170,de19.11.2014,publicadanoDOM
nº15.409de21.11.2014,osservidoresrelacionadosemanexo,doscargosemcomissãodiscriminados,integrantesdaestruturaad
ministrativado(a)SECRETARIAMUNICIPALEXTRAORDINÁRIADACOPA,constantedoQuadroPermanente–Anexo II–Cargos
emComissão.GABINETEDOPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,em01dedezembrode2014.
   


AnexoúnicoaqueserefereoAto2608/2014GP
Lotação:SecretariaMunicipalExtraordináriadaCopa

UNIDADEADMINISTRATIVA CARGO SIMB. NOME DATA

ASSESSORIAJURÍDICA ASSISTENTETÉCNICOADMINISTRATIVOII DAS1 TERESAJOELMALIMAESILVA 30/11/2014

COORDENADORIAADMINISTRATIVOFINANCEIRA ASSISTENTETÉCNICOADMINISTRATIVOII DAS1 PATRÍCIAKEILADESOUSASAMPAIO 30/11/2014

ASSESSORIAJURÍDICA COORDENADOR DNS1 ALEXANDRESAMPAIOGUIZARDI 30/11/2014

ASSESSORIADECOMUNICAÇÃO COORDENADOR DNS1 CALINABARROSDEOLIVEIRABERTINI 30/11/2014

ASSESSORIADEDESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL COORDENADOR DNS1 MONICAMOTATASSIGNY 30/11/2014

COORDENADORIADERELAÇÕESINSTITUCIONAIS ASSISTENTETÉCNICOADMINISTRATIVOII DAS1 REJANEFELIXPEREIRA 30/11/2014

COORDENADORIAADMINISTRATIVOFINANCEIRA ASSISTENTETÉCNICOADMINISTRATIVOII DAS1 VICENTEARMANDOFONTELES 30/11/2014

COORDENADORIADEINFRAESTRUTURAEMOBILIDADE ASSISTENTETÉCNICOADMINISTRATIVOII DAS1 NEWTONBRAGAQUENTAL 30/11/2014

ASSESSORIADEDESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL ASSISTENTETÉCNICOADMINISTRATIVOII DAS1 JANEMEIRESOUZACOSTA 30/11/2014

CÉLULADEGESTÃOADMINISTRATIVA GERENTE DNS2 ARILTONGOESTAVORA 30/11/2014

CÉLULADEPROMOÇÃOEMARKETING GERENTE DNS2 IVONOVAISDIASMONTENEGRO 30/11/2014

CÉLULADEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL GERENTE DNS2 ROBERTA FEITOSA DE LUCENA CA
VALCANTE

30/11/2014

CÉLULADEINCLUSÃOSOCIAL GERENTE DNS2 DOUGLASBETTIOLCORREA 30/11/2014

COORDENADORIADEINFRAESTRUTURAEMOBILIDADE COORDENADOR DNS1 FRANCISCO MOACIR MENDES DE
SOUZA

30/11/2014
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVII FORTALEZA, 19 DE OUTUBRO DE 2010 Nº 14.409

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9701 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010 

Dispõe sobre a criação do Sis-
tema Cicloviário do Município 
de Fortaleza e dá outras provi-
dências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º Fica criado o Sistema Cicloviário do Município de Forta-
leza, como incentivo do uso de bicicletas para o transporte na 
Cidade de Fortaleza, contribuindo para o  desenvolvimento de 
mobilidade sustentável, de acordo com o art. 40, inciso IV, da 
Lei Complementar nº 062, de 02 de fevereiro de 2009, publica-
da no DOM em 13.03.09, que institui o Plano Diretor Participa-
tivo do Município de Fortaleza. Parágrafo Único - O transporte 
por bicicletas deve ser incentivado em áreas apropriadas, e 
abordado como modo de transporte para as atividades do coti-
diano, devendo ser considerado modal efetivo na mobilidade 
da população. Art. 2º - O Sistema Cicloviário do Município de 
Fortaleza será formado por: (VETADO). I - Rede viária para o 
transporte por bicicletas, formada por ciclovias, ciclofaixas, 
faixas compartilhadas e rotas operacionais de ciclismo; (VETA-
DO). II - Locais específicos para estacionamento: bicicletários e 
paraciclos. (VETADO). § 1º - Entende-se por ciclovia, para 
efeitos desta Lei, o espaço delimitado ao longo do leito de uma 
via urbana, ou nas rodovias que cortam o Município dentro do 
seu primeiro isolado destas por canteiro ou demarcado em 
distinto nível, com tratamento diferenciado de pavimento, que 
permita circulação exclusiva e segura de bicicletas e veículos 
de propulsão humana. (VETADO). § 2º - Entende-se por ciclo-
faixa, a parte da pista de rolamento destinada à circulação 
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. A 
ciclofaixa é uma faixa para bicicletas na mesma via usada por 
outros veículos. É uma forma de integra a bicicleta ao transpor-
te urbano, assumindo a bicicleta como um veículo. São faixas 
de trânsito de 1,50m (um metro e meio) a 2,00m (dois metros) 
de largura pintadas no bordo direito da via, indicando o uso 
preferencial de bicicletas. Trata-se de um espaço compartilha-
do, previsto no Código Brasileiro de Trânsito. (VETADO). § 3º - 
Entende-se por faixa compartilhada ou via de tráfego comparti-
lhado, a via aberta ao uso público caracterizada como pista 
compartilhada com o trânsito de veículos motorizados, bicicle-
tas e pedestres, sendo via preferencial ao pedestre quando 
demarcada na calçada e preferencial à bicicleta quando de-
marcada na pista de rolamento. (VETADO). § 4º - Entende-se 
por estacionamento de bicicletas, o local público equipado com 
equipamento ou dispositivo à guarda de bicicletas a que sirva 
como ponto de apoio ao ciclista. (VETADO). § 5º - Entende-se 
por bicicletário, o espaço com controle de acesso destinado ao 
estacionamento de bicicletas, podendo ser coberto ou ao ar 
livre, e podendo contar com banheiros e vestiários, além de 
ponto de vendas de bebidas não alcoólicas, lanches prontos e 
produtos destinados à manutenção de bicicletas. Tais bicicletá-
rios deverão ser edificados com utilização de técnicas e mate-
riais que promovam o desenvolvimento ambiental, o aproveita-

mento da energia solar para aquecimento da água dos chuvei-
ros, promoção do conforto ambiental (ventilação e insolação 
adequados) e locais para depósitos de lixo reciclável. (VETA-
DO). § 6º - Entende-se por paraciclos, os estacionamentos de 
curta ou média duração (até 2 (duas) horas em qualquer perío-
do do dia), com até 25 (vinte e cinco) vagas (correspondente à 
área de 2 (duas) vagas de automóvel), de uso público e sem 
qualquer controle de acesso. A facilidade de acesso constitui 
uma das principais características dos paraciclos. Em virtude 
dessa condição, devem se situar o mais próximo possível do 
local de destino dos ciclistas e também do sistema viário ou do 
sistema cicloviário. Dentre os fatores fundamentais a garantia 
da maior sensação de conforto dos ciclistas, cita-se como es-
senciais os seguintes: visibilidade, sinalização, elementos de 
projeto do paraciclo e adequação em número de vagas. (VE-
TADO). Art. 3º - O Sistema Cicloviário do Município de Fortale-
za deverá: I - Articular o transporte por bicicleta com o Sistema 
Integrado de Transporte de Passageiros, viabilizando os deslo-
camentos com segurança, eficiência e conforto para o ciclista; 
II - Implementar infraestrutura para o trânsito de bicicletas e 
introduzir critérios de planejamento para implantação de ciclo-
vias ou ciclofaixas, faixas compartilhadas e rotas operacionais 
de ciclismo nos trechos de rodovias em zonas urbanizadas, 
nas vias públicas, nos parques e em outros espaços naturais; 
III - Implantar trajetos cicloviários onde os desejos de viagem 
sejam expressivos para a demanda que se pretende atender; 
IV - Agregar aos terminais de transporte coletivo urbano infra-
estrutura apropriada para a guarda de bicicletas; V - Permitir o 
acesso e transporte em vagão especial no metrô, trem e planos 
inclinados de ciclistas com sua bicicleta; VI - Promover ativida-
des educativas visando à formação de comportamento seguro 
e responsável no uso da bicicleta e sobretudo no uso do espa-
ço compartilhado; VII - Promover o lazer ciclístico e a conscien-
tização ecológica. Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, 
através dos órgãos e secretarias competentes, autorizado a 
realizar todas as ações com vistas à implantação do Sistema 
Cicloviário do Município de Fortaleza. Parágrafo Único - É 
assegurado a participação da comunidade organizada no pla-
nejamento e fiscalização do Sistema de Transporte Público 
Urbano, bem como acesso às informações sobre ele. Art. 5º - A 
ciclovia será constituída de pista própria para a circulação de 
bicicletas, separada fisicamente do tráfego geral atendendo o 
seguinte: (VETADO). I - Ser totalmente segregada da pista de 
rolamento do tráfego geral, calçada, acostamento, ilha ou do 
canteiro central; (VETADO). II - Poderão ser implantadas na 
lateral da faixa de domínio das vias públicas, no canteiro cen-
tral, sem prejuízo da arborização nos parques e em outros 
locais de interesse; (VETADO). III - Ter traçado e dimensões 
adequados para segurança do tráfego de bicicletas é possuído 
sinalização de trânsito especifica. (VETADO). Art. 6º - A ciclo-
faixa consistirá de uma faixa exclusiva destinada à circulação 
de bicicletas, delimitada por sinalização especifica, utilizando 
parte da pista ou da calçada. A ciclofaixa pode ser adotada 
quando não houver disponibilidade de espaço físico para a 
construção de uma ciclovia, necessidade de segregação em 
função das condições de segurança de tráfego, bem como 
quando as condições físico-operacionais do tráfego motorizado 
forem compatíveis com a circulação de bicicletas. (VETADO). 
Art. 7º - A faixa compartilhada poderá utilizar parte da via públi-
ca, desde que devidamente sinalizada, permitindo a circulação 
compartilhada de bicicleta com o trânsito de veículos motoriza-
dos ou de pedestres, conforme previsto no Código de Trânsito 
Brasileiro. (VETADO). Art. 8º - Os terminais e estações de 
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transbordo, os edifícios públicos, as empresas, escolas, centros 
de compras, centros de abastecimentos, condomínios, parques 
e outros locais de grande afluxo de pessoas, deverão possuir 
locais para estacionamento de bicicletas, bicicletários, e paraci-
clos, como parte da infraestrutura de apoio a esse modal de 
transporte. Parágrafo Único - O bicicletário é o local destinado 
para estacionamento de longa duração de bicicletas e poderá 
ser público ou privado. O paraciclo é o local destinado ao esta-
cionamento de bicicletas de curta e média duração em espaço 
público, equipados com dispositivos para acomodá-las. Art. 9º - 
A elaboração de projetos de construção de praças e parques 
deverá contemplar o tratamento cicloviário nos acessos e no 
entorno próximo, assim como paraciclos no seu interior. Art. 10 
- Fica o Poder Executivo Municipal, através do Órgão ou Secre-
taria competente, autorizado a estimular a implantação de lo-
cais reservados para bicicletários nos terminais de ônibus mu-
nicipais e corredores de ônibus metropolitanos, bem como em 
outros locais com grande fluxo de pessoas. Parágrafo Único - A 
segurança do ciclista e do pedestre é condicionante na escolha 
do local e mesmo para a implantação de bicicletários. Art. 11 - 
As novas vias públicas, incluindo pontes, viadutos e túneis, 
deverão prever espaços destinados ao acesso e circulação de 
bicicletas, em conformidade com os estudos de viabilidade. 
(VETADO). Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autoriza-
do a realizar as ações necessárias para a devida adequação 
das vias antigas a estabelecido no caput deste artigo. (VETA-
DO). Art. 12 - A Prefeitura Municipal de Fortaleza poderá im-
plantar ou incentivar a implantação de ciclovias ou ciclofaixas 
nos terrenos marginais aos trechos urbanos, de interesse turís-
tico; nos acessos às empresas, comerciais e institucionais, 
quando houver demanda existente e viabilidade técnica. (VE-
TADO). Art. 13 - A implantação e operação dos bicicletários fora 
da via pública, com controle de acesso, poderão ser executa-
das pela iniciativa privada, sem qualquer ônus financeiro para a 
municipalidade, exigindo a prévia aprovação pelos órgãos de 
licenciamento e autorização para essa modalidade de obra. Art. 
14 - Nas ciclovias, ciclofaixas e locais de trânsito compartilhado 
poderá ser permitido de acordo com regulamentação pela Au-
tarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania 
(AMC), além da circulação de bicicletas: (VETADO). I - Circular 
com veículos em atendimento a situações de emergência, 
conforme previsto no Código de trânsito Brasileiro e respeitan-
do-se a segurança dos usuários do sistema cicloviário; (VETA-
DO). II - Utilizar patins, patinetes e skates, nas pistas onde sua 

presença não seja expressamente proibida; (VETADO). III - 
Circular com o uso de bicicletas, patinetes ou similares elétri-
cos, desde que desempenhem velocidades compatíveis com a 
segurança do ciclista ou do pedestre onde exista trânsito parti-
lhado. (VETADO). Art. 15 - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a realizar ações educativas com o objetivo de pro-
mover padrões de comportamento seguros e responsáveis dos 
ciclistas, bem como a promover campanhas educativas desti-
nadas a pedestres e condutores de veículos, motorizados ou 
não, visando divulgar o uso adequado de espaços compartilha-
dos. Art.16 - Fica instituída na 2ª quinzena de setembro a Se-
mana da Bicicleta e no dia 8 de dezembro o dia do Ciclista. Art. 
17 - É permitido nas ciclovias, ciclofaixas a faixas compartilha-
das, além da bicicleta: (VETADO). I - Circular de cadeira de 
rodas; II - circular com ambulâncias, viaturas do Corpo de 
Bombeiros, da Polícia e da Defesa Civil, apenas em caráter de 
emergência, respeitando-se, acima de tudo, a segurança dos 
usuários do sistema cicloviário. (VETADO). III - Patinar nas 
pistas onde sua presença não seja expressamente proibida, 
desde que se mantenha ao passo, na mão, alinhado à direita, e 
sem obstruir a  ultrapassagem. (VETADO). Art. 18 - São veda-
dos nas ciclovias e ciclofaixas:  I - O estacionamento e o tráfe-
go de veículos motorizados, bem como qualquer obstrução ao 
trânsito; (VETADO). II - A utilização da pista, por veículos tradi-
cionais por animais; III - A utilização da pista por pedestres; IV - 
Conduta de ciclistas que coloquem em risco a segurança de 
outros cidadãos. (VETADO). Art. 19 - As despesas decorrentes 
da execução desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 20 - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 24 de setembro de 2010. Luizianne 
de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 9.705 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010 

Institui a Política de Prevenção 
à Violência contra Educadores 
da rede municipal de ensino, 
fundamental e médio, do Muni-
cípio de Fortaleza. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA  APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
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PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12540 DE 29 DE MAIO DE 2009 

Regulamenta o direito à gratui-
dade para pessoas com defici-
ência, no pagamento de tarifas 
do Sistema de Transporte Pú-
blicos de Fortaleza, de que tra-
ta a Lei Complementar nº 0057, 
de 18 de julho de 2008 e dá 
outras providências.  

  A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, em consonância 
com o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 0057, de 
18 de julho de 2008, que institui o direito à gratuidade para 
pessoas com deficiência, no pagamento de tarifas do Sistema 
de Transporte Público de Fortaleza. DECRETA: Art. 1º - Este 
Decreto regulamenta a Lei Complementar nº 0057/08, e disci-
plina os requisitos para a concessão da gratuidade no paga-
mento de tarifa do Sistema de Transporte Público de Fortaleza, 
para pessoas com deficiência. Art. 2º - O benefício de que trata 
este decreto deverá ser requerido junto a Empresa de Trans-
porte Urbano S/A - ETUFOR, através de requerimento que 
deverá conter obrigatoriamente toda a documentação que 
comprove as exigências dispostas na Lei para a comprovação 
dos critérios e informações individuais declaradas pelo reque-
rente. Parágrafo Único - Quando da manutenção do benefício 
ou solicitação de 2ª via do cartão, será realizada a consulta ao 
cadastro prévio mantido pelo órgão responsável e posterior 
concessão ou manutenção do benefício da gratuidade, poden-
do ser realizado nos postos indicados pela ETUFOR para este 
fim e/ou em outros locais indicados pela administração munici-
pal.  

CAPÍTULO I 
DO REQUERIMENTO  

  Art. 3º - Para efeito de habilitação para a conces-
são do benefício, de que trata este decreto, será feito requeri-
mento de inscrição, devidamente assinado pelo interessado, 
seu representante legal, procurador, tutor ou curador, acompa-
nhado dos documentos que comprovem as condições exigidas, 
não sendo obrigatória a presença do requerente para esse fim. 
Art. 4º - Na hipótese do requerente ser analfabeto ou se encon-
trar impossibilitado de assinar será admitida assinatura a rogo, 
nos moldes da legislação correlata, na presença de funcionário 
da ETUFOR, do órgão autorizado ou da entidade conveniada, 
que fará a identificação. Art. 5º - O requerente deverá no ato da 
inscrição. I - Estar fora do mercado formal de trabalho; II -   
Apresentar laudo médico específico padronizado pela ETUFOR 
e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que comprove 
pelo menos uma das deficiências descritas no artigo 2º da Lei 
da Gratuidade e sua respectiva CID (Classificação Internacio-
nal de Doenças), especificando se a deficiência é permanente 
ou temporária e se há necessidade ou não de acompanhante; 

III - Enquadrar-se em uma das situações abaixo: a) Ser benefi-
ciário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS), comprovando através 
de cópia do cartão de recebimento do benefício ativo, concedi-
do e recebido no Município de Fortaleza, e/ou de documento 
expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social que ateste tal 
condição, sendo obrigatória cópia do documento de identidade 
(RG) do titular quando este e o requerente não forem a mesma 
pessoa; b) Pertencer à família beneficiária do Programa Bolsa 
Família, sendo esta condição comprovada por documento 
expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social           
(SEMAS); c) Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas 
Sociais do Governo Federal, tendo renda família per capita de 
até meio salário mínimo comprovada por documento expedido 
pela Secretaria Municipal de Assistência  Social (SEMAS); d) 
Possuir, renda familiar per capta comprovada de até 1 (um) 
salário mínimo atestada em documento expedido pela Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (SEMAS). IV - Apresentar 
cópia do documento de identidade (RG), caso adulto, ou da 
certidão de nascimento, caso criança, sendo possível apresen-
tação de um dos dois documentos caso o requerente seja ado-
lescente, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos; V - 
Apresentar 2 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas; VI - Apre-
sentar comprovante de residência no Município de Fortaleza. 
Art. 6º - o requerimento de inscrição devidamente preenchido 
será protocolado para cadastro, após o que, comprovadas as 
informações prestadas será deferido. Art. 7º - O requerente 
receberá no ato da inscrição o número do protocolo com a data 
do procedimento e outras informações relativas ao benefício da 
gratuidade, a fim de acompanhar o trâmite de sua solicitação.  

CAPÍTULO II 
DO LAUDO MÉDICO 

 Art. 8º - A deficiência, com sua respectiva CID 
seja ela permanente ou temporária, havendo a necessidade ou 
não de acompanhante do requerente deverá ser comprovada 
mediante laudo específico padronizado pela ETUFOR e pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), original, com carimbo e 
assinatura do médico, expedido por profissional de instituição 
pública municipal, estadual, federal ou da rede credenciada ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município de 
Fortaleza. Parágrafo Único - A deficiência temporária com pre-
visão inferior a 12 (doze) meses deve estar descrita em item 
específico contido no laudo a ser preenchido. Art. 9º - O laudo 
médico deverá ter validade de até 60 (sessenta) dias entre sua 
expedição e a apresentação para o requerimento de inscrição 
da gratuidade. Art. 10 - A instituição pública municipal, estadual, 
federal ou da rede credenciada ao SUS no âmbito do Município 
de Fortaleza, receberá laudos padronizados após solicitação 
junto a ETUFOR, que adotará as medidas para garantir a segu-
rança do procedimento, a originalidade e a comprovação das 
informações contidas nos documentos. Art. 11 - O laudo deverá 
estar preenchido em todos os seus itens, sob pena de não 
inscrição do requerente, a solicitação de correção ou de novo 
laudo em virtude de possíveis equívocos que o invalidem. Art. 
12 - Nos casos em que a deficiência indicada assim sugerir, ou 
de patologia que cause deficiência, o profissional médico deve 
descrever tal especificidade no laudo, bem como anexar exa-
mes anteriores do solicitante e outros documentos que com-
provem seu relato. Art. 13 - A necessidade de acompanhante 
para o requerente será comprovada pelo laudo médico em item 
específico nele contido. Art. 14 - O laudo de que trata este 
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CAPITULO III 
DOS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

  Art. 15 - Caso o requerente não seja beneficiário 
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica 
de Assistência Social (LOAS) o mesmo deve procurar um dos 
postos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 
para que seja expedido documento, quando estiver enquadrado 
em um dos seguintes critérios para a concessão da gratuidade: 
I - Pertencer a família beneficiária do Programa Bolsa Família; 
II - Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do 
Governo Federal; III - Ter renda familiar per capita comprovada 
de até um salário mínimo, obedecido o disposto no art. 16 
deste decreto. Art. 16 - No caso do critério de renda familiar per 
capita comprovada ou declarada deve o requerente apresentar 
a documentação referente à renda informada e submeter-se 
aos procedimentos específicos para fins de comprovação de 
sua condição que serão conduzidos pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SEMAS), de acordo com os critérios e 
conceitos estabelecidos a seguir: § 1º - Para os fins do reco-
nhecimento do direito à gratuidade considera-se: I - Mercado 
Formal de Trabalho: compreende as atividades econômicas 
que empregam trabalhadores com Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social - CTPS - regularmente assinada, comprovando-
se o vínculo empregatício da pessoa com deficiência com seu 
respectivo empregador. II - Família, para cálculo da renda per 
capta: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, 
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam 
para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por 
aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domi-
cílio. III - Renda Familiar: a soma dos rendimentos brutos aufe-
ridos mensalmente pelos membros da família composta por 
salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios 
de previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, ou-
tros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do 
mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do pa-
trimônio e benefício de prestação continuada, não sendo incluí-
dos no cálculo aqueles percebidos nos seguintes programas: a) 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa 
Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

c) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; d) 
Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transfe-
rência de renda destinados à população atingida por desastres, 
provenientes de estado de calamidade pública ou situação de 
emergência; e) Demais programas de transferência condicio-
nada de renda, implementados pelo estado ou município. IV - 
Cálculo da renda familiar per capita: renda familiar mensal, 
definida no inciso anterior, dividida pelo número de seus inte-
grantes que recebem rendimentos, incluindo neste calculo do 
requerente, sendo o seu resultado limitado em até 1 (um) salá-
rio mínimo, para fins de concessão do beneficio. § 2º - Os crité-
rios para comprovação da renda familiar per capita, prevista no 
§ 2º do artigo 1º, da Lei Municipal Complementar nº 0057, de 
18 de julho de 2008, são os seguintes: I - Entrega da “Declara-
ção da Composição de Renda Familiar”, em formulário instituí-
do para este fim, com a comprovação dos requisitos estabele-
cidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), 
devidamente assinada pelo requerente ou seu procurador, tutor 
ou curador, confrontada com os documentos pertinentes, fican-
do o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de 
omissão de informação ou declaração falsa. II - Apresentação 
dos seguintes documentos para fins de comprovação dos ren-
dimentos dos componentes da família do requerente: a) Cartei-
ras de trabalho e previdência social com as devidas atualiza-
ções; ou b) Contracheques de pagamento ou documento expe-
dido pelo empregador; ou c) Guias da Previdência Social - 
GPS, no caso de contribuintes individuais; ou d) Extratos de 
pagamento de benefício ou declaração fornecida por outro 
regime de previdência social público ou previdência social 
privada; e) Declaração de ocupação no mercado informal de 
trabalho se for o caso. § 3º - Em caso de dúvida quanto à vera-
cidade das informações prestadas, a ETUFOR poderá requerer 
aos órgãos competentes ou ao requerente a informação com-
plementar que julgar apropriada para elucidar o questionamen-
to. Art. 17 - No caso do requerente declarar ter o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), deve o mesmo apresentar, no ato 
da inscrição para gratuidade, cópia do cartão de recebimento 
do benefício e/ou documento expedido pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social que comprove estar o benefício ativo em seu 
nome ou de seu representante legal, sendo a documentação 
submetida à consulta junto ao cadastro dos benefícios ativos, 
concedidos e recebidos no Município de Fortaleza, para que 
seja confirmada a condição declarada. Parágrafo Único - Em 
caso de apresentação para a inscrição de qualquer documento 
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forjado, alterado ou falsificado o benefício será negado e o 
requerente responderá às sanções legais advindas de seu ato.  

CAPÍTULO IV 
DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO 

  Art. 18 - O benefício será definitivamente cance-
lado quando: I - A pessoa com deficiência for inserida no mer-
cado formal de trabalho; II - Em caso de morte do beneficiário; 
III - Em caso de uso do cartão da gratuidade por terceiros, não 
beneficiários da gratuidade, conforme preceituado no art. 28 do 
presente decreto; IV - Em caso de uso indevido do cartão da 
gratuidade pelo seu beneficiário, conforme preceituado no art. 
28 do presente decreto. V - Em caso de ausência, declarada 
em juízo, do beneficiário, por sentença transitada em julgado.  

CAPITULO V  
DO CARTÃO DA GRATUIDADE 

  Art. 19 - Finalizado o processo de inscrição o 
requerente deverá aguardar 30 (trinta) dias úteis para que seja 
realizado o processo de consulta ao cadastro prévio, conferên-
cia, confirmação da documentação fornecida e confecção do 
cartão, após o que deverá se dirigir ao local indicado pela  
ETUFOR para o recebimento do cartão. Art. 20 - O cartão da 
gratuidade poderá apresentar-se em duas cores: I - vermelho: 
caso o laudo médico especifique que o requerente não neces-
sita de acompanhante, com esta condição também especifica-
da na face personalizada; II - amarelo: caso laudo médico es-
pecifique que o requerente necessita de acompanhante, com 
esta condição também especificada na face personalizada. Art. 
21 - Caso o laudo médico indique deficiência temporária, com 
necessidade ou não de acompanhante, o cartão possuirá ins-
crição na face personalizada especificando esta condição. Art. 
22 - Caso o cartão da gratuidade seja perdido, roubado ou 
furtado, o requerente deverá se dirigir a ETUFOR, portando 
Boletim de Ocorrência (BO), exceto no caso de dano, para que 
seja bloqueada a 1ª (primeira) via do cartão e solicitada a 2ª 
(segunda) ou vias posteriores. § 1º - Em caso de dano o cartão 
avariado deve ser entregue a ETUFOR, no ato da solicitação 
da 2ª (segunda) ou vias posteriores. § 2º - Quando da solicita-
ção de 2ª (segunda) via ou vias posteriores do cartão, o reque-
rente deverá pagar taxa para a confecção do documento no 
valor correspondente a 10 (dez) tarifas vigentes e aguardar o 
prazo descrito no artigo 19 deste decreto. § 3º - A taxa referen-
te a confecção dos documentos de 2ª (segunda) via ou vias 
posteriores, será paga à ETUFOR em procedimento adotado 
específico para este fim. § 4º - Os recursos provenientes da 
taxa para a confecção dos documentos de 2ª (segunda) via ou 
vias posteriores serão destinados ao processo da gratuidade e 
contribuirão para o custeio deste. Art. 23 - Para a revalidação 
do cartão da gratuidade o requerente deverá se dirigir a um dos 
locais indicado pela ETUFOR, portando o novo laudo médico 
padronizado e documento que comprove permanecer este 
enquadrado em um dos critérios para a concessão do benefício 
(conforme descrito nos capítulos III e IV deste documento). § 1º 
- Quando o laudo médico assinalar tratar-se de deficiência 
permanente, com necessidade ou não de acompanhante, a 
revalidação do cartão será feita decorrido o prazo de 12 (doze) 
meses a partir da data de emissão do documento. Parágrafo 
Único - A tecnologia embutida bloqueará o uso do cartão quan-
do finalizado o prazo indicado, estando o desbloqueio condicio-
nado ao procedimento de revalidação. § 2º - Quando o laudo 
médico assinalar tratar-se de deficiência temporária, com ne-
cessidade ou não de acompanhante, e tecnologia embutida 
bloqueará o uso do cartão quando finalizado o prazo assinala-
do. Art. 24 - No ato de entrega do cartão o requerente, ou seu 
representante legal, deverá assinar documento indicando o 
recebimento do mesmo. 

CAPITULO VI  
DO EMBARQUE/DESEMBARQUE 

  Art. 25 - O acesso da pessoa com deficiência aos 
veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano de 

Fortaleza e aos Terminais de Transporte ocorrerá mediante 
apresentação do Cartão da Gratuidade ao cobrador, ao moto-
rista ou ao operador de acesso ao terminal. Parágrafo Único - 
Nos terminais será priorizado o acesso, a circulação e o em-
barque das pessoas com deficiência, bem como de seus   
acompanhantes legais, que terão acomodação nos assentos 
preferenciais dos veículos. Art. 26 - O acesso pela porta de 
desembarque dos ônibus urbanos convencionais será permiti-
do à pessoa com deficiência (conforme o art. 2º da Lei da Gra-
tuidade), cuja dificuldade de locomoção evidente, restrição 
severa de mobilidade, impeça ou dificulte seu acesso pela 
porta de embarque convencional. § 1º - Caso o veículo possua 
mecanismo do tipo elevador para pessoas com deficiência 
física em cadeira de rodas ou com restrição severa de mobili-
dade o embarque desta, com auxílio do operador e/ou de seu 
eventual acompanhante, será feito por essa forma de acesso, 
respeitado o tempo para que o procedimento se realize e regis-
trada sua passagem no validador do veículo. § 2º - A pessoa 
que poderá ter acesso pela porta de desembarque será exclu-
sivamente aquela com dificuldade evidente de locomoção, 
restrição severa de mobilidade, deficiência física, visual, mental 
ou múltipla, com seu acompanhante, quando a presença deste 
for fundamental para a mobilidade e acomodação do beneficiá-
rio da gratuidade. § 3º - A pessoa com deficiência, beneficiária 
de gratuidade que embarcar em qualquer das portas do veícu-
lo, deverá fazer uso do cartão para registrar sua passagem no 
validador do ônibus. § 4º - A pessoa com deficiência cujo cartão 
da gratuidade permitir acompanhante (cartão amarelo), deverá 
por intermédio deste registrar as passagens no validador do 
ônibus, após acomodada em assento preferencial. Art. 27 - As 
pessoas com deficiência que não apresentarem dificuldade 
evidente de locomoção, restrição severa de mobilidade, terão 
acesso aos ônibus convencionais através da porta de embar-
que e, de posse do cartão da gratuidade, passarão pela catraca 
registrando sua passagem no validador do ônibus.  

CAPÍTULO VII 
DAS PENALIDADES 

  Art. 28 - A adulteração, violação, fraude de qual-
quer natureza ou o uso indevido do Cartão da Gratuidade acar-
retará: I - O recolhimento imediato do Cartão da gratuidade e a 
aplicação das sanções legais cabíveis, quando o infrator não 
for o titular beneficiário da mesma; II - Para o titular: a) - sus-
pensão do uso do cartão, com a retenção da mesma pela  
ETUFOR, devendo o fato ser comunicado ao beneficiário ou a 
seu representante legal; b) cassação do direito ao uso do bene-
ficiário e a colocação do nome do infrator em cadastro mantido 
pela ETUFOR. Parágrafo Único - As sanções previstas nas 
alíneas “a” e “b” serão seguidas de processo administrativo, 
garantindo o direito a ampla defesa e ao contraditório.  

CAPITULO VIII 
DAS COMPETÊNCIAS 

  Art. 29 - Para cumprimento do disposto neste 
Decreto, compete à ETUFOR: I - Baixar as instruções, instituir 
os formulários e os modelos de documentos necessários à 
operacionalização do benefício e a fiscalização do processo; II 
- Realizar a inscrição das pessoas com deficiência tipificadas 
no art. 2º da Lei da Gratuidade; III - Exercer o controle sobre a 
emissão e a utilização do Cartão da Gratuidade, cabendo-lhe 
fiscalizar o cumprimento do presente Decreto. Art. 30 - É com-
petência das concessionárias e/ou permissionárias do Sistema 
de Transporte Público Coletivo Urbano de Fortaleza: I - A exi-
gência da apresentação do Cartão da Gratuidade para o uso do 
benefício previsto no presente Decreto; II - A coibição do uso 
indevido do benefício, adotando todas as providências de natu-
reza operacional e administrativa previstas neste Decreto, 
quando couber, para garantir o fiel cumprimento da Lei, quanto 
ao uso correto e regular da gratuidade nela prevista, ficando os 
operadores das concessionárias e/ou permissionárias autoriza-
dos a realizar o recolhimento do cartão da gratuidade no caso 
de verificação de adulteração, violação, utilização por terceiros, 
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fraude de qualquer natureza ou o uso indevido pelo beneficiá-
rio, encaminhando o documento à ETUFOR, mediante preen-
chimento de formulário próprio, para a devida retenção e pro-
cedimentos administrativos cabíveis. III - A formação e qualifi-
cação de recursos humanos para o adequado e eficiente aten-
dimento à pessoa com deficiência, quando no uso de serviço 
de transporte coletivo. IV - Aplicar as sanções e medidas admi-
nistrativas aos seus operadores que porventura dificultarem o 
pleno uso do benefício da gratuidade por parte dos usuários 
desta.  

CAPÍTULO IX 
DA FONTE DE CUSTEIO 

  Art. 31 - Os valores provenientes da arrecadação 
da taxa de vistoria, fonte de custeio da gratuidade instituída 
pela Lei Complementar nº 0057, de 18 de julho de 2008, arre-
cadados pelo Executivo Municipal e repassados para a Empre-
sa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A (ETUFOR), serão 
distribuídos entre as permissionárias e/ou concessionárias do 
Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano de Fortaleza, 
na proporção da utilização do benefício em seus veículos, 
verificada através das informações armazenadas nos equipa-
mentos validadores ou boletins operacionais, desde que efetu-
em o recolhimento mensal da referida taxa e estejam adimplen-
tes com seu pagamento. § 1º - As despesas com a confecção 
do cartão da gratuidade correrão por conta das permissionárias 
e/ou concessionárias do Sistema de Transporte Público Coleti-
vo Urbano de Fortaleza, sendo incluídas no cálculo para rece-
bimento dos valores correspondentes ao repasse da Taxa de 
Vistoria, definida como fonte de custeio do benefício instituído. 
§ 2º - Cabe a cada empresa permissionárias e/ou concessioná-
rias enviar mensalmente à ETUFOR, até o dia 10 do mês sub-
seqüente ao da operação, requerimento de repasse da fonte de 
custeio, com a devida apresentação do quantitativo de utiliza-
ções do benefício, coletados dos equipamentos validadores ou 
boletins operacionais. Após a apuração dos quantitativos pre-
vistos neste parágrafo e no § 1º, do presente artigo, a                 
ETUFOR providenciará o repasse dos valores até o dia 20 do 
mesmo mês.

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  Art. - 32 - A Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
através da ETUFOR, poderá firmar convênios e/ou termos de 
delegação de competência com órgãos ou entidades, públicos 
ou privados, a fim de facilitar a aplicação do benefício, cabendo 
a ETUFOR exercer o controle da sua utilização e da emissão 
dos Cartões da Gratuidade, que será realizada através do 
Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do 
Ceará - SINDIÔNIBUS, cabendo àquela fiscalizar o cumprimen-
to da Lei Complementar nº 0057, de 18 de julho de 2008 e do 
presente Decreto. Art. 33 - Fica criada a Comissão da Gratui-
dade para a pessoa com deficiência, de caráter consultivo e 
representação paritária, constituída por 1 (um) representante 
(titular com seu respectivo suplente), indicado pela Empresa de 
Transporte Urbano de Fortaleza S/A - ETUFOR, 1 (um) repre-
sentante (titular com seu respectivo suplente), indicado pelo 
Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do 
Ceará - SINDIÔNIBUS e 1 (um) representante (titular com seu 
respectivo suplente) de órgão ou entidade de representação da 
pessoa com deficiência, indicado pelo Poder Executivo Munici-
pal. Parágrafo Único - Cabe a ETUFOR baixar as instruções 
sobre o funcionamento e gestão da Comissão da Gratuidade 
para a pessoa com deficiência. Art. 34 - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, aos 29 dias do mês de maio de 2009. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12541 DE 29 DE MAIO DE 2009 

Modifica o § 3º, do art. 2º, do 
Decreto nº 12.405, de 04 de ju-

nho de 2008, que regulamenta 
o art. 24, da Lei nº 9134, de 18 
de dezembro de 2006, que insti-
tui o Programa de Regulariza-
ção Tributária do Município de 
Fortaleza (PRORET). 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, constante no inciso VI do art. 83 
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e, CONSIDERAN-
DO a necessidade de excluir do rol de devedores da Fazenda 
Pública Municipal, aqueles cujos débitos sejam de valores 
insignificantes e sua respectiva cobrança não representem 
ganho à Fazenda Pública. DECRETA: Art. 1º - O § 3º, do art. 2º 
- do Decreto nº 12.405, de 04 de junho de 2008, passa a vigo-
rar com a seguinte redação: “Art 2º..........................§ 3º - A 
remissão a que se refere este Decreto alcança todos os pro-
cessos que estejam formalizados e se encontrem em tramita-
ção até 31 de dezembro de 2012 ou cujo crédito tributário ou 
não tenha sido lançado até esta data e ainda não haja sido 
formalizado o respectivo processo.” Art. 2º - Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
1º de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 29 
dias do mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

DECRETO Nº 12542 DE 29 DE MAIO DE 2009. 

Regulamenta a abertura de con-
tas bancárias e movimentação 
financeira do Município por par-
te da Administração Direta e dá 
outras providências.  

  A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, constante no inciso VI do art. 83 
da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e, CONSIDERAN-
DO a necessidade de centralização das contas bancárias para 
acompanhamento do fluxo financeiro do Município, bem como 
de estabelecer mecanismos de controle gerenciais das finan-
ças do Município, com vistas a atender o melhor ordenamento 
das contas públicas. DECRETA: Art. 1º - Qualquer órgão da 
Administração Direta do Município de Fortaleza que necessite 
abrir conta corrente bancária para movimentação de recursos 
financeiros, somente poderá fazê-lo mediante expressa autori-
zação da Secretaria de Finanças do Município - SEFIN. Pará-
grafo Único - O órgão interessado deverá solicitar autorização 
ao titular da pasta fazendária municipal, devendo este, consta-
tada a necessidade de abertura, autorizar o procedimento me-
diante despacho. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 29 
dias do mês de maio de 2009. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

  ATO Nº 2574/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe os Decretos nºs 11.459, de 11.08.03 e 
12.493, de 30.12.08. RESOLVE atribuir a FRANCISCO MÁR-
CIO CAETANO DE CASTRO, Secretário Municipal Executivo 
de Cultura, a importância de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e 
cinquenta reais), referente a 03 (três) diárias da Região II           
(acrescido uma diária de deslocamento consoante o que esta-
belece o § 3º do art. 2º do Decreto nº 11.459, de 11.08.03) e 
conceder passagens aéreas no trecho Fortale-
za/Brasília/Fortaleza, para participar do Fórum Nacional dos 
Secretários e Dirigentes Municipais de Órgãos de Cultura das 
Capitais dos Estados do Brasil, que se realizará nos dias 15 e 
16.04.2009, devendo as despesas correr por conta da Dotação 
Orçamentária: 13.122.0002.2002.0030, Elemento de Despesa, 
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção) e Elemento 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVI FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2009 Nº 14.037

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº 9453 DE 31 DE MARÇO DE 2009 

Declara de utilidade pública a 
Comunidade Católica Mariana 
Hesed.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a 
COMUNIDADE CATÓLICA MARIANA HESED, pessoa jurídica 
de direito privado, de caráter religioso beneficente e cultural, 
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 31 de março de 2009.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes (Tin Gomes) 
PREFEITO EM EXERCÍCIO DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9454 DE 31 DE MARÇO DE 2009 

Estabelece normas às agências 
bancárias instaladas no Municí-
pio de Fortaleza e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 Art. 1º - Ficam os estabelecimentos bancários 
instalados no Município de Fortaleza obrigados a manter no 
seu interior, à disposição dos usuários: água potável, poltronas 
com assentos individuais, banheiros devidamente identificados 
como masculino e feminino, com medida proporcional ao tama-
nho da agência e do fluxo de atendimento, bem como serviços 
de primeiros-socorros disponíveis ao cliente.  
 § 1º - Deverão os banheiros serem adaptados 
aos deficientes físicos, inclusive com rampas de acesso.  
 § 2º - Ficam dispensados do cumprimento do 
disposto no caput deste artigo os postos de atendimento ban-
cário (PAB).  
 Art. 2º - O não cumprimento das disposições 
previstas nesta lei sujeitará o infrator às seguintes punições:  
 I - multa de 500 (quinhentas) UFIR’s (Unidade 
Fiscal de Referência);  
 II - multa de 1.000 (mil) UFIR’s, em caso de rein-
cidência;  
 III - multa de 2.000 (duas mil) UFIR’s e suspen-
são do alvará de funcionamento, em caso de novo descumpri-
mento.
 Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo Municipal 
regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação.  
 Art. 4º - As instituições bancárias terão o prazo 
de 60 (sessenta) dias para se adequarem às disposições pre-
vistas nesta lei, contados da data de sua regulamentação.  

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 31 de março de 2009.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes 
P/P PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9455 DE 31 DE MARÇO DE 2009 

Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a incluir conteúdos de 
caráter turístico-cultural no cur-
rículo das escolas municipais. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a incluir conteúdos de caráter turístico-cultural no currícu-
lo das escolas municipais.  
 Art. 2º - Entende-se como caráter turístico-
cultural toda e qualquer atividade que vise a dar ao aluno co-
nhecimento de peculiaridades históricas, culturais e turísticas 
inseridas na história ou na formação do Município de Fortaleza, 
tais como visitação a museus, prédios históricos, parques pú-
blicos, locais de interesse sociocultural e ambiental, lendas e 
mitos, entre outros.
 Art. 3º - O conteúdo de caráter turístico-cultural 
poderá ser ministrado no local visitado.  
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 31 de março de 2009.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes 
P/P PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9456 DE 31 DE MARÇO DE 2009 

Autoriza o Poder Executivo a 
instalar mapas nos pontos de 
parada dos ônibus urbanos no 
Município de Fortaleza e dá ou-
tras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE              
LEI:
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
instalar, nos pontos de parada dos ônibus urbanos, mapas dos 
bairros de Fortaleza contendo informações sobre o itinerário de 
cada linha, com a finalidade de orientar a localização aos usuá-
rios do sistema de transporte coletivo.  
 Art. 2º - O espaço de colocação dos mapas po-
derá conter publicidade, desde que não seja de bebidas alcoó-
licas e cigarros.  
 Art. 3º - Cabe o Poder Executivo, através da 
regulamentação, definir e editar normas complementares ne-
cessárias à execução da presente lei.  
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
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LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
Prefeita de Fortaleza 

AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 
Vice-Prefeito

SECRETARIADO 

MARTÔNIO MONT’ALVERNE B. LIMA 
Procuradoria Geral do Município 

GERALDO BANDEIRA ACCIOLY 
Controladoria Geral do Município 

JOSÉ MENELEU NETO 
Secretaria Municipal de Planejamento e 

Orçamento 

ALFREDO JOSÉ P. DE OLIVEIRA 
Secretaria de Administração do Município 

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI 
Secretaria de Finanças do 

Município

JOSÉ DE FREITAS UCHOA 
Secretaria de Desenvolvimento  

Econômico

ALEXANDRE JOSÉ MONT’ALVERNE SILVA 
Secretaria Municipal de Saúde 

(INTERINO) 

ANA MARIA DE C. FONTENELE 
Secretaria Municipal de Educação 

Mª DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA 
Secretaria de Cultura de Fortaleza 

MARIA ELAENE R. ALVES 
Secretaria Municipal de Assist. Social  

LUCIANO LINHARES FEIJÃO 
Secretaria Municipal de Desenvolv. Urbano e 

Infra-Estrutura 

DANIELA VALENTE MARTINS 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Controle Urbano 

HENRIQUE SÉRGIO R. DE ABREU 
Secretaria de Turismo de Fortaleza 

 ROBERTO MÁRCIO DUTRA GOMES 
Secretaria de Esporte e Lazer 

MARIA ISABEL DE ARAÚJO LOPES 
Secretaria de Defesa do Consumidor  

- PROCON - FORTALEZA  

ANA LÚCIA OLIVEIRA VIANA 
Secretaria Executiva Regional I    

JOACY DA SILVA LEITE 
Secretaria Executiva Regional II  

ESTEVÃO SAMPAIO ROMCY 
Secretaria Executiva Regional III 

ROBERTO RODRIGUES COSTA 
Secretaria Executiva Regional IV 

(INTERINO) 

RÉCIO ELLERY ARAÚJO 
Secretaria Executiva Regional V 

JOÃO JOSÉ MENESCAL DE O. SALDANHA 
Secretaria Executiva Regional VI 

(INTERINO) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

www.fortaleza.ce.gov.br 

MARIA IVETE MONTEIRO 
Diretora 

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

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

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680

 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 31 de março de 2009.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes 
P/P PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

LEI Nº 9457 DE 31 DE MARÇO DE 2009 

Obriga estabelecimentos ban-
cários a manter guarda-volumes 
à disposição de seus clientes e 
usuários e dá outras providên-
cias.

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 Art. 1º - Todos os estabelecimentos bancários 
instalados no Município de Fortaleza, que possuam sistema de 
segurança consiste em porta com detector de metais, ficam 
obrigados a manter unidades de guarda-volumes à disposição 
de seus clientes e usuários, a fim de proporcionar-lhes segu-
rança e privacidade.  

Art. 2º - Para atingir sua finalidade, o guarda-
volumes deverá atender ao seguinte:  

I - ser instalado em local que antecede a porta 
com detector de metais, e em quantidade suficiente para aten-
der o fluxo de pessoas que utilizam dos serviços do estabele-
cimento;

II - possuir chaves individuais que possam ficar 
na posse dos clientes e usuários, enquanto permanecerem no 
interior do estabelecimento.  

Art. 3º - Os estabelecimentos bancários terão 
prazo de 90 (noventa) dias para se adaptarem ao disposto 
nesta lei.  

Art. 4º - Sem prejuízo de outras penalidades, o 
descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator ao 
pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

§ 1º - Em caso de reincidência, a multa será apli-
cada em dobro.  

§ 2º - O valor previsto no caput será reajustado 
anualmente pelos índices oficiais.  

Art. 5º - Cabe ao Município, através de seus ór-
gãos componentes, a adoção de ações preventivas e de fisca-
lização, visando ao cumprimento do disposto nesta lei.  

Parágrafo Único - para a consecução dos fins 
previstos neste artigo, o Município poderá celebrar convênios 
ou acordos com o Estado, nos termos a serem definidos em 
regulamento.  

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, especialmente quanto à atribuição de competência para 
fiscalizar seu cumprimento e impor a penalidade prevista no art. 
4º.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.  

Art. 8º - Este Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 31 de 
março de 2009.  

Agostinho Frederico Carmo Gomes 
P/P PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 

 ATO N° 2308/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA, de reconhecer 
a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. 
RESOLVE, autorizar o Procurador do Município a firmar acordo 
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identifi-
cado em seguida, e em conformidade com as cláusulas e con-
dições adiante estipuladas: 

CDAPROCESSO VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2008.0032.5981-8 1ª VEF 2007/104561 30/12/2007 1 - IPTU 2003, 2004, 

2005, 2006 061670-2

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento. O executado pagará o valor da execução em 021 
(vinte e uma) parcelas, mensais e sucessivas, conforme Decre-
to nº 12.175 de 22.03.07 que regulamentou a Lei nº 9.134/06. 
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O PAITT NÃO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

CONTEÚDO NA ÍNTEGRA DISPONÍVEL EM: http://www.fortaleza.ce.gov.br/
sites/default/files/u2026/apresentacao_paitt.pdf
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O PLANO DE MOBILIDADE NÃO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO.

CONTEÚDO NA ÍNTEGRA DISPONÍVEL EM: http://www.fortaleza.ce.gov.br/
sites/default/files/u2544/planmob_fortaleza_05.06.2015.pdf
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O PLANO DIRETOR CICLOVIÁRIO INTEGRADO NÃO FOI PUBLICADO 
NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

CONTEÚDO NA ÍNTEGRA DISPONÍVEL EM: http://www.fortaleza.ce.
gov.br/sites/default/files/seinf/PDCIFORTALEZA.pdf
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te termo motivo e justificado pelo Contratante. DATA DA ASSI-
NATURA: 05 de dezembro de 2005. 

*** *** *** 

 EXTRATO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
DO PREGÃO Nº 03/2005, de origem do Instituto de Pesos e 
Medidas de Fortaleza, Autarquia Municipal, inscrita sob o 
G.C.G: 07.909.112/0001-09, representada por seu Superinten-
dente Sr. Antônio Almir de Sousa, casado, brasileiro, CI 
89856585, CPF 380.385.603-53, residente e domiciliado a Rua 
Álvares Cabral, nº 741, Serrinha, Fortaleza-Ce., que HOMO-
LOGOU a licitação e ADJUDICOU seu objeto em favor da em-
presa CENTRO DE INCENTIVO À VIDA  - CINV, com apoio no 
que dispõe o item 08.03 do edital e com fundamento no art. 4º, 
XXI da Lei nº 10.520/2002 (Lei Federal do Pregão). GABINETE 
DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PESOS E ME-
DIDAS DE FORTALEZA/CE., em 02 de novembro de 2005.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SERVIÇOS 
PÚBLICOS E DE CIDADANIA 

 EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 
012/2005 - CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito, 
Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza, CNPJ nº 
03.844.450/0001-59, neste ato representada por seu titular 
José Ademar Gondim Vasconcelos, inscrito no CPF sob o nº 
470.227.877-00, residente e domiciliado nesta capital, na Rua 
Vicente Linhares, nº 1178. INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: 
O Município de Fortaleza através da Secretaria de Administra-
ção do Município, representada pela sua titular Ana Maria de 
Carvalho Fontenele, CPF nº 439.232.917-87, residente e domi-
ciliada nesta capital, na Av. Rui Barbosa, nº 2100, Aptº 502. 
CONTRATADA: DÍNAMO Serviços Ltda., inscrita no CNPJ nº 
74.114.968/0001-85, com sede na cidade de Eusébio-Ceará, 
na Av. Eusébio de Queiroz, nº 2800, altos, representada pelo 
Sr. Luiz Antônio de Mesquita, procurador, brasileiro, solteiro, 
Empresário, inscrito no CPF nº 383.018.733-53 e RG sob nº 
97002456586 SSP-CE., residente e domiciliado nesta capital, a 
Rua Antônio Francisco de Araújo, nº 170, Conjunto Lírio do 
Vale, Mondubim, Fortaleza-Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente contrato tem sua celebração autorizada pelo des-
pacho de fls. 2615 a 2636, do Processo Administrativo nº 
496/2005-SAM (Pregão Presencial nº 22/2005). DO OBJETO: 
O contrato tem por objeto a execução dos serviços nas catego-
rias profissionais descriminadas no Anexo I deste edital para os 
órgãos e as entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por 
um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 
limites da lei. DO PREÇO: Dá-se a este contrato o preço global 
de R$ 814.807,32 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e sete 
reais e trinta e dois centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Este 
contrato terá prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 
sua assinatura e publicação, podendo ser prorrogado nos limi-
tes legais, mediante termo motivado e justificado pelo Contra-
tante. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decor-
rente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas 
abaixo descriminadas: Projeto/Atividade 15.122.0067.2148. 
0001, Elemento de Despesa 339037, Fonte de Recurso 106 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza; Projeto/Atividade 06.181.0036.2014. 
0001, Elemento de Despesa 339034, Fonte de Recurso 280 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza; Projeto/Atividade 04.122.0002.2002. 
0008, Elemento de Despesa 339037, Fonte de Recurso 280 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza; Projeto/Atividade 15.122.0067.2014. 
0001, Elemento de Despesa 339034, Fonte de Recurso 106 do 
orçamento da Autarquia de Trânsito, Serviços Públicos e de 
Cidadania de Fortaleza. DO FORO: O foro do presente contrato 
será o da comarca da capital do Estado do Ceará, excluído 
qualquer outro. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 
2005. 

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

LEI Nº 9054 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Cria o Programa de Transporte 
Escolar Municipal Gratuito, na 
forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica instituído o Programa de Trans-
porte Escolar Municipal Gratuito, no Município de Fortaleza, 
com o objetivo de garantir aos alunos matriculados o acesso às 
escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental 
situadas fora do bairro em que residem. Art. 2º - O Programa 
de Transporte Escolar Municipal Gratuito constitui-se no serviço 
de transporte dos alunos de suas residências até os estabele-
cimentos de ensino, e destes até as residências, realizado por 
operadores selecionados, nos termos da legislação vigente. 
Art. 3º - Para participar do Programa de Transporte Escolar 
Municipal Gratuito, o aluno deverá estar matriculado em escola 
pública municipal de ensino infantil ou fundamental. Art. 4º - O 
Serviço de Transporte Escolar, instituído neste programa, será 
operado por condutor, devidamente habilitado, e por monitor, 
maior de 18 (dezoito) anos, que permanecerá no veículo duran-
te todo o trajeto, auxiliando no embarque e desembarque dos 
alunos, bem como zelando pela segurança dos alunos trans-
portados. Parágrafo Único. O Poder Público deverá fornecer ao 
condutor do veículo e ao monitor crachá específico, que deverá 
ser portado em local visível, durante toda a execução do servi-
ço. Art. 5º - Os condutores deverão preencher todos os requisi-
tos legais e as demais normas complementares referentes ao 
transporte escolar, a serem editadas pela Empresa de Trânsito 
e Transporte Urbano (ETTUSA). Art. 6º - O Programa de 
Transporte Escolar Municipal Gratuito será implantado gradati-
vamente, observando-se, para definição dos alunos a serem 
atendidos, os seguintes critérios, além de outros que vierem a 
ser estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e 
Assistência Social (SEDAS): I - problemas crônicos de saúde; II 
- menor faixa etária; III - menor renda familiar; IV - maior dis-
tancia entre a residência e a escola. § 1º - Terão prioridade de 
participação no Programa os alunos portadores de necessida-
des especiais. § 2º - Para os fins de aferição da renda familiar 
mencionada no inciso III deste artigo, considera-se família o 
núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou 
responsável legal, filhos e/ou dependentes que estejam sob 
tutela ou guarda, devidamente formalizados pelo juízo compe-
tente, bem como parentes ou outros indivíduos que residam 
com o grupo sob o mesmo teto e contribuam economicamente 
para a sua subsistência. Art. 7º - A implantação e a operaciona-
lização do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito 
ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Assis-
tência Social (SEDAS) e a Empresa de Trânsito e Transporte 
Urbano (ETTUSA) que, por meio de portaria, definirão: I - as 
metas e diretrizes necessárias à implantação do programa; II - 
a forma de cadastramento dos condutores interessados em 
participar do programa e a forma de remuneração dos serviços 
a serem prestados, nos termos da legislação aplicável; III - os 
pontos de embarque e desembarque, caso seja possível o 
oferecimento de transporte entre a residência e o estabeleci-
mento de ensino; IV - as incumbências de cada órgão na viabi-
lização do programa; V - os critérios de acompanhamento e 
fiscalização do programa; VI - os prazos para a implementação 
do programa. Parágrafo Único. O Poder Público Municipal 
disponibilizará veículos de sua frota oficial, especialmente os 
da Companhia de Transportes Coletivos (CTC), podendo con-
tratar veículos de transporte escolar da rede privada, caso seja 
necessário. Art. 8º - Fica criada a Comissão Coordenadora do 
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Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, a ser cons-
tituída por portaria editada pela Secretaria Municipal de Educa-
ção e Assistência Social (SEDAS) e a Empresa de Trânsito e 
Transporte Urbano (ETTUSA), tendo por atribuição o acompa-
nhamento e a avaliação do programa. Art 9º - Os pais ou res-
ponsáveis deverão autorizar, por escrito, a adesão do aluno ao 
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, e estar 
presentes com o mesmo nos horários e local estabelecidos 
para sua entrega ao monitor e recepção no retorno da escola. 
Art. 10 - Toda falta do aluno deverá ser comunicada pelos pais 
ou responsáveis, por escrito, ao monitor, com a devida justifica-
tiva, dando este ciência do ocorrido à diretoria da escola. Pará-
grafo Único. A ocorrência de 5 (cinco) faltas consideradas injus-
tificadas pela diretoria da escola implicará a exclusão do aluno 
do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito, sendo 
sua vaga preenchida nos termos estabelecidos pelo ato admi-
nistrativo a que se refere o art. 7º desta lei, observando o dis-
posto no art. 9º desta lei. Art. 11 - As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentá-
rias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Assistên-
cia Social (SEDAS); suplementadas, se necessário. Art. 12 - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo-
gadas as disposições em contrario. PAÇO DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 
05 de dezembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Go-
mes - Tin Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9055 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a contratação de 
30% (trinta por cento) da mão-
de-obra local por parte da Pre-
feitura Municipal ou de empre-
sas contratadas pela Adminis-
tração Pública Municipal, no 
âmbito do Município de Forta-
leza, e dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Ficam autorizados o Poder Executivo 
Municipal e as empresas contratadas pela Administração Pú-
blica Municipal a contratarem 30% (trinta por cento) da mão- 
de-obra local nas construções de prédios públicos ou similares. 
Art. 2º - A contratação da mão-de-obra local realizar-se-á           
dentro dos critérios profissionais de cada morador que re-           
side no bairro onde a obra será construída. Parágrafo Único. 
Os critérios profissionais serão fornecidos pelo SINE/IDT da 
região onde será construída a obra. Art. 3º - Esta lei entra              
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dis-
posições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de de-
zembro de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin 
Gomes - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9056 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a denominação 
de hospitais, centros de saúde, 
maternidades e outros estabe-
lecimentos de saúde, na forma 
que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - São adotados critérios, no âmbito do 
município de Fortaleza, para a denominação de hospitais, cen-
tros de saúde, maternidades e outros estabelecimentos de 

saúde. Art. 2º - Somente poderão ser denominados os estabe-
lecimentos referidos no art. 1º desta lei, com o nome de pesso-
as ligadas à área de saúde, mediante projeto de lei ordinária. § 
1º - A ligação a que se refere este artigo pode ter sido através 
de colaboração cientifica, profissional ou como servidor. § 2º - A 
exigência de que trata este artigo deverá ser comprovada com 
a anexação do currículo do homenageado, comprovando os 
seus serviços prestados à área de saúde. Art. 3º - Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro 
de 2005. Agostinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9057 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a divulgação da 
demanda atendida e a reprimi-
da, e os índices de evasão, re-
petência e aprovação dos alu-
nos matriculados na rede pú-
blica municipal de ensino. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o órgão gestor da educação do 
Município de Fortaleza obrigado a divulgar a demanda atendi-
da, a demanda reprimida, e os índices de evasão, repetência e 
aprovação dos alunos matriculados na rede pública municipal 
de ensino. Art. 2º - A divulgação de que trata o caput do art. 1º 
desta lei deverá ser feita através do Diário Oficial do Município, 
em prazo nunca superior a 3 (três) meses após o início do ano 
letivo, para as informações sobre demanda atendida e deman-
da reprimida; e de 3 (três) meses após o início do ano letivo 
subseqüente, para os índices de evasão, repetência e aprova-
ção. Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas, 
se necessário. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 05 de dezembro de 2005. Agos-
tinho Frederico Carmo Gomes - Tin Gomes - PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 LEI Nº 9058 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 

Cria o Programa Lazer na Ter-
ceira Idade para atendimento à 
população idosa e dá outras 
providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU, COM BASE NO ART. 30, INCI-
SO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica criado o Programa Lazer na Ter-
ceira Idade, com o objetivo de oferecer aos cidadãos de tercei-
ra idade a oportunidade de convívio social e atividades de lazer 
permanentes, garantindo-lhes seus direitos à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à 
convivência familiar e comunitária, respeitando as condições 
peculiares em razão da idade. Art. 2º - Com vistas ao cumpri-
mento de seus objetivos, o Programa Lazer na Terceira Idade 
deverá ser organizado de modo que contemple: I - atividades 
físicas e de fisioterapia; II - atividades artísticas e culturais; III - 
atividades artesanais passiveis de geração de renda; IV - ativi-
dades de lazer e recreação; V - apoio psicológico e assistência 
social. Art. 3º - As atividades do Programa Lazer na Terceira 
Idade referidas no art. 2º desta lei deverão ser realizadas em 
pelo menos um local na jurisdição de cada uma das Secretarias 
Executivas Regionais (SER), nas dependências de prédios 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LIV FORTALEZA, 24 DE OUTUBRO DE 2006 Nº 13.437

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12107 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006 

Institui o Projeto Tarifa Social e 
dá outras providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com as 
disposições previstas na Lei Orgânica Municipal nos artigos 76, 
VI, 124 e 173, inciso II. CONSIDERANDO a prática na Política 
de Inclusão Social do Município de Fortaleza, na promoção da 
redução da tarifa do seu Sistema de Transporte Público Con-
vencional e Alternativo. CONSIDERANDO ainda a necessidade 
de estimular e ao mesmo tempo viabilizar, o lazer da popula-
ção, oferecendo a condição de um deslocamento por toda a 
cidade por um custo mais acessível. DECRETA: Art. 1º - Fica 
instituído o Projeto Tarifa Social, visando diminuir o valor da 
tarifa de transporte coletivo regular e alternativo em dias de 
domingo, ou, excepcionalmente, em datas comemorativas. § 1º 
- As tarifas de transporte passarão a ser as seguintes: I - Tarifa 
Normal: a) R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) a passagem 
inteira; b) R$ 0,80 (oitenta centavos) a meia passagem para 
estudantes; II - Tarifa Social: a) R$ 1,00 (um real) a passagem 
inteira; b) R$ 0,50 (cinqüenta centavos) a meia passagem para 
estudantes. § 2º - Os dias em que será aplicada a Tarifa Social 
serão amplamente divulgados e acordados previamente com o 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Estado do Ceará - SINDIÔNIBUS. Art. 2º - Os vales-eletrônicos 
e demais benefícios inerentes ao Sistema de Transporte Públi-
co de Passageiros serão aceitos normalmente nas datas esta-
belecidas no art. 1º, observada a redução mencionada no arti-
go anterior. Art. 3º - As despesas de aplicação deste decreto 
serão suportadas pelo Tesouro Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura -           
SEINF. Parágrafo Único - Fica a Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF autorizada a 
firmar convênio com a Empresa de Transporte Urbano do Mu-
nicípio de Fortaleza - ETUFOR para implementação do presen-
te decreto. Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura. PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, 19 de outubro 
de 2006. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DO MUNI-
CÍPIO DE FORTALEZA. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO 

PROCESSO: Concorrência nº 05/2006. 
ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional VI - SER VI. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de drenagem, terraplenagem e pavimentação em di-
versas ruas nos Bairros Dias Macedo, Aerolândia, 
Sapianga e Edson Queiroz em área de abrangência 
da SER VI, no Município de Fortaleza.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, 
comunica aos licitantes e demais interessados no presente 
processo que: INABILITA AS EMPRESAS: P/01 - CONSPEC 
Construtora e Projetos de Engenharia, para os lotes 01, 02, 03 
e 04 e P/10 - COMBASE Engenharia Comércio e Serviços 
Ltda, em face de haver apresentado um único envelope “B” que 
diz conter proposta de preços sem especificar os lotes cotados, 
ressalta que após análise dos documentos de habilitação, foi 
constatado que esta empresa não apresentou parcela relevante 
para o lote  04 exigida no item 03.02 - D-Qualificação Técnica - 
02 do edital, não podendo, portanto, ser habilitada para partici-
par do lote 04, ficando habilitada para os lotes 01, 02 e 03 des-
de que tenha apresentado no envelope “B” as respectivas pro-
postas de preços. HABILITA AS EMPRESAS PARA O LOTE 
01: P/03 - ELÉTRICA Construção Ltda; P/04 - CAMICOL CA-
MILO’S Construções Ltda; P/05 - MSJ Construções Ltda; P/08 - 
JG Construções Ltda; P/11 - POLIGONAL Engenharia Ltda; 
P/12 - CALDAS E FURLANI Engenharia Ltda; P/13 - CEP - 
Construtora EDMILSON PINHEIRO Ltda; P/14 - A. LEITE 
Construção e Locação Ltda; P/15 - EDCON Comércio e Cons-
truções Ltda; P/16 - CONVIP - Construção Viária e Indústria de 
Premoldados Ltda; P/18 - Construtora e Imobiliária JMV Ltda. 
HABILITA AS EMPRESAS PARA O LOTE 02: P/05 - MSJ 
Construções Ltda; P/06 - BV BOA VISTA Construções Ltda; 
P/08 - JG Construções Ltda; P/09 - AZIMUTE Construções 
Ltda; P/12 - CALDAS E FURLANI Engenharia Ltda; P/13 - CEP 
- Construtora EDMILSON PINHEIRO Ltda; P/14 - A. LEITE 
Construção e Locação Ltda; P/15 - EDCON Comércio e Cons-
truções Ltda; P/16 - CONVIP - Construção Viária e Industria de 
Premoldados Ltda; P/17 - IGC Empreendimentos Imobiliários 
Ltda; P/18 - Construtora e Imobiliária JMV Ltda. HABILITA AS 
EMPRESAS PARA O LOTE 03: P/02 - PLANUS Incorporações 
Ltda; P/04 - CAMICOL CAMILO’S Construções Ltda; P/05 - 
MSJ Construções Ltda; P/07 - ÉPOCA Engenharia Imp. Com. 
Ltda; P/08 - JG Construções Ltda; P/11 - POLIGONAL Enge-
nharia Ltda; P/12 - CALDAS E FURLANI Engenharia Ltda; P/14 
- A. LEITE Construção e Locação Ltda; P/15 - EDCON Comér-
cio e Construções Ltda; P/16 - CONVIP - Construção Viária e 
Industria de Premoldados Ltda: P/18 - Construtora e Imobiliária 
JMV Ltda. HABILITA AS EMPRESAS PARA O LOTE 04: P/03 - 
ELÉTRICA Construção Ltda; P/05 - MSJ Construções Ltda; 
P/06 - BV BOA VISTA Construções Ltda; P/11 - POLIGONAL 
Engenharia Ltda; P/12 - CALDAS E FURLANI Engenharia Ltda; 
P/14 - A. LEITE Construção e Locação Ltda; P/15 - EDCON 
Comércio e Construções Ltda; P/16 - CONVIP - Construção 
Viária e Indústria de Premoldados Ltda; P/17 - IGC Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda; P/18 - Construtora e Imobiliária JMV 
Ltda. Fortaleza, 23 de outubro de 2006. Victor Hugo Cabral de 
Morais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** *** 

AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Concorrência n° 02/2006. 
ORIGEM: Fundação de Desenvolvimento Habitacional de For-

taleza - HABITAFOR. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a execução de 

obras de engenharia: Construção de 1126 (um mil, 
cento e vinte e seis) unidades habitacionais unifami-
liares; urbanização da área de reassentamento para 
as 1126 (um mil, cento e vinte e seis) famílias com 
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FORTALEZA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LV FORTALEZA, 14 DE MARÇO DE 2008 Nº 13.778

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 12.358 DE 14 DE MARÇO DE 2008 

Amplia o Projeto Tarifa Social, e 
dá outras providências. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 83, VI, da 
Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO que o Projeto 
Tarifa Social, instituído pelo Decreto nº 12.107 de 19 de outubro 
de 2006, modificado pelo Decreto nº 12.265, de 03 de outubro 
de 2007, vem sendo executado sem solução de continuidade, 
desde a data de sua implantação. DECRETA: Art. 1º - Fica 

ampliado o Projeto Tarifa Social, visando diminuir o valor da 
tarifa de transporte coletivo regular e alternativo, para todos os 
domingos, bem como nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. 
Art. 2º - Nas datas mencionadas no artigo anterior, as tarifas do 
transporte passarão a ser as seguintes: a) R$ 1,00 (um real) a 
passagem inteira; b) R$ 0,50 (cinqüenta centavos de real) a 
passagem meia para os estudantes. Art. 3º - Os vales-
eletrônicos e demais benefícios do Sistema de Transporte 
Público de Passageiros serão aceitos normalmente nas datas 
estabelecidas no artigo anterior, observada a redução nele 
mencionada. Art. 4º - As despesas decorrentes da Tarifa Social 
serão suportadas pelo próprio Sistema de Transporte Público 
de Passageiros. Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de 
sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de 
março de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. 

*** *** ***

DECRETO N° 12.359 DE 14 DE MARÇO DE 2008 

Abre aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, cré-
dito suplementar no valor de R$ 18.611.739,00, para reforço de dota-
ções 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°, I, a e b, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 9.320, de 28 
de dezembro de 2007 e, CONSIDERANDO a necessidade de implementar a execução das ações dos orçamentos de diversos órgãos 
da Administração Municipal. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, o crédito 
suplementar no valor de R$ 18.611.739,00 (dezoito milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e trinta e nove reais), para atender à 
programação constante do Anexo I deste decreto. Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão de anulação total e parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 14 de março de 2008. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. José Meneleu Neto - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO. 

ANEXO I 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESF. ELEMENTO FONTE VALOR 
11000 Gabinete da Prefeita    689.601
11101 Gabinete da Prefeita    312.000
04.122.0002.2014.0002 - Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - Município     
 Despesas de Exercícios Anteriores F 3.1.90.92 0100 112.000

   
04.122.0003.2003.0001 - Assessoramento Político e Administrativo - Município     
 Locação de Mão-de-Obra F 3.3.90.37 0100 200.000

   
11102 Guarda Municipal de Fortaleza    377.601
04.122.0002.2054.0001 - Manutenção da Célula de Ações de Cidadania    
 Material de Consumo F 3.3.90.30 0100 42.657

   
04.122.0009.2018.0001 - Manutenção dos Serviços de Vigilância - Município     
 Material de Consumo  F 3.3.90.30 0100 190.400

   
04.122.0009.2167.0001 - Manutenção dos Serviços de Salvamento - Município    
 Material de Consumo  F 3.3.90.30 0100 5.507

   
04.122.0009.2168.0001 - Manutenção dos Serviços de Ronda Preventiva Escolar - OP - Município     
 Material de Consumo  F 3.3.90.30 0100 139.037

   
14000 Controladoria Geral do Município     8.000
14101 Controladoria Geral do Município     8.000
04.124.0011.2014.0001 -  Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais - Município     


