
Modifica 0 artigo 146-A da Lei n. 4.144,
de 27 de dezembro de 1.972 (C6digo
Tributario do Municfpio de Fortaleza).

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

Art. 1° 0 art. 146-A, da Lei n. 4.144, de 27 de dezembro de 1.972 (C6digo Tributario do
Municipio de Fortaleza) passa a vigorar com acrescimo do inciso VI e dos §§1° e 2°,
com a seguinte reda9ao:

VI - 2% (dois por cento) para os Servi90S de informa9ao constantes
do subitem 17.1 da Lista de Servi90s do Anexo Unico desta Lei
Complementar.

§1°. A aliquota prevista no inciso VI, deste artigo, somente se aplica
as presta90es de servi90s onerosas fornecidas por entidades
associativas, sem finalidade econ6micas, a seus associados.

§2°. Ficam convalidados os procedimentos adotados pelas
entidades a que se refere 0 §1°, em rela9ao as presta90es de
servi90s especificadas no inciso VI deste artigo, fornecidas ao seus
associ ados ate a data da vigencia desta Lei Complementar."

Art. 2°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas
as disposi90es em contrario.

Pa<;o da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em O<l de~.d

~i/~~-u~~P.-£2,--£~~-;:J
LUIZIANrcfE DE OLIVEIRA L1NS
Prefeita Municipal de Fortaleza
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FORTALEZA
DIARIO OFICIAL DO MUNiCiPIO

PODER EXECUTIVO
I GABINETE DA PREFEITA I

Modifica 0 artigo 146-A da Lei
n° 4.144, de 27 de dezembro
de 1972 (C6digo Tributario do
Municipio de Fortaleza).

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - 0 art. 146-A, da Lei n° 4.144, de 27 de dezembro de
1972 (C6digo Tributario do Municipio de Fortaleza) passa a
vigorar com acrescimo do inciso VI e dos §§ 1° e 2°, com a
seguinte reda"ao: "Art. 146-A VI - 2%
(dois por cento) para os servi"os de informa"ao constantes do
subitem 17.1 da Usta de Servi"os do Anexo Unico desta Lei
Complementar. § 1° - A aliquota prevista no inciso VI, deste
artigo, somente se aplica as presta"oes de servi"os onerosas
fornecidas por entidades associativas, sem finalidade economi-
cas, a seus associados. § 2° - Ficam convalidados os procedi-
mentos adotados pelas entidades a que se refere 0 § 1°, em
rela"ao as presta"oes de servi"os especificadas no inciso VI
deste artigo, fornecidas aos seus associados ate a data da
vigen cia desta Lei Complementar." Art. 2° - Esta Lei Comple-
mentar entra em vigor na data de sua publica"ao, revogadas as
disposi"oes em contrario. PAQO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 02 de julho de 2012. Luizianne de
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

Altera a reda"ao do inciso IV
do art. 146-A da Lei n°
4.144/1972, dada pela Lei
Complementar n° 0032/2006,
na forma que indica.

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
Art. 1° - 0 inciso IV do art. 146-A da Lei n° 4.144, de 27 de
dezembro de 1972, com reda"ao dad a pelo art. 1° da Lei Com-
plementar n° 0032, de 18 de dezembro de 2006, passa a vigo-
rar com a seguinte reda"ao: "Art. 146-A. IV
- 0,01% (zero virgula zero um por cento) sobre os servi"os
constantes do subitem 16.1.1 e 2% (dois por cento) sobre os
servi"os constantes do subitem 16.1.2, todos da lista de servi-
"OS constantes do Anexo Unico desta Lei". Art. 2° - Esta Lei
Complementar entra em vigor no primeiro dia util do mes se-
guinte ao de sua publica"ao, revogadas as disposi"oes em
contrario. PAQO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 02 de julho de 2012. Luizianne de Oliveira Lins -
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

ANEXO UNICO
ALTERAQAo NO SUBITEM 16.1.1 DO ITEM 16 DA L1STA
DOS SERVIQOS SUJEITOS A INCIDENCIA DO IMPOSTO

Declara de utilidade publica as
obras essenciais de infra-
estrutura, saneamento e dre-
nagem integrante do elenco de
obras do Programa de Drena-
gem Urbana - DRENURB, 10-
calizadas neste municipio.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribui"oes que Ihe sac conferidas pelo art. 83,
inciso VI. da Lei Organica do Municipio de Fortaleza e CONS 1-
DERANDO a necessidade de melhorar as condi"oes do siste-
ma de drenagem de Fortaleza. CONSIDERANDO que a obra
concernente a implanta"ao da Av. Walter Bezerra da Sa - Bair-
ro Guararapes - Fortaleza-CE, integra 0 conjunto de obras do
Programa de Drenagem Urbana - DRENURB da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, ademais de constituir obra de utilidade
publica. CONSIDERANDO que a obra em alusao contribuira
para a melhoria da qualidade de vida da popula"ao residente
naquela area, bem como contribuira para 0 controle de enchen-
tes. CONSIDERANDO a necessidade de proceder a supressao
de vegeta"ao em area pertencente a bacia hidrografica do Rio
Coc6. DECRETA: Art. 1° - Ficam declaradas de utilidade publi-
ca as obras essenciais de infra-estrutura, saneamento e drena-
gem urbana integrante do Programa de Drenagem Urbana de
Fortaleza - DRENURB, incluindo terraplanagem e pavimenta-
"ao da Av. Walter Bezerra da Sa - Bairro Guararapes - Forta-
leza-CE, a ser implantada na area delimitada em conformidade
com 0 memorial descritivo transcrito em seguida e mapa ane-
xos:

MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DE ATUAQAo DO
PREURBIS

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Infra-Estrutura - SEINF. EMPREENDIMENTO: Av.
Walter Bezerra da sa - Bairro Guararapes - Fortaleza-Ce. Par-
tindo do ponto P-1 de coordenadas UTM (556104, 1824;
9583939,687), segue com azimute 109°10'13" e distancia de
332,39 mate 0 ponto P-2 de coordenadas UTM (556418.1426
9583830,537); dai segue com azimute 123°43'33" e distancia
de 289,33 mate 0 ponto P-3 de coordenadas UTM
(556658,7757; 9583669,898); desse ponto segue com azimute
108°51'31" e distancia de 120,39 ate 0 Ponto P-4 de coordena-
das UTM (556772,7024; 9583630,984); desse ponto, segue
com azimute 88°05'33" e distancia de 23,06 mate 0 ponto P-5
de coordenadas (556795,7484; 9583631,752). Dai segue com
azimute 178°05'36" e distancia de 30,00 m, ate 0 ponto P-6 de
coordenadas UTM (556796,7466; 9583601,768); desse ponto
segue com azimute 268°05'33" e distancia de 28,55 m
ate 0 ponto P-7 de coordenadas UTM (556768,2075;
9583600,818); dai segue com azimute 288°51'31" e distan-
cia de 129,80 mate 0 ponto P-8 de coordenadas UTM
(556645,3759; 9583642,773); dai segue com azimute


