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Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do Art. 83, inciso IV, da
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, decidi vetar parcialmente, o Projeto de Lei
n° 0155/2014, que "Institui a data-base de reajuste das tarifas de transporte
público individual (táxi) de Fortaleza, estabelecendo o dia 15 de janeiro, na
forma que indica, e dá outras providências", de autoria do Vereador Waiter
Cavalcante.

Ressaltando a louvável altivez da iniciativa do nobre Vereador, cujo fito
se reveste na preocupação com o serviço público no Município de Fortaleza.

Entretanto, não obstante a preocupação e o zelo demonstrado pelo nobre
Vereador, vale observar o Art. 2° do Projeto de Lei acima mencionado, que
determina que o reajuste deve ser calculado corn base no índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).

Nesse diapasão, instada a se manifestar, a Empresa de Transporte
Urbano de Fortaleza - ETUFOR sugeriu que o reajuste deve ser calculado com
base na metodologia de cálculo apresentada pela Associação Nacional de
Transportes Públicos - ANTP, a qual já vem sido utilizada por essa empresa. O
Manual de Administração do Serviço de Táxi traz conceitos básicos e instruções
para aplicação da metodologia de cálculo da tarifa do serviço de táxi, a qual
compõem todos os custos fixos e variáveis do específico sistema em estudo.

Além disso, outras diretrizes e parâmetros são apresentados para
elaboração de planilha de custos e organização do desenvolvimento deste trabalho
como um todo.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador Waiter Lima Frota Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza
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Dessa forma, o Projeto de Lei em pauta encontra-se óbice no seu o art.
2°, que determina a metodologia de cálculo pe!o índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), uma vez que a ETUFOR já vem utilizando a metodologia de
cálculo apresentada pela Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP.

Diante dos motivos acima expostos, resolvo VETAR PARCIALMENTE o
Projeto de Lei in casa, no seu Art. 2°, por contrariar o interesse público, o que faço
sob o pálio do Art. 83, IV da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, que ora
submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de
Fortaleza.

PAÇO MUNICIPAL, Fortaleza, de 2014.

ROBEBTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA
Prefeito Municipal de Fortaleza

Rua São José, 1 - Centro • CEP 60.060-170 Fortaleza, Ceará, Brasil
8531Q5-1464



CÂMARA MUNICIPAL DE

LEI N. 1 0 2 4 7 ,DE ucr" DE 2014.

Institui a data-base de reajuste das tarifas de
transporte público individual (táxi) de Fortaleza,
estabelecendo o dia -15 de janeiro, na fornia que
indica, e dó outras providências.

FAÇO SABER QUE A CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A

SEGUINTE LEI:

Art. 12 Fica estabelecido o dia 15 de janeiro como a data-base de reajuste das tarifas de
transporte público individual (táxi) de Fortaleza.

Art. 22 o reajuste deye"3er caleufado-com base no ín^^acisrráTdè^Preços ao Consumidor
—ímória de cálculo, gerada pela(INPC) e com a apresentação de/uma plan-lírrarcie custas e)memó1 / r / u \ y r

Empresa de Transpocfce-Urbano ae Fortaleza (ETUFORL^^ ^—Empresa delTransp (ETUFORU

Art. 32 A atualizacão das tarifas dos serviços de transporte público individual (táxi) no
município de Fortaleza deverá ser publicada no Diário Oficial do Município, pelo Poder
Executivo.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, após sua vigência.

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em "d tr de 2014.

ROBERTQTLAUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito Municipal de Fortaleza

do Pròjeto de Lei n. 0155/2014

;^éreador\A/alter Cavalcante
::.Kib!iça(So Obrigatória póí.farça da Lei Municipal n. 9,513, d« 23 d* oulubr? (Jç 2009
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LEI Nº 10.247, DE 22 DE JULHO DE 2014.  
 
Institui a data-base de reajuste 
das tarifas de transporte públi-
co individual (Táxi) de Fortale-
za, estabelecendo o dia 15 de 
janeiro, na forma que indica, e 
dá outras providências.  

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica estabelecido o dia 15 de janeiro como a data-base 
de reajuste das tarifas de Transporte Público Individual (Táxi) 
de Fortaleza. Art. 2º - O reajuste deve ser calculado com base 
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e com a 
apresentação de uma planilha de custos e memória de cálculo, 
gerada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza  
(ETUFOR). (VETADO). Art. 3º - A atualização das tarifas dos 
serviços de Transporte Público Individual (Táxi) no Município 
de Fortaleza deverá ser publicada no Diário Oficial do Municí-
pio, pelo Poder Executivo. Art. 4º - O Poder Executivo regula-
mentará a presente Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
após sua vigência. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de 
julho de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra – PRE-
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

DECRETO Nº 13.397 DE 07 DE AGOSTO DE 2014 

Regulamenta a realização de 
parceria com a iniciativa privada e 
a sociedade civil organizada para 
manutenção de espaços públicos 
no Município de Fortaleza. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 83, VI, da 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e  CONSIDERANDO 
que a conservação e o cuidado com o mobiliário urbano e as 
áreas verdes tornam uma cidade mais agradável e, por exten-
são, mais humana. CONSIDERANDO a necessidade de dire-
cionar ações e fomentar projetos que visem à formação de 
parcerias com os diversos segmentos da sociedade civil na 
área ambiental e urbanística. CONSIDERANDO, finalmente 
que, o presente Decreto visa a regulamentar o trabalho de 
convênio entre a comunidade e/ou pessoas jurídicas ou físicas 
na urbanização e manutenção das praças públicas, parques, 
canteiros e jardins em conjunto com o Poder Público Municipal, 
bem como a sensibilização dos munícipes, no sentido de de-
senvolver hábitos preservacionistas. DECRETA: Art. 1° - O 
titular do Poder Executivo Municipal, atendido o interesse públi-
co, poderá celebrar convênio com entidades da iniciativa priva-
da e da sociedade civil organizada, de forma individual ou con-
sorciada, a fim de promover melhorias urbanas mediante mú-
tua colaboração nos serviços inerentes à implantação, reforma, 

manutenção e, ou, conservação de parques, praças, áreas 
verdes, mobiliário urbano e demais espaços públicos ou livres 
do Município, buscando melhorias urbanas, ambientais e pai-
sagísticas.  § 1° - Consideram-se melhorias urbanas, paisagís-
ticas e ambientais os projetos, obras, serviços, ações e inter-
venções, relativos a bens públicos municipais e a bens priva-
dos ou públicos tombados em caráter provisório ou definitivo, 
ou preservados, nos termos da legislação municipal pertinente, 
que resultem no atendimento do interesse público e na melho-
ria da qualidade da vida urbana. § 2° - Não se inclui nas melho-
rias urbanas referidas neste decreto a implantação de edifica-
ções permanentes, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados, com autorização expressa do titular do Poder       
Executivo Municipal, sendo tais edificações, ao final, incorpora-
das ao patrimônio público municipal sem qualquer indenização 
ao parceiro privado por apresentar doação ao ente público.  § 
3° - O convênio autorizará apenas a realização dos serviços de 
melhoria urbana pactuados com o direito às sinalizações indi-
cativas das parcerias nos termos do Decreto, não representan-
do a celebração do convênio qualquer cessão, concessão, 
permissão ou autorização, a qualquer titulo, dos respectivos 
bens, que permanecerão na integral posse e propriedade do 
Município. § 4° - O acesso e uso do bem público pelo particular 
se darão na estrita necessidade da realização das melhorias 
pactuadas, sem qualquer prejuízo a seu uso regular de acordo 
com sua natureza e destinação. § 5° - Quando o convênio for 
estabelecido de forma consorciada, deverá haver um represen-
tante do Consórcio. Art. 2° - Os titulares das Secretarias       
Regionais e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente - SEUMA poderão realizar, a requerimento ou de 
ofício, estudos e análises para a celebração de convênio pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal, segundo o rito disciplina-
do neste Decreto. § 1° - A celebração de convênio dependerá 
de prévia anuência da Comissão de Adoção de Praças e Áreas 
Verdes. § 2° - Caberão às Secretarias Regionais a instrução, 
análise, controle e fiscalização direta dos convênios que te-
nham por objeto bens públicos que se encontrem sob sua ex-
clusiva administração, sem prejuízo da competência da Secre-
taria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA para 
realizar supervisão ampla e abrangente, autorização de cons-
trução e reforma dos espaços adotados, de modo a uniformizar 
e harmonizar os diversos convênios pactuados. Art. 3° - Para 
efeitos deste Decreto, considera-se convenente a pessoa física 
ou jurídica que celebra convênio com o Poder Público, desde 
que atendidas às disposições deste Decreto. § 1° - Entende-se 
por entidades da iniciativa privada pessoas jurídicas de direito 
privado que atuem no ramo empresarial, industrial, comercial 
ou de prestação de serviços e outras entidades atuantes no 
setor econômico. § 2° - Entende-se por sociedade civil                
organizada associações de moradores, sociedades amigos de 
bairros, centros comunitários, clubes de serviços, bem como 
terceiros interessados. Art. 4° - A Comissão de Adoção de Pra-
ças e Áreas Verdes será composta por servidores públicos 
municipais, da seguinte forma: I - um membro indicado pela 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA; II - um 
membro indicado pela Secretaria Regional onde localizado o 
bem em que se pretende realizar a melhoria urbana, que            
atuará nos respectivos processos; III - um membro indicado 
pela assessoria jurídica do Gabinete do Prefeito. § 1° - Poderá 
ser solicitado ou consultado informação e/ou apoio técnico de 
servidores de outros órgãos municipais para análise dos con-
vênios. § 2° - Não será devida qualquer remuneração adicional 
aos membros da Comissão. Art. 5° - Compete à Comis- 

 


