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ANO LXI FORTALEZA, 05 DE DEZEMBRO DE 2014 Nº 15.419

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.260, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Autoriza o Poder Executivo Munici-
pal a incentivar a leitura junto aos 
servidores do Núcleo de Atividades 
Específicas da Educação, lotados 
nas escolas da rede pública 
municipal de ensino de Fortaleza, 
e dá outras providências. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Educação (SME), fica autorizado a incentivar a 
leitura junto aos profissionais do Núcleo de Atividades Específi-
cas da Educação, lotados exclusivamente nas escolas da rede 
pública municipal de ensino de Fortaleza, através da conces-
são de créditos para a aquisição de acervo bibliográfico na XI 
Bienal Internacional do Livro do Ceará, até o valor de             
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Art. 2º - O valor disposto 
no art. 1º será distribuído através de 8.000 (oito mil) créditos no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), para profissionais do Núcleo de 
Atividades Específicas da Educação, lotados exclusivamente 
nas escolas da rede pública municipal de ensino de Fortaleza. 
§ 1º - Os créditos serão distribuídos pela SME. § 2º - Os livros 
a serem adquiridos com os créditos tratado neste artigo são de 
livre escolha dos beneficiados, dentre os livros expostos na XI 
Bienal Internacional do Livro do Ceará. Art. 3º - Para a distribui-
ção dos créditos tratado no art. 2º poderão ser utilizados os 
seguintes critérios: a) frequência e assiduidade; b) participação 
em cursos e treinamentos promovidos ou disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Educação; c) sorteio. Parágrafo Único - 
A SME poderá utilizar-se, um ou mais, dos critérios listados 
para a definição dos profissionais a serem beneficiados com os 
créditos para incentivo à leitura. Art. 4º - Os créditos indicados 
no art. 2º da presente Lei serão disponibilizados através de 
cartão magnético, destinado exclusivamente para registro de 
vendas junto aos expositores da XI Bienal Internacional do 
Livro do Ceará, nos limites de crédito previstos nesta Lei, sem 
alimentação de recursos. § 1º - Ao final da XI Bienal Internacio-
nal do Livro do Ceará, no prazo de até 15 (quinze) dias, as 
editoras e livrarias participantes encaminharão à SME a com-
provação de valores de venda pelo cartão magnético, no qual 
se identificarão as compras realizadas por cada cartão, com a 
identificação do beneficiado, acompanhado da cópia do cu-
pom/nota fiscal da venda. § 2º - Mediante a comprovação da 
regularidade fiscal da empresa e da aprovação da documenta-
ção comprobatória, tratada no parágrafo anterior, a SME provi-
denciará o empenho e o respectivo pagamento em nome da 
editora/livraria participante. Art. 5º - As despesas decorrentes 
da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação, alo-
cadas no Fundo Municipal de Educação. Art. 6º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, em 03 de dezembro de 2014. Roberto Cláudio Ro-
drigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 ATO N° 2568/2014 - GP - O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e 
fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tri-
butária do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 
de julho de 2000, que disciplina a transação judicial entre a 
Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, 
mediante concessões mútuas, objetivando o término do litígio e 
conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à inten-
ção manifestada por MARIA CLEIDE ALMEIDA 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, devi-
damente identificado em seguida, e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 
 

PROCESSO VARA CDA TIPO EXERCÍCIO INSC. 

Nº DATA 

2009.0018.8442-0 6ª VEF 2009/005321 23/04/2009 1-IPTU 2005, 2006, 

2007 

253472-0 

 
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento e poderá ser parcelado em 024 (vinte e quatro) 
parcelas mensais e sucessivas de acordo com o § único do 
artigo 19 da Lei 9.561, de 28/12/2009 c/c Portaria SEFIN 
077/2010 publicada no DOM de 09/07/2010. 2ª - Considera-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retornando o crédito a situação anterior ao parcelamen-
to, quando ocorrer inadimplência acumulada de 03 (três) parce-
las consecutivas ou não do parcelamento realizado, bem como 
ocorrer inadimplência de 03 (três) parcelas de crédito tributá-
rios, cujos fatos geradores ocorrerem após a concessão do 
parcelamento efetivado na forma da Lei Supra. 3ª - O executa-
do pagará juntamente com a primeira parcela, os valores cor-
respondentes aos honorários da Fazenda Municipal. As custas 
processuais serão pagas na Vara de Execuções Fiscais do 
referido processo. PAÇO MUNICIPAL, em 24 de novembro de 
2014. Pp. José Leite Jucá Filho - PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c De-
creto nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 2569/2014 - GP - O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e 
fundamentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tri-
butária do Município, aprovado pelo Decreto n° 10.827, de 18 
de julho de 2000, que disciplina a transação judicial entre a 
Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, 
mediante concessões mútuas, objetivando o término do litígio e 
conseqüente extinção do crédito tributário, atendendo à inten-
ção manifestada por JOSÉ RIBAMAR FURTADO DE SOUZA, 
de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é 
promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Município a 
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devi-
damente identificado em seguida, e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 
 

PROCESSO VARA CDA TIPO EXERCÍCIO INSC. 

Nº DATA 

156370-

45.2012.8.06.0001 

5ª VEF 2011/110533 05/07/2011 1-IPTU 2008, 2009 276330-3 

 


