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do povo 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 declarado o SUMOV ATLÉTICO CLUBE patrimô-
nio cultural e esportivo do povo de Fortaleza. Parágrafo único. 
Cabe à Prefeitura Municipal de Fortaleza, através de seu órgão 
competente, realizar o devido registro de que trata o caput 
deste artigo. Art. 2º - É garantida ao Sumov Atlético Clube a 
cessão, para utilização, do Ginásio Aécio de Borba, para trei-
namentos, jogos e competições de todas as suas categorias e 
escolinhas. Parágrafo Único - A cessão de que trata o caput 
deste artigo deverá ser assinada no prazo de 90 (noventa) dias, 
após a aprovação desta Lei. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
06 de julho de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.386, DE 06 DE JULHO DE 2015. 
 

Institui o Dia Municipal de 
Combate à Alienação Parental. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Fortaleza, o 
Dia Municipal de Combate à Alienação Parental. Art. 2º - O Dia 
Municipal de Combate à Alienação Parental, sem prejuízo das 
atividades regulares do Município, acontecerá no dia 25 de 
abril de cada ano, tomando como referência a data escolhida 
para marcar o combate à alienação parental em todo o mundo. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de julho de 2015. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.387, DE 06 DE JULHO DE 2015. 
 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamen-
tária de 2016 e dá outras provi-
dências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
 Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao 
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 173, 
inciso II, da Lei Orgânica do Município, as diretrizes orçamentá-
rias do Município de Fortaleza para o exercício de 2016, com-
preendendo: I — as metas e prioridades da Administração 
Pública Municipal; II — a organização e estrutura dos orçamen-
tos; III — as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamen-
tos do Município e suas alterações; IV — as disposições relati-
vas às despesas com pessoal e encargos sociais; V — as 
disposições sobre as alterações na legislação tributária do 
Município; VI — as disposições gerais. 
 

CAPÍTULO II 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 Art. 2º - As prioridades e metas da Administração 
Pública Municipal para o exercício de 2016, conforme dispõe o 
art. 173, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza,           

observarão as seguintes diretrizes gerais: I — quanto à melho-
ria da qualidade de vida e justiça social: a) fortalecer o modelo 
de gestão em Saúde, ancorado em redes prioritárias, qualifi-
cando a atenção primária, enquanto ordenadora da atenção 
integral e coordenadora do cuidado, com mais investimentos na 
construção, reforma e manutenção de postos de saúde e na 
melhoria e funcionamento dos serviços prestados, integrando 
os pontos de atenção da saúde secundária e terciária na pers-
pectiva da prevenção dos agravos e da promoção da saúde; b) 
ampliar o atendimento da etapa de educação infantil, com a 
construção de novos Centros de Educação Infantil, garantir 
acesso ampliado à etapa de Ensino Fundamental, por meio da 
ampliação do parque escolar, com a construção de novas  
Escolas em Tempo Integral, viabilizando melhores condições 
de aprendizado e concorrendo para a queda nos índices de 
evasão e repetência escolar e também para a redução da dis-
torção idade/série; c) promover o acesso ao conhecimento 
tecnológico, como meio de favorecer o surgimento de ambiên-
cias propícias ao desenvolvimento econômico e social, ao lado 
de iniciativas que estimulem a criatividade, com identificação de 
oportunidades e geração de riquezas, bem como deflagrando 
processos de valorização dos bens e serviços culturais locais, 
ensejando maior interação da população com estes; d) imple-
mentar ações de promoção do respeito e da garantia de direi-
tos de crianças e adolescentes, no âmbito da família, da socie-
dade e do Estado, contemplando a superação das desigualda-
des, afirmação da diversidade com a promoção da equidade e 
inclusão social; para tanto, urge a implementação de ações 
intersetoriais, definidas no Plano Municipal pela Primeira Infân-
cia de Fortaleza (PMPIF), cuja finalidade é garantir a proteção 
integral e assegurar a defesa da criança de zero a 6 (seis) 
anos, com base na Resolução nº 21/2014 do Conselho Munici-
pal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA); e) possibilitar o convívio saudável e pacífico entre 
a população dos territórios através de ações que propiciem a 
oferta de opções de práticas esportivas, acesso ao lazer e a 
fruição, produção e formação cultural e artística dos grupos 
geracionais; f) avançar no sentido de assegurar atendimento 
numa perspectiva intersetorial, aos grupos vulneráveis e/ou 
especiais, buscando principalmente capacitá-los e inseri-los no 
mercado de trabalho como forma legítima de emancipação 
socioeconômica; g) fortalecer o Programa Integrado de Políti-
cas Públicas de Juventude (PIPPJ), dando visibilidade aos 
projetos como: os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e 
Esporte de Fortaleza – Rede CUCA, e os Centros Urbanos de 
Artes Unificados (CEUs) consolidando uma rede de proteção e 
oportunidade para a juventude fortalezense e, consequente-
mente, minimizar a vulnerabilidade social desse grupo, princi-
palmente no enfretamento às drogas; h) implantar bibliotecas, 
como espaço de produção de conhecimento, nas unidades 
escolares municipais, garantindo a presença de profissional 
bibliotecário. II — quanto ao crescimento sustentável: a) fomen-
tar atividades que se prestam ao apoio a micros e pequenos 
empreendedores, por meio da execução do Programa de            
Empreendedorismo Sustentável, com ações de facilitação do 
acesso ao crédito, da capacitação técnica e gerencial, apoio à 
comercialização para a formalização do empreendedor; aliada 
a esta prioridade, nortear a atração de novos empreendimentos 
e a ampliação e modernização dos já existentes; b) compatibili-
zar o desenvolvimento turístico com a sustentabilidade social, 
ambiental, cultural e econômica, por meio da continuidade do 
Projeto “Fortaleza Cidade com Futuro” e o Programa PROVA-
TUR, referidos programas visam principalmente à implementa-
ção dos projetos: Novo Serviluz, Bases de Segurança Cidadã 
com carro, moto e câmera de monitoramento, Requalificação 
do Centro Histórico de Fortaleza, Praça Portugal e Nova Beira 
Mar; c) prover a cidade de melhores condições sanitárias e 
ambientais, com ações de saneamento, de recuperação e 
preservação do meio ambiente natural, em especial por meio 
do Programa Municipal de Drenagem Urbana (DRENURB) e do 
Programa de Ações para Gestão de Resíduos Sólidos de Forta-
leza; d) promover a qualidade urbano-ambiental da cidade, 
gerando a distribuição espacial de oportunidades urbanas de 
maneira justa e acessível, para isso: restaurar a urbanidade, 
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