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 Art. 9º - Constituem receitas do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), além de outras que 
venham a ser instituídas: I — valores em dinheiro correspon-
dentes à Outorga Onerosa do Direito de Construir acima do 
índice de aproveitamento máximo da respectiva zona; II — 
valores em dinheiro correspondentes à venda de títulos consis-
tentes em Certificados de Potencial Adicional de Construção 
(CEPACs) oriundos de operações urbanas consorciadas; III — 
60% (sessenta por cento) da receita proveniente da aplicação 
de multas decorrentes de infrações à legislação urbanística 
arrecadadas através da Agência de Fiscalização de Fortaleza 
(AGEFIS); IV — receita proveniente da aplicação de multas 
decorrentes de infrações à legislação urbanística arrecadadas 
através do Município de Fortaleza; V — valores em dinheiro 
resultantes da venda, pelo Município, de áreas remanescentes 
de desapropriação efetuada para a realização de operações 
urbanas consorciadas; VI — rendas provenientes de aplicações 
de seus próprios recursos; VII — outras receitas a ele destina-
das. Art. 10 - Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (FUNDURB) poderão ser aplicados: I — na 
execução de projetos que visem à implantação e ao desenvol-
vimento de políticas públicas urbanísticas; II — na execução de 
programas de manutenção e conservação urbanística; III — na 
execução de programas e projetos decorrentes da Lei Com-
plementar nº 0062, de 02 de fevereiro de 2009; IV — na execu-
ção de programas de urbanização e de obras de infraestrutura 
nas zonas adensadas com carência de serviços; V — na exe-
cução de programas de cunho social prioritariamente voltados 
para as regiões mais carentes do município; VI — na execução 
de projetos e obras pertinentes e operações urbanas consorci-
adas, inclusive indenizações por desapropriações. § 1º - Até 
2% (dois por cento) da arrecadação do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) poderão ser destinados 
para custear despesas de custeio e de investimento da Secre-
taria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). § 2º - 
Nos casos em que o aporte de receitas vinculadas a operações 
urbanas consorciadas ocorram posteriormente à realização da 
despesa, e esta houver sido custeada por recursos do Tesouro 
Municipal, os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (FUNDURB) poderão ser utilizados para o ressarcimen-
to das referidas despesas. § 3º - Os recursos decorrentes de 
operações urbanas consorciadas, quando superiores ao inves-
timento previsto, deverão ser aplicados exclusivamente na 
própria operação urbana consorciada, consoante dispõe o § 1º 
do art. 33 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. § 
4º - Os programas, projetos e atividades financiados com re-
cursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano      
(FUNDURB) poderão ter suas dotações orçamentárias consig-
nadas nos órgãos e entidades executoras integrantes do Poder 
Executivo Municipal, com fonte de recurso identificada por 
código próprio denominado “Recursos Provenientes do         
FUNDURB”. § 5º - As despesas relativas ao ressarcimento de 
valores recolhidos indevidamente ao Fundo Municipal de De-
senvolvimento Urbano (FUNDURB) serão suportadas pelos 
recursos do próprio Fundo.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 Art. 11 - Ficam criados os seguintes cargos em 
comissão: 1 (um) cargo de Coordenador, simbologia DNS-3; 2 
(dois) cargos de Assistente Técnico, simbologia DAS-1; e 1 
(um) cargo de Auxiliar Técnico, simbologia DAS-2. Parágrafo 
Único - Para dar suporte à criação dos cargos de que trata o 
parágrafo anterior, ficam extintas as funções de Coordenador 
Executivo, Assistente Técnico I, Assistente Técnico II, com 
remuneração equivalente, respectivamente, às simbologias 
DNS-3, DAS-1 e DAS-2, previstas no § 3º do art. 5º da Lei nº 
7.909, de 17 de junho de 1996, acrescido pela Lei nº 10.074, 
de 28 de junho de 2013. Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo 
regulamentará o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(FUNDURB) no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a con-
tar da publicação desta Lei Complementar. Art. 13 - Aplica-se 
ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), 

no que couber, o disposto na Lei Federal nº 4.320/64. Art. 14 - 
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica-
ção. Art. 15 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em 
especial as Leis nº 7.909, de 17 de junho de 1996, 10.074, de 
28 de junho de 2013, e 10.280, de 19 de dezembro de 2014. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 
de dezembro de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0212,  
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 
Altera a Lei Complementar nº 
0169/2014, que dispõe sobre a 
gestão democrática e participa-
tiva da rede pública municipal 
de ensino de Fortaleza, institui 
o Programa Municipal de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (PMDE), modifica o 
Estatuto do Magistério de For-
taleza e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER A CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 
1º - O art. 89 da Lei Complementar nº 0169, de 12 de setembro 
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 89. A 
Gratificação de Permanência em Serviço será devida a todos 
os servidores do Núcleo de Atividades Específicas da Educa-
ção que: I – estejam lotados no Sistema Municipal de Ensino 
de Fortaleza em ambiente diverso ao da escola; II – estejam 
exercendo cargo em comissão no âmbito do Sistema Municipal 
de Ensino de Fortaleza; III – tenham sido colocados à disposi-
ção do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Go-
verno, da Secretaria Municipal das Finanças, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Controla-
doria Geral do Município, da Procuradoria Geral do Município e 
do Instituto de Planejamento de Fortaleza. § 1º - Os servidores 
cedidos ou colocados à disposição da administração pública 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não farão jus à Gratificação de Permanência 
em Serviço, salvo na hipótese prevista no inciso III deste artigo. 
§ 2º - Para custeio da Gratificação de Permanência em Serviço 
a que se refere este artigo serão observadas a Lei Federal nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que 
trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga 
dispositivos das Leis nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 
10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 
2004, e dá outras providências, bem como a Lei Federal n. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretri-
zes, e bases da educação nacional. Art. 2º - Esta Lei Comple-
mentar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos financeiros a partir da publicação da Lei Complementar 
nº 0169, de 12 de setembro de 2014, revogando-se disposi-
ções em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2015. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0213,  
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Institui o Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários do Município 
de Fortaleza para os servidores 
públicos ocupantes dos cargos 
de Agente de Combate às En-
demias e Agente Comunitário 
de Saúde e dá outras provi-
dências. 
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