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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N° 10.464, DE 20 DE ABRIL DE 2016. 
 
Declara de utilidade pública a 
Associação Comercial do          
Ceará – ACC. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação   
Comercial do Ceará – ACC, associação privada, entidade de 
fins não econômicos, com sede e foro na cidade de Fortaleza. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 20 de abril de 2016. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI N° 10.465, DE 20 DE ABRIL DE 2016. 
 

Altera a Lei n° 10.127, de 13 de 
junho de 2014, e estabelece a 
implantação da nova configura-
ção do sistema viário e áreas 
verdes destinadas às praças 
públicas no entorno da conflu-
ência entre a Avenida Santos 
Dumont e a Avenida Dom Luís 
e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica alterado o Anexo Único da Lei n° 10.217, de 13 de 
junho de 2014, passando a vigorar com a redação constante do 
Anexo Único desta Lei. Art. 2º - Fica estabelecida a implanta-
ção da nova configuração do sistema viário e áreas verdes 
destinadas às praças públicas no entorno da confluência entre 
a Avenida Santos Dumont e Avenida Dom Luís, conforme dis-
posto no Anexo Único desta Lei. Art. 3º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 20 de abril de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
 
ANEXO ÚNICO, DA LEI N° 10.465, DE 20 DE ABRIL DE 2016. 
 
 01. ÁREA ATUAL DA PRAÇA: ÁREA TOTAL 
EXISTENTE: Seis (6) áreas de forma geométrica irregular 
localizada no cruzamento da Av. Dom Luís com Av. Desem-
bargador Moreira, bairro Aldeota, dispostas em 6 (seis) seg-
mentos, conforme abaixo: 1º Segmento (Área de praça – área 
central): Um círculo de raio de 40,80m e área de 5.229,32m2 
com o ponto central PT-00, de coordenadas N=555810.34 e 
E=9587340.03 da Zona 24M e DATUM Sirgas2000. AO NOR-
TE, com círculo viário; AO SUL, com círculo viário; AO LESTE, 
com círculo viário; AO OESTE, com círculo viário. 2o Segmento 

(Área de praça - quadrante nordeste): partindo do ponto PT-00, 
citado no 1o Segmento, com um azimute de 36º29’11” e com 
distância de 50,84m encontra-se o ponto PT-01, início deste 
segmento; partindo do ponto PT-01, com um azimute de 
29º43’56”, numa curva com raio de 2,30m e desenvolvimento 
de 6,31m, chegando ao ponto PT-02; partindo do ponto PT-02 
com um ângulo interno de 102,54º, seguindo em direção ao 
leste, numa distância de 29,93m, chegando ao ponto PT-03; 
partindo do ponto PT-03, com um ângulo interno de 135,07º, 
seguindo em direção ao sul, numa curva com raio de 3,06m e 
desenvolvimento de 4,72m, chegando ao ponto PT-04; partindo 
do ponto PT-04 com um ângulo interno de 134,55º, seguindo 
em direção ao sul, numa distância de 30,65m, chegando ao 
ponto PT-05; partindo do ponto PT-05, com um ângulo interno 
de 102,74º, seguindo em direção ao oeste, numa curva com 
raio de 1,65m e desenvolvimento de 4,46m, chegando ao ponto 
PT-06; partindo do ponto PT-06, com um ângulo interno de 
123,22º, seguindo em direção ao norte, numa curva com raio 
de 51,24m e desenvolvimento de 44,20m, chegando ao ponto 
PT-01 onde iniciou a poligonal, com área total de 573,27m² e 
perímetro de 120,28m; extremando: AO NORTE, com alças de 
contorno; AO SUL, com círculo viário; AO LESTE, com alças de 
contorno; AO OESTE, com círculo viário. 3º Segmento (Área de 
praça - quadrante sudeste): partindo do ponto PT-00, citado no 
1º Segmento, com um azimute de 128º38’19” e com distância 
de 50,85m encontra-se o ponto PT-07, início deste segmento; 
partindo do ponto PT-07, com um azimute de 121º25’37”, numa 
curva com raio de 1,57m e desenvolvimento de 3,38m, che-
gando ao ponto PT-08; partindo do ponto PT-08 com um ângu-
lo interno de 103,30º, seguindo em direção ao sul, numa dis-
tância de 29,45m, chegando ao ponto PT-09; partindo do ponto 
PT-09, com um ângulo interno de 135,04º, seguindo em dire-
ção ao oeste, numa curva com raio de 4,08m e desenvolvimen-
to de 5,44m, chegando ao ponto PT-10; partindo do ponto PT-
10 com um ângulo interno de 135,03º, seguindo em direção ao 
oeste, numa distância de 29,83m, chegando ao ponto PT-11; 
partindo do ponto PT-11, com um ângulo interno de 104,96º, 
seguindo em direção ao norte, numa curva com raio de 1,53m 
e desenvolvimento de 4,21m, chegando ao ponto PT-12; par-
tindo do ponto PT-12, com um ângulo interno de 119,33º, se-
guindo em direção ao leste, numa curva com raio de 53,11m e 
desenvolvimento de 45,41m, chegando ao ponto PT-07 onde 
iniciou a poligonal, com área total de 523,22m2 e perímetro de 
117,71m; extremando: AO NORTE, com círculo viário; AO SUL, 
com alças de contorno; AO LESTE, com alças de contorno; AO 
OESTE, com círculo viário. 4º Segmento (Área de praça - qua-
drante sudoeste): partindo do ponto PT-00, citado no 1o Seg-
mento, com um azimute de 208º41’26” e com distância de 
51,42m encontra-se o ponto PT-13, início deste segmento; 
partindo do ponto PT-13, com um azimute de 203º57’21” numa 
curva com raio de 1,13m e desenvolvimento de 2,86m, che-
gando ao ponto PT-14; partindo do ponto PT-14 com um ângu-
lo interno de 94,35º. seguindo em direção ao oeste, numa dis-
tância de 39,94m, chegando ao ponto PT-15; partindo do ponto 
PT-15, com um ângulo interno de 132,35º, seguindo em dire-
ção ao norte, numa curva com raio de 3,41m e desenvolvimen-
to de 4,32m, chegando ao ponto PT-16; partindo do ponto PT-
16 com um ângulo interno de 139,37º, seguindo em direção ao 
norte, numa distância de 30,10m, chegando ao ponto PT-17; 
partindo do ponto PT-17, com um ângulo interno de 97,33º, 
seguindo em direção ao leste, numa curva com raio de 2,42m e 
desenvolvimento de 4,76m, chegando ao ponto PT-18, partindo 
do ponto PT-18, com um ângulo interno de 132,53º, seguindo

 


