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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N° 10.491, DE 15 DE JUNHO DE 2016. 
 
Altera a Lei n° 10.297, de 22 de 
dezembro de 2014, para incluir, 
como contragarantia à União, 
os recursos municipais a que 
se refere o § 3º do art. 159 da 
Constituição Federal e dá                
outras providências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O art. 2º da Lei n° 10.297, de 22 de dezembro de 2014, 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - Para a ga-
rantia da operação de crédito, de que trata o art. 1º desta Lei, o 
Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantia 
à garantia da União, em caráter irrevogável e irretratável, a 
modo “pro solvendo”, os recursos a que se referem os arts. 158 
e 159, inciso I, alínea “B” e § 3º, complementadas pelas recei-
tas tributárias estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4º, 
art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras ga-
rantias em direito admitidas.” (NR). Art. 2º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
23 de dezembro de 2014. Art. 3º - Ficam revogadas as disposi-
ções em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 15 de junho de 2016. Roberto Cláudio Ro-
drigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO Nº 13.826, DE 14 DE JUNHO DE 2016. 
 
Aprova o regulamento da Se-
cretaria Municipal do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
(SEPOG). 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 83, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSIDERANDO o que 
dispõe a Lei Complementar nº 176, de 19 de dezembro de 
2014. CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 13.560, de 
30 de março de 2015. DECRETA: 1º - Fica aprovado, na forma 
do Anexo Único deste Decreto, o Regulamento da Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, em 14 de junho de 2016. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. 
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 
 

ANEXO ÚNICO 
A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº 13.826, DE 

14 DE JUNHO DE 2016. 
REGULAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEPOG) 

TÍTULO I 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO (SEPOG) 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 

 Art. 1º. A Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SEPOG), oriunda da fusão da Secretaria 
de Administração do Município (SAM) e da Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Orçamento (SEPLA), nos termos da Lei 
Complementar 137/2013, de 08 de janeiro de 2013, com com-
petências gerais redefinidas nos termos da Lei Complementar 
nº 176, de 19 de dezembro de 2014 e reestruturada pelo            
Decreto nº 13.560, de 30 de março de 2015, constitui órgão da 
Administração Direta Municipal, regendo-se por este Regula-
mento, pelas normas internas e a legislação pertinente em 
vigor. 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA E DOS VALORES 

 Art. 2º. A Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SEPOG) tem como atribuição promover 
o planejamento, coordenar, articular, gerenciar e controlar as 
ações de gestão municipal, contribuindo para a qualidade da 
vida urbana, visando à efetividade e qualidade na prestação 
dos serviços públicos do Município, competindo-lhe: I - coorde-
nar os processos de planejamento, orçamento e gestão no 
âmbito da Administração Municipal; II - coordenar a elaboração 
e promover a gestão dos instrumentos de planejamento do 
Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e Lei Orçamentária Anual); III - apoiar a formulação 
de indicadores para o sistema de Gestão por Resultados e o 
monitoramento dos programas estratégicos municipais; IV - 
apoiar a avaliação das ações do Governo Municipal; V - pro-
mover o suporte para o monitoramento dos projetos do governo 
municipal; VI - definir políticas e coordenar os processos de 
suprimento, capacitação e gestão de pessoas; VII - coordenar 
a gestão do patrimônio do Município; VIII - definir políticas e 
coordenar a gestão da tecnologia da informação; IX - realizar a 
gestão das compras corporativas; X - coordenar o planejamen-
to, estabelecer critérios de seleção e monitorar a contratação 
de serviços de mão de obra terceirizada para o Município; XI - 
definir políticas e programas de capacitação continuada para 
servidores públicos do Município; XII - supervisionar a previ-
dência social e a assistência médica dos servidores municipais 
exercida pelo Instituto de Previdência do Município (IPM); XIII - 
promover a modernização administrativa da Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza por meio da adequação da sua organização 
administrativa e aperfeiçoamento dos processos; XIV - atuar na 
gestão fiscal e de resultados do Município; XV - desempenhar 
outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finali-
dades, bem como outras que lhe forem delegadas. Art. 3º - São 
valores da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SEPOG): I - compromisso com o cidadão; II - ética e 
transparência nas ações, III - efetividade, resolutividade e ino-
vação; IV - integração; V - competência e responsabilidade 
profissional; VI - reconhecimento e valorização do servidor; VII 
- qualidade no atendimento aos órgãos e entidades.  
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 


