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permanente, com acervos abertos ao público e destinados a 
coletar, estudar, pesquisar, conservar, expor, divulgar os 
testemunhos e os bens materiais e imateriais do ser humano e 
de seu ambiente, com objetivos culturais, educacionais, 
científicos e de lazer. Art. 3º - São órgãos integrados ao 
Sistema de Museus de Fortaleza – SIMFOR: I — as unidades 
museológicas vinculadas à Secretaria Municipal da Cultura de 
Fortaleza – SECULTFOR, bem como os museus públicos ou 
privados, localizados no município de Fortaleza, que queiram 
se integrar no Sistema mediante inscrição por Termo de 
Adesão com a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza – 
SECULTFOR; II — os Sistemas e Redes de Museus no âmbito 
do município; III — as organizações sociais, os museus 
comunitários, os ecomuseus e os grupos étnico-culturais que 
mantenham ou estejam desenvolvendo processos 
museológicos; IV — as instituições educativas formais e não 
formais que mantenham cursos relativos ao campo 
museológico e de preservação de acervos e bens culturais; V 
— outras entidades organizadas vinculadas ao setor 
museológico. Art. 4º - O Sistema de Museus de Fortaleza – 
SIMFOR tem por objetivos: I — promover a articulação e a 
troca de experiências entre os museus existentes no município, 
respeitando sua autonomia jurídico-administrativa, cultural e 
técnico-científica; II — encaminhar o debate sobre o papel e a 
função dos museus junto às comunidades em que atuam, 
possibilitando a consequente avaliação do desenvolvimento de 
suas atividades; III — propor ações e proporcionar o 
desenvolvimento de programas de formação, incremento, 
melhoria e atualização de recursos humanos a serem 
desenvolvidos nas unidades de museus filiadas ao Sistema de 
Museus de Fortaleza –SIMFOR, visando ao aprimoramento do 
desempenho da gestão dos museus, bem como a melhoria dos 
serviços prestados à sociedade; IV — propor e garantir, 
anualmente, provimento de recursos, financiamento, dentre 
outras formas de fomento, destinados à área museológica em 
Fortaleza; V — promover o intercâmbio entre as unidades 
museológicas do Sistema de Museus de Fortaleza – SIMFOR e 
com as entidades estaduais, nacionais ou internacionais, 
capazes de contribuir para a viabilização dos projetos das 
instituições filiadas ao SIMFOR; VI — estabelecer e divulgar 
padrões e procedimentos que sirvam de orientação e 
parâmetro para a eficiência das unidades museológicas; VII — 
identificar e qualificar unidades museológicas para atuarem 
como polos de referência nas comunidades e territórios; VIII — 
implementar o Cadastro Municipal de Museus, visando à 
produção de conhecimentos e informações sobre a realidade 
museológica de Fortaleza; IX — estimular propostas de 
realização de atividades culturais, educativas e de educação 
para o patrimônio dos museus junto às comunidades e às 
instituições de ensino; X — fomentar a criação e difusão dos 
programas e projetos desenvolvidos pelas unidades 
museológicas integrantes do SIMFOR, assim como as políticas 
públicas municipais criadas para esse âmbito, avaliando, 
discutindo e divulgando os resultados; XI — estimular projetos 
e ações voltados para o fortalecimento da educação para o 
patrimônio e o turismo na cidade de Fortaleza. Art. 5º - O 
Sistema de Museus de Fortaleza – SIMFOR será constituído 
por: I — o Conselho Gestor do Sistema de Museus de 
Fortaleza; II — a Gerência do Sistema de Museus de Fortaleza. 
Art. 6º - O Conselho Gestor tem caráter consultivo e 
deliberativo, cabendo-lhe a proposição de diretrizes e ações 
para o desenvolvimento e fiscalização de políticas públicas 
para a área de museus em Fortaleza. Art. 7º - À Gerência do 
Sistema de Museus de Fortaleza compete, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei de criação do Sistema, a 
direção dos trabalhos organizacionais e dos serviços 
administrativos do Sistema. Art. 8º - O Conselho Gestor do 
Sistema de Museus de Fortaleza será composto de: I — pelo 
Coordenador de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria 
Municipal da Cultura de Fortaleza; II — por um representante 
da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza; III — por um 
representante da Secretaria Municipal da Educação; IV — por 
um representante do Sistema Estadual de Museus do Ceará; V 
— por um representante de organismos financiadores, de 

caráter público, sejam empresas públicas, de economia mista 
e/ou fundações; VI — por um representante da Rede de 
Educadores de Museus; VII — por um representante de 
entidades de direito privado, sem fins lucrativos, vinculadas às 
unidades museológicas; VIII — por um representante da Rede 
Cearense de Museus Comunitários; IX — por dois 
representantes eleitos no Fórum Municipal de Museus. Art. 9º - 
O Conselho Gestor do Sistema reunir-se-á, em caráter 
ordinário, semestralmente, e, extraordinariamente, por 
convocação da Gerência do Sistema ou por 1/3 (um terço) de 
seus membros. Art. 10. A Gerência do Sistema será presidida 
pelo Coordenador de Patrimônio Histórico e Cultural, da 
Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, ou representante 
nomeado pelo mesmo, sendo constituída por mais dois 
representantes indicados pelo Conselho Gestor do Sistema, 
dentre seus membros. Art. 11 - A participação como membro do 
Conselho Gestor e da Gerência do Sistema não será 
remunerada, sendo considerada como de relevante serviço 
público. Art. 12 - Poderão ser constituídos, no âmbito do 
Sistema de Museus de Fortaleza – SIMFOR, grupos temáticos, 
de caráter permanente e/ou temporário, destinado ao estudo e 
elaboração de propostas sobre temas específicos, conforme 
deliberação do Conselho Gestor. Art. 13 - Todos os 
procedimentos da Gerência do Sistema e Conselho Gestor 
pautar-se-ão pelos princípios constitucionais norteadores da 
Administração Pública, principalmente os constantes do art. 37 
da Constituição Federal. Art. 14 - A Secretaria Municipal da 
Cultura de Fortaleza – SECULTFOR garantirá as condições de 
infraestrutura e funcionamento do Sistema de Museus de 
Fortaleza – SIMFOR. Art. 15 - O Sistema de Museus de 
Fortaleza – SIMFOR será resultado de ação intersetorial com a 
Secretaria Municipal da Educação (SME) e a Secretaria 
Municipal do Turismo de Fortaleza (SETFOR), no que couber, 
para o exercício de suas atividades. Parágrafo Único - A 
Secretaria Municipal da Educação implementará programa 
regular e sistemático de visitação à Rede de Museus integrante 
do Sistema de Museus de Fortaleza, para alunos da rede 
municipal de ensino. Art. 16 - São recursos destinados ao 
Sistema de Museus de Fortaleza – SIMFOR: I — provenientes 
do Fundo Municipal de Cultura; II — as receitas provenientes 
de dotação orçamentária; III — as subvenções, auxílios, 
contribuições, doações e legados de qualquer fonte lícita; IV — 
as transferências decorrentes de convênios, acordos e 
congêneres. Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de 
novembro de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 0225,                                                                 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
Dispõe sobre a criação da Uni-
dade de Coordenação do Pro-
grama Fortaleza Cidade com 
Futuro e dá outras providên-
cias. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: Art. 1º - Fica criada a comissão 
denominada Unidade de Coordenação do Programa Fortaleza 
Cidade com Futuro (UCP Fortaleza Cidade com Futuro), 
vinculada ao Gabinete do Prefeito, e composta de 14 
(quatorze) membros, sendo: I — um Coordenador Geral; II — 
um Coordenador Jurídico; III — um Coordenador 
Administrativo; IV — um Coordenador Financeiro; V — um 
Coordenador de Promoção do Programa; VI — um 
Coordenador de Infraestrutura e Gestão Ambiental; VII — um 
Coordenador de Arquitetura e Urbanismo; VIII — um 
Coordenador de Transformação Produtiva e Social; IX — seis 
Assessores. Art. 2º - Compete à Unidade de Coordenação do 
Programa Fortaleza Cidade com Futuro (UCP Fortaleza Cidade 
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com Futuro): I — atender às demandas de planejamento, 
acompanhamento e controle dos projetos contemplados na 
Matriz de Responsabilidades do Programa Fortaleza Cidade 
com Futuro; II — elaborar, coordenar e supervisionar os 
projetos do Programa Fortaleza Cidade com Futuro; III — 
administrar os recursos financeiros e demais obrigações que 
forem estabelecidas no contrato firmado com o Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF), agente financiador 
do referido Programa; IV — exercer outras competências 
correlatas ou que lhe sejam delegadas, com a finalidade de 
garantir a execução eficiente do Programa Fortaleza Cidade 
com Futuro. Art. 3º - Ficam criados os cargos de provimento 
em comissão relacionados no Anexo Único desta Lei 
Complementar, nas quantidades e símbolos ali previstos. § 1º - 
Os cargos de provimento em comissão criados pela presente 
Lei Complementar terão validade equivalente à duração do 
Programa, extinguindo-se, automaticamente, após a conclusão 
da prestação de contas do Programa Fortaleza Cidade com 
Futuro, podendo ser prorrogado, por Decreto do Chefe do 
Poder Executivo, no caso de ampliação, prorrogação ou 
renovação do Programa e do financiamento do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF). § 2º - A nomeação 
dos integrantes da Unidade de Coordenação do Programa 
Fortaleza Cidade com Futuro dar-se-á por ato do Chefe do 
Poder Executivo. Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei 
Complementar correrão por conta da dotação orçamentária do 
Gabinete do Prefeito, suplementadas se necessário. Parágrafo 
Único - As despesas a que se refere o caput deste artigo serão 
contabilizadas como contrapartida aos recursos advindos do 
Programa Fortaleza Cidade com Futuro. Art. 5º - Esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de 
novembro de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
 

ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE A LEI                                   
COMPLEMENTAR N° 0225, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Coordenador Geral DG–1 1 
Coordenador DNS–1 7 
Assessor DNS–2 6 

TOTAL 14 
*** *** *** 

LEI COMPLEMENTAR N° 0226,                                                                 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
Altera a Lei Complementar n° 
0205/15, que dispõe sobre 
concessão de incentivos fiscais 
para o desenvolvimento cultu-
ral, econômico, social e tecno-
lógico do Município de Fortale-
za e dá outras providências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: Art. 1º - O inciso I do § 3º do art. 5º, o § 2º 
do art. 10, os incisos I e II do parágrafo único do art. 14, os 
incisos I e II do art. 15, e o título da Tabela I do Anexo I da Lei 
Complementar nº 0205, de 24 de junho de 2015, passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º ..................................... 
§ 3º ................................................. I — pessoa em instalação: 
aquela formalmente constituída que não tenha iniciado suas 
atividades fins no território do Município de Fortaleza até a data 
do protocolo da solicitação do incentivo;” .................................... 
“Art. 10. ............................................ § 2º - Para as pessoas 
que vierem a se instalar no Município ou que estejam                        
em processo de revitalização, o incentivo será calculado em 
função da área construída utilizada pelo empreendimento, 
conforme disposto na Tabela IV do Anexo I desta 
Lei.”........................................................... “Art. 14. 

.................................................................. I — no primeiro ano, 
contado do mês seguinte à data do deferimento do pedido de 
benefícios fiscais, sujeito à comprovação a posteriori pelo                 
CAB das metas estabelecidas pela requerente; II — nos 
demais anos, pelo enquadramento aprovado pelo CAB                    
nas faixas das Tabelas I e II do Anexo I desta Lei, após aná-                
lise de relatório anual enviado pela pessoa 
beneficiada.”........................................... “Art. 15. 
................................................................... I — no primeiro ano, 
redução de 40% (quarenta por cento) na alíquota do ISSQN, 
contado do mês seguinte à data do deferimento do pedido de 
benefícios fiscais, sujeito à comprovação a posteriori pelo CAB 
das metas estabelecidas pela requerente; II — nos demais 
anos, em função da média aritmética do acréscimo anual do 
número de postos de trabalho e do acréscimo percentual da 
receita anual de prestação de serviços tributáveis pelo ISSQN, 
de acordo com o enquadramento aprovado pelo CAB,                       
nas faixas das Tabelas I e II do Anexo I desta Lei, após análise 
dos relatórios anuais enviados pela pessoa 
beneficiada.”................................................. “Anexo I 
................................................................. Tabela I – Acréscimo 
da Média Anual de Postos de Trabalho”. Art. 2º - Esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de 
novembro de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 0227,                                                              
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
Altera a Lei Complementar n° 
0153/13, que dispõe sobre 
concessão de incentivo fiscal 
do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) 
para a atividade de teleatendi-
mento. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: Art. 1º - O art. 5º da Lei Complementar nº 
0153, de 13 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 5º - Para usufruir do benefício fiscal de 
que trata esta Lei,a pessoa jurídica deverá requerer a sua 
aplicação ao Comitê de Avaliação de Benefícios (CAB), 
previsto nos arts. 38 e 39 da Lei Complementar nº 0205, de 24 
de junho de 2015, até o último dia útil do mês de janeiro do 
exercício seguinte àquele em que forem verificadas as 
condições, anexando ao pedido os documentos que façam 
prova do atendimento das condições, conforme estabelecido 
em regulamento.” .......................................................... Art. 2º - 
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de 
novembro de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 0228,                                                               
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
Altera a Lei Complementar n. 
0159, de 23 de dezembro de 
2013, que institui o Código Tri-
butário do Município de Forta-
leza, na forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE              
LEI COMPLEMENTAR: Art. 1º - O art. 76 da Lei Complementar 
nº 0159,de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar              
acrescido do § 3º, com a seguinte redação: “Art. 76 
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