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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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