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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.537, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016. 
 

Dispõe sobre a criação da Área 
de Relevante Interesse  Ecoló-
gico (ARIE) Prof. Abreu Matos 
e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica criada, por esta Lei, com fundamento nos arts. 16, 
22 e as demais disposições da Lei Federal n. 9.985, de 18 de 
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), bem como ainda na Resolução nº 12, de 
14 de setembro de 1989, do Conselho Nacional do Meio Ambi-
ente (CONAMA), a Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE) Prof. Abreu Matos, situada no bairro Cambeba, com a 
finalidade de manter o ecossistema e o geossistema de impor-
tância local que ali ocorrem, bem como regular o uso admissí-
vel dessa área, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza e com os objetivos especiais de: I — 
conservar o sistema natural existente nessa área do bairro 
Cambeba, caracterizado pela ocorrência de vegetação de cer-
rado; II — mitigar o processo de desmatamento descontrolado 
que há décadas castiga nossa cidade, buscando mitigar tam-
bém o aumento da temperatura na nossa cidade; III — prover à 
população de Fortaleza um espaço natural para pesquisas, 
estudos, lazer, contemplação e contato com a natureza. Art. 2º 
- A ARIE Prof. Abreu Matos, representada no ANEXO ÚNICO 
desta Lei, tem área total de 188.371,5m² e delimitações con-
forme as seguintes coordenadas: P01: X=557259.467 Y-
9580106.045; P02: X=557350.262 Y=9580114.161; P03: 
X=557466.878 Y=9580081.709; P04: X=557424.559 
Y=9579926.426; P05: X=557325.396 Y=9579961.693; P06: 
X=557294.117 Y=9579820.943; P07: X=557057.740 
Y=9579850.950; P08: X=557087.981 Y=9580049.139; P09; 
X=556817.018 Y=9580081.246; P10: X=556851.039 
Y=9580363.343; P11: X=556915.580 Y=9580355.816; P12: 
X=556999.734 Y=9580354.492; P13: X=557000.305 
Y=9580294.238 e P14: X=557276.441 Y=9580293.317. Art. 3º 
- Na ARIE Prof. Abreu Matos, ficam proibidos usos, ocupações 
e atividades que impliquem a destruição de suas característi-
cas naturais, tais como construção de vias, edifícios, equipa-
mentos urbanos e outras estruturas inadequadas que possam 
pôr em risco a permeabilidade do solo ou a rede de drenagem 
superficial, a conservação do ecossistema e do geossistema, a 
proteção especial da biota, localmente rara, e a harmonia da 
paisagem natural (cf. art. 1º da Resolução CONAMA 12/89). 
Art. 4º - São permitidas na ARIE atividades voltadas para o uso 
sustentável da área, a serem definidas em seu Plano de Mane-
jo, de forma a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
renováveis, bem como dos processos geomorfológicos, hídri-
cos, sedimentológicos e ecológicos, mantendo a biodiversidade 
e os demais atributos naturais, de forma socialmente justa e 
economicamente viável (art. 2º, inciso XI, da Lei n 9.985/2000). 
§ 1º - Tais usos podem compreender atividades científicas, 
didáticas e experimentais, devidamente autorizadas, bem como 
o turismo ecológico, o lazer sustentável, e a atividade contem-

plativa. § 2º - O Plano de Manejo deve abranger toda a área da 
ARIE e sua zona de amortecimento, devendo ser assegurada a 
mais ampla participação popular quando de sua elaboração, 
atualização e implementação. Art. 5º - Quando da implantação 
e gestão da ARIE Prof. Abreu Matos, serão adotadas, entre 
outras, as seguintes medidas: I — elaboração do Plano de 
Manejo, com zoneamento ecológico-econômico, definindo as 
atividades a serem permitidas, incentivadas ou proibidas em 
cada zona da ARIE; II — utilização dos instrumentos legais e 
dos incentivos financeiros governamentais para assegurar a 
proteção da biota, a recuperação dos corpos hídricos, o uso 
racional do solo, e outras medidas referentes à salvaguarda 
dos recursos ambientais da ARIE Prof. Abreu Matos; III — 
aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o 
exercício de atividades causadoras de degradação da qualida-
de ambiental; IV — divulgação das medidas previstas nesta 
Lei, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a 
ARIE e suas finalidades; V — promoção de programas especí-
ficos de educação ambiental. Art. 6º - A ARIE Prof. Abreu Matos 
disporá de um conselho gestor de composição paritária, com 
representação dos entes federados, das universidades e da 
sociedade civil organizada, para apoiar a implementação das 
atividades de administração e a elaboração do zoneamento 
ecológico-econômico e do Plano de Manejo. Parágrafo Único -  
O Conselho Gestor será presidido pelo representante da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos. Art. 7º - Até a com-
pleta implementação da ARIE Prof. Abreu Matos, o Poder Pú-
blico Municipal decretará limitações administrativas provisórias 
ao exercício de ocupações, atividades e empreendimentos 
efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambien-
tal em toda a sua área, em conformidade com o disposto no art. 
3o desta Lei. Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 09 de setem-
bro de 2016. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEI-
TO MUNICIPAL DE FORTALEZA. (REPUBLICADA POR IN-
CORREÇÃO). 

*** *** *** 

LEI Nº 10.550, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.  

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar emprés-
timo e garantir financiamento 
com a Agência Francesa de 
Desenvolvimento (AFD), com 
garantia da União, para finan-
ciamento de obras no âmbito 
do Programa de Infraestrutura 
em Educação e Saneamento 
de Fortaleza, e dá outras provi-
dências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contra-
tar, com a garantia da União, empréstimo externo junto à   
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), até o limite de               
€ 90.000.000,00 (noventa milhões de euros) correspondentes, 
em euro de 16 de novembro de 2016, a uma taxa de R$ 3,65, a 
R$ 328.500.000,00 (trezentos e vinte e oito milhões e quinhen-
tos mil reais). § 1º - Os recursos oriundos dessa operação de 
crédito serão destinados a um conjunto de ações que visam ao 
desenvolvimento social e urbano do município de Fortaleza, 
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abrangendo diretamente 3 (três) vertentes críticas: Educação, 
através da construção de escolas de tempo integral, centros de 
educação infantil e unidades de educação esportiva; Sanea-
mento Básico, através de serviços de drenagem, terraplena-
gem, pavimentação, rede de abastecimento de água e rede de 
esgotamento sanitário, e Mobilidade Urbana, com a implanta-
ção de corredor exclusivo de transporte público padrão BRT 
(Bus Rapid Transit ou em português, VLP – Veículo Leve sobre 
Pneus). § 2º - A operação de crédito de que trata o caput deste 
artigo será processada nos termos da Resolução nº 43, de 21 
de dezembro de 2001, do Senado Federal, e das demais nor-
mas de regência. Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de 
repartição constitucional previstas nos arts. 158 e 159, com-
plementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156 
da Constituição Federal, nos termos do § 4º do art. 167, bem 
como outras garantias em direito admitidas. Parágrafo Único - 
Caso haja insuficiência de parte dos depósitos bancários ne-
cessários para a quitação dos encargos contratuais e/ou na 
hipótese de extinção das receitas, a garantia será sub-rogada 
sobre os fundos ou impostos que venham a substituí-las, du-
rante o prazo de vigência do contrato de operação de crédito 
autorizado por esta Lei. Art. 3º - A operação de crédito externo 
autorizada por esta Lei terá suas condições de prazo, encargos 
financeiros e variação cambial definidos a partir das normas 
estabelecidas pela Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD) e pelas autoridades monetárias nacionais. Art. 4º - Fica o 
Poder Executivo autorizado a: I — abrir, em qualquer época, os 
créditos adicionais destinados à aplicação dos recursos de que 
trata esta Lei, inclusive os valores necessários ao atendimento 
da contrapartida; II — firmar contratos aditivos, convênios e 
acordos necessários à implementação do referido programa. 
Art. 5º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais 
e plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser 
estabelecidos para a execução dos empreendimentos e para o 
financiamento, dotações suficientes aos investimentos e paga-
mentos das parcelas de amortização e encargos financeiros 
decorrentes do financiamento, bem como os valores de contra-
partida de recursos próprios nos empreendimentos. Art. 6º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2016.               
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI -
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.554, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

Estima a Receita e fixa a            
Despesa do Município para o 
exercício financeiro de 2017. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município 
para o exercício financeiro de 2017 no montante de                            
R$ 7.597.930.224,00 (sete bilhões, quinhentos e noventa e 
sete milhões, novecentos e trinta mil e duzentos e vinte e qua-
tro reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos 
termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil, art. 173, III, da Lei Orgânica do Município de 
Fortaleza e da Lei Municipal nº 10.471, de 09 de junho de 
2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017: I – o Orça-
mento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indire-
ta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Públi-
co; II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas 
as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indire-
ta a ele vinculados; III – o Orçamento de Investimentos das 
Empresas em que o Município detém a maioria do capital social 
com direito a voto. 

CAPÍTULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS, DA SEGURIDADE SOCIAL E 

DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS 
 

SEÇÃO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 

 Art. 2º - A Receita total foi estimada em                       
R$ 7.597.930.224,00 para os Orçamentos Fiscal e da Seguri-
dade Social e no Orçamento de Investimento das Empresas, 
assim distribuída: 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$ 1,00) 

1. RECEITA DO TESOURO 7.022.414.409 

 

SEGOV 


