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demais disposições legais vigentes, concernentes à exploração 
pretendida pelo beneficiário. 
 

CAPÍTULO II 
DA RESOLUÇÃO 

 
 Art. 10 - Resolver-se-á a Concessão de Direito 
Real de Uso - CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins 
de Moradia - CUEM, quando ocorrer 1 (uma) das hipóteses 
seguintes: I - abandono do imóvel por mais de 90 (noventa) 
dias, ocorrido após efetiva ocupação do concessionário; II - nos 
casos de desvio de finalidade do imóvel identificado no termo 
de concessão, sem anuência expressa da concedente; III - nos 
casos de venda, promessa de venda, doação, arrendamento, 
locação e cessão, a qualquer título, sem anuência expressa da 
concedente; IV - quando, em tempo obrigatoriamente fixado no 
termo, o concessionário não houver dado à área a destinação 
prevista; V - quando ocorrer descumprimento de cláusula pre-
vista no Termo Administrativo de Concessão; VI - inadimplên-
cia, que terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias da contrapres-
tação pecuniária, nos casos em que a concessão for onerosa. 
§ 1º Nos casos no inciso I deste artigo, a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza poderá, mediante procedimento administrativo, 
retomar a posse direta do imóvel abandonado, notificando o 
concessionário, inclusive por edital, e abrindo prazo não inferior 
a 10 (dez) dias para apresentação de defesa, a contar do mo-
mento da efetiva notificação ou publicação. § 2º Salvo o dispos-
to no § 1º deste artigo, nos casos de resolução da concessão 
de que esta Lei trata, a concedente notificará e abrirá prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias para que o concessionário ou 
aquele que estiver no usufruto do imóvel apresente defesa 
administrativa. § 3º Resolvida a concessão, o imóvel concedido 
nos termos desta Lei, bem como as benfeitorias porventura 
realizadas no imóvel no prazo da concessão, reverter-se-ão ao 
patrimônio do Município. 
 

CAPÍTULO III 
DA TRANSFERÊNCIA 

 
 Art. 11 - A Concessão de Direito Real de Uso ou 
Concessão Especial para Fins de Moradia - CUEM, salvo dis-
posição em contrário, transfere-se por ato “inter vivos”, por 
sucessão legítima ou testamentária. Parágrafo único. A transfe-
rência “inter vivos” do Direito Real de Uso deverá contar com 
expressa anuência da concedente. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Art. 12 - A administração dos cadastros, o contro-
le da emissão, o registro, a transferência e a resolução dos 
termos de concessão caberão à Secretaria Municipal do De-
senvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR). Pará-
grafo único. A HABITAFOR manterá cadastro atualizado dos 
beneficiários contemplados, tanto com o Termo de Permissão 
de Uso quanto com o Termo de Concessão regulamentado por 
lei específica. Art. 13 - Todos os beneficiários de unidades 
habitacionais ou de uso comercial, anteriores à publicação 
desta Lei, que não possuam documentação hábil à regulariza-
ção do seu domínio, poderão, através da interveniência direta 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, buscar regularizar nos 
moldes do previsto na presente Lei. Parágrafo único. Os casos 
alcançados pelo caput deverão ser apreciados pelo Conselho 
Municipal de Habitação, respeitadas as competências previstas 
na Lei Complementar Municipal nº 176, de 19 de dezembro de 
2014. Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogada a Lei nº 9.294, de 29 de outubro de 2007, e as 
demais disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de novembro de 2017. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 010.640, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Dispõe sobre a alteração do 
bem que especifica, desafetan-
do-o de uso comum do povo e 
afetando-o ao uso especial. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O imóvel público municipal constituído por parte de 
bem de uso comum do povo (área verde), oriundo de desapro-
priação da quadra 07 do Loteamento Parque Jardim União, 
objeto da matrícula nº 1.867 do 2º Cartório de Registro de Imó-
veis, cadastrado no patrimônio da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) sob o nº 219, da 
Secretaria Regional IV (SER IV), situado na Avenida Lauro 
Vieira Chaves, bairro Aeroporto, Loteamento Parque Jardim 
União, com área total de 3.201,00m² (três mil, duzentos e um 
mil metros quadrados), tendo a seguinte descrição: ao norte, 
por onde mede 48,50m em um segmento de reta, com início no 
vértice P1 (X=552356.7246;Y-9583034.0636) com ângulo in-
terno de 90°00’00” e término no vértice P2, de sentido oeste–
leste e limita-se com a Avenida Lauro Vieira Chaves, antes rua 
sem denominação oficial; ao leste, por onde mede 66,00m em 
um segmento de reta, com início no vértice P2 com um ângulo 
interno de 90°00’00” e término no vértice P3, de sentido norte–
sul e limita-se com a área remanescente dos lotes 7 e 20 da 
quadra 07 do Loteamento Parque Jardim União, registrada sob 
a matricula nº 1.867 do 2º Cartório de Registro de Imóveis; ao 
sul, por onde mede 48,50m em um segmento de reta, com 
início no vértice P3 com ângulo interno de 90°00’00” e término 
no vértice P4, de sentido leste–oeste e limita-se com a Rua 
José Vieira, antes rua sem denominação oficial; ao oeste, por 
onde mede 66,00m em um segmento de reta, com início no 
vértice P4 com um ângulo interno de 90°00’00” e término no 
vértice P1, de sentido sul–norte e limita-se com área remanes-
cente dos lotes 3 e 16 da quadra 07 do Loteamento Parque 
Jardim União, fica desafetado do uso comum do povo. Art. 2º - 
O imóvel descrito no art. 1º desta Lei fica afetado ao uso espe-
cial, constituindo-se em área de uso institucional, destinando-se 
à construção de equipamento educacional, centro de educação 
infantil – CEI, tendo como gestora a Secretaria Municipal da 
Educação. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de     
novembro de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 010.641, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Dispõe sobre a alteração do 
bem que especifica, desafetan-
do-o de uso comum do povo e 
afetando-o ao uso especial. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica desafetada do patrimônio público municipal parte 
da área institucional originária do Loteamento 08 de Setembro, 
localizado na Avenida Silas Munguba, s/n, Dias Macêdo, tom-
bada na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SEPOG) sob o nº 9500000714, aprovado neste Muni-
cípio e registrado sob a matrícula nº 67.724 da 2º Zona do 
Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza, com área de 
1.500,00m² (mil e quinhentos metros quadrados), limitando-se 
ao norte com o remanescente da Área Institucional do Lotea-
mento 08 de Setembro, por onde mede 49,05m; ao sul, com a 
Avenida Dr. Silas Munguba, por onde mede 40,27m; ao leste, 
com a Rua Seis, por onde mede 33, 61m; ao oeste, com terre-
nos de propriedade de terceiros, por onde mede 34,23m. Art. 2º 
- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a con-
ceder o uso da área mencionada no art. 1º desta Lei, mediante 
celebração de contrato de concessão de uso, com a interveni-
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