




DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 13 DE NOVEMBRO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 4 
 
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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ência da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SEPOG), à Fundação do Rim – Amparo e Pesquisa 
em Enfermidades Renais e Metabólicas, Cnpj nº 
00.408.480/0001-24, entidade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, que tem como finalidade promover programas e 
projetos na área da saúde, mormente relacionados com doen-
ça renal crônica, com sede nesta capital na Rua Castro Medei-
ros, 55, Meireles, Fortaleza/Ce. Art. 3º - A concessão de uso da 
área descrita no art. 2º destinar-se-á à construção e instalação 
da sede da Fundação do Rim – Amparo e Pesquisa em Enfer-
midades Renais e Metabólicas, cujo principal objetivo é atender 
aos pacientes portadores de doença de rim, com foco na pre-
venção da doença renal crônica e outras finalidades afins. Art. 
4º - A concessão de uso autorizada por esta Lei será outorgada 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data do instrumento 
da respectiva outorga, renovável por iguais períodos consecuti-
vos, desde que haja interesse público na renovação da con-
cessão e permaneçam os objetivos mencionados no art. 3º. Art. 
5º - Esta concessão de uso tornar-se-á nula, independente de 
ato especial, em juízo ou fora dele, e sem direito à instituição 
concessionária de qualquer indenização ou retenção do imóvel, 
inclusive de edificações e benfeitorias realizadas, revertendo o 
bem ao patrimônio do Município de Fortaleza, se, ao empreen-
dimento, no todo ou em parte, vier a ser dado finalidade diversa 
da prevista no art. 2º desta Lei. Parágrafo único. Aplicar-se-á o 
disposto neste artigo se a instituição concessionária não iniciar 
no prazo de 2 (dois) anos, contado da data do instrumento de 
outorga desta concessão, a implantação dos equipamentos a 
que se destina. Art. 6º - Resolver-se-á a concessão de direito 
de uso quando ocorrer 1 (uma) das seguintes hipóteses: I - nos 
casos de desvio de finalidade; II - por transferência ou cessão a 
terceiros, a título gratuito ou oneroso; III - quando ocorrer ina-
dimplência de cláusula prevista no termo de concessão; IV - 
por expiração do prazo de vigência do instrumento da conces-
são; V - no caso de alteração dos objetivos assistenciais da 
instituição cessionária; VI - quando em tempo obrigatoriamente 
fixado no termo, o concessionário não houver dado à área a 
destinação prevista; VII - Em caso de superveniência de inte-
resse público; VIII - Nos demais casos previstos em lei. Pará-
grafo único. Ocorrida qualquer das hipóteses previstas no ca-
put do presente artigo, a Administração Pública Municipal noti-
ficará a interessada, dando-lhe um prazo de 30 (trinta) dias 
para desocupar o imóvel, independente de notificação judicial, 
sem direito de a instituição concessionária pleitear qualquer 
indenização ou retenção das benfeitorias existentes, indepen-
dentemente de quem as tenha feito ou financiado, se por dota-
ção pública ou em parceria ou convênio com a iniciativa privada 
ou com moradores, devendo reverterem em benefício do Muni-
cípio de Fortaleza todas as benfeitorias realizadas no imóvel 
concedido. Art. 7º - É vedado o fracionamento da área dada em 
concessão de uso sem prévia e expressa autorização do Con-
cedente. Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 06 de no-
vembro de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PRE-
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO N° 014.115 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 
Institui a Comissão de Acom-
panhamento de Combate às 
Arboviroses, vinculada à Secre-
taria Municipal da Saúde 
(SMS), para os fins que especí-
fica. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, incisos 
VI e XI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e CONSI-
DERANDO a necessidade de dar continuidade às ações de 
prevenção e de combate às arboviroses no Município de Forta-
leza. CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 6.794, 
art. 103, inciso XIII (Estatuto dos Servidores do Município de 

Fortaleza). DECRETA: Art. 1º - Fica instituída, no âmbito da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Comissão de Acom-
panhamento de Combate às Arboviroses com a finalidade de 
analisar a efetividade das ações do Comitê Intersetorial de 
Combate às Arboviroses no Município de Fortaleza, de forma a 
minimizar o impacto destas patologias na saúde da população 
do município. Art. 2º - A Comissão de Acompanhamento de 
Combate às Arboviroses será composta por 03 (três) membros, 
sendo 1 (um) Coordenador e 2 (dois) Assessores, fazendo jus a 
vantagem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 3.500,00 (três mil  
e quinhentos reais), respectivamente, pelo periodo de vigência 
da Comissão. Parágrafo Único - Os membros da Comissão 
serão designados por Ato do Chefe do Poder Executivo Munici-
pal, publicado no Diário Oficial do Município. Art. 3º - Compete 
à Comissão de Acompanhamento de Combate às Arboviroses: 
I - definir os indicadores de efetividade das ações do Comitê; II 
- monitorar os indicadores de resultado das ações do Comitê; 
III - propor ajustes na operacionalização das ações do Comitê, 
quanto à natureza das atividades e resultados alcançados, 
dentre outros aspectos. Art. 4º - O prazo de vigência da Comis-
são de Acompanhamento de Combate às Arboviroses será de 
120 (cento e vinte) dias, de 1º de novembro de 2017 a 28 de 
fevereiro de 2018. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor no dia 
1º de novembro de 2017, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 10 de novembro 
de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO 
DE FORTALEZA. Maria Christina Machado Publio - SECRE-
TÁRIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO - EM EXERCÍCIO. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 3175/2017 - GABPREF - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei 
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Muni-
cípio de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento 
de 02.01.1991, PAULO ERNESTO LIMA DE CASTRO, do 
cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO II, simbologia DAS-1, do(a) NÚCLEO BI-
OPSICOSSOCIAL, do(a) COORDENADORIA ADMINISTRA-
TIVO-FINANCEIRA, integrante da estrutura administrativa 
do(a) GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, a partir de 
01/11/2017. Roberto Claudio Rodrigues Bezerra - PREFEI-
TO DE FORTALEZA. Maria Christina Machado Publio - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO - EM EXERCÍCIO. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 3176/2017 - GABPREF - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei 
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do 
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - 
Suplemento de 02.01.1991, ANTÔNIO MÁRCIO ALMEIDA DA 
SILVA, do cargo em comissão de SUPORTE DE ATIVIDADES 
TÉCNICAS, simbologia DNI-1, do(a) INSPETORIA DE 
OPERAÇÕES ESPECIAIS, do(a) COORDENADORIA DE 
INSPETORIAS ESPECIALIZADAS, integrante da estrutura 
administrativa do(a) GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, a 
partir de 01/11/2017. Roberto Claudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO DE FORTALEZA. Maria Christina Machado 
Publio - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO - EM EXERCÍCIO. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 3177/2017 - GABPREF - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei 
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Muni-
cípio de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento 
de 02.01.1991, ANELISE BARBOSA DO VALE, do cargo em 
comissão de SUPORTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS, simbo-
logia DNI-1, do(a) INSPETORIA CIDADÃ II, do(a) COORDE-
NADORIA DAS INSPETORIAS CIDADÃS, integrante da estru-
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