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ANO LXIII FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2017 Nº 16.171

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N° 010.656, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Desafeta e autoriza o Poder 
Executivo a efetuar a conces-
são de uso de porção de área 
institucional remanescente do 
Loteamento Gleba 4S do Sítio 
Antônio Diogo à Mitra Arquidio-
cesana de Fortaleza e dá       
outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica desafetada do patrimônio público municipal a 
porção de 666,67m² (seiscentos e sessenta e seis metros e 
sessenta e sete centímetros quadrados) da área institucional 
oriunda do Loteamento Gleba 4S do Sítio Antônio Diogo, regis-
trada sob a matrícula nº 14.387 do Cartório de Registro de 
Imóveis da 5a Zona de Fortaleza, extremando e medindo: ao 
norte, por onde mede 33,55m e se limita com a Escola Munici-
pal Professora Maria Odinilra Cruz Moreira; ao leste, por onde 
mede 20,00m e se limita com a Escola Municipal Professora 
Maria Odinilra Cruz Moreira; ao sul, por onde mede 33,12m e 
se limita com o Centro de Educação Infantil Professora Maria 
Odinilra Cruz Moreira; ao oeste, por onde mede 20,00m e se 
limita com a Rua Vitória da Conquista (antes Rua 4). Parágrafo 
único. A área a ser concedida à Mitra Arquidiocesana de Forta-
leza é a fração de 666,67m² como dispõe o caput, ficando 
127,47m² (cento e vinte e sete metros e quarenta e sete centí-
metros quadrados) preservados para faixa de recuo em virtude 
do alinhamento do muro, ficando disponível para edificação do 
Salão Paroquial a área de 539,20m² (quinhentos e trinta e nove 
metros e vinte centímetros quadrados), conforme descrição do 
memorial descritivo, parte integrante do Processo Administrati-
vo P804370/2015. Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a conceder o uso da área mencionada no 
art. 1º desta Lei, mediante a celebração de contrato de conces-
são de uso, a título gratuito, com a interveniência da Secretaria 
do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, à Mitra Ar-
quidiocesana de Fortaleza, Associação Religiosa, inscrita no 
CNPJ nº 07.471.600/0001-87, com sede nesta capital, na Ave-
nida Dom Manuel, 03, Centro, CEP 60.060-090. Art. 3º - A área 
a ser concedida somente poderá ser utilizada para a constru-
ção do Salão Paroquial, para manutenção das atividades assis-
tenciais em benefício da comunidade, sem qualquer ônus para 
o Município de Fortaleza. § 1º É vedado o uso da área conce-
dida para outras finalidades, ainda que públicas, sem a autori-
zação legislativa do Município de Fortaleza. § 2º O Município 
de Fortaleza, proprietário do imóvel concedido, manterá a sua 
posse indireta sobre o bem, podendo retornar à sua posse 
direta na hipótese de ocorrer a superveniência de interesse 
público. § 3º Ocorrendo a descontinuidade do uso, independen-
temente do motivo, não poderá ser cobrada do Município de 
Fortaleza nenhuma indenização pelas benfeitorias realizadas 
em consequência da concessão autorizada nos termos desta 
Lei, independentemente de quem as tenha feito ou financiado, 

se por dotação pública ou em parceria ou convênio com a inici-
ativa privada ou com moradores, sendo vedada, ainda, a reten-
ção das benfeitorias existentes. Art. 4º - A concessão de que 
trata esta Lei tem caráter de precariedade, terá prazo de vigên-
cia de 10 (dez) anos, e será formalizada por intermédio de 
Termo de Concessão de Uso, sendo o Município de Fortaleza 
na condição de concedente, com interveniência da Secretaria 
do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG. Art. 5º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 21 de dezembro de 2017. Roberto    
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 010.657, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
Cria critério para a fixação do 
subsídio do Vice-Prefeito do 
Município de Fortaleza, na    
forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica fixado o subsídio do Vice-Prefeito do Município de 
Fortaleza no valor correspondente a 90% (noventa por cento) 
do subsídio do Prefeito. Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 21 
de dezembro de 2017. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

*** *** *** 
 

LEI N° 010.658, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Desafeta e autoriza o Chefe do 
Poder Executivo a conceder o 
uso de parte da área institucio-
nal do Loteamento Siqueira em 
favor da Organização não    
Governamental São Lázaro - 
Apoio ao Animal Carente - 
ONG São Lázaro. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica desafetada do patrimônio público municipal parte 
de uma área institucional do Loteamento Siqueira, devidamente 
aprovado e registrado, cadastrada sob o nº 383 da Secretaria 
Regional V, e registrada sob a matrícula nº 84.953 da 3a Zona 
do Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza, com área de 
2.877,00m² (dois mil, oitocentos e setenta e sete metros qua-
drados), localizada no bairro Siqueira, com os seguintes limites 
e confrontações: ao norte, totalizando 79,83m (setenta e nove 
metros e oitenta e três centímetros), em 2 (dois) segmentos: o 
primeiro de 44,05m (quarenta e quatro metros e cinco centíme-
tros) de extensão liga o ponto P1(X:542245.3989; Y:9578439. 
9269) ao ponto P2(X:542287.1625; Y:9578426.1870) e faz 
limite com a Avenida Eng. Luiz Montenegro; o segundo com 
35,78m (trinta e cinco metros e setenta e oito centímetros) de 
extensão, ligando o ponto P3(X:542278.0792; Y:9578403.1112) 

 


