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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI N° 10.705, DE 04 DE ABRIL DE 2018. 
 

Altera dispositivos da Lei                  
nº 8.028, de 03 de julho de 
1997, que dispõe sobre a              
reestruturação do Fundo               
Municipal de  Saúde (FMS) e 
dá   outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.028, de 03 de julho de 
1997, passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º 
..A................................................................................................ 
........................................................................ Parágrafo Único - 
Fica criada, como Unidade Orçamentária, a Unidade de Ações 
de Infraestrutura em Saúde, denominada como Fundo Munici-
pal de Saúde – Infraestrutura, vinculada à Secretaria Municipal 
da Saúde. Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde (FMS) será 
gerido pelo Secretário Municipal da Saúde, a quem compete: 
...................................................................................................... 
................................................. V — delegar competência aos 
responsáveis pelas unidades públicas prestadoras de ações e 
de serviços em saúde; ................................................................ 
.................................................................................. § 1º - Aos 
responsáveis das unidades públicas prestadoras de ações e 
serviços em saúde cabe gerir os recursos do FMS, no âmbito 
de sua competência. § 1º - A - O conceito de ações e serviços 
públicos em saúde é aquele definido no art. 3º da Lei Comple-
mentar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, devendo a 
Unidade Orçamentária “FMS – Infraestrutura” ficar vinculada 
estritamente ao previsto no inciso IX do referido artigo, qual 
seja, o investimento na rede física do Sistema Único de Saúde 
(SUS), incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, 
ampliação e construção de estabelecimentos públicos de          
saúde.” Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de abril de 
2018. João Salmito Filho - PREFEITO MUNICIPAL DE             
FORTALEZA (EM EXERCÍCIO). 

*** *** *** 
 

DECRETO Nº 14.187, DE 29 DE MARÇO DE 2018. 
 
Institui a Medalha Iracema e dá 
outras providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 83, 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 
1º - É instituída, como insígnia honorífica a ser outorgada pelo 
Poder Executivo do Município de Fortaleza, a Medalha Irace-
ma. Parágrafo Único A medalha ora instituída destina-se a 
agraciar instituições ou cidadãos, estes inclusive post mortem, 
se for o caso, brasileiro ou não, que tenham prestado relevan-
tes serviços à coletividade nos setores cultural, educacional, 

filantrópico, econômico, científico ou qualquer outro de reco-
nhecida importância para a vida e o progresso da comunidade 
e se façam merecedores do reconhecimento do Município de 
Fortaleza pelo mérito pessoal, bons serviços prestados à Cida-
de ou serviços dignos de especial destaque. Art. 2º - A Medalha 
Iracema será conferida pelo Chefe do Poder Executivo Munici-
pal por meio de decreto e sua entrega aos agraciados ocorrerá 
em solenidade pública, por ocasião das festivas em comemo-
ração ao aniversário da cidade de Fortaleza. § 1º - Os nomes 
dos candidatos à Medalha Iracema serão submetidos à apro-
vação de uma Comissão composta por 7 (sete) membros, a ser 
instituída por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
integrada por um representante indicado pelo titular de cada 
um dos seguintes órgãos: I – Secretaria Municipal de Governo 
– SEGOV, cujo titular presidirá a Comissão; II – Gabinete do 
Prefeito – GABPREF; III – Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão - SEPOG; IV – Secretaria Municipal da 
Cultura - SECULTFOR; V - Instituto de Planejamento de Forta-
leza – IPLANFOR; VI – Procuradoria Geral do Município – 
PGM; VII – Coordenadoria de Comunicação da Secretaria 
Municipal de Governo. § 2º - A aprovação dos nomes submeti-
dos à Comissão deverá ocorrer por maioria absoluta e deverá 
ser publicada por decreto do Chefe do Poder Executivo Munici-
pal. § 3º - A iniciativa da concessão da Medalha Iracema será 
do Prefeito Municipal de Fortaleza, por meio de ofício encami-
nhado à Comissão, com exposição circunstanciada dos moti-
vos que justificam os méritos da pessoa ou entidade a home-
nagear, ou da própria Comissão, por proposição de qualquer 
de seus membros, também devidamente justificada. Art. 3º - A 
Medalha Iracema será cunhada em ouro, com as característi-
cas de um disco de vinte e cinco (25) milímetros de diâmetro, 
em que serão gravados a efígie e o nome de Iracema e, no seu 
verso, o dístico da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e presa a 
uma fita de gorgorão com chamalote, de cor azul e branco, com 
cinquenta (50) milímetros de comprimento e trinta (30) milíme-
tros de largura, para ser afincada sobre o peito esquerdo do 
agraciado ou de seu representante por meio de uma passadei-
ra de ouro, na dimensão de treze (13) milímetros de compri-
mento por trinta e três (33) milímetros de largura, desta pen-
dendo a fita e a medalha propriamente dita. Parágrafo Único - A 
Medalha Iracema obedecerá ao layout contido no Manual de 
Utilização Gráfica em anexo, sendo este parte integrante do 
presente decreto. Art. 4º – As despesas com a confecção da 
medalha a que se refere este Decreto correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias do Gabinete do Prefeito. Art. 
5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 29 de março de 2018. Roberto Claudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE                            
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO Nº 14.191, DE 09 DE ABRIL DE 2018. 
 

Outorga a Medalha Iracema 
aos agraciados que indica. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 83, 
VI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. DECRETA: Art. 
1º - Fica outorgada, como insígnia honorífica do Poder Executi-
vo do Município de Fortaleza, a Medalha Iracema aos agracia-
dos indicados a seguir: I – MARIA ADÍSIA BARROS DE SÁ; II –

 


