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Câmara MlUnicipal de Fortaleza -----,------,-------- 
LEI N. ,DE li DE~ 

Altera os arts. 80 e 83 da Lei nº 5.895, de 13 de 
novembro de 1984, e dá outras providências. 

FAÇO SJlIBER QUE A CÂMARA MUNICIPJ~L DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A 
SEGUINlE LEI: 

Art. 12 O art. 80 da Lei nQ S.895, de 13 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 80. Os Professores ficarão subordinados ao regime de trabalho de 200 
(duzentas) horas mensais. 
§ 1º O Professor lotado em unidade escolar, que haja ingressado no serviço públi 
co sob regime de carga horária inferior ao previsto no caput deste artigo, poderá 
ter suplementada a sua jornada de trabalho original até o limite de 200 (duzen 
tas) horas mensais, desde que existam cumulativamente: 
a) necessidade do serviço em suprir carência nas unidades escolares municipais; 
b) solicitação expressa do servidor interessado; 
c) autorização formal do Secretário Municipal da Educação. 
§ 2º A carga horária suplementar descrita no § 1º será paga sob a forma de par 
cela remuneratária específico, devendo sobre esta verba incidir a contribuição 
previdenciária prevista na Lei n2 9.103/2006, em favor do Regime Próprio de Pre 
vidência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza - PREVI FOR. 
§ 3º A suplementação de cama horária do Professor se aplica até o limite da 
quantidade de horas necessárias ao suprimento de carências nas unidades esco 
lares. 

§ 42 O Professor que tiver suplementação de carga horária na forma descrita no 
§ 2º fará jus à incorporação das horas suplementares à sua jornada de trabalho 
original, quando atender cumulativamente as seguintes condições: 
a) tenha exercido a carga horária suplementar por, no mínimo, 4 (quatro) semes 
tres letivos; 
b) tenha exercido a carga horária suplementar por, no mínimo, 2 (dois) semes 
tres letivos consecutivos; 
c) exista carência definitiva no Sistema Municipal de Ensino, identificado pela Se 
cretaria Municipal da Educação, e vacância de cargo público. 

___ , --~_---- I_- •••••••• , ----------- 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Fone: (85) 3444,8300 - Bairro: Patriolino Ribeiro 
Caixa Postal 2671- CEF' 60,810-460 - Fortaleza - Ceará 

Página 1 de 4 



,~.) '.t ~f "'f: ._~ 
. • /~\C\PAL o;,..'\. 

Câmara MILmidpal de Fortaleza /~~'" :i" 
§ 52 =: (';"';';;Vi.dor ;nha ;;~~;,;~;-;~argas hor~ri~s su~/ementares diversa~ib i1['::pfL.:,~ . 
corporaçao prevista no § 4Q ocorrera em relaçao a motor jornada de trabalh&õI~~ 
plementar, desde que esta tenho sido exercida por, no mínimo, 2 (dois) semestres - .. 
letivos consecutivos. 
§ 62 A incorporação de carga horária suplementar prevista no § 3º acarretará o 
aumento do valor do vencimento-base do servidor beneficiado, de forma 
proporcional à elevação da quantidade de horas em sua jornada de trabalho 
original. 
§ 72 A jornada de trabalho resultante da incorporação da carga horária 
suplementar somente poderá ser reduzida, na forma do art. 127 desta Lei, após o 
decurso de 10 (dez) anos, sendo aproveitados na contagem desse tempo os 
períodos em que o Professor teve suplementação de sua jornada laboral. 
§ 82 O servidor beneficiado pela incorporação da carga horária suplementar, 
cujos proventos de aposentadoria tenham por base de cálculo a última 
remuneração do cargo efetivo, notada mente segundo as regras dos arts. 3º e 6º 
da Emenda Constitucional n2 L/l/2003, as regras de transição do art. 32 da 
Emenda Constitucional nº 47/2005, e o disposto na Emenda Constitucional nº 
70/2012, fará jus a se aposentar com os proventos resultantes da jornada de 
trabalho incorporada após o decurso de 10 (dez) anos, sendo aproveitados na 
contagem desse tempo os períodos em que o Professor teve suplementação de 
sua jornada laboral. 
§ 9º Respeitado o limite de .2.00 (duzentas) horas mensais, também fará jus à 
incorporação de carga horário suplementar o Professor que atender aos 
seguintes critérios cumulativos: 
a) tenha exercido carga horário suplementar por, no mínimo, 2 (dois) semestres 
letivos consecutivos em razão do necessidade do serviço em suprir carência nas 
unidades escolares municipais; 
b) tenha exercido cargo em comissão de diretor ou de vice-diretor de unidade 
escolar, no mínimo, 2 (dois) semestres letivos consecutivos. 
§ 10. (Revogado). 
§ 11. (Revogado)." 

Art. 22 O art. 83 da Lei nQ ~;.895, de 13 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

I~rt. 83. Os Especialistas em Educação ficarão subordinados ao regime de 
trabalho de 200 (duzentas) horas mensais. 
§ 12 O Especialista em Educação (otado em unidade escolar, que haja ingressado 
no serviço público sob regime de carga horária inferior ao previsto no caput deste 
artigo, poderá ter suplementadc a sua jornada de trabalho original até o limite 
de 200 (duzentas) horas mensais, desde que existam cumulativamente: 
a) necessidade do serviço em suprir carência nas unidades escolares municipais; 
b) solicitação expressa do servidor interessado; 
c) autorização formal do Secretário Municipal da Educação. 
§ 2º A carga horária suplementor descrita no § 1º será paga sob a forma de 
parcela remuneratória especfico, devendo sobre esta verba incidir a contribuição 
previdenciária prevista na Lei nº 9.103/2006, em favor do Regime Próprio de 
Previdência d05: Servidores Públicos do Município de Fortaleza - PREVI FOR. 
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§ 3º A suplementação de carga horária do Especialista em Educação se aplic ~friy~ 11«7,,,:_.,, 
o limite da quantidade de horas necessárias ao suprimento de carências na-s..._~w... 
unidades escolares. 
§ 4º O Especialista em Educação que tiver suplementação de carga horária na 
forma descrita no § 2º fará jus à incorporação das horas suplementares à sua 
jornada de trabalho original, quando atender cumulativamente as seguintes 
condições: 
a) tenha exercido a carga horária suplementar por, no mínimo, 4 (quatro) 
semestres letivos; 
b) tenha exercido a carga horária suplementar por 2 (dois) semestres letivos 
consecutivos; 
c) exista carência definitiva no Sistema Municipal de Ensino, identificada pela 
Secretaria Municipal da Educação, e vacância de cargo público. 
§ 5º Caso o servidor tenha exercido cargas horárias suplementares diversas, a 
incorporação prevista no § 4g ocorrerá em relação à maior jornada de trabalho 
suplementar; desde que esta tenho sido exercida por, no mínimo, 2 (dois) 
semestres letivos consecutivos. 
§ 6º A incorporação de carga horária suplementar prevista no § 3º acarretará o 
aumento do valor do vencimento-base do servidor beneficiado, de forma 
proporcional à elevação da quantidade de horas em sua jornada de trabalho 
original. 
§ 7º A jornada de trabalho resultante da incorporação da carga horária 
suplementar somente poderá ser reduzida, na forma do art. 127 desta Lei, após o 
decurso de 10 (dez) anos, sendo aproveitados na contagem desse tempo os 
períodos em que o Especialista em Educação teve suplementação de sua jornada 
laboral. 
§ 8º O servidor beneficiado pela incorporação da carga horária suplementar, 
cujos proventos de aposentadoria tenham por base de cálculo a última 
remuneração do cargo efetivo, notada mente segundo as regras das arts. 3º e 6º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, as regras de transição do art. 3º da 
Emenda Constitucianal nº 47/2005, e o disposto na Emenda Constitucional nº 
70/2012, fará jus a se ooosentcr com os proventos resultantes da jornada de 
trabalho incorporada após o decurso de 10 (dez) anos, sendo aproveitados na 
contagem desse tempo as períodos em que o Especialista em Educação teve 
suplementaçõo de sua jornada laooral," 

Art. 32 Para os atuais servidores ocupantes de cargos/funções de Especialistas em Educação, 
a contagem dos períodos exigidos nas alíneas "a" e "b" do § 4Ç! e nos §§ 7Ç! e 8Ç! do art. 83 da 
Lei n~ 5.895, de 13 de novembro de 1~184, acrescentados pelo art. 22 da presente Lei, 
considerará os períodos de suplementação de carga horária cumpridos até a data de 
publicação deste diploma legal. 

Art. 4º Os Professores e os Especialistas em Educação, quando investidos nos cargos em 
comissão de diretor ou de vice-diretor de unidade escolar, poderão requerer, sem a 
necessidade de prévi afastamento do cargo em comissão exercido, a incorporação da 
gratificação de representação na forma prevsta no art. 121 da Lei nº 6.794/90, bem como a 
incorporação de carga horária prevista no § 92 do art. 80 da Lei n° 5.895/84 e o benefício 
previsto no § 1º do art.L? da Lei nº 7.862/95. 

____ , 1 1.·11 _ 

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Patriolino Ribeiro 
Caixa Postal 2671- CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceará 

Página 3 de 4 



.,IJj~~ ~) . " (~~ 
~-l' .. ". 1ft- . .- 

Câmara MUl1li~;i~~1 de Fortaleza I/';;(~\C\PA~ 1---- ~~~.ALc 
P~,ágrafo único~ deferiment;~;~i~ Administração Municipal do requerim~if . _UJL.~~ 

deduzido na forma prevista no caput resultará na edição e publicação de ato concessivd(qp VJ. - 
benefício solicitado, o qual somente produzirá efeitos a partir da data da exoneração a-- -. 
servidor do cargo em comissão de diretor ou de vice-diretor de unidade escolar. 

Art. 5~! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Fortaleza, "m:'1 de ~ de 2018. 

---,------._,-------,-,.-.,------------------- 
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FORTALEZA 
                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

ANO LXIV FORTALEZA, 05 DE JULHO DE 2018 Nº 16.294

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.755, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 

Altera o art. 49 da Lei nº 9.263, 
de 11 de setembro de 2007, 
que aprova o Plano de cargos, 
carreiras e salários (PCCS) dos 
Servidores do Ambiente Espe-
cialidade Saúde/Instituto Dr. 
José Frota, na forma que indi-
ca, e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O art. 49 da Lei nº 9.263, de 11 de setembro de 2007, 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 49. Para os ser-
vidores do núcleo de práticas especializadas da Saúde, dos 
grupos ocupacionais, tático e operacional, correspondentes aos 
níveis de classificação A, B e C, bem como aos servidores do 
núcleo de gestão e apoio na Saúde, dos grupos ocupacionais 
estratégico, tático e operacional, correspondentes aos níveis de 
classificação A, B, C e D, será paga a Gratificação Especial de 
Exercício em Hospital de Atendimento Terciário (GEHAT) no 
percentual de 40% (quarenta por cento), a incidir sobre o ven-
cimento básico de cada servidor, respectivamente.” Art. 2º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, em 27 de junho de 2018. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.756, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 
Concede reajuste aos profis-
sionais do magistério e assis-
tentes da educação infantil do 
Município de Fortaleza e dá ou-
tras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O vencimento básico dos servidores que integram o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários do ambiente de especia-
lidade Educação, do Núcleo de Atividades Específicas da Edu-
cação e aos servidores ocupantes do cargo de Assistente da 
Educação Infantil, após a aplicação do índice de revisão geral 
de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento) concedido 
aos servidores públicos municipais em geral pela Lei nº 10.681, 
de 14 de março de 2018, fica reajustado em mais 3,72% (três 
vírgula setenta e dois por cento), da seguinte forma: I — 1,86% 
(um vírgula oitenta e seis por cento), a partir de 1º de julho de 
2018; II — 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento), a partir 
de 1º de novembro de 2018. Art. 2º - O reajuste previsto no art. 
1º desta Lei aplica-se aos servidores inativos e pensionistas e à 
remuneração dos professores contratados temporariamente 
nos termos da Lei Complementar nº 158, de 19 de dezembro 

de 2013. Art. 3º - O Auxílio de Dedicação Integral, previsto no 
art. 82 da Lei Complementar nº 169, de 12 de setembro de 
2014, fica fixado no valor de R$ 12,10 (doze reais e dez centa-
vos), a partir de 1º de junho de 2018. Art. 4º - Fica o Poder 
Executivo autorizado a editar, por Decreto, as tabelas e matri-
zes salariais do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do am-
biente de especialidade Educação, Núcleo de Atividades Espe-
cíficas da Educação e dos ocupantes do cargo de Assistente da 
Educação Infantil, quando da aplicação dos valores corrigidos 
por esta Lei. Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias da Secretaria Municipal da Educação, alocadas no Fundo 
Municipal de Educação, suplementadas se necessário. Pará-
grafo Único. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
aos proventos dos aposentados e pensionistas correrão por 
conta de Dotações Orçamentárias próprias do Instituto de Pre-
vidência do Município (IPM). Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
27 de junho de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.757, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 

Altera os arts. 80 e 83 da Lei nº 
5.895, de 13 de novembro de 
1984, e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O art. 80 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 80. Os Professo-
res ficarão subordinados ao regime de trabalho de 200 (duzen-
tas) horas mensais. § 1º - O Professor lotado em unidade esco-
lar, que haja ingressado no serviço público sob regime de car-
ga horária inferior ao previsto no caput deste artigo, poderá ter 
suplementada a sua jornada de trabalho original até o limite de 
200 (duzentas) horas mensais, desde que existam cumulativa-
mente: a) necessidade do serviço em suprir carência nas uni-
dades escolares municipais; b) solicitação expressa do servidor 
interessado; c) autorização formal do Secretário Municipal da 
Educação. § 2º - A carga horária suplementar descrita no § 1º 
será paga sob a forma de parcela remuneratória específica, 
devendo sobre esta verba incidir a contribuição previdenciária 
prevista na Lei nº 9.103/2006, em favor do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza 
– PREVIFOR. § 3º - A suplementação de carga horária do 
Professor se aplica até o limite da quantidade de horas neces-
sárias ao suprimento de carências nas unidades escolares. § 4º 
- O Professor que tiver suplementação de carga horária na 
forma descrita no § 2º fará jus à incorporação das horas su-
plementares à sua jornada de trabalho original, quando atender 
cumulativamente as seguintes condições: a) tenha exercido a 
carga horária suplementar por, no mínimo, 4 (quatro) semes-
tres letivos; b) tenha exercido a carga horária suplementar por, 
no mínimo, 2 (dois) semestres letivos consecutivos; c) exista 
carência definitiva no Sistema Municipal de Ensino, identificada 
pela Secretaria Municipal da Educação, e vacância de cargo 
público. § 5º - Caso o servidor tenha exercido cargas horárias 
suplementares diversas, a incorporação prevista no § 4º ocor-
rerá em relação à maior jornada de trabalho suplementar, des-
de que esta tenho sido exercida por, no mínimo, 2 (dois)
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semestres letivos consecutivos. § 6º - A incorporação de carga 
horária suplementar prevista no § 3º acarretará o aumento do 
valor do vencimento-base do servidor beneficiado, de forma 
proporcional à elevação da quantidade de horas em sua jorna-
da de trabalho original. § 7º - A jornada de trabalho resultante 
da incorporação da carga horária suplementar somente poderá 
ser reduzida, na forma do art. 127 desta Lei, após o decurso de 
10 (dez) anos, sendo aproveitados na contagem desse tempo 
os períodos em que o Professor teve suplementação de sua 
jornada laboral. § 8º - O servidor beneficiado pela incorporação 
da carga horária suplementar, cujos proventos de aposentado-
ria tenham por base de cálculo a última remuneração do cargo 
efetivo, notadamente segundo as regras dos arts. 3º e 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, as regras de transição do 
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, e o disposto na 
Emenda Constitucional nº 70/2012, fará jus a se aposentar com 
os proventos resultantes da jornada de trabalho incorporada 
após o decurso de 10 (dez) anos, sendo aproveitados na con-
tagem desse tempo os períodos em que o Professor teve su-
plementação de sua jornada laboral. § 9º - Respeitado o limite 
de 200 (duzentas) horas mensais, também fará jus à incorpora-
ção de carga horária suplementar o Professor que atender aos 
seguintes critérios cumulativos: a) tenha exercido carga horária 
suplementar por, no mínimo, 2 (dois) semestres letivos conse-
cutivos em razão da necessidade do serviço em suprir carência 
nas unidades escolares municipais; b) tenha exercido cargo em 
comissão de diretor ou de vice-diretor de unidade escolar, no 
mínimo, 2 (dois) semestres letivos consecutivos. § 10 - (Revo-
gado). § 11 - (Revogado).” Art. 2º - O art. 83 da Lei nº 5.895, de 
13 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 83 - Os Especialistas em Educação ficarão subordi-
nados ao regime de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais. 
§ 1º - O Especialista em Educação lotado em unidade escolar, 
que haja ingressado no serviço público sob regime de carga 
horária inferior ao previsto no caput deste artigo, poderá ter 
suplementada a sua jornada de trabalho original até o limite de 
200 (duzentas) horas mensais, desde que existam cumulativa-
mente: a) necessidade do serviço em suprir carência nas uni-
dades escolares municipais; b) solicitação expressa do servidor 
interessado; c) autorização formal do Secretário Municipal da 
Educação. § 2º - A carga horária suplementar descrita no § 1º 
será paga sob a forma de parcela remuneratória específica, 
devendo sobre esta verba incidir a contribuição previdenciária 
prevista na Lei nº 9.103/2006, em favor do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza 
– PREVIFOR. § 3º - A suplementação de carga horária do Es-
pecialista em Educação se aplica até o limite da quantidade de 
horas necessárias ao suprimento de carências nas unidades 
escolares. § 4º - O Especialista em Educação que tiver suple-
mentação de carga horária na forma descrita no § 2º fará jus à 
incorporação das horas suplementares à sua jornada de traba-
lho original, quando atender cumulativamente as seguintes 
condições: a) tenha exercido a carga horária suplementar por, 
no mínimo, 4 (quatro) semestres letivos; b) tenha exercido a 
carga horária suplementar por 2 (dois) semestres letivos con-
secutivos; c) exista carência definitiva no Sistema Municipal de 
Ensino, identificada pela Secretaria Municipal da Educação, e 
vacância de cargo público. § 5º - Caso o servidor tenha exerci-
do cargas horárias suplementares diversas, a incorporação 
prevista no § 4º ocorrerá em relação à maior jornada de traba-
lho suplementar, desde que esta tenho sido exercida por, no 
mínimo, 2 (dois) semestres letivos consecutivos. § 6º - A incor-
poração de carga horária suplementar prevista no § 3º acarre-
tará o aumento do valor do vencimento-base do servidor bene-
ficiado, de forma proporcional à elevação da quantidade de 
horas em sua jornada de trabalho original. § 7º - A jornada de 
trabalho resultante da incorporação da carga horária suplemen-
tar somente poderá ser reduzida, na forma do art. 127 desta 
Lei, após o decurso de 10 (dez) anos, sendo aproveitados na 
contagem desse tempo os períodos em que o Especialista em 
Educação teve suplementação de sua jornada laboral. § 8º - O 
servidor beneficiado pela incorporação da carga horária suple-
mentar, cujos proventos de aposentadoria tenham por base de 
cálculo a última remuneração do cargo efetivo, notadamente 
segundo as regras dos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003, as regras de transição do art. 3º da Emenda Cons-
titucional nº 47/2005, e o disposto na Emenda Constitucional nº 
70/2012, fará jus a se aposentar com os proventos resultantes 
da jornada de trabalho incorporada após o decurso de 10 (dez) 
anos, sendo aproveitados na contagem desse tempo os perío-
dos em que o Especialista em Educação teve suplementação 
de sua jornada laboral.” Art. 3º - Para os atuais servidores 
ocupantes de cargos/funções de Especialistas em Educação, a 
contagem dos períodos exigidos nas alíneas “a” e “b” do § 4º e 
nos § § 7º e 8º do art. 83 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro 
de 1984, acrescentados pelo art. 2º da presente Lei, considera-
rá os períodos de suplementação de carga horária cumpridos 
até a data de publicação deste diploma legal. Art. 4º - Os Pro-
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fessores e os Especialistas em Educação, quando investidos 
nos cargos em comissão de diretor ou de vice-diretor de unida-
de escolar, poderão requerer, sem a necessidade de prévio 
afastamento do cargo em comissão exercido, a incorporação 
da gratificação de representação na forma prevista no art. 121 
da Lei nº 6.794/90, bem como a incorporação de carga horária 
prevista no § 9º do art. 80 da Lei n° 5.895/84 e o benefício 
previsto no § 1º do art.1º da Lei nº 7.862/95. Parágrafo Único. 
O deferimento pela Administração Municipal do requerimento 
deduzido na forma prevista no caput resultará na edição e 
publicação de ato concessivo do benefício solicitado, o qual 
somente produzirá efeitos a partir da data da exoneração do 
servidor do cargo em comissão de diretor ou de vice-diretor de 
unidade escolar. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de 
junho de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra -                 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.758, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 
Revoga o inciso II do art. 1º   
da Lei nº 9.858/2011 que doou 
imóvel para o Fundo de Arren-
damento Residencial (FAR). 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica revogado o inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 
9.858, de 22 de dezembro de 2011, que efetuou a doação do 
terreno situado nesta capital na Via Paisagística, s/n, no Lote-
amento Itaperussu, bairro Itaperi, com as seguintes medidas e 
confrontações: partindo do ponto 01 (P1) (coordenadas UTM 
551519 E 9580450 N), daí segue no sentido sudeste à distân-
cia aproximada de 60m (sessenta metros) até chegar ao ponto 
02 (P2) (coordenadas UTM 551565 E 9580411 N), daí segue 
no sentido sudoeste a distância aproximada de 83m (oitenta e 
três metros) até chegar ao ponto 03 (P3) (coordenadas UTM 
551483 E 9580400 N), daí segue no sentido nordeste à distân-
cia aproximada de 61m (sessenta e um metros) até chegar ao 
ponto 01, perfazendo uma área total de aproximadamente 
1.842m2 (mil, oitocentos e quarenta e dois metros quadrados), 
registrado na Matrícula nº 6.521 do 6º Ofício do Cartório de 
Registro de Imóveis, para o Fundo de Arrendamento Residen-
cial – FAR, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 
9.858, de 22 de dezembro de 2011. Art. 2º - As despesas de-
correntes desta Lei correrão por conta do Município de Fortale-
za. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 27 de junho de 2018. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

LEI Nº 10.759, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 

Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamen-
tária de 2019 e dá outras provi-
dências. 

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

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao 
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 173, 
inciso II, da Lei Orgânica do Município, as diretrizes orçamentá-
rias do Município de Fortaleza para o exercício de 2019, com-
preendendo: I — As metas e prioridades da administração 

pública municipal; II — A organização e estrutura dos orçamen-
tos; III — As diretrizes gerais para a elaboração dos orçamen-
tos do Município e suas alterações; IV — As disposições relati-
vas às despesas com pessoal e encargos sociais; V — As 
disposições sobre as alterações na legislação tributária do 
Município; VI — As disposições gerais. 

 
CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 Art. 2º - As prioridades e metas da Administração 
Pública Municipal para o exercício de 2019, conforme dispõe o 
art. 173, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza,            
observarão as diretrizes gerais, dispostas nos 7 (sete) Eixos 
que congregam os programas e ações do PPA 2018—2021, 
preservando a conexão com o Projeto Fortaleza 2040, relacio-
nadas a seguir: 1º EIXO: EQUIDADE TERRITORIAL E SOCI-
AL, visando à redução da desigualdade social e à implementa-
ção de mecanismos focados na construção de equipamentos e 
na execução de ações que contribuam para assegurar melhoria 
da habitabilidade a todos os cidadãos, quaisquer que sejam 
sua faixa de renda, sua idade ou seu estilo de vida: a) promo-
ção da cultura de paz, segurança cidadã e proteção do patri-
mônio público, por meio da implantação do Plano Municipal de 
Proteção Urbana, estruturação das Células de Proteção Comu-
nitária e realização, nos territórios, tanto de atividades preventi-
vas (iluminação branca dos espaços públicos, patrulhamento 
preventivo e treinamento da comunidade para mediação de 
conflitos) como de atendimentos nos núcleos de mediação de 
conflitos, que visam à redução do índice de violência e ao au-
mento da sensação de segurança por parte do cidadão; b) 
efetivação do direito à moradia digna e de acesso a serviços e 
espaços públicos, por meio da redução do número de assen-
tamentos precários, concretizando os procedimentos de regula-
rização fundiária, de forma a garantir a titularização dos imóveis 
dos assentamentos consolidados, loteamentos irregulares, 
conjuntos habitacionais já construídos, ao lado da oferta de 
moradia digna, realizando projetos de construção de novas 
moradias, assim como de requalificação/reforma de unidades 
existentes, que visam à melhoria habitacional; 2º EIXO: CIDA-
DE INTEGRADA, ACESSÍVEL E JUSTA, intentando a melhoria 
da forma urbana e integração da mobilidade e acessibilidade: 
a) requalificação e expansão da infraestrutura da malha viária e 
de equipamentos públicos; b) aprimoramento do transporte 
público de qualidade, por meio da continuidade de intervenções 
de implantação e manutenção de corredores exclusivos de 
ônibus e de ciclovias, criação de trinários, novos binários e 
novas ciclofaixas, bem como da expansão de projetos de mo-
dais alternativos (estações do Bicicletar, Bicicleta Integrada e 
Sistema de Carros Elétricos VAMO) e o aumento da acessibili-
dade veicular do Sistema de Transporte Coletivo em ônibus; 3º 
EIXO: VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR, 
visando, concomitantemente: a) ao fortalecimento do modelo 
de gestão da saúde pública preventiva e assistencial, por meio 
da integração, manutenção, recuperação, ampliação e expan-
são dos pontos de atenção da saúde primária, secundária e 
terciária (UAPS, UPAS, SAMU e Rede Hospitalar, incluindo a  
ampliação dos serviços a serem prestados no IJF2-Anexo), 
assim como a qualificação da logística para a distribuição de 
medicamentos; b) promoção universal do esporte e lazer inte-
grados à saúde, ao combate à violência, à educação e à cultu-
ra, contando com ações voltadas, principalmente, para o espor-
te – lazer, integração e saúde pública – por meio da expansão 
do número de equipamentos para esse fim, tais como a rede de 
Areninhas, Parques Infantis e Academias ao Ar Livre; c) fortale-
cimento da política de direitos humanos, em busca da constru-
ção de uma sociedade sem preconceito ou discriminação de 
qualquer tipo, relativa à assistência social, com ações de prote-
ção social básica, a exemplo da implantação de novos CRAS 
(Serviço de Proteção Integral à Família); d) aprimoramento do 
Projeto Cresça com Seu Filho, que conta com o apoio do Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento-BID para realizar inter-
venção de apoio às famílias beneficiadas, promovendo o desen-


