
Camara Muiiiil::ipal de Foitaleza

LEI  N.
-107  61

DE         27          DEJi;nh¢ DE 2018.

Autorizo   a   instituicao    de   Programa    Habitacional    do
Servidol.  I'-'dblico  do  Municipio  de  Fortaleza  no  ambito  do
Program(i Minha Casa Minha Vida -PMCMV.

FA¢O  SABER  QUE  A  rIAMARA  MUNICIP/I,I  DE  FORTALEZA  APROVOU   E  EU

SEGUINTE  LEI:

SI:€AO  I

DAS  DISPosll;`:)ES  PRELIMINARES

Art.  19  0  Poder  Executivo  fica  autorizaclo   ;I  instituir  o  Programa  Habitacional  do  Servidor
Ptiblico   do   Municipio   de   Fortaleza,   destin:ido   a   incentivar   a   producao   e   a   aquisic§o   de
moradia   por  servidores  civis  no  ambito  dl:I   Programa   Federal   Minha  Casa   Minha  Vida  -
PMCMV,  nas faixas  1,5,  2 e 3.

§  19  Para  concretiza€5o  desta  Lei,  sei.2itJ  utilizados  im6veis  urbanos,  de  propriedade  do
Municl'pio  de  Fortalez,a,  localizados  em  ciualquer  dos  bairros  existentes  no  municl'pio,  cujas

unidades  residenciais  serao  sorteadas  aos  st!rvidores  pdblicos  municipais  ativos,  com  renda
familiar  correspondente  as  faixas  1,5  a  3,  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  -  PMCMV,
conforme regramento federal disciplinador. clo Programa.

§    29   Caso   no   procedimento   de   si:ilecao   dos   interessados   n5o   haja   servidores
devidamente  habilitados  em  ndmero  sufici€inte  para  desti.nasao  da totalidade  das  unidades
habitacionais  indicadas,  as  remanescentes  serao  destinadas  aos  servidores  do  Estado,  e
residentes  no  Municipio de  Fortaleza,  confoTme a  respectiva faixa  de  renda,  conforme  Edital
especifico e autorizacao pelo Chefe do Podei. Executivo Municipal.

§  39  0  Programs  de Apoio a  Produ¢=ici de  Habitae6es, alterado  pela  Resolu¢ao  n9 723,
de   25   de   setembro   de   2013,   destina-si:!   :I   produ¢5o   e   a   comercializa¢5o   de   unidades
habitacionais  novas,  [tor  intermedio  da  co-icess2io  de  financiamento  a  pessoas  fi'sicas,  na
condi¢ao de adquirentes finais das unidad€!s  l`abitacionais.

Art. 29 Para  habilitar-se ao sorteio das uni(l€i]es  residenciais de que trata esta  Lei, o servidor

pdblico interessado dever5 atender aos segu I ntes requisitos, cumulativamente:

I  -  estar enquadrado  nas  faixas  de  rcnda  1,5,  2  e  3  do  Programa  Minha  Casa  Minha
Vida -PMCMV;

11  -ser servidor ptlblico municipal; •i,`
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lv  -  n5o  ter  recebido  auxflio  anteri'.r  para  aquisicao  de  moradia  ou  benefi`cios  da
mesma natureza;

V  -  dar  cumprimento  as  demais  dc.terminag6es  do  Programa  Federal  Minha  Casa
Minha   Vida   -   PMCMV,   equivalente   a   respectiva   faixa   de   renda,   conforme   as   regras
estipuladas pelo referido Programa;

Vl   -   atender  o  servidor  publico,   e  as   pessoas  que   integram   a   renda  familiar,  as
condi¢6es exigidas pelo Programa de financiamento adotado;

Vll   -   n5o  ter   recebido   beneficiam€nto   habitacional   pela   Secretaria   Municipal   do
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza -HABITAFOR ou outro agente;

VIIl  -  possuir cr6dito pr6-aprovado  pelo  banco  responsavel  pela  concess5o do credito
habitacional;

lx   -   autorizar   a   utilizae5o   das   informac6es   cadastrais   constantes   na   Secretaria
Municipal do Planejamento, Ongamento e  Gest5o -SEPOG  na verificacao de enquadramento
no programa; e

X -nao possuir financiamento de im6vel no pai's.

§  19  0  disposto  nos  incisos  Ill  e  lv  aplica-se  tamb€m  ao  c6njuge  ou  convivente  do
servidor.

§ 29  Nao sera considerado atendido o requisito constante do inciso Ill, do  capuf, caso a

propriedade  anterior  de  im6vel  urbano  tenha  sido  alienada  ha  memos  de  1  (urn)  ano  da
publicacao desta  Lei.

§  39 Somente o servidor publico muiiicipal  poderd aderir ao  Programa, condicionado a
1  (uma) adesao por nllcleo familiar,

Art. 39 A selec5o dos servidores pdblicos interessados na aquisic5o das unidades residenciais
de   que   trata    esta    Lei    sera    realizada    pela   Secretaria    Municipal    do    Desenvolvimento
Habitacional  de   Fortaleza  -  HABITAFOR  ou  outro  meio  a  ser  pactuado  com  a  Secretaria
Municipal  do  Planejaniento,  Ongamento  e  Gestao  -SEPOG,  que  devefa  expedir  Edital  para

publicidade   dos   criterios   e   procedimentos   relativos  ao  processo   de   inscri¢5o,   selegao  e
convocacao dos interessados.

Pardgrcr/a  I;n/.co.  Os  interessados  que  se  inscreverem  no  prazo estipulado  em  Edital,  e

que  forem  sorteados,  ser5o  classificados  em  ordem  decrescente  de  precedencia   para  a
aquisi¢5o da unidade residencial, de acordo com os seguintes crit6rios:

I -  primeiro, os servidores pdblicos com alguma deficiencia;

11  -segundo,  os  servidores  pdblicos  que  morem  com  dependentes  ou  parentes  com
deficiencia fisica ou mental, desde que o grau de parentesco seja ate terceiro grau; e
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Ill   -   por  tlltimo,   os  demais  servidor€!s  ptiblicos,  classificados  sequencialmente  pela
maior idade.

Art. 49  N5o serao admitidos  no  Programa  Hi]bitacional  do Servidor  Ptiblico  do  Municl'pio de
Fortaleza:

I   -  servidores  ocupantes  exclusivamente  de  cargo  em  comiss5o  ou  de  funcao  de
confian¢a;

11 -servidores admitidos em cardter t€`mpordrio;

Ill  -  servidores de outros estados,  miinicipios ou  esferas  de governo,  mesmo quando

prestando servicos nos 6rgaos municipais;

lv   -   funcion5rios  terceirizados   e   prestadores   de   servi¢o   a   Administracao   Ptlblica
Municipal;

V -aposentados e pensionistas.

Art.  59 As custas e os emolumentos devidos  pelos atos de abertura  de matricula,  registro de
incorporacao,  parcelamento  do  solo,  averb€isao  de  construcao,  institui¢ao  de  condominio,
registro     da     carta     de     ``habite-se",     e     t]emais     atos     referentes     a     constru¢ao     dos
empreendimentos,  serao  reduzidos  nos  pert:entuais  estabelecidos  na  Lei  Federal  n9  11.977,
de 7 de julho de 2009, para a constru¢ao de unidades habitacionais referentes as faixas 1,5, 2
e3.

Art.  6e  As  custas  e  os  emolumentos  refererites  a  escritura  publica,  quando esta  for exigida,
ao  registro  da  alienacao  ou  da  aquisi¢ao  do  im6vel  e  de  correspondentes  garantias  reais,  e
aos  demais  atos  relativos  ao  im6vel  residei`cial  adquirido  ou  financiado,  serao  isentos  do
lmposto  Predial  e Territorial  Urbano  (lpTU),  rios termos das  Leis Complementares  Municipais
n9 27/2005, 33/2000 e 159/2013 (C6digo Tril>utario Municipal), e do lmposto de Transmissao
de Bens  lm6veis (lTBl),  nos termos da  Lei  Municipal  n9 9.133/2006.

Art. 79 Os im6veis de que trata esta Lei sera(i doados nos termos regulamentares do Sistema
Financeiro  de  Habitacao  (SFH)  e  do  Fundo  cle  Garantia  do Tempo  de  Servi€o  (FGTS),  com  o

encargo    de   serem    destinados    para    a   execucao   dos    empreendimentos    habitacionais
realizados   no   ambito   do   Programa   Minha   Casa   Minha   Vida   -   PMCMV,   e   de   transferir
onerosamente  as  unidades  residenciais  aos  interessados  sorteados,  habilitados,  aprovados

pela  lnstitui¢ao Financeira  Pllblica  Federal e  €!fetivamente contratados.

sE.¢AO  11

DAS  DISPC)Sl¢6ES  FINAIS

Art.  89  Para  a  concess5o  dos  benefi`cios  de  que  trata  esta  Lei,  os  servidores  interessados
deverao   realizar   Cadastramento   Habitacional   especi'fico,    munido   com   os   documentos

pessoais necess5rios.
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Art.   99   Cabers   a   Secretaria   Municipal   do   Desenvolvimento   Habitacional   de   Fortaleza  -
HABITAFOR  e  a  Secretaria  Municipal  do  PI,anejamento,  Ongamento  e  Gestao  -  SEPOG,  no

ambito de suas atribuig6es, a fiscalizac§o no que se refere ao cumprimento do disposto nesta
Lei.

Art.    10.   Os   benefi'cios   desta   Lei   vinculam-se   aos   projetos   habitacionais   de   interesse
especifico e destinados ao  Programa  Minha  Casa  Minha Vida -PMCMV,  ou  outro que vier a
ser  institui'do  pelas  esferas  estadual  e  fedeial,  desde  que  atenda  a  demanda  prevista  nesta
Lei, iniciados e ainda nao concluidos, desde que atendido o disposto na presente Lei.

Art.  11.  0  Chefe  do  Pi)der  Executivo  Municipal,  na  qualidade  de  interveniente  anuente  dos
contratos   para   finant:iamento   habitacior\al,   assinara   a   transferencia   das   frac6es   ideais
correspondentes   as   unidades   contratadas   pelos   servidores   com   a   lnstituic5o   Financeira
Pdblica  Federal.

§  19  A  transferencia  realizada  de  ai=ordo  com  a  autorizacao  contida  no  caput  ficara
automaticamente  rev(igada,  revertendo  a  propriedade  das  fra¢6es  ideais  ao  dominio  pleno
da municipalidade, en-  caso de desistencia ou qualquer outro motivo justificado.

§  29  Os  novos  beneficiarios  serao  definidos  por sorteio dentre  os  servidores  pdblicos,
caso inexistam servidores no cadastro de reserva aprovados pela lnstituicao Financeira.

Art.  12. As despesas  com  a  execu¢ao  desta  I.ei  correr5o  por conta  das dotac6es  pr6prias  do
or¢amento.

Art.13.  Esta Lei sera r(!gulamentada por Decreto, no que for necessario.

Art.  14.  Esta  Lei  entn]  em  vigor  na  data  dci  sua  publicasao,  revogadas  as  disposi¢6es  em
contrario.

Paeoda prefeitura MiinicipaldeFortaleza,lam     21     de    J i;nn®        de2018.
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FORTALEZA 
                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

ANO LXIV FORTALEZA, 12 DE JULHO DE 2018 Nº 16.299

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 
 

LEI Nº 10.754, DE 21 DE JUNHO DE 2018. 
 
Institui e inclui no Calendário 
Oficial de Eventos do Município 
de Fortaleza a Semana da     
Castração de Cães e Gatos, na 
forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de Fortaleza, a 
Semana da Castração de Cães e Gatos cuja realização deverá 
acontecer anualmente na semana em que incidir o dia 4 de 
outubro, Dia Mundial dos Animais. Parágrafo Único - A semana 
a que se refere o caput constará do Calendário Oficial de Even-
tos do Município. Art. 2º - A Semana da Castração de Cães e 
Gatos ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), por meio do Centro de Zoonoses. (VETADO). 
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias 
com clínicas e hospitais veterinários, para a consecução dos 
objetivos previstos nesta Lei. Art. 4º - As despesas decorrentes 
da execução desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
21 de junho de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.760, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 
Autoriza a desafetação de área 
e a transferência de área         
pública institucional para a     
produção de habitação no     
âmbito do Programa Minha   
Casa Minha Vida – PMCMV, 
faixas 1, 5, 2 e 3, com recursos 
oriundos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica desafetado da categoria de Área Institucional, 
passando a integrar a categoria de bens dominiais do Municí-
pio, disponíveis para alienação e construção de unidades habi-
tacionais, o imóvel a seguir descrito, caracterizado e identifica-
do: “IMÓVEL: um terreno denominado Área Institucional, em 
formato irregular, situado nesta capital na Via Paisagística, 
bairro Itaperi, com uma área de 2.886,72m² (dois mil, oitocen-
tos e oitenta e seis metros e setenta e dois centímetros qua-
drados), com os seguintes limites e dimensões: ao norte, parte 
do terreno da Construtora Colmeia, por onde mede 90,10m 
(noventa metros e dez centímetros); ao sul, fundo de terra, por 

onde mede 72,37m (setenta e dois metros e trinta e sete cen-
tímetros); ao leste, Via Paisagística, em 2 (dois) segmentos: 
11,84m (onze metros e oitenta e quatro centímetros) + 27,91m 
(vinte e sete metros e noventa e um centímetros) num total de 
39,75m (trinta e nove metros e setenta e cinco centímetros); ao 
oeste, parte da quadra 02, por onde mede 34,25m (trinta e 
quatro metros e vinte e cinco centímetros), situa-se do lado par 
da Via Paisagística”, Matrícula nº 66.322, Cartório de Registro 
de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza. Art. 2º - Fica 
o Poder Executivo autorizado a transferir as frações ideais do 
bem público municipal descrito e caracterizado no art. 1º desta 
Lei para os servidores públicos municipais, para fins de cons-
trução de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV, faixas 1,5, 2 e 3, com recursos 
oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
Art. 3º - A transferência a que se refere a presente Lei terá o 
caráter de irretratabilidade e de irrevogabilidade. Art. 4º - As 
despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Municí-
pio de Fortaleza. 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 10.761, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 
 
Autoriza a instituição de        
Programa Habitacional do    
Servidor Público do Município 
de Fortaleza no âmbito do         
Programa Minha Casa Minha 
Vida – PMCMV. 
 

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

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a 
instituir o Programa Habitacional do Servidor Público do Muni-
cípio de Fortaleza, destinado a incentivar a produção e a aqui-
sição de moradia por servidores civis no âmbito do Programa 
Federal Minha Casa Minha Vida – PMCMV, nas faixas 1,5, 2 e 
3. § 1º - Para concretização desta Lei, serão utilizados imóveis 
urbanos, de propriedade do Município de Fortaleza, localizados 
em qualquer dos bairros existentes no município, cujas unida-
des residenciais serão sorteadas aos servidores públicos muni-
cipais ativos, com renda familiar correspondente às faixas 1,5 a 
3, do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, conforme 
regramento federal disciplinador do Programa. § 2º - Caso no 
procedimento de seleção dos interessados não haja servidores 
devidamente habilitados em número suficiente para destinação 
da totalidade das unidades habitacionais indicadas, as rema-
nescentes serão destinadas aos servidores do Estado, e resi-
dentes no Município de Fortaleza, conforme a respectiva faixa 
de renda, conforme Edital específico e autorização pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal. § 3º - O Programa de Apoio à 
Produção de Habitações, alterado pela Resolução nº 723, de 
25 de setembro de 2013, destina-se à produção e à comerciali-
zação de unidades habitacionais novas, por intermédio da 
concessão de financiamento a pessoas físicas, na condição de  
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adquirentes finais das unidades habitacionais. Art. 2º - Para 
habilitar-se ao sorteio das unidades residenciais de que trata 
esta Lei, o servidor público interessado deverá atender aos 
seguintes requisitos, cumulativamente: I - estar enquadrado 
nas faixas de renda 1,5, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha 
Vida – PMCMV; II - ser servidor público municipal; III - não 
possuir imóvel urbano ou rural, em nome próprio, no país; IV - 
não ter recebido auxílio anterior para aquisição de moradia ou 
benefícios da mesma natureza; V - dar cumprimento às demais 
determinações do Programa Federal Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV, equivalente à respectiva faixa de renda, conforme as 
regras estipuladas pelo referido Programa; VI - atender o servi-
dor público, e as pessoas que integram a renda familiar, às 
condições exigidas pelo Programa de financiamento adotado; 
VII - não ter recebido beneficiamento habitacional pela Secreta-
ria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza – 
HABITAFOR ou outro agente; VIII - possuir crédito pré-
aprovado pelo banco responsável pela concessão do crédito 
habitacional; IX - autorizar a utilização das informações cadas-
trais constantes na Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - SEPOG na verificação de enquadramen-
to no programa; e X - não possuir financiamento de imóvel no 
país. § 1º - O disposto nos incisos III e IV aplica-se também ao 
cônjuge ou convivente do servidor. § 2º - Não será considerado 
atendido o requisito constante do inciso III, do caput, caso a 
propriedade anterior de imóvel urbano tenha sido alienada há 
menos de 1 (um) ano da publicação desta Lei. § 3º - Somente o 
servidor público municipal poderá aderir ao Programa, condi-
cionado a 1 (uma) adesão por núcleo familiar. Art. 3º - A sele-
ção dos servidores públicos interessados na aquisição das 
unidades residenciais de que trata esta Lei será realizada pela 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de For-
taleza – HABITAFOR ou outro meio a ser pactuado com a Se-
cretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SEPOG, que deverá expedir Edital para publicidade dos crité-
rios e procedimentos relativos ao processo de inscrição, sele-
ção e convocação dos interessados. Parágrafo Único - Os 
interessados que se inscreverem no prazo estipulado em Edi-
tal, e que forem sorteados, serão classificados em ordem de-
crescente de precedência para a aquisição da unidade residen-
cial, de acordo com os seguintes critérios: I - primeiro, os servi-
dores públicos com alguma deficiência; II - segundo, os servi-
dores públicos que morem com dependentes ou parentes com 
deficiência física ou mental, desde que o grau de parentesco 

seja até terceiro grau; e III - por último, os demais servidores 
públicos, classificados sequencialmente pela maior idade. Art. 
4º - Não serão admitidos no Programa Habitacional do Servidor 
Público do Município de Fortaleza: I - servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo em comissão ou de função de confi-
ança; II - servidores admitidos em caráter temporário; III - ser-
vidores de outros estados, municípios ou esferas de governo, 
mesmo quando prestando serviços nos órgãos municipais; IV - 
funcionários terceirizados e prestadores de serviço à Adminis-
tração Pública Municipal; V - aposentados e pensionistas. Art. 
5º - As custas e os emolumentos devidos pelos atos de abertu-
ra de matrícula, registro de incorporação, parcelamento do 
solo, averbação de construção, instituição de condomínio, 
registro da carta de “habite-se”, e demais atos referentes à 
construção dos empreendimentos, serão reduzidos nos percen-
tuais estabelecidos na Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 
2009, para a construção de unidades habitacionais referentes 
às faixas 1,5, 2 e 3. Art. 6º - As custas e os emolumentos refe-
rentes à escritura pública, quando esta for exigida, ao registro 
da alienação ou da aquisição do imóvel e de correspondentes 
garantias reais, e aos demais atos relativos ao imóvel residen-
cial adquirido ou financiado, serão isentos do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), nos termos das Leis Complementares 
Municipais nº 27/2005, 33/2000 e 159/2013 (Código Tributário 
Municipal), e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), nos termos da Lei Municipal nº 9.133/2006. Art. 7º - Os 
imóveis de que trata esta Lei serão doados nos termos regula-
mentares do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o encargo 
de serem destinados para a execução dos empreendimentos 
habitacionais realizados no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV, e de transferir onerosamente as unida-
des residenciais aos interessados sorteados, habilitados, apro-
vados pela Instituição Financeira Pública Federal e efetivamen-
te contratados. 

SEÇÃO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 8º - Para a concessão dos benefícios de que 
trata esta Lei, os servidores interessados deverão realizar    
Cadastramento Habitacional específico, munido com os docu-
mentos pessoais necessários. Art. 9º - Caberá à Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza – 
HABITAFOR e à Secretaria Municipal do Planejamento, Orça-
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mento e Gestão - SEPOG, no âmbito de suas atribuições, a 
fiscalização no que se refere ao cumprimento do disposto nesta 
Lei. Art. 10 - Os benefícios desta Lei vinculam-se aos projetos 
habitacionais de interesse específico e destinados ao Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, ou outro que vier a ser 
instituído pelas esferas estadual e federal, desde que atenda à 
demanda prevista nesta Lei, iniciados e ainda não concluídos, 
desde que atendido o disposto na presente Lei. Art. 11 - O 
Chefe do Poder Executivo Municipal, na qualidade de interve-
niente anuente dos contratos para financiamento habitacional, 
assinará a transferência das frações ideais correspondentes às 
unidades contratadas pelos servidores com a Instituição Finan-
ceira Pública Federal. § 1º - A transferência realizada de acordo 
com a autorização contida no caput ficará automaticamente 
revogada, revertendo a propriedade das frações ideais ao do-
mínio pleno da municipalidade, em caso de desistência ou 
qualquer outro motivo justificado. § 2º - Os novos beneficiários 
serão definidos por sorteio dentre os servidores públicos, caso 
inexistam servidores no cadastro de reserva aprovados pela 
Instituição Financeira. Art. 12 - As despesas com a execução 
desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orça-
mento. Art. 13 - Esta Lei será regulamentada por Decreto, no 
que for necessário. Art. 14 - 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 10.764, DE 03 DE JULHO DE 2018. 
 
Altera a atualização do Ponto 
da Gratificação de Produtivida-
de devida aos Procuradores do 
Município e dá outras provi-
dências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O Ponto da Gratificação de Produtividade a que se 
refere o art. 2º da Lei nº 8.664, de 10 de dezembro de 2002, 
será doravante atualizado, anualmente e na mesma data, pelo 
índice geral de revisão salarial ou pelo reajuste aplicável à 
remuneração dos servidores do Município de Fortaleza. Art. 2º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 03 de julho de 2018. Roberto     
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.765, DE 03 DE JULHO DE 2018. 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.048, de 24 de julho de 1997, 
que cria o Conselho Municipal 
de Meio Ambiente (COMAM), 
modificados pela Lei nº 8.707, 
de 19 de maio de 2003, e dá 
outras providências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os incisos III e VIII, do art. 3º, da Lei nº 8.048, de 24 de 
julho de 1997, modificados pela Lei nº 8.707, de 19 de maio de 
2003, passam a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 3º 
...................................................................................................... 
............................................................................... III - colaborar 
com a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente 
(SEUMA); .................................................................................... 
VIII - aprovar, previamente, o licenciamento de atividades, 
obras e empreendimentos de maior complexidade, conforme 
parecer técnico da Coordenadoria de Licenciamento da      
SEUMA, ou aqueles cuja implantação necessite da elaboração 
de prévio Estatuto de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA).”. Art. 2º - 
O art. 3º fica acrescido dos incisos XII e XIII da Lei nº 8.048, de 
24 de julho de 1997, modificados pela Lei nº 8.707, de 19 de 
maio de 2003, com a seguinte redação: “Art. 3º 
...................................................................................................... 
XII - autorizar a aprovação de projetos de interesse social rele-
vante por meio de processo administrativo simplificado, regu-
lamentado através de legislação específica; XIII - participar 
como órgão colegiado e de caráter consultivo e deliberativo na 
formulação da política de saneamento básico do Município, 
bem como no seu planejamento e avaliação.”. Art. 3º - O art. 4º 
da Lei nº 8.048, de 24 de julho de 1997, modificado pela Lei nº 
8.707, de 19 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 4º A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio 
Ambiente (SEUMA) suprirá o Conselho Municipal de Meio  
Ambiente (COMAM) dos recursos financeiros, humanos e ma-
teriais indispensáveis ao seu funcionamento.”. Art. 4º - Ficam 
alterados o caput do art. 5º, os §§ 1º, 2º e 7º, todos da Lei nº 
8.048, de 24 de julho de 1997, modificado pela Lei nº 8.707, de 
19 de maio de 2003, passando o artigo a vigorar com a seguin-
te redação: “Art. 5º - Comporão o COMAM 36 (trinta e seis) 
Conselheiros, sendo eles titulares ou representantes de órgãos 
e entidades da sociedade civil, de maneira paritária: I - Secreta-
ria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA; II - 
Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF; III - Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG; IV 
- Secretaria Municipal da Educação - SME; V - Procuradoria 
Geral do Município - PGM; VI - Secretaria Municipal da Cultura 
de Fortaleza - SECULTFOR; VII - Secretaria Municipal da   
Saúde - SME; VIII - Coordenadoria das Regionais de Fortaleza; 
IX - Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos - 
SCSP; X - Câmara Municipal de Fortaleza - Comissão de De-
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente; XI - Superintendência 
Estadual de Meio Ambiente - SEMACE; XII - Secretaria do Meio 
Ambiente - SEMA; XIII - Coordenadoria de Políticas Ambientais 
- CPA; XIV - Instituto de Planejamento de Fortaleza -                    
IPLANFOR; XV - Secretaria de Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza - HABITAFOR; XVI - Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; XVII - 
Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços 
Públicos de Saneamento - ACFOR; XVIII - Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará - CAGECE; XIX - Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES; XX - Associação dos 
Geográficos do Brasil - AGB; XXI - Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia - CREA/CE; XXII - Conselho Regional de 
Biologia - CRBio; XXIII - Prestador de Serviços Público de 
Coleta de Resíduos do Município; XXIV - Ministério Público do 
Estado do Ceará - MPCE; XXV - Federação de Entidades de 
Bairros e Favelas de Fortaleza - FBFF; XXVI - Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará - FIEC; XXVII - Instituto de Ar-
quitetos do Brasil - IAB/CE; XXVIII - Sindicato das Indústrias da 
Construção Civil do Ceará - SINDUSCON/CE; XXIX - Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB/CE; XXX - Universidade Públi-
ca; XXXI - Universidade Privada; XXXII - Instituto de Permacul-
tura do Ceará - IPC; XXXIII - Companhia Energética do Ceará - 
COELCE; XXXIV - Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza  
- CDL; XXXV - Associação Comercial do Ceará - ACC; XXXVI  - 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU. § 1º - A 
Presidência do COMAM será exercida pelo Secretário Munici-
pal do Urbanismo e Meio Ambiente. § 2º - Secretário Executivo 
da SEUMA substituirá o Presidente nas suas faltas e                
impedimentos........................................................... § 7º - A 
reunião do COMAM poderá também ser convocada em caráter 
extraordinário, pelo presidente ou a pedido de qualquer conse-
lheiro, por meio de ofício com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias, acompanhado da documentação sobre o assunto a ser 
tratado, dirigido ao Presidente do Conselho, que julgará a ne-
cessidade desta reunião.”. Art. 5º - O art. 6º, da Lei nº 8.048, de 
24 de julho de 1997, modificado pela Lei nº 8.707, de 19 de 
maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 6º 
A Secretaria Executiva do COMAM será vinculada à Coordena-
doria de Políticas Ambientais da SEUMA, tendo suas atribui-
ções definidas no Regimento Interno do referido Conselho, e 
seu titular perceberá remuneração correspondente ao cargo 


