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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.861, DE 28 DE FEVEREIRO 2019. 

Autoriza o Instituto Dr. José 
Frota a custear o valor corres-
pondente às bolsas do Pro-
grama de Residência Médica, 
na forma que indica. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Instituto Dr. José Frota autorizado a custear 
bolsas de residência médica em programas autorizados pelo 
Ministério da Educação. Parágrafo Único - O quantitativo das 
bolsas custeadas será regulamentado por meio de Decreto do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 2º - O valor da bolsa 
de residência médica observará os valores instituídos pela Lei 
Federal nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e suas posteriores 
alterações, adicionado o percentual de 10% (dez por cento), 
conforme Lei Municipal nº 10.138, de 11 de dezembro de 2013. 
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias do Instituto Dr. José Frota (IJF), 
suplementadas se necessário. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 28 de fevereiro de 2019. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.                    
(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO). 

*** *** *** 

LEI Nº 10.867, DE 26 DE MARÇO 2019.  

Altera o § 2º do art. 1º e acres-
centa parágrafo ao art. 4º da Lei 
nº 10.761, de 27 de junho de 
2018, e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica alterado o § 2º do art. 1º da Lei nº 10.761, de 27 
de junho de 2018, com a seguinte redação: “Art. 1º - 
...................................................................................................... 
......................................................................................................  
§ 2º - Caso no procedimento de seleção dos interessados não 
haja servidores devidamente habilitados, em número suficiente 
para destinação da totalidade das unidades habitacionais indi-
cadas, as remanescentes serão destinadas aos servidores do 
Estado do Ceará e aos munícipes, comprovadamente residen-
tes no Município de Fortaleza, desde que atendam às linhas de 
crédito ofertadas pela instituição financeira, enquadradas ou 
não no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, e que o 
interessado não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou 
rural, no país.” Art. 2º - Fica acrescentado o parágrafo único ao 
art. 4º da Lei Municipal nº 10.761, de 27 de junho de 2018, com 
a seguinte redação: “Art. 4º ......................................................... 

...................................................................................................... 
Parágrafo único. Inexistindo servidores municipais devidamente 
habilitados, as vedações impostas pelo caput não serão aplicá-
veis, nos termos do § 2º do art. 1º desta Lei.” Art. 3º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 26 de março de 2019. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA.  

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.869, DE 29 DE MARÇO 2019. 
 
Concede reajuste aos servido-
res que integram o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários do 
ambiente de especialidade Edu-
cação e dá outras 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, no que tange aos servidores do Núcleo de 
Atividades Específicas da Educação e aos assistentes da Edu-
cação Infantil, após a aplicação do índice de revisão geral con-
cedido aos servidores públicos municipais em geral pela Lei nº 
10.845, de 26 de dezembro de 2018, fica reajustado em mais 
0,4436%, a vigorar a partir do mês de janeiro de 2019. Art. 2º -
O reajuste previsto no art. 1º desta Lei aplica-se aos servidores 
inativos e pensionistas, e à remuneração dos professores e 
assistentes da Educação Infantil contratados temporariamente, 
nos termos da Lei Complementar nº 158, de 19 de dezembro 
de 2013. Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a editar 
por Decreto as tabelas e matrizes salariais dos Planos de Car-
gos, Carreiras e Salários do ambiente de especialidade Educa-
ção, ao que diz respeito aos servidores do Núcleo de Ativida-
des Específicas da Educação e aos assistentes da Educação 
Infantil, quando da aplicação dos valores corrigidos por esta 
Lei. Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Secretaria Municipal da Educação (SME), 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 Previ-
dência do Município (IPM). 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 
29 de março de 2019. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

LEI Nº 10.871, DE 29 DE MARÇO 2019. 

Institui gratificação para servido-
res de nível médio da Atenção 
Básica do Município de Fortale-
za, com atuação na Estratégia 
Saúde da Família, na forma que 
indica. 

 


