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PODER E X E C U T I V O 
LEi N2 7476 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1993 

Autoriza a CTlacão do Conselho 
dc Segurança Alimentar. 

Municipal 

A CÍMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SE-
GUINTE LEI: Art. 19 - Fica autorizada a criação do Conselho 
Municipal de Segurança Alioentar, que auxiliará no Município 
de Fortaleza, aa pollticaa emanadas pelo Conselho Nacional de 
Segurança Alioentar. Art. 2S • O Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar procurará fixar dir/trlzes para o combate a 
fone e a miséria no Município de Fortaleza. aVticulando-se 
com os diversos Cooitis estabelecidos no mesmo. Art. - A 
composição do Conselho será formado de representantes de Ór-
gãos e Secretarias do Executivo Municipal, dos diversos comi^ 
tês da cidadania e de instl^tulções governamentais. Art. 49 -
O Conselho será vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal 
de Fortaleza. Art. 59 - Esta lei será regulamentada no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação no Diário 
Oficial. Art. 69 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PALACIO DA 
CIDADE, em 23 de dezembro de 1993. Antônio Elbano Cobrai* -
P U F E i n NOnCIPAL. 

LEI N8 7477 DE 23 DE DEZEMBRO DE 199J 

Dispõe sobre os custos dos pacientes 
U F e dá outras providências. 

A CftlARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SK-
GUINTE LEI: Art. 19 - Fica obrigada a Administração do Hospi-
tal a fornecer ã todos os pacientes do IJF um recibo especi-
ficando o total das despesas gastas pelo páclente. Parágrafo 
único - A administração do IJF também ficará obrigada a man-

' dar para cada Prefeitura a nota de custos de pacientes advin-
do* de Municípios do interior do Estado do Ceará. Art. 29 -
Esta Lei entrará em vigor na-data de súa publicação, revoga-
das as disposições em contrário. PALACIO DA (:IDADE, em 23 de' 
dezembro de 1993. Antòólo Elbano CambraU - FRErEITD HUMICIt 
FM. 

LEI N9 ^A78'DE 23 DE*DEZEMBRO DE 1993 

"Assegura aos estudantes .50% de abatimento 
nos ginásios e estádios do Município. 

A CJiMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA -E EU SANCIONO A SE-
GUINTE LEI: Art. 12 - Fica assegurado aos estudantes regu-
larmente matriculados em. estabelecimentos de ensino oficial^s 
ou reconhecidos of^iclalménte pelo Poder Público, . 50X (cin-
qüenta por cento) de abatecimento nos ginásios e estádio do 
município. 'Art. 29 • A identificação do estudante, para gòzo 
do benefício estabelecido nesta lei» será feita através de 
identidade estudantil expedida pelas entidades 'representati-
vas dos estudantes, na forma da lei n2 6.062 de 05 de março 
de 1986. Art. 39 -'Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas ás disposições em contrário. ' PALACIO 
DA CIDADE, em 23 de dezembro de 1993. Antônio Elbano CaabraU 

^ - PREFEITO MUmCIPAL. 
« M *** *** 

LEI N9 7479 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1993 • , 

Autoriza a cess.no pela SfORSl' do Rstádlo 
Presidente Vargas, na formn que fadlca. 

A CÍMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA K RI' SANCIONO A SE-
• GUINTE LEI: Art. 19 - Fica autorizada ;i SCOESP - Superinten-
dência dos Desportos de Fort^llezíi, a ceder as dependências do 
Estádio Presidente Vargas, nas noites de terças-feiras e tar-
des de sábados, para as disputas dos cert.-imes atnadnres da Fe-

deração Cearense de Futebol. Art. 29 - Tal cessão deverá se 
dar sem nenhum ônus para o cessionário e desde que não coin-
c i d a comjogos do certame profissional de futebol. Art. 39 
- Esta leVentrará em vigor na dSta de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. PALÁCIO DA CIDADE, em 2.3 
de dezembro de 'l993. Antônio Elbàno Cambraia - PREFEITO MUNI-
CIPAL. 

* * * * * * * * * 

LEI N9 7480 DE 23 DR nEZflMBRd DR 1993 

"Dispõe sobre a Ijien11 f icação. de veículos 
e maquinas n servltjo do poder público mu 

. nicipal de Fortaleza.'" ~ 
A CXMARA MrNICIPAI. DK KdRTAI.RZA DECRETA E El' SANCIONO A 
SEGflNTE I.EI: Art. l'J - Todos os veículos e máquinas a ser-
viço da municip.il idade, contratadas de empresas locadoras, 
prest.idoras de servli,o ou autônomo, conterão obrigatoriamente 
adesivos em locais visíveis para a identificação. S 19 - Pa-
rá -os automóveis e çamintiões os adesivos ser.no fixados nas 
portas laterais asse^^urando no i,.ínímo 1 (um) em cada lateral. 
S 29 Para máquinas como tratores, einpi 1 hadeiras , motonive-
ladoras e similares, os ades'ivos serão afixados nos locais* 
mais visíveis. 5 39 - Os adesivos ter.To dimensões do 0,40m por 
0,20m com os seguintes dizeres, conforme o órgão utilizador; 
I - A SERVIÇO DA PRRFRin-RA Ml-NICIPAI. DE F0RTALE.'Aj 11 - A 
SERVIÇO DA (empresa ou autarquia à qual esteja vinculado); 
I H - A SERVIÇO DA CÂMARA MINICIPAI. DE FORTALEZA. S 49 -
Ficam dispensados do disposto no caput deste artigo os veícu-
los contratados de autônomos, que fora do período de utiliza-
ção no serviço público ficam'a disposição para uso particular 
do proprietário. Art. 2? - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as dispos^ições em contrário. PA-
LÁCIO DA CIDADE, em 23 de dezembro de 1993. Anconlo Elbano 
Cambraia - PREFEITO MUNICIPAL. 

LEI N9 9297 DE 05 DE JANEIRO DE 1994 
Declara de utilidade públic£ para fina de 
Desapropriação os Bens Imóveis-que indica 

. e dá outras providências. 

O PREFEITO MIUI.CIPAL DE FORTALEZA, no uso dc suas 
atribuições que lhe confere o art.- 76, Inciso V da Lei Orgâ-
nica do Município de Fortaleza, e com apoio no Decreto-Lei n9 
3.365, de 2] de Junho de 1941, alterado pela Lei n9 2786, de 
21 de maio-de 1956, pelo Decrcto-Lei n9 1075, de 28 de "Ja-
neiro de 1970, DECRETA: Art. 19 - Ficam declarados de utili-
dade pública, para fins de desapropriação pelo Município de 
Fortaleza, os seguintes feens imóveis: a) l'm prédio de pro-
priedade de MARIA DA GLflRIA LOPES VILLAR DE QIEIROZ, - objeto 
da matrícula 30.624, do Cartório de Registro de Imóveis da 25 
Zona desta Comarca, situado nesta Capital, ã ru:. 24 de Maio, 
n9 478- (Praça .losé de Alencar) , encravado em uma área de forma 

, irregular,' medindo 8,90m de Trente, por 53,OOm nas laterais, 
e lO.OOm de fundos, perfazendo uma área total de 475,90m', 
extremando; ao norte, com a rua_ Gul lherme Roch.i; ^ao leste, 
com a rua 24 de Maio (Praça Jose de Alentar); ao sul, com o 

. prédio n9 482, da rua 24 dé Maio, do Espólio de Guilherme 
Lopes e a oeste (fundos), com o Imóvel hoje pertencente ao 
Município de Fortaleza; b) Vm prédio de propriedade do ESPO-
LIO DE GUILHF.RMINA LOPES, objeto da matrícula n'.' 3160,, dO 
Cartório de Registro de Imóveis da 3-3 Zona dest.i Cnmarca, si-
tuado ã rua 24 de Maio n9 482 (Prata .losê de Alencar) encra-
vado em uma área de forma retangular, medindo 7,55m dc trente 
por 53,1Om de fundos, perfazendo um total de 400,91m' e ex-
tremando: ao norte, com o prédio n9 478 da rua 24 de Maio; ao 
leste, com a rua 24 de Maio (Praça .Iosé»de Alencar); ao, oes-
te, com o prédio n9 488, do Espólio de GulIhermlna Lopes, de-
sapropriado pelo Município e ao sul, fundos, coai o prédio ifr 
sapropriado também pelo Município. Art. 29 - Os bens imóveis 
acima descritos destlnar-se-ão â expansão do CENTRO DE PEQUE-
NOS NEGÓCIOS DOS VENDEDORES AMBULANTES DE FORTALEZA, pcrCen 
cente a este Município.^ Art. 3" - Ficam a SUMOV aucorixada. a 
promover amigável e a PROCURADORIA GERAL DO MUMCiPIO, Judiei 
almente, a desapropriação de que trata'este Dccrato, ..dav.ndo 
.correr as despesas à conta de recursos próprios destinados pa 
ra esse fim. Art. 49 - Este Decreto entrará eu; vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrári. .. ;'A-
I.ACIO DA CIDADE, em 05 de Janeiro de 1994. Antciklo Elbano ('am 
brala - PREFEITO DE FORTALEZA. 


