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LEI NQ 6915 DE 05 DE JULHO DE 1991. 

^ Cria o'Cbnselho Coordenador de Obras do 
Município de Fortaleza - CCO e dâ outras 
providências. 

A CÂMARA KUNiCIPAL PE FORTALEZA DECRETA E- EU SANCIONO A SE-
GUINTE LEI: Art. 19 - Fica criado o Conselho Coordenador de 
Obras do.Município de Fortaleza - CCO, com a finalidade de 
promover a còmpatibilizaçâo do planejamento é da execução de 
obras e serviços em vias e logradouros públicos do perímetro 
urbano de Tôttaleza,..objetivando evitar a obstrução consecu-
tiva de uma mesma artéria. Art. 29 - Compete ao Conselho 
Coordenador de Obras: -a) proTnover a compatibilização do pla-
nejamento e cronogramas de execução de obras e serviços em 
vias-e logradouros públicos do Município de Fortaleza a serem 
realizados por órgãos da Administração .Direta b\i Indireta da 
iJniao, do Estado ou Município, inclusive por seus respectivos 
empreiteiros; b) propor a Secretaria do Controle Urbano e 
Melo Aisbiente o estabelecimento de medidas que disciplinem as 
normas de iwplsntação de canteiros de obras è de ocupação do 
•solo e do sub-solo T̂n vias públicas desta Capital, inclusive 
da localização das diversas redes e sistemas de serviços pú-
blicos a serem implantados; c) propor o estabelecimento de 
crltíriòs, normas e procedlmentos.de execução de obras e ser-
viços, naquilo que afete as vias e logradouros públicos. Art. 
3 9 - 0 Conselho Coordenador de Obras -será precedida pelo Pre-
feito Municipal e, no impedimento deste, pelo Secretário do 
C'ontrole Urbano e Melo Ambiente, tendo como membros efetivos, 
o Secretário do Controle Urbano e Melo Ambiente, o Superin-, 
tendente Municipal de Obras e Vlaçao, o Secretário de Trans-
•porte e Serviços lírbanos e o Dlretor-Presldente da Empresa 
Municipal de Limpeza e Urbanização. § 12 - Poderão ser convl7 
dados para compor o Conselho: a) o Dlretor-Presldente da Com-
panhia* Energética do.Ceará - COELCE; b) o Dlretor-Presldente 
da Companhia de Agua e Esgoto do Ceará - CAGECE; c) o Dire- • 
tor-Presidente da Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARA; 
d) b Superintendente do Departamento Estadual de Trânsito -
DETI^; e) o Superintendente da Superintendência Estadual de 
Desenvolvimento Urbano - SEDURB. § 22 - Poderão" ainda ser 
convidados para compor-o Conselho, como membros provisórios, 
os representantes credenciados de entidades da Administração 
Pública, Direta ou Indireta, da- União, ido Estado ou do Muni-
cípio que evçntüalmente tenham, que. executar obras e serviços 
em vias públicas-desta'Câpital;Art. 42 - A participação de 
qualquer dos membros convidados do Concelho se dará sem Ônus 
financeiros, cabendo â Prefeitura Municipal de Fortaleza 
através da-Secretaria do Controle Urbano e Melo Ambiente, ar-
car com as despesas, relativas ao funcionamento e gprenciamen-

• to do CCO. Art. 52 - Fica instituída, no âmbito da .Secreta-
ria do .Contiíole Urbano e Melo Ambiente - SPLAK, a Comissão de 
Acompanhamento e. Fiscalização das Obras em vias públicas do 
Município dé Fortaleza, compostá por três membros, a serem 
nomeados por ato do Prefeito Municipal. Art, 6 2 - 0 Conselho 
Coordenador de Obras do Município de Fortaleza será regula-
mentado por* Decreto, no prazo-máximo de 30 (trinta) dias, ne-
le se.estabelecendo, inclusive, a competência da. Comissão a 
que se refere o artigo anterior. Art. 72 - Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
era contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, _em 
05 de julho de 1991. Juraci Vieira de Magalhães - PREFEITO 
MUNICIPAL. 

* * * * * * * * * ^ 

DECR£T0"N2 8546 DE 03 DE- JULHO DE 1991 

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
Desapropriação, o bem imóvel que indica e 
dá outras providencias 

.0 PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA,, no uso de 
suas atribuições,legais que lhe confere o artigo 7Ó,-V da'Lei 

• Orgânica do Município de .Fortaleza e com apoio no Decreto-Lei 
n2 i.365 de 21 de junho de 1941, com suas alterações, DECRETA: 

Art. 12 - f! declarado de' Utilidade Pública, para 
fins de Desapropriação, o b^m imóvel cónstánte de terreno com 
edificações,•benfeitorias e instalações nele existentes, si-
tuado no lugar "Parqv' Universal" nas terras da Serrinha, 

distrito de Parangaba, nesta capital, conforme registro® e 
averbações constantes na. Matrícula n2 5.013, datado de 
26.07.77, arquivado no Cartório de Registro de Imóveis da 2§ 
Zona, com os seguintes limites e confrontações: mede 73,00m 
(setenta e três metros) de frente por fundus de 93,00m-. (no-
venta e três metros) perfazendo uma área total de 6.789 m^, 
limltando--se ao NOPvTE com a estrada de Parangaba-Messejana; 
ao SUL com a rua sem denominação oficial, que separa os ter-
renos de Antonlo Ferreira Magalhães, Maria ííadalena N. Tei-
xeira è Silvio. Felício; ao LESTE, com riia sem denominação 
oficial que separa dos terrenos de propriedade de Luiz íAmora 
Sá; e ao OESTE, com rua sem denominação oficial que separa 
dos terrênos de propriedade do Dr. Gotardo Morais e Vicente • 
Alves dòs Santos. Art. 22 - 0-lmóvel a que se refere o artigo 
anterior destlnar-se-á a Instalação de órgãos da administra- . 
ção pública municipal. Art. 32 ' - Fica autorlza:da a 
SUMOV - Superintendência Municipal de Obras e Viação, a promover 
amigavelmente e a Procuradoria Geral do Município por via ju- . 
dlclal, a desapropriação de que -trJta o presente Decreto, 
correndo as respectivas despesas a conta dos - recursos pró-
prios destinados a esse fim. Art. 42 - Este Decreto entrará, 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTÍI.EZA, em 
03 de julho de 1991. Juraci Vieira de Magalhães - PREFEITO, 
MUNICIPAL. João Alves de Melo - SECRETARIO DE ADMi.UhTRAÇAo. . *** *** *** 

ATO NO 2582/91 - O PREFEITO KUNICITAL DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, jiomear em substi-
tuição, de acordo com o artigo 43, § único, da Lèí n2 6794, 
de. 27.12.90, ESTATUTO DOS SE^RVIDORES DO MDNICtTTO DE FORTALE-
ZA, publicada no DOM n2 9526 - Suplemento de 02.01.91, a ser-
vidora HELENICE DOS SANTOS LXMA, matrícula n2 26.073, para 
responder pelo expediente da Chefe do Serviço de Atividades 
Auxilií.res, símbolo DNI-01, integrante da estrutura adminis-
trativa da Secretaria dos Transportes e Serviços Urbanos do 
Município, no impedimento temporário do seu titular ÂNCEUCA 
AGOSTINHO WNATO, que se encontra em gozo de férias no perío-
do de ^1.07,91 a 30.07.91. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 2? de junho de 1991. Juraci Vieira de Magalhães 
- PREFEITO DE FORTALEZA. João AlVes de Melo - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

*** 

ATO N2 2583/91 - O PREFEITO MüiaCIPAL DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais, tendo err "ista o que cons-
ta no Processo n2 U.874/89, RESOLVE retificar, o Ato datado 
de 01.09.82 e publicado no DOM n9 7803 de 06.01.84^ que apo-
sentou MARIA JANICE PIRES BRAGA, matriculada'sob o n2 .6845, 
ocupante do cargo de Agente de Serviços Administrativos 
ANM-12, lotada na Diretoria Geral do Instituto de Previdência 
do Município, com os proventos mensais de Cr$ 85.039,63 (oi-
tenta* e cinco mil, trinta e novô cruzeiros e sessenta e três 
centavos),- sendo Cr$ 30.729,40 (trinta mil, setecentos e vin-
te nove cruzeiros e quarenta ' centavos)., correspondente ao 
vencimento integral do cargo que ocupava, acrescido dá gratlr 
ficação qüinqüenal e o' percentual de 30%,. na q\iantia dé Cr$ 
9.218,82 (noVe mil, duzentos e dezoito cruzeiros e oitenta e 
dçis centavos) .e mais a Gratificação de Função (DNI-1), na 
quantia de Cr$ 45.091,41 (quarenta e cinco mil, noventa e um 
cruzeiros e quarenta e um centavos). Para os proventos men-
sais de Çr$ ÍUO.647,04 (cem mil, selscentos e quarenta e sete' 
cruzeiros e quâtro centavos), sendo Cr$ 30.729,40 (trinta, 
mil, setecentos é vinte e nove cruzeiros e quarenta centa-
vos), correspondente ao vencimento integral do cargt) .que ocu-
pava, acresciúc da Gratificação Quinquenal-no percentual de. 
30%, na quantia de Cr$ 9.218,82 (nove mil, duzentos^e dezoito 
cruzeiros.e oitenta e dois centavo^) e mais. a Representação, 
do Cargo em Comissão (DAS-3) na quantia de Cr$ 60.698,82 
(sessenta mil, selscentos e noventa e oito cruzeiros e oiten-
ta e dois centavos). PAÇO DA^ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 27 de junho de 1991. Juraci Vieira de Magalhães - PRE-
FEITO DF -"ORT^iLEZA. 

• * * * * * * * * * « 

ATO N9 2584/91 - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
no uso de suas-atribuições legais, RESOLVE nomear era substi-
tuição, de acordo com o artigo 43, § único, da Lei n2 6794, 
de 27.12.90, ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALE-
ZA- publicada-no DOM n9 9526 - Suplemento de 02.01.91, a ser-
vidora MARIA LENI ARAÚJO LOPES, matrícula n2 22.17U para 
responder pelo expediente da DIVISÃO ÇE PESSOAL/ADM. DIRETA, 
Símbolo DAS.2, integrante da estrutura administrativa da Se-


