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A cidade vocacionada a gerar oportunidades para todos os cidadãos me-
rece para além do amor e do respeito de todos, políticas públicas eficientes 
que possibilitem projetos inovadores e que gerem sentimento de pertença a 
todos. 

E sem sermos pretenciosos, foi assim que, nestes oito anos olhamos para 
Fortaleza. A Fortaleza que é a quinta maior cidade do país em população – so-
mos 2,7 milhões de fortalezenses. A Fortaleza dos verdes mares, dos ventos 
valentes e do sol que brilha o ano inteiro. A Fortaleza Cidade-Luz. Fortaleza 
que nos orgulha ao ser cidade inovadora, cidade libertária.

No âmbito de nossas responsabilidades, a Secretaria Municipal do Ur-
banismo e Meio Ambiente (SEUMA), criada em 2013, pelo Prefeito Roberto 
Cláudio, integrou duas disciplinas indissociáveis: o urbanismo e o meio am-
biente. E todo o nosso caminhar, ao longo destes oito anos, foi baseado nesta 
integração: ambienta natural, ambiente construído e sociedade. E assim, che-
gamos a Missão de planejar e controlar o ambiente e o ambiente construído 
de Fortaleza, assegurando o direito a cidade e o bem-estar de seus habitantes. 
Dentro desta missão, tínhamos os desafios: a Integrar o Ambiente Natural 
com o Ambiente Construído da Cidade e Criar e Implantar o Parque Rachel de 
Queiroz; Regulamentar os instrumentos do Plano Diretor de 2009; Reduzir o 
estoque de Alvará de Construção e o Prazo de Análise e Emissão do Licencia-
mento em Fortaleza.

Nestes oito anos, pensamos por meio de Valores como o Rigor técnico, 
sempre pautando as decisões em bases apoiadas por dispositivos legais; Com-
promisso, prezando pela excelência do serviço público prestado; Cooperação, 
fortalecendo as relações interpessoais, o diálogo e a gestão compartilhada 
com o cidadão; Inovação, democratizando o acesso a Administração Pública 
por meio da modernização e simplificação dos procedimentos; e a ética, pri-
mando pelos princípios de uma gestão pública correta e eficiente. 

Esses valores partiram do nosso Propósito: Transformar Fortaleza em 
uma Cidade de Oportunidade para Todos. Nosso foco sempre foi atender as 
demandas do Cidadão Fortalezense.

Contamos com o apoio de um grande time, o #TEAMSEUMA, de grandes 
mestres, de muitos parceiros e de um líder que nos orientou e nos apoiou 
para que ao longo deste tempo, pudéssemos concluir nossa tarefa de forma 
satisfatória. E é isto que as próximas páginas irão contar: as realizações nas 
áreas do Urbanismo e Meio Ambiente, em Fortaleza entre os anos de 2013 e 
2020. Vamos lá! 

A FORTALEZA DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Águeda Muniz 
Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza
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Sobre
Fortaleza

Integrar o Ambiente Natural com o 
Ambiente Construído da Cidade e 
Criar o Parque Rachel de Queiroz.

Regulamentar os  
Instrumentos do  
Plano Diretor de 2009.

Reduzir o Estoque de Alvará de 
Construção e o Prazo de Análi-
se e Emissão do Licenciamento 
em Fortaleza.

Nosso
Desafio

1

2

3

Melhor Capital para Re-
ceber Investimentos Ex-
ternos (Towers Watson, 
2015).

5ª Cidade do Brasil em 
população (2,7 milhões).

Hub de Conexões para 
América do Sul com a 
maior concentração de 
Cabos Submarinos de Fi-
bra Ótica do Continente 
Americano.

3ª Cidade Inteligente 
do Brasil no Ranking de 
Serviços de Cidades In-
teligentes (RSCI, Teleco 
2018).

100% urbanizada e pla-
na.

2ª Cidade do Nordeste 
em Geração de Novos 
Empregos 2019.

Melhor Capital do Brasil 
em Ambiente Regulató-
rio (Endeavor 2018).

35 km de orla com sol e 
ventos o ano inteiro.

2ª maior área de influên-
cia do Brasil em número 
de municípios, abran-
gendo 786 cidades.

3ª Cidade do Brasil em 
investimentos imobiliá-
rios.

Menor distância para 
Europa, América do Nor-
te e Africa (06 horas).

6º Maior Mercado de 
Trabalho do Brasil.

Hub Aeroportuário no 
Brasil com 36 voos inter-
nacionais por semana, 
chegando a 50 até o final 
de 2018.

Possui as melhores uni-
versidades, pública e 
privada, do Norte/Nor-
deste, sendo referência 
no ensino superior.

8º lugar no ranking de 
Cidades do Futuro (Fi-
nancial Times, 2017).
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Situação Tomada de
Encontrada Decisão

• A equipe | o time

• O propósito - único

• O planejamento - integrado

• A gestão - compartilhada

• O tempo - do cidadão e não do serviço público

• A avaliação 

• Feedback

• Meios (Manuais, Rotinas e Processos, Tecnologias, Relatórios, Transparência)

Plano Diretor sem regu-
lamentação e parâme-
tros urbanísticos que 
engessam o desenvolvi-
mento urbano.

Legislação desatua-
lizada (LUOS/1996 E 
COP/1981).

Ausência de legislações 
de proteção ambiental.

Ausência de procedi-
mentos padronizados na 
análise de processos.

Ausência de regras para 
licenciamento ambien-
tal.

Mais de 1.000 processos 
de alvarás de constru-
ção “estocados”. 

Coordenação de Políti-
cas Ambientais desarti-
culada das demais coor-
denadorias.

Planejamento urbano 
desconectado das ativi-
dades econômicas e da 
dimensão ambiental.

Projetos de cunho am-
biental na base das 
“ideias” sem realizar.

Ausência de Política de 
bem-estar e proteção 
animal.

Desarticulação intra e 
intersetorial (05 Siste-
mas de Georreferencia-
mento na Seuma).

Desrespeito ao Cliente/
Cidadão”.

Política de enfrenta-
mento à mudanças cli-
máticas dissociada da 
Política Urbana.

Ausência de regras para 
manejo de fauna e flora.

Mais de 1.400 processos 
de licenças ambientais 
“estocados”.
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Organograma
Decreto 14.339/2018 

SECRETÁRIO

SECRETÁRIO 
EXECUTIVO

ASSESSORIA 
ESPECIAL

COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO (COURB)

ASSESSORIA 
JURÍDICA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENADORIA DE 
POLITICAS 

AMBIENTAIS (CPA)

LABORATÓRIO DA 
CIDADE

COORDENADORIA 
DE LICENCIAMENTO 

(COL)

COORDENADORIA DE 
NEGÓCIOS E 
INOVAÇOES

COORDENADORIA 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (COAFI)

CÉLULA DE 
DIRETRIZES 
URBANAS

CÉLULA DE 
NORMATIZAÇÃO

CÉLULA DE 
NEGOCIOS 
URBANOS

CÉLULA DE 
GEORREFERENCIAMENTO

CÉLULA DE 
DIRETRIZES 
AMBIENTAIS

CÉLULA DE 
SUSTENTABILIDADE 

E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

CÉLULA DE 
SANEAMENTO, REC. 
HIDRICOS E GESTÃO 

DE ORLA

CÉLULA DE 
EDUCAÇAO 
AMBIENTAL

CÉLULA DE 
LICENCIAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO

CÉLULA DE 
LICENCIAMENTO 

PARA 
FUNCIONAMENTO

CÉLULA DE 
CONSULTORIA EM 

NEGÓCIOS

CÉLULA DE 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

CÉLULA DE 
LICENCIAMENTO 

PARA 
LICENCIAMENTO

CÉLULA DE 
CAPACITAÇÃO

CÉLULA DE 
ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA SOCIAL

CÉLULA GESTÃO DO 
FORTALEZA ONLINE

CÉLULA DE 
TECNOLOGIA 

DA 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃ

O

CÉLULA DE GESTÃO 
DE PESSOAS

CÉLULA DE GESTÃO 
FINANCEIRA

CÉLULA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

Sede da Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente de Fortaleza.
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Ausência de integração do Ambiente Natural 
e do Ambiente Construído

No início da gestão, os órgãos responsáveis pela 
implementação da Política Nacional do Meio Am-
biente e a Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, no âmbito municipal, trabalhavam de 
maneira desarticulada. Com o advento da nova 
gestão, percebeu-se a necessidade de trabalhar 
de forma integrada e colaborativa as ações cor-
relacionadas ao Urbanismo e ao Meio Ambiente. 
Para isso imaginou-se um órgão municipal que 
coordenasse de forma integrada e colaborativa 
as ações correlacionadas a essas duas importan-
tes temáticas.

 Ao assumir a administração municipal, 
no início de 2013, a gestão Roberto Cláudio se 
deparou com diversos desafios a serem supera-
dos, em grande parte, pela ausência de uma po-
lítica ambiental que incluísse seus recursos na-
turais – parques, lagoas e margens dos rios da 
bacia metropolitana que desaguam nas praias de 
Fortaleza, bem como praças e espaços públicos 
integrados ao ambiente construído para a boa 
utilização do cidadão fortalezense. Constatou-se, 
ainda, a necessidade de regulamentação do con-
junto de áreas verdes municipais e o regramento 
para cada uma dessas áreas, além de legislações 
pertinentes ao ordenamento urbano municipal e 
o respectivo controle urbano-ambiental prove-
niente do imenso estoque de processos de licen-
ciamento, a saber: licenças ambientais, alvarás 
de construção e alvarás de funcionamento.
Ademais, o contexto no qual se desenvolviam as 
políticas de Urbanismo e Meio Ambiente apon-
tava para um entendimento limitante de que o 
cuidado com os espaços públicos seria exclusivo 

do Poder Público Municipal, havendo a necessi-
dade então, de promover políticas públicas que 
incentivassem a participação efetiva dos múlti-
plos setores da sociedade, ou seja, a construção 
da efetivada responsabilidade compartilhada. 
 Em síntese, a situação encontrada carac-
terizava-se por:

Ausência de Regulamentações e Políticas 
Públicas

Outras importantes preocupações no início da 
gestão 2013-2016 voltavam-se para instrumenta-
lizar o poder público municipal a fim de lidar con-
sistentemente com a falta de harmonização en-
tre as legislações vigentes. Do elenco de normas 
a serem harmonizadas inseriam-se a necessida-
de de Regulamentação do Plano Diretor de 2009, 
através da atualização da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, do Código de Obras e Posturas e dos ins-
trumentos urbanísticos criados no Estatuto da 
Cidade aplicáveis ao território de Fortaleza.

Carência de Informações Integradas e 
Burocracia Excessiva

Constatou-se no início da gestão, uma demanda 
reprimida de licenciamento, devido a burocracia 
imposta nos processos administrativos. Alguns 
entraves no processo de licenciamento foram 
diagnosticados como falta de padronização nos 

procedimentos e análises, a ausência de fluxos 
internos, prazos indefinidos, bases de dados di-
vergentes e dispersos em vários órgãos munici-
pais e legislações desatualizadas.  

Como consequência do excesso de burocracia, foi 
apontada a falta de credibilidade dos órgãos pú-
blicos, a perda de arrecadação, a dificuldade no 
controle urbano-ambiental da cidade e o cresci-
mento da cidade ilegal. 

Havia forte demanda por modernização dos pro-
cedimentos e informações por parte dos cidadãos 
em geral, interessados no licenciamento ambien-
tal e das suas atividades.

As fragilidades apontavam para a necessidade de 
envolver todos os atores nas questões temáticas 
e para o fortalecimento de relações interpessoais, 
diálogo e gestão compartilhada com o cidadão. 
De outro lado, existia uma carência generalizada 
de sistemas de informações atualizadas, coesas 
e integradas, que permitissem o conhecimento 
real da cidade, que visassem à qualificação dos 
processos de licenciamento, planejamento e con-
trole do ambiente natural e construído.

Falta de Monitoramento da Área Verde do 
Município e Regulamentação dos Parque 
Urbanos Municipais

O monitoramento do Índice de Área Verde reali-
zado pelo próprio cidadão fortalezense, até então 
não existia, foi estabelecido, desde o início da 
primeira gestão Roberto Cláudio, como um desa-
fio, pois se trata de uma das formas de melhor 
avaliar os efeitos causados sobre o meio ambien-
te local. 

Posse do Prefeito Roberto Claudio e Secretariado (2017).
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(William Edwards Deming)

Não se gerencia o 
que não se mede,  
não se mede o que 
não se define, não 
se define o que não 
se entende, e não há 
sucesso no que não 
se gerencia.

A Gestão Pública, na perspectiva do cida-
dão, deve existir para servir aos interesses da 
população em geral, possibilitando a efetivação 
de seus projetos, seus sonhos de construir ou 
funcionar, os quais devem ser alinhados com 
a construção de uma cidade de oportunidades 
para todos.

MANUAL DE ESTRATÉGIA, GESTÃO E 
GOVERNANÇA SEUMA

A detecção de passivos de processos a se-
rem analisados e a falta de padrões em proce-
dimentos, além da ausência de registro e a não 

posturas), políticas urbano-ambientais pré-defi-
nidas, dotando a cidade de áreas específicas vin-
culadas aos instrumentos do Estatuto da Cidade 
(operações urbanas consorciadas), fiscalização 
integrada (urbano e ambiental) bem como uma 
secretaria estruturada, com procedimentos in-
ternos otimizados, especialmente àqueles desti-
nados ao licenciamento e ao controle.

Uma vez que as ferramentas de gestão fo-
ram definidas e estruturadas já no primeiro ano 
de gestão, se fez necessário investir, também, 
na transformação da mentalidade do servidor 
de forma a gerar impacto tangível na melhoria 
da qualidade da prestação dos serviços: proces-
so que tornou ação continuada no quadriênio 
seguinte (2017-2020) instituindo uma cultura 
organizacional de servir com foco, sempre, no 
cidadão. 

Nesta transformação foi necessário, na se-
gunda gestão Roberto Cláudio (2017-2020), atua-
lizar a visão, que passou a ser a continuidade da 
implementação das políticas urbano-ambiental, 
com a manutenção dos mecanismos de gestão 
interna e a intensificação do fortalecimento ins-
titucional, por meio da capacitação continuada 
e dinamização dos mecanismos de comunicação 
interna e externa, gerando o sentimento de per-
tença do servidor para com o Órgão e a Prefei-
tura, e do cidadão com a cidade e os valores que 
iriam nortear o planejamento e o funcionamento 
do órgão ambiental. 

Norteando sua missão e sua visão, foram 
estabelecidos valores como Rigor Técnico, Com-
promisso, Cooperação, Inovação e Ética, os quais 
passaram a guiar as tomadas de decisões e proje-
tos durante a gestão.

Integrantes da Célula de Georreferenciamento 
da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano 
(COURB).

Saber o que se faz e quem faz é importante 
em toda organização e para quem faz uso de seus 
serviços. O Manual de Estratégia, Gestão e Go-
vernança Seuma traz o Regulamento da Seuma, 
com todas as atribuições de cada Coordenação e 
Célula que compõe seu organograma de forma a 
orientar o devido funcionamento de suas ativi-
dades e competências.

Manualizar o planejamento da Seuma a 
partir de 2013, desenhando seu organograma, 
fluxos e procedimentos, permitiu a gestão refletir 
sobre o perfil ideal do servidor em comissão que 
deveria exercer o cargo/função na estrutura da 
secretaria, bem como oportunizar ao servidor de 
carreira, que passaria a deter o conhecimento e 
perpetuá-lo na orientação do usuário/cliente-ci-
dadão, e no treinamento de novos colaboradores.

A burocracia, necessária ao controle da ad-
ministração pública, deve ser eficiente ao ponto 
de permitir a integração dos cidadãos fortalezen-
ses através do incentivo ao desenvolvimento de 
uma mentalidade, atitude ou estratégia que seja 
ecologicamente correta e viável no âmbito eco-
nômico, socialmente justa e respeitando a diver-
sificação cultural.

Neste cenário, a organização da nova Se-
cretaria Municipal do Urbanismo e Meio Am-
biente se deu, a partir de 8 de janeiro de 2013, 
por meio da Lei Complementar nº 137, teve as 
atribuições da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano (SEMAM) acrescidas 
das competências relativas ao urbanismo, pro-
venientes da Secretaria de Planejamento e Or-
çamento (Sepla) e relativas ao desenvolvimento 
urbano, provenientes da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seinf). A partir daí, a Seuma ela-
borou seu planejamento alinhado à visão adota-
da na agenda estratégica da Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza, na qual deveríamos alcançar a 
Fortaleza de oportunidades, mais justa, bem cui-
dada e acolhedora.

publicização dos mesmos dificultava ser aplica-
do o rigor técnico nas análises processuais, bem 
como tornar o cidadão ciente dos procedimentos 
e da necessidade do licenciamento que deveria 
cumprir. A partir dessa necessidade, o Manual 
de Estratégia, Gestão e Governança Seuma 2013-
2016, começou a ser escrito, realizando o registro 
documental de todos os processos que norteiam 
o funcionamento da Secretaria Municipal do Ur-
banismo e Meio Ambiente (Seuma), passando a 
ser difundido como material de consulta quanto 
a essência do planejamento e estrutura do órgão 
para servidores e o próprio cidadão.

Estruturado como material consultivo e 
instituído na cultura organizacional como norte 
à condução de ações e procedimentos, traduzin-
do a essência da Seuma, o  Manual de Estraté-
gia, Gestão e Governança Seuma tornou-se fer-
ramenta de conhecimento obrigatório entre os 
servidores e de acesso irrestrito ao cidadão.

A percepção da ausência de informações 
integradas entre os órgãos da administração pú-
blica – o que, por diversas vezes, fez com que o 
cidadão se deslocasse em busca de informações 
que são guardadas no âmbito do próprio municí-
pio -, como a ausência de padronização na orien-
tação do cidadão e a manutenção de uma base 
de dados que possibilitasse o conhecimento do 
usuário dos serviços quanto aos procedimentos, 
controle, legislação e afins, necessitavam a es-
truturação de um documento que traduzisse os 
princípios da administração pública. Apresen-
tando sempre, Propósito, Missão, Visão, Valores, 
dessa forma, o manual traz o retrato da estru-
tura organizacional – inclusive com o perfil/pre-
paro técnico necessário às funções/cargos - e 
informações correlatas, bem como o registro do 
planejamento estratégico – revisitado e revisa-
do periodicamente.

PROPÓSITO, MISSÃO, VISÃO, VALORES 

Com o propósito de Fazer de Fortaleza uma 
Cidade de Oportunidades para Todos, tivemos a 
missão de planejar e controlar o ambiente na-
tural e o ambiente construído do Município de 
Fortaleza, a Seuma une as pautas do urbanismo 
e meio ambiente passando a tratá-las enquanto 
disciplinas complementares, interdependentes 
e indissociáveis de forma inovadora no ambien-
te público.

Como visão, no período entre 2013-2016, 
fora estabelecido que ao final de 4 (quatro) anos, 
a Seuma teria empreendido ações significativas 
no planejamento e controle do município de 
Fortaleza, dotando a cidade de um plano dire-
tor com suas leis regulamentadas (mobilidade, 
uso do solo, meio ambiente e código de obras e 
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2012 2020

427 servidores 205 servidores

ESTRATÉGIAS 
E AÇÕES

As estratégias e ações adotadas entre os 
anos de 2013-2016 e 2017-2020 foram registra-
das no Manual de Estratégia, Gestão e Governan-
ça Seuma. Sempre alinhadas às diretrizes dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sutentável (ODS), 
assim como com a política de desenvolvimento 
urbano e ambiental promovida pela Seuma, fo-
ram estabelecidas medidas que visassem o (i) 
cumprimento da função social da cidade atra-
vés do planejamento e gestão dos ambientes na-
tural e construído; (ii) a promoção da qualidade 
urbana e ambiental, por meio da eficiência dos 
serviços de licenciamento e monitoramento dos 
ambientes natural e construído; (iii) a promoção 
da melhor compreensão das práticas/exigências 
de controle urbano e ambiental; (iv) o estabeleci-
mento de medidas que visassem a participação 
democrática, responsável e positiva para o cres-
cimento sustentável.

Todos os projetos da Seuma foram desen-
volvidos dentro das seguintes macroestratégias:

• Proposição de medidas para o cumpri-
mento da função social da cidade por meio do 
planejamento e gestão dos ambientes natural, 
adotando-se ações prioritárias como a elabora-
ção/atualização da legislação referente à mobili-
dade urbana, meio ambiente, uso e ocupação do 
solo, e a operacionalização do Programa de Ado-
ção de Parques e Praças junto com as Secretarias 
Regionais;

• Promoção da qualidade urbana e ambien-
tal da cidade, por meio da eficiência dos serviços 
de licenciamento, vistoria e fiscalização dos am-
bientes natural e construído, adotando-se ações 
prioritárias como a revisão/ atualização/elabo-
ração da legislação referente ao controle urbano 
e ambiental e a intensificação da realização das 
vistorias e fiscalização, como forma de coibir o 
uso indevido dos ambientes natural e construído 
na cidade.

• Promoção do melhor entendimento das 
práticas/exigências de controle urbano e am-
biental, tomando como ação prioritária o envol-
vimento do servidor em treinamentos, cursos, 
seminários, na busca de novos conceitos atuali-
zando práticas relacionadas ao planejamento e 
controle urbano e ambiental.

Integrantes da COURB. / Célula de Diretri-
zes Urbana (CEDUR) da Coordenadoria do 
Desenvolvimento Urbano (COURB).

Dados: 31/outubro

VALORES
Rigor Técnico: Pautar as decisões em ba-
ses técnicas apoiadas por dispositivos 
legais.

Prática Democrática: partir da realiza-
ção de reuniões pré-agendadas com os 
setores ligados às atividades externas e 
internas (conselhos, ouvidoria, entida-
des de classe, dentre outros).

Sensibilidade Social: Apoiando de forma 
objetiva e coletiva todos os cidadãos, em 
especial àqueles de renda mais baixa, no 
sentido de incentivá-los a cumprir a lei. 
A lei deve ser igual para todos. 

Ética: Agir com impessoalidade e trans-
parência.

Compromisso: Prezar pela excelência do 
serviço público prestado ao cidadão.

Cooperação: Fortalecer as relações inter-
pessoais, o diálogo e a gestão comparti-
lhada com o cidadão.

Inovação: Democratizar o acesso por 
meio da modernização e simplificação 
dos procedimentos e eficiência na gestão 
por meio de práticas inteligentes.
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Fortaleza Cidade Empreendedora (FCE)

Fortaleza Cidade Sustentável (FCS)

Fortaleza Cidade Interativa (FCI)

EIXOS DE ATUAÇÃO

de atuação Eixos

• Estabelecer medidas que visassem a par-
ticipação democrática, responsável e positiva 
para o crescimento sustentável.

Todos os projetos desenhados para a con-
dução do funcionamento da Seuma refletiam as 
ações aprovadas no Plano Plurianual (PPA) 2014-
2017 e 2018/2021.

FORTALEZA CIDADE EMPREENDEDORA 
(FCE)

Este eixo reúne projetos que visam propor-
cionar aos empreendedores um ambiente favo-
rável para superar os desafios de manter e abrir 
novos negócios na cidade de Fortaleza, por meio 
dos instrumentos e políticas voltados ao desen-
volvimento urbano sustentável.

FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL (FCS)

Este eixo compreende uma série de proje-
tos voltados para o planejamento e a gestão ur-
bana e ambiental do município de Fortaleza, em 
especial no que se refere a condução e implanta-
ção da Política Municipal de Meio Ambiente, bem 
como políticas de enfrentamento as mudanças 
climáticas. O eixo Fortaleza Cidade Sustentável, 
em parte de seus projetos, conta com aporte de 
recursos do Banco Mundial – BIRD para ampliar 
e acelerar a capacidade institucional da Seuma 
de atuação, gestão e planejamento do ambiente 
natural e construído na cidade de Fortaleza. 

 FORTALEZA CIDADE INTERATIVA (FCI)

Alinhado a estratégia maior de tornar For-
taleza uma cidade melhor para se viver, o eixo 
Fortaleza Cidade Interativa busca aperfeiçoar o 
sistema de comunicação interna e externa na 
Seuma reforçando a qualidade global e pelas 
suas áreas de excelência, como órgão moderno, 

aberto e inovador ao serviço da comunidade e do 
município.

O FCI tem como objetivo desenvolver, con-
solidar e difundir o nome da Seuma como uma 
instituição de referência no desenvolvimento de 
políticas que promovam a integração sustentada 
do ambiente natural e ambiente construído na 
cidade de Fortaleza. Além disso, visa promover, 
com profissionalismo, estratégias para atrair po-
tenciais investidores para o município e garantir 
boas relações com os parceiros sociais, por meio 
de modelos de comunicação que favoreçam a 
identidade, o espírito de partilha e colaboração 
e o envolvimento das comunidades interna e ex-
terna, aumentando o nível de difusão da infor-
mação relativa aos serviços prestados, nos ór-
gãos de comunicação e nas redes sociais.

A partir da definição das Estratégias, Ações 
e Eixos de Atuação, dividimos a criação e execu-
ção dos projetos da Seuma por meio de Projetos 
Estruturantes, Ações Continuadas e Ações Com-
plementares. 

MECANISMOS 
DE GESTÃO E 
GOVERNANÇA

Desde o primeiro ano de gestão, como for-
ma de manter a memória dos procedimentos 
alinhados ao planejamento e controle do funcio-
namento da secretaria, mecanismos de gestão e 
governança foram criados.

Acreditamos que a boa gestão vem de pla-
nejamento, disciplina, antecipação de resultado 
e gestão de possíveis riscos, assim como a men-
suração de todos os projetos. Acreditamos que 
foi dessa forma que conseguimos realizar os pro-
jetos pensados ao longo destes oito anos.

• Sistema de Ata de Reunião Gerencial – ins-
trumento que a partir de 2017 passou a ser 
digital, em sistema desenvolvido por equi-
pe própria da Célula de Tecnologia da Infor-
mação (CETEC/Seuma). Reunião Gerencial 
reúne todos os cargos de gerência do âm-
bito do órgão para debater os projetos em 
execução, as ações continuadas e a necessi-
dade de ações complementares, bem como 
estabelecer o desenho de projetos futuros.

Servidores – instrumento que possibilita o 
acompanhamento do desempenho dos ser-
vidores, comparando-o com seu próprio de-
sempenho e com os demais, em sua catego-
ria. Também é ferramenta que possibilita a 
detecção de problemas de desempenho pro-
fissional pela Gestão de Recursos Humanos.

• Indicadores de Desempenho (PPA) – os indi-
cadores são instrumentos de gestão essen-
ciais para medir o desempenho dos proje-
tos, ações e afins, neste item, é fundamental 
para o acompanhamento das metas e orça-
mento estabelecido para o quadriênio: o 
que traduz em eficiência e efetividade.

• Relatórios Semestrais de Resultados – 
transparência para além de demonstração 
de desempenho da máquina pública e da 
gestão é o foco dos relatórios semestrais de 
resultados.

 
• Diário de Bordo – com o avanço da Pande-

mia do Covid-19, a ferramenta passou a ser 
adotada como forma de registrar as ativida-
des de todos os colaboradores, bem como 
oferecer um espelho de avaliação das ati-
vidades desempenhadas por cada função 
para o setor de Gestão de Pessoas. 

Centro de Fortaleza.

A Seuma realizou suas ações somados em 
03 (três) eixos:

• Ata de Reuniões – instrumento adotado, já 
em 2013, de forma a organizar a memória 
da Seuma quanto aos eventos, reuniões e 
afins, além de permitir o acompanhamen-
to e registro de seus encaminhamentos

• Estoque Zero – inicialmente voltado para 
os projetos de construção, o projeto pas-
sou a ser aplicado todas coordenações de 
execução programática, sendo estendido 
também à Assessoria Jurídica;

• Acompanhamento de Processos Deferidos 
e Indeferidos – o levantamento dos dados 
permitiu e permite o raio-x dos gargalos 
durante a análise do processo, seja ele a 
legislação, a falta de conhecimento do ser-
vidor, a ausência de padrões e afins, for-
necendo à gestão um espelho sobre o am-
biente que deve ser trabalhado;

• Acompanhamento Físico-Financeiro dos 
Projetos do MAPPFOR, sistema que regis-
tra todas as ações e projetos prioritários 
de Fortaleza. É uma ferramenta de contro-
le que retrata custo, tempo e entregas.

• Acompanhamento do Desempenho dos 
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Nossas
Referências

Ao longo destes oito anos algumas referências 
locais, nacionais e internacionais guiaram nossa 
forma de planejar, sobretudo, quando da elaboração 
de nossos projetos. Como referências municipais 
seguimos o Plano Diretor de Fortaleza 2009, o Plano 
Plurianual, e, mais recentemente, o Plano Fortaleza 
2040. Já como referências nacionais, tanto o Estatu-
do da Cidade e o Estatuto da Metrópole foram guias 
para o desenvolvimento de nossas políticas. Inter-
nacionalmente, a AGENDA  2030 da ONU-HABITAT e 
os OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL estiveram presentes a partir do ano 2016 em to-
das as nossas ações. Incorporamos transversalmen-
te os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

ADICIONAR ESTATUTO DA CIDA-
DE E DA METRÓPOLE
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Nosso
Legado

Mucuripe
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Legado
Seuma
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A Operação Ambiente Seguro, Diversão ga-
rantida iniciou em janeiro de 2013, realizada pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da 
Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Am-
biente (Seuma), integrada com as Secretarias 
Executivas Regionais.

A iniciativa se deu diante da tragédia ocor-
rida na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Gran-
de do Sul, ocorrida em 27 de janeiro de 2013, oca-
sionando a perda de vários moradores da cidade.  
Com o ocorrido, se constatou a necessidade de 
criar um procedimento preventivo que pudesse 
verificar a situação de todas as casas de show do 
município de Fortaleza, intensificando a fiscali-
zação, a fim de evitar ocorrências que pudessem 
trazer riscos à população.  

Inicialmente, a operação realizou a identi-
ficação de empreendimentos destinados ao lazer 
e entretenimento em Fortaleza, procedendo a um 
levantamento da regularidade documental dos 
estabelecimentos perante a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza – PMF; identificando a existência/
validade de licenças exigidas.

No dia 1 de outubro de 2013 foi iniciada 
a segunda fase do projeto, que seria o Planeja-
mento da Operação Ambiente Seguro, Diversão 
Garantida, realizado a partir de um trabalho em 
conjunto entre a Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente (Seuma), as Secretarias 
Regionais (I, IV, V, VI e Centro), Corpo de Bom-
beiros do Estado do Ceará e Polícia do Meio Am-
biente - BPMA. Após reuniões entre os órgãos, foi 
estabelecido o que seria verificado nas vistorias, 
como o Certificado de Conformidade dos bombei-
ros, Registro Sanitário e, ao final da operação, a 
obrigatoriedade do envio de um ofício ao Corpo 
de Bombeiros do Ceará e à Vigilância Sanitária 
para providencias. 

Fiscalização
Ambiental

Operação Ambiente Seguro, 
Diversão Garantida

A Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente – Seuma ficou responsável pela 
elaboração da listagem dos estabelecimentos a 
serem vistoriados, sendo a mesma complemen-
tada por cada Regional. Também ficou a cargo da 
Seuma a elaboração de um cronograma de vis-
torias, de forma que durante todo o período da 
operação, cada dia da semana fosse contemplado 
com uma Regional, e onde todos os dias uma du-
pla de fiscais da Seuma fosse direcionada para a 
Regional específica, a fim de realizar a fiscaliza-
ção em conjunto, considerando as competências 
funcionais de cada órgão.

No período de 10 a 30 de novembro de 2014, 
foram fiscalizados restaurantes, bares, lanchone-
tes, buffets, motéis e casas de show. Vale ressaltar 
que as fiscalizações se deram durante todo o ano 
de forma incisiva, abordando um leque maior de 
equipamentos.

Durante a vistoria, os agentes fiscais exi-
giam a apresentação de documentos comproba-
tórios de regularidade dos empreendimentos, a 
saber: Alvará de Funcionamento; Registro Sani-
tário; Licença Ambiental; Autorização para Uso 
de Equipamento Sonoro e Certificado de Confor-
midade dos Bombeiros.

De acordo com a competência administrati-
va de cada órgão envolvido, os empreendimentos 
que não apresentassem a documentação exigida 
em Lei ao pleno funcionamento do equipamento 
fiscalizado estariam passíveis de sanções. 

Com a transferência da fiscalização da Seu-
ma para a Agência de Fiscalização de Fortaleza 
(Agefis), em abril de 2017, a operação foi inter-
rompida em virtude da perda de competência 
para fiscalizar e realizar autos de infração, bem 
como a transferência dos fiscais da Seuma para a 
Agência de Fiscalização.

De responsabilidade da Célula de Contro-
le da Poluição Visual – CCPV, a Operação Cidade 
Mais Limpa se tratava de um conjunto de ações 
que deveriam ser viabilizadas para que a cidade 
apresentasse seu melhor aspecto visual. A ini-
ciativa partia do princípio de que Fortaleza de-
veria ser única em suas características naturais 
e construídas. Para que isso ocorresse, seria ne-
cessária uma nova ordem para a ocupação dos 
logradouros públicos e do espaço aéreo. A CCPV, 
no uso de suas competências e resguardada pe-
las legislações pertinentes, somando as suas 
experiências passadas, intensificou as ações fis-
calizadoras e preventivas para obtenção dos ob-
jetivos deste projeto.  

árvores, nos muros, no espaço aéreo, nos postes 
de iluminação pública ou da rede elétrica e em 
qualquer espaço de uso comum do povo.

A operação teve início em 2013 e apresen-
tou excelentes resultados no decorrer dos anos:

Antes Depois

Operação Cidade 
Mais Limpa 

A OPERAÇÃO TINHA OS SEGUINTES 
OBJETIVOS:

• Melhor ordenamento da paisagem ur-
bana;

• Desobstrução das áreas de uso comum 
do povo;

• Desobstrução da visão em perspectiva 
das vias públicas;

• Redução de estímulos visuais desne-
cessários nos logradouros públicos;

• Preservação do patrimônio construído.

Vale ressaltar que o objetivo geral da ope-
ração não era apenas remover engenhos de pro-
paganda e publicidade, mas também promover a 
educação ambiental, além da despoluição visual 
da cidade de Fortaleza. Para tanto, foi realizada 
uma abordagem prévia às fiscalizações, de co-
nhecimento e informação da lei, e a retirada dos 
engenhos de propaganda e publicidade que cau-
sassem risco a segurança e que prejudicassem a 
paisagem urbana da cidade de Fortaleza e, por-
tanto, que estavam em descordo com a legislação 
(Lei no 8221/98).

Com a transferência da fiscalização da Seu-
ma para a Agência de Fiscalização de Fortaleza 
(Agefis), em abril de 2017, a operação foi inter-
rompida em virtude da perda de competência 
para fiscalizar e realizar autos de infração, bem 
como a transgênica dos fiscais da Seuma para a 
Agência de Fiscalização.

A operação exigia a manutenção de uma 
equipe de trabalho para a remoção de todo ma-
terial publicitário instalado nos logradouros pú-
blicos de forma irregular, seja nos passeios, nas 



32 33SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA GESTÃO 2013 - 2020

A Poluição sonora é uma das maiores recla-
mações da população, tanto para a Prefeitura de 
Fortaleza como para a Coordenadoria Integrada 
de Operações de Segurança (Ciops). Portanto, a 
Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Am-
biente (Seuma) trabalhava em parceria com o Ba-
talhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), uma 
vez que é competência do BPMA trabalhar com 
crime ambiental. 

Para esta operação, as equipes da Seuma 
trabalhavam todos os dias da semana e em todos 
os turnos, a fim de fiscalizar a poluição sonora. 
Essa fiscalização tanto incidia em bares e restau-
rantes que usavam som, como as pessoas que fa-
ziam uso de paredão na rua, além de fábricas e 
supermercados que possuíam equipamentos de 
gerador ou maquinas que faziam barulho e inco-
modavam a população.

A fiscalização da poluição sonora na parte 
dos carros de som era bastante delicada, uma vez 
que normalmente envolvia pessoas que haviam 
feito uso de bebida alcoólica e drogas. Dessa for-
ma, a parceria com a Polícia Militar Ambiental 
era imprescindível para essa fiscalização.  Para 
garantir a eficácia da operação, a Seuma promo-
veu a capacitação para policias do BPMA, minis-
trada pelos servidores.

As pessoas notificadas eram recepciona-
das na Seuma para que pudessem receber orien-
tações sobre o uso dos equipamentos sonoros 
conforme a legislação vigente; neste momento, 
cientes da infração cometida, o cidadão com-
prometia-se a cumprir a legislação ambiental 
mediante a assinatura de um termo de compro-
misso ao tempo que também deveria realizar o 
pagamento de uma compensação ambiental: pro-
cedimento ajustado, os equipamentos apreendi-
dos eram devolvidos. 

É importante enfatizar que quando come-
çou a gestão, havia um passivo imenso de equi-
pamentos que tinham sido apreendidos e que 
não eram reclamados. Com base na lei federal, 
a  Seuma criou uma portaria municipal para ter-
mos a condição de promover o descarte desses 
equipamentos. 

Outra iniciativa importante a ser destaca-
da era o Dia Internacional da Conscientização 
Sobre o Ruído, celebrado na terceira quarta-feira 
do mês de abril. Nesta data, a Seuma realizava 
um grande evento destacando a importância do 

Operação Sossego

Operação 
Respirar Melhor

A operação respirar melhor fez parte de 
uma das ações do Projeto Respirar Melhor. A 
iniciativa consistia em fiscalizar o índice de 
fumaça emitida pelos veículos automotores 
do ciclo diesel lançados na atmosfera, fazen-
do com que os proprietários se regularizarem 
caso fossem flagrados com emissões acima 
dos padrões legais. O objetivo do projeto, a 
longo e médio prazo, era ter um decrésci-
mo considerável no número de veículos que 
apresentam índices de fumaça e emissão de 
gases poluentes fora dos padrões estabeleci-
dos pela legislação vigente.

No ano de 2016, a Operação RespirAR 
Melhor (Blitz de Poluição Atmosférica) ins-
pecionou 554 veículos, sendo que destes 380 
aprovados (69%) e 174 (31%) reprovados. A 
operação contava coma a parceria do Sindi-
cato Nacional das Empresas de Inspeção de 
Segurança e Técnica Veicular – SINAV.

Em abril de 2017, com a transferência 
da fiscalização da Seuma para a Agência de 
Fiscalização de Fortaleza (Agefis), a opera-
ção foi interrompida em virtude da perda de 
competência para fiscalizar e realizar autos 
de infração, bem como a transgênica dos fis-
cais da Seuma para a Agência de Fiscaliza-
ção.

Seuma e BPMA, em uma ação da 
Operação Respirar Melhor

Operação pré-
carnaval e 
Carnaval

Operação 
Copa das 
Confederações 

Operação Copa do 
Mundo 2014

A operação teve início em 2014 e tinha 
como propósito garantir a tranquilidade da popu-
lação de Fortaleza durante o período de pré-car-
naval, quando os blocos carnavalescos se apre-
sentavam, e durante o carnaval.

Dessa forma, era necessário intensificar 
o combate à poluição sonora ocorrida de forma 
mais intensa nesse período do ano. A operação 
tinha apoio da Polícia Militar, que juntamente 
com as equipes de fiscalização faziam plantões 
noturnos e nos finais de semana para combater a 
poluição sonora.

A operação atuava de forma preventiva nos 
locais de apresentação dos blocos carnavalescos 
e corretivamente, era disponibilizado um núme-
ro de telefone específico para o recebimento das 
denúncias.

A operação atuava de forma preventiva nos 
locais de apresentação dos blocos carnavalescos 
e era disponibilizado um número de telefone es-
pecífico para o recebimento das denúncias.

A operação ocorreu nos dois meses que 
antecederam a Copa das Confederações (ju-
nho-2013) e surgiu através de uma parceria com 
a Federação Internacional de Futebol- FIFA, com 
o intuito de resguardar as marcas durante o 
evento. 

Para tanto, a FIFA buscou a Secretaria Mu-
nicipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) 
para realizar a fiscalização no entorno do está-
dio Castelão e principais avenidas de acesso, com 
foco na Educação Ambiental e na regularização 
de engenhos de propaganda e publicidade.

Durante a operação, a equipe da Seuma fez 
diversos autuações de engenhos de propaganda 
e publicidade instalados de forma irregular e a 
remoção dos engenhos que se encontravam em 

área pública. Neste momento também eram pro-
movidas ações de educação ambiental, orientan-
do a população de forma geral.

Nos três dias de jogos da Copa das Confe-
derações na Arena Castelão (19, 23 e 27/06/13), 
entre as ações realizadas pela Equipe de Controle 
da Poluição Visual (CCPV), foram vistoriados 28 
(vinte e oito) estabelecimentos, tendo sido, em 
alguns casos, apreendido material publicitário 
irregular (05 balões, 3000 panfletos, faixas, ade-
sivos), assim como (bonés, mascotes e infláveis), 
estes apreendidos diretamente pelos represen-
tantes da FIFA. Ainda na ocasião, foram desmon-
tadas 90 barracas contendo material publicitário 
de empresa fabricante de bebidas, situadas na 
Av. Alberto Craveiro e Av. Dep. Paulino Rocha, 
aproximadamente a 50 metros da Arena Caste-
lão, e sem a devida licença ou autorização. Foi 
realizado ainda o cobrimento de logos e marcas 
de empresas, tanto patrocinadoras como empre-
sas não autorizadas, que praticavam excessos 
publicitários nas áreas de restrição de marcas.

Durante a Operação Copa do Mundo, a Se-
cretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – Seuma, 
por meio da Célula de Controle de Poluição Visual 
(CCPV), atuou na área de restrição comercial.  
Na operação, a Seuma ficou responsável por 
fiscalizar todo tipo de poluição visual e contro-
lar todo o material publicitário/marketing re-
lacionados aos símbolos oficiais da FIFA e da 
Copa das Confederações, assim como o material 
das empresas patrocinadoras e das empresas 
não autorizadas nas áreas de restrição de mar-
cas, tudo sob a coordenação da equipe da FIFA. 
 
  Para os Jogos da Copa 2014 foi contratada 
a Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclá-
veis de Fortaleza e Região Metropolitana – Coo-
pemares para realização da coleta seletiva no 
entorno da área, assim como na FanFest. Para os 
jogos realizados na Arena Castelão, e no FIFA Fan-
Fest na Praia de Iracema, houve a colaboração de 
100 catadores.  Ao final do evento na Arena FIFA 
FanFest, a equipe de coleta seletiva executou a 
triagem dos recicláveis. Com isso todos os resí-
duos coletados pelos catadores foram levados ao 
Complexo de Reciclagem Jangurussu e transpor-
tados pela Concessionária Ecofor Ambiental.

tema e era realizada a destruição dos equipa-
mentos de som que haviam sido apreendidos e 
em mau estado, que não haviam sido resgatados, 
com a presença da polícia. Já os equipamentos 
em bom estado de conservação eram doados. 
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Um dos desafios que a Secretaria do Urba-
nismo e Meio Ambiente (Seuma) recebeu no iní-
cio da Gestão Roberto Cláudio, foi o de reduzir o 
número de estoque de processos de Alvará de 
Construção e a redução do prazo de análise para 
emissão do Licenciamento em Fortaleza. 

Iniciada no dia 3 de abril de 2013, a ope-
ração “Estoque Zero” buscou zerar os processos 
de alvará de construção pendentes desde a ges-
tão municipal anterior, modificando o fluxo dos 
processos e acelerando a emissão dos alvarás de 
construção. Posteriormente, estendeu-se para os 
demais setores da Secretaria Municipal do Urba-
nismo e Meio Ambiente (Seuma).

A operação foi pautada em três eixos bem 
definidos: o diagnóstico dos processos existen-
tes, no que se refere a análise de projetos; o rela-
to de dificuldades para se concluir um processo 
dentro do prazo legal; e o aperfeiçoamento do 
procedimento processual que de forma efetiva 
desse celeridade ao trâmite dos processos proto-
colados na secretaria. 

Neste sentido, ressalta-se o aspecto legal, 
no qual, a celeridade na análise foi garantida a 

Estoque 

ZERO
Com a operação, os processos começaram 

a tramitar por todos os setores e só depois eram 
notificados. Isso fez com que houvesse uma re-
dução significativa do tempo que o processo fi-
cava na Seuma. Atualmente, um único analista 
analisa o mesmo processo do início ao fim, com 
algumas exceções, eliminando-se etapas, dando 
mais celeridade ao processo. 

O programa Estoque Zero tornou-se rotina 
e ação continuada na Secretaria com contagem e 
acompanhamento dos relatórios quinzenais, sen-
do realizadas reuniões com os coordenadores e 
gerentes para avaliação dos dados e planejamen-
to das ações a serem adotadas para melhorar os 
números. Em um ano do Programa Estoque Zero, 
conseguimos concluir todos os processos proto-
colados no ano de 2013, além de 40 % dos proces-
sos residuais do ano anterior. Reduzimos de 180 
dias para 51 dias de tramitação nos pedidos de 
alvarás no início do programa e evoluímos cons-
tantemente com objetivo de simplificar os pro-
cedimentos de licenciamento. Hoje, através do 
Fortaleza Online, o Alvará de Construção é emi-
tido em até 30 minutos (tempo de compensação 
bancária) e o restante é protocolado através do 
Licenciamento Digital.

partir da orientação de seguir na ín-
tegra os artigos 20 e 22 do Código de 
Obras e Posturas de Fortaleza (Lei 
5.530 de 17 de dezembro de 1981). 
Ou seja, otimizar seguindo a lei, sem 
nenhuma indicação de flexibilização 
do processo de análise. Foi verifica-
do que estes artigos não estavam 
sendo cumpridos, sendo este o prin-
cipal motivo do acúmulo de projetos 
nestes últimos anos. Além do aspec-
to legal, um novo fluxo na análise foi 
estabelecido.

Um dos primeiros desafios da 
implantação do Estoque Zero foi a 
adoção de fluxos processuais defini-
dos.

de processos

Integrantes da Assessoria Jurídica (ASJUR)

A cidade contemporânea proporciona ao 
usuário das políticas públicas urbanas não ape-
nas o usufruto delas, mas também o estímulo às 
práticas e exercícios de cidadania.

É nesse contexto que surgiu o Programa de 
Adoção de Praças e Áreas Verdes, regulamenta-
do pelo Decreto de n° 13.397/2014, permitindo a 
parceria com a iniciativa privada e a sociedade 
civil organizada para a manutenção de espaços 
públicos no Município de Fortaleza, e estabele-
cendo uma ação conjunta em prol do bem-viver 
em comunidade, assim como do fortalecimento 
do sentimento de voluntariado e pertencimento.

A iniciativa promove a participação da co-
munidade na realização de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagísticas; a preservação e con-
servação do meio ambiente natural e artificial 
do município; a criação de novas áreas de intera-
ção social e ambiental e a revitalização de áreas 
existentes.

COMO FUNCIONA

Quem quiser adotar uma praça ou área 
verde deve, inicialmente, dirigir-se à Secretaria 
Regional que abrange o espaço desejado, proto-
colando lista de documentos nos quais constam 
Carta de Intenção e Plano de Trabalho pretendi-
dos. Após abertura do processo, os autos serão 
remetidos à Seuma para encaminhamento de 
convênio junto à Assessoria Jurídica do Gabinete 
do Prefeito. Concluída a análise pela Seuma, os 
autos são encaminhados ao titular do Poder Exe-
cutivo Municipal.

A partir daí é assinado o convênio entre o 
adotante e a Prefeitura, que pode perdurar por 
até cinco anos. Às pessoas físicas ou jurídicas 
que venham adotar áreas verdes serão concedi-
das o direito de associar seus nomes ou de suas 
empresas a essa causa, por meio de placa com 
padrões previstos na legislação municipal, sendo 
também agradecidos com Certificado de Cidadão 
Parceiro e/ ou Empresa Cidadã.

A Comissão do Programa é composta por 
servidores das seguintes instituições: a Secre-
taria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente 
(Seuma), responsável pela coordenadoria e exe-
cução técnica do Programa; as Secretarias Regio-
nais, como colaboradores de campo das áreas a 

serem adotadas; e a Assessoria Jurídica do Gabi-
nete do Prefeito, responsável por todo o amparo 
legal referente ao Programa.

Podem participar do Programa: pessoas fí-
sicas, entidades da iniciativa privada, pessoas ju-
rídicas de direito público ou privado que atuem 
no ramo empresarial, industrial, comercial ou de 
prestação de serviços e outras entidades atuan-
tes no setor econômico, sociedade civil organiza-
da, associação de moradores, sociedade de ami-
gos de bairros, centros comunitários, clubes de 
serviços, bem como terceiros interessados.

O adotante, dentro de suas possibilidades 
financeiras, se prontifica a ser solidário com a ci-
dade e os seus espaços públicos, cuidando, revita-
lizando e/ou realizando a manutenção das praças 
públicas, parques municipais, canteiros, áreas 
verdes ou outras áreas bem como a conservação 
do mobiliário e dos demais equipamentos exis-
tentes. Com a melhoria da qualidade das áreas 
de lazer, parques, praças e passeios arborizados, 
mais pessoas são atraídas e novas centralidades 
são criadas. Isso aproxima os habitantes do espa-
ço público e reduz os níveis de violência, estimu-
lando, também, um retorno dos espaços públicos 
às funções sociais de encontro e permanência.

Os moradores das redondezas dos espaços 
adotados são os beneficiados mais diretamente 
pelas intervenções realizadas, pois usufruem das 
melhorias resultantes. A ação promove associa-
ção entre as questões ambientais e as questões 
urbanas no entendimento da população; trazen-
do, assim, diversos benefícios sociais e ambien-
tais. Além disso, desperta o senso de responsabi-
lização dos moradores pela cidade, incentivando 
o protagonismo.

Adoção de Praças e
Áreas Verdes

469
Espaços públicos 
adotados

Dados: Dezembro 2020

Passamos de 180 
dias para 51 dias
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PROTAGONISMO CIDADÃO

A aposentada Abigail Marques, de 73 anos, 
é adotante há 5 anos e mantém o canteiro central 
localizado em frente ao seu comércio, na Aveni-
da Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras 
(Regional VI). 

O local possui mobiliário urbano e adornos 
decorativos, como estátuas, cercados, símbolos 
religiosos e placas com frases populares. Conta, 
também, com biblioteca urbana formada por cin-
co geladeiras, contendo livros que vão de filoso-
fia à matemática. 

A revitalização do canteiro engajou outros 
moradores do entorno, que além de utilizarem o 
espaço, também realizam doações de materiais 
e livros, que segundo dona Abigail, nem cabem 
mais nas estantes. 

Os próprios adotantes direcionam os re-
cursos em prol da melhoria ambiental, urbana 
e sustentável para os espaços de interesse. Não 
há uma estimativa de valor definida, quer dizer, 
o valor é decidido de acordo com as condições 
pessoais. Salienta-se que, de acordo com pesqui-
sas realizadas, esta iniciativa representou uma 
economia de aproximadamente R$ 43 milhões 
para os cofres municipais entre os anos de 2013 
a 2020. 

Do lançamento do Programa, em junho de 
2013, até dezembro 2020, foram adotados 469 es-
paços por pessoa física, jurídica e associações de 
moradores. Houve um grande avanço no número 
de adoção durante os anos, resultado de esfor-
ço da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio 
Ambiente (Seuma) na divulgação e prospecção 
de adotantes. 

As boas práticas realizadas pela população 
trazem melhorias para o desenvolvimento da re-
gião, oferecendo áreas de lazer mais agradáveis 
e limpas. Por meio do Programa, ocorre também, 
o fortalecimento da coesão social, onde pessoas 
físicas e empresas adotam o mesmo local em 

conjunto, unidos por um objetivo em comum, a 
melhoria dos espaços públicos. Um dos grandes 
benefícios gerados pelas ações do Programa é o 
resgate dos frequentadores e o sentimento de ad-
miração e pertencimento da área revitalizada. 

Por se tratar de um projeto com baixo custo 
e que ainda traz economias aos cofres públicos, 
possui grande possibilidade de replicação em ou-
tros municípios não só os próximos à cidade de 
Fortaleza, mas em todo o território nacional e in-
ternacional.

Dona Abigail, adotante

Área Verde na Rua 23 de julho, Granja Portugal.

de pessoas 
beneficiadas 
diretamente

+1,8 mi

adoções foram feitas
por Pessoas Físicas.

318

126 Pessoas Jurídicas | 25 associações
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Parque Riacho Maceió, primeira Operação 
Urbana Consorciada de Fortaleza (DEPOIS).

Parque Riacho Maceió, primeira 
Operação Urbana Consorciada 
de Fortaleza (ANTES).

As Operações Urbanas Consorciadas 
(OUCs), regulamentadas nacionalmente por meio 
do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), 
são previstas como instrumentos de operaciona-
lização da política urbana no município de Forta-
leza desde o Plano Diretor de 1992, e consistem 
em arranjos público-privados com o objetivo de 
alcançar transformações urbanísticas estrutu-
rais, melhorias sociais e a valorização ambiental 
em determinadas áreas da cidade.

As operações são implementadas, em mui-
tas cidades brasileiras, com o intuito de viabili-
zar projetos para o desenvolvimento urbano e 
para a dinamização do espaço público numa área 
delimitada da cidade. Para tanto, esse equilíbrio 
entre o setor público e privado se deve pelos 
ajustes nos parâmetros urbanísticos específicos 
para a área em questão com a geração de uma lei 
específica. A iniciativa privada participa através 

da execução de obras estruturais, doação de imó-
veis ou contrapartidas financeiras, sob a orien-
tação das diretrizes validadas pelo poder público 
municipal e acordadas nos termos de convênios.

Desde de 2013, as OUCs proporcionam be-
nefícios significativos para a cidade de Fortaleza, 
como a execução de importantes intervenções 
de mobilidade urbana, a recuperação do ambien-
te natural e a viabilização de novos empreendi-
mentos que possibilitam o desenvolvimento eco-
nômico com a geração de emprego e de renda, 
os quais foram investidos R$ 58 milhões de reais 
para o desenvolvimento urbano do município.  

Como consequência de toda essa transfor-
mação urbana, Fortaleza é a capital com maior 
número de Operações Urbanas Consorciadas no 
Brasil, são 7 OUCs em fase de implementação ou 
concluídas, destacando-se como referência para 
as demais cidades brasileiras.

Operações Urbanas 
Consorciadas
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Política Municipal de 

A Política Municipal de Meio Ambiente re-
presenta um conjunto de princípios, diretrizes e 
normas básicas para proteção do meio ambiente 
e melhoria da qualidade de vida da população, vi-
sando a institucionalização do planejamento e da 
gestão sustentável do município.

Fonte: Sistema de Informações Territoriais de Fortaleza – SITFOR; Elaboração: SEUMA, 2020.

A referida política tem como objetivo a pre-
servação, conservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar condições ao desenvolvimento social, 
econômico e ambiental para os habitantes de For-
taleza, e é estruturada em componentes. 

Meio Ambiente
DE FORTALEZA

Como consolidação da Política Municipal 
de Meio Ambiente, em 2017, foi sancionada a Lei 
Municipal nº 10.619 (Política Municipal de Meio 
Ambiente de Fortaleza), um genuíno marco para 
o desenvolvimento sustentável da cidade, tendo 
como foco a integração entre o ambiente natural 
e o ambiente construído.

Ressalte-se que um dos principais resulta-
dos esperados na Política Municipal do Meio Am-

ÁREAS 
VERDES

RECURSOS 
HÍDRICOS

CONTROLE DE
POLUIÇÃO

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

BIODIVERSIDA-
DE

biente é a implantação da Rede de Sistema Natu-
rais. 

A Rede de Sistemas Naturais foi instituída 
pelo artigo 4º da Lei Municipal nº 10.619/2017, que 
dispõe sobre a Política Municipal do Meio Am-
biente e regulamenta o inciso X, artigo 20 da Lei 
Complementar nº 062/2009, e dispõe sobre o Pla-
no Diretor de Fortaleza. 

Barra do Ceará.

MAPA DE SISTEMAS NATURAIS

COMPONENTES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA
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No âmbito da Política Ambiental, identifica-
mos a necessidade da criação de parque urbanos 
em algumas áreas verdes potenciais de Fortale-
za, assim como a regulamentação de Parques Ur-
banos já existentes, com o intuito de influenciar 
diretamente na qualidade de vida da população 
de Fortaleza, proporcionando lazer, contato com 
a natureza e estimulando a prática de atividade 
física e trazendo benefícios sociais e fisiológicos 
para a população.

 Os Parques são áreas verdes urbanas, con-
sideradas como áreas de proteção especial, com 
predomínio de vegetação e de características na-
turais. Esses espaços verdes estão configurados 
no Documento de Referência para elaboração do 
Plano Diretor Participativo 2019-2029, dentro da 
Macrozona de Proteção Ambiental. 

 A Lei Complementar nº 062, de 02 de fe-
vereiro de 2009, que institui o Plano Diretor Par-
ticipativo da cidade de Fortaleza (PDPFor), es-
tabelece em seu art. 9° as diretrizes da Política 
Municipal de Meio Ambiente, e no inciso II, cita: 
“ampliação, conservação, fiscalização, monitora-
mento, manejo e gestão democrática dos siste-
mas ambientais, das áreas verdes, das unidades 
de conservação e dos espaços públicos”. O PDP-
For, orienta ainda a criação de parques urbanos 
como ação estratégica no âmbito do sistema de 
áreas verdes do Município de Fortaleza, nos ter-
mos do art. 20, inciso XIII.

Além dos Parques Urbanos, as lagoas do 
município de Fortaleza também prestam um im-
portante papel na regulação dos microclimas da 
cidade. Em 2014, a Prefeitura Municipal de For-
taleza, em parceria com a Universidade Federal 
do Ceará (UFC), realizou um estudo de Caracte-
rização Ambiental das Lagoas de Fortaleza, ação 
que faz parte do Programa Águas da Cidade, que 
compõe o Fortaleza Cidade Sustentável e que 
buscou contribuir com informações técnicas so-
bre a qualidade dos recursos hídricos do municí-
pio, visando sua recuperação.

Ao longo da gestão, 25 Parques Urbanos 
Municipais foram regulamentados e delimitados 
por Decretos Municipais com o intuito de preser-
var e incentivar o uso sustentável dessas áreas. 

PARQUE URBANOS MUNICIPAIS

Parque Linear do Parreão, Parque Linear Adahil 
Barreto, Parque Linear do Riacho Pajeú, Parque 
Linear do Riacho Maceió, Parque da Liberdade 
(Cidade da Criança), Parque Rio Branco, Parque 
Guararapes (Bosque Presidente Geisel), Parque 
das Iguanas, Parque Linear Rachel de Queiroz, 
Parque Urbano da Lagoa da Parangaba, Parque 
Urbano da Lagoa Porangabussu, Parque Urbano 
Jornalista Demócrito Dummar (Parque da Lagoa 
Messejana), Parque Urbano da Lagoa Maria Viei-
ra, Parque Urbano da Lagoa Itaperaoba, Parque 
Urbano da Lagoa Mondubim, Parque Urbano da 
Lagoa do Opaia, Parque Urbano da Lagoa Catão, 
Parque Urbano da Lagoa Maraponga, Parque Ur-
bano da Lagoa Papicu, Parque Urbano do Lago 
Jacarey, Parque Urbano da Lagoa da Sapiranga, 
Parque Urbano da Lagoa da Viúva, Parque Otací-
lio Teixeira Neto (Bisão), Parque do Sítio Tunga.

PARQUES URBANOS IMPLANTADOS 
(2013/2020)

Parque Urbano da Lagoa da Parangaba, Parque 
Otacílio Teixeira Neto (Bisão), Parque do Sítio 
Tunga, Parque das Crianças, Lago Jacarey.

PARQUE URBANOS EM IMPLANTAÇÃO 

Parque Rachel de Queiroz, Lagoa da Viúva, Lagoa 
do Mondubim, , Parque Zoobotânico Passaré. 

Parques Urbanos

Sítio Tunga.

Parque Adahil Barreto.
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Visando integrar o cidadão nos cuidados 
com a arborização da cidade, a Prefeitura de For-
taleza, por meio da Secretaria Municipal do Ur-
banismo e Meio Ambiente (Seuma), lançou, em 
maio de 2014, o Plano de Arborização. Desde en-
tão, já foram 195.343 mudas plantadas/doadas à 
população.

 O Plano tem como objetivo incentivar, de 
maneira ordenada e sistematizada, os plantios e 
doações de mudas em Fortaleza. É instrumento 
de planejamento das ações de arborização na ci-
dade de Fortaleza, com metas estabelecidas para 
curto, médio e longo prazos. Possui caráter parti-
cipativo, com a contribuição da sociedade civil, 
em especial, com empresas de iniciativa privada 
- na doação, nos plantios e na manutenção das 
árvores.

A execução é realizada de maneira integra-
da entre os órgãos da prefeitura que, direta ou in-

diretamente, são responsáveis pelo planejamen-
to, execução e manutenção do verde na cidade. 
As mudas disponibilizadas são obtidas pela pro-
dução do Horto Municipal, por compensatórias 
ambientais e por meio das doações de parceiros 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). O 
Plano de Arborização possui diversas vertentes 
de atuação, com 6 Projetos em destaque: 

1. Distribuição de Mudas na Ciclofaixa de 
Lazer; 

2. Árvore na Minha Calçada; 

3. Uma Criança, Uma Árvore; 

4. Reciclando Atitudes nas Escolas; 

5. Distribuição de Mudas na SEUMA;

6. Troca de Mudas Por Recicláveis

Fortaleza
Arborizando
Desde 2014, já foram mais de 200 mil 
mudas plantadas/doadas à população.

Praça dos Mártires.

Entrega de mudas na 
Ciclofaixa de Lazer.
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Coleta de recicláveis nas Escolas por 
meio do Programa de Entrega Voluntá-
ria (PEV). 

Na perspectiva de estruturar a Educação 
Ambiental no município de Fortaleza, foi criado o 
Programa Reciclando Atitudes, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Am-
biente (Seuma), por meio da Coordenadoria de 
Políticas Ambientais (CPA). 

O Programa possui projetos e ações de 
caráter transversal e continuado e é norteado 
pelos objetivos e diretrizes de legislações am-
bientais federais, estaduais e municipais, tais 
como: Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
12.305/2010), Política Nacional de Educação Am-
biental (Lei 9.795/1999), Política Estadual de Edu-
cação Ambiental (Lei 14.892/2011), Política Muni-
cipal de Educação Ambiental (Lei Nº 8.639/2002) 
e Política Municipal de Meio Ambiente (Lei Nº 
10.619/2017).

 As atividades desenvolvidas pelo Progra-
ma são: palestras, rodas de conversa, limpezas de 
praia, rios, lagoas e manguezal; oficinas com tri-
lhas guiadas em áreas verdes e Unidades de Con-

servação (UC’s); troca de materiais recicláveis 
por mudas nativas, ornamentais, medicinais e 
frutíferas; ações de incentivo aos plantios de ár-
vores nativas na cidade; ações sobre Combate ao 
Desperdício de Água Potável (Lei nº 10.363/2015); 
blitz educativas; ações de revitalização de áreas 
com disposição irregular de lixo (pontos de lixo); 
ações de educação ambiental porta a porta; ações 
que visem a proteção da biodiversidade marinha, 
à fauna e flora; inclusão socioeconômica dos ca-
tadores de materiais recicláveis, bem como ações 
de cidadania e demais atuações realizadas com 
parceiros, tais como:

Desde 2014, já foram promovidas 1.171 
ações de Educação Ambiental, contemplando 
93.454 pessoas sensibilizadas e 3.760.959kg de 
recicláveis coletados. Além disso, oito escolas 
PEV foram implantadas e quinze estão em pro-
cesso de implantação.(Dados: dezembro 2020).  

Todo material reciclável arrecadado é doa-
do a alguma associação ou catador local.

Reciclando Atitudes

Trilha com alunos no 
Campus do Pici.
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Gráfico | Número de Recicláveis Arrecadados
Gráfico | Número de Pessoas Sensibilizadas 

em Educação Ambiental

1. Reciclando Atitudes nas Es-
colas; 

2. Escolas PEV (Ponto de En-
trega Voluntária); 

3. Reciclando Atitudes na Ci-
dade; 

4. Reciclando Atitudes nos Es-
paços Públicos, Áreas Ver-
des e UC’s 

5. Reciclando Atitudes com 
Instituições Religiosas; 

6. Reciclando Atitudes com os 
Catadores.

Foram implementadas ações sus-
tentáveis e novas atitudes no processo de 
construção de uma Fortaleza compartilha-
da e gentil, como a criação da Programa Re-
ciclando Atitudes, uma aposta de mudança 
de atitudes do cidadão para com a cidade. 

 Entre as iniciativas que integraram 
a Plataforma Reciclando Atitudes, desta-
ca-se o projeto Reciclando Atitudes com os 
Catadores, que trabalha a articulação, mo-
bilização, capacitação, cessão de veículos 
(caminhão baú e moto cargueira) para tras-
lado de recicláveis, doação dos recicláveis 
arrecadados nos Pontos de Entrega Volun-
tária (PEV) e em atividades coordenadas 
pela área de Educação Ambiental da Seu-
ma. Também se promoveu o incremento de 
renda com a inserção das Associações de 
Catadores no serviço de coleta em grandes 
eventos.

Educação Ambiental em Escolas 
da Rede Estadual do Ceará. 

Catadores da Associação Maravilha

 RECICLANDO ATITUDES NAS ESCOLAS 

O Programa Reciclando Atitudes nas Esco-
las desenvolveu, como estratégia de Educação 
Ambiental e Coleta Seletiva, o projeto Escolas 
PEV, com a implantação do Espaço Reciclando 
Atitudes.

O espaço a ser qualificado é escolhido den-
tro da escola municipal e é especialmente requa-
lificado com pinturas de mural, paisagismo, arte 
e arborização. Além disso, são implantados os 
Pontos de Entrega Voluntária (PEV), que são co-
letores padronizados para armazenamento tem-
porário de materiais recicláveis secos, e Óleo e 
Gorduras Residuais (OGR).

Até 2020, foram implantadas 8 esco-
las PEV e mais 15 estão em processo de 
implantação. As escolas em funcionamen-
to são:

1. Escola Municipal Antônio Sales

2. Escola Municipal Dois de Dezembro

3. Escola Municipal Professor Joaquim 
Francisco de Sousa Filho 

4. Escola Municipal Narciso Pessoa de 
Araújo 

5. Escola Municipal Tertuliano Cam-
braia 

6. Escola Municipal Nossa Senhora 
Aparecida 

7. Escola Municipal São Rafael 

8. Escola Municipal Professora Fernan-
da Maria De Alencar Colares 

RECICLANDO ATITUDES NAS PRAIAS, RIOS E 
LAGOAS

Na perspectiva de promover a Educação 
Ambiental nas praias, rios e lagoas de Fortaleza, 
a Seuma desenvolveu o Projeto, com a realização 
de diversas atividades educativas, dentre elas as 
Limpezas de Praia. Estas atividades consistem em 
mutirões de limpeza com a participação do poder 
público e da sociedade, por meio do voluntariado.

A iniciativa fomenta a cadeia produtiva da 
reciclagem e da educação ambiental, apoiando re-
des de catadores e mobilizando a população para 
manter praias, oceanos e recursos hídricos limpos, 
e dar uma destinação correta para os resíduos.

Até 2020, a Seuma promoveu e/ou participou 
da promoção de 89 mutirões de Limpeza de Praias 
na cidade. 

Limpeza de Praia com partici-
pação de mergulhadores.
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 Visando a reestruturação urbana e am-
biental, através da recuperação de parte do re-
curso hídrico Riacho Maceió, do plantio de árvo-
res e das obras de drenagem, a Operação Urbana 
Consorciada Parque Riacho Maceió, instituída 
pela Lei n° 8503/2000, foi a primeira operação 
regulamentada em Fortaleza e implantada pela 
gestão do prefeito Roberto Cláudio.

A OUC contempla o Parque Urbano Otacílio 
Teixeira (Parque Bisão) que tem uma área aproxi-
mada de 20 mil m², localizada no bairro Mucuri-
pe. A empresa conveniada implementou o par-
que, entregue em agosto de 2014 e é responsável 
pela manutenção do espaço por 10 anos. 

BENEFÍCIOS OBTIDOS ATRAVÉS DA IMPLE-
MENTAÇÃO DA OUC RIACHO MACEIÓ:

• Resgate de uma área degradada, me-
lhorias urbanísticas e ambientais, e 
ampliação de receita;

• Implantação de parque público no va-
lor de R$ 7 milhões, incluindo obras de 
macrodrenagem;

• Implantação de sistema viário no en-
torno do parque;

• Requalificação do entorno e viabiliza-
ção de novos usos residenciais.

Operação Urbana Consorciada 
Riacho Maceió

Também em 2014, a Operação Urbana Consor-
ciada Lagoa do Papicu permitiu o resgate de 
uma área degradada, antiga Cervejaria Astra, 
através de melhorias urbanísticas e ambien-
tais, como a revitalização, manutenção e lim-
peza da Lagoa do Papicu, execução de obras de 
mobilidade urbana, desenvolvimento de ações 
sociais e realização de cursos de capacitação 
de mão de obra.

Compreendendo uma área de mais de 200 mil 
m², a lei da operação estabeleceu novos parâ-
metros urbanísticos para o parcelamento da 
área, possibilitando a implantação do Shopping 
Rio Mar Fortaleza, gerando emprego e renda, e 
transformando o bairro Papicu em uma loca-
lização estratégica para a cidade de Fortaleza.

BENEFÍCIOS OBTIDOS ATRAVÉS DA IMPLE-
MENTAÇÃO DA OUC LAGOA DO PAPICU:

• Requalificação do entorno, gerando em-
prego e renda através de novas atividades 
econômicas;

• Urbanização da Lagoa do Papicu e sua 
manutenção até 2024;

• Implantação de infraestrutura de sistema 
viário;

• Capacitação de 2.000 moradores no entor-
no e geração de 11.000 empregos, sendo 
4.000 permanentes após a implantação 
do shopping.

Operação Urbana Consorciada 
Lagoa do Papicu

Fábrica Brahma
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Em 1994, a comunidade acadêmica, moti-
vada por demanda da sociedade, iniciou a con-
cepção do Parque Rachel de Queiroz (PRDQ).  
Somente em 2003, a proposta de urbanização 
e paisagismo para as áreas do Parque foi ela-
borada, contudo, por questões de financia-
mento, não foi executada naquele momento.  
 Em 2007, foi iniciado o movimento Pró-
-Parque Rachel de Queiroz, a partir de audiên-
cia pública, realizada no colégio Santa Isabel. 
Na mesma ocasião, foram eleitos os coordena-
dores e representantes de vários bairros da vi-
zinhança. Este movimento da sociedade civil 
tinha como objetivo fomentar a implantação 
do projeto junto ao poder público municipal.  
 Em janeiro de 2014, após o lançamen-
to da Política Municipal de Meio Ambiente de 
Fortaleza, foi regulamentado pelo Prefeito Ro-
berto Cláudio, através do Decreto Municipal 
nº 13.292, o Parque Linear Rachel de Queiroz.  
Diante do histórico acima e a sua importân-
cia para cidade, o PRDQ foi considerado como 
parte integrante do Programa Fortaleza Cida-
de Sustentável, financiado pelo Banco Mundial.  

 O projeto do Parque contempla interven-
ções urbanísticas e ambientais diversas, como 
passeios, pista de corrida, parquinho, trilhas, pai-
sagismo, iluminação pública, sinalização, mobi-
liário urbano e recuperação de recursos hídricos 
e áreas verdes. 

Em   2014, a Seuma contratou a 
elaboração de um novo projeto para 
o Parque, que foi entregue em 2015.  
Durante o processo de construção do projeto, tam-
bém foram realizadas consultas públicas, opor-
tunidade em que a comunidade se posicionou 
sobre temas como: delimitação oficial do parque; 
fiscalização nas áreas de preservação ambiental; 
uso de espécies nativas para arborização, tipos de 
equipamentos esportivos; iluminação pública e 
segurança; drenagem; gestão dos resíduos e lim-
peza dos pontos clandestinos de lixo no parque.  
O Projeto do Rachel de Queiroz foi concebido uti-
lizando o sistema viário existente como porta de 
conexão entre fragmentos de áreas verdes, pos-
suindo extensão de 10 km e área de 134 ha, im-
pactando diretamente na vida de 285 mil pessoas 

Parque
Rachel de Queiroz

Maquete 3D do trecho VI.

ao logo dos 8 bairros da sua extensão, e de outros 
6 bairros inseridos num contexto de proximidade. 
Conforme o Decreto nº 13.764, de 08 de março de 
2016, que altera o Decreto Municipal n°13.292, de 
14 de janeiro de 2014, o qual dispõe sobre a cria-
ção do Parque Linear Rachel de Queiroz, a área da 
poligonal definida para o Parque Linear Rachel 
de Queiroz é distribuído em 19 trechos.

Paralelo a elaboração do projeto e nego-
ciações de financiamento, o Parque começou 
a ser executado por meio de outras iniciativas, 
como a implantação parcial do trecho 04, pela 
C Rolim Engenharia, através do Programa Ado-
ção de Áreas Verdes, entregue no ano de 2015, 
e a requalificação do Polo de Lazer da Sargen-
to Hermínio, pela Prefeitura Municipal de For-
taleza no ano de 2016, que corresponde a par-
te do trecho 03 do Parque Rachel de Queiroz. 
Em 2017, foi firmado um termo de Coope-
ração Técnica entre a Seuma e a Secretaria 
Municipal da Infraestrutura (Seinf), com o 
objetivo de revisar o projeto, além de com-
partilhar atribuições e responsabilidades. 

No dia 05 de junho de 2019, foi assinado o con-
trato do acordo de empréstimo entre a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza e o Banco Mundial, que 
tornou possível a licitação da primeira fase do 
Parque e a assinatura da primeira Ordem de Ser-
viço, no dia 04 de marco de 2020.

• .  
 A execução do Parque também envolve um 
robusto trabalho social com as comunidades lo-
calizadas no seu entorno, sendo uma premissa do 
projeto a responsabilidade compartilhada com a 
sociedade civil. Para tanto, foi desenvolvido o Pla-
no de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS), que 
propõe ações socioambientais que estimulam o 
sentimento de pertença e o cuidado com os equi-
pamentos e mobiliários urbanos implantados. 
Além disso, fomenta a adesão da população do en-
torno do Parque a projetos já desenvolvidos pela 
Seuma, tais como: Árvore na Minha Calçada, Re-
ciclando Atitudes e Adoção de Espaços Públicos.  
Ainda no que diz respeito à sustentabilidade das 
intervenções a serem executadas, notadamente 

INFLUÊNCIA
2.218 ha

PESSOAS
285 MIL

14
BAIRROS

ÁREA TOTAL
134,7 ha

EXTENSÃO
10km

DENSIDADE
140 MIL HAB/KM²
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Fotos do Trecho IV, do Parque 
Rachel de Queiroz.

os aspectos de operação e manutenção futura 
dos espaços do Parque (jardins, praças etc.), a 
Seuma incluiu trechos específicos de sua exten-
são no Programa de Adoção de Praças e Áreas 
Verdes e mantém tratativas com a Universidade 
Federal do Ceará (na qual se insere um dos tre-
chos do Parque).

Atualmente os trechos 01, 02, 05 e 06 en-
contram-se em obras, os trechos 01 e 02 serão en-
tregues em dezembro de 2020, o trechos 05 em 
fevereiro de 2021 e o trecho 06 tem previsão de 
conclusão em abril de 2021. O restante dos tre-
chos encontra-se em fase de revisão pela Secre-
taria Municipal de Infraestrutura.

 PROJETO DO PARQUE RACHEL DE QUEIROZ 
TEM COMO PROPOSTA:

• Beneficiar um contingente populacional 
de aproximadamente 420 mil habitantes, con-
tribuindo para a criação de novas opções de la-
zer, em especial àquelas ligadas  meio natural;  

• Contribuir com o aumento do percentual de 
áreas verdes e espaços públicos de Fortaleza, no-
tadamente da zona oeste da cidade; 

• Ampliar a eficiência do sistema de drena-
gem e possibilitar a recuperação ambiental dos re-
cursos hídricos inseridos nesta porção da cidade;  

• Promover o resgate de terrenos não 
utilizadas, devolutas, desconexas ou “es-
condidas” no tecido urbano, cumprin-
do assim a sua função social e ambiental.  
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Plano Municipal de
Saneamento Básico
de Fortaleza (PMSB)

A elaboração do Plano Municipal de Sanea-
mento (PMSD) teve início em 2012, na Autarquia 
de Regulação, Fiscalização e Controle dos Servi-
ços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR), 
com o eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resí-
duos Sólidos e com convênio com a Companhia 
de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE) 
para auxiliar na elaboração dos eixos de Abas-
tecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Em 
2013, a Seuma assumiu a responsabilidade pela 
coordenação e pela continuidade da elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. As 
demais etapas de elaboração do plano foram os 
diagnósticos e prognósticos dos eixos de Abas-
tecimento de água potável, esgotamento sani-
tários, drenagem, manejo de águas pluviais e a 
realização das consultas públicas. O Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico teve como parcei-
ros a Companhia de Água e Esgoto do Estado do 
Ceará, Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle 
dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental, 
e outros órgãos municipais relacionados ao Sa-
neamento Básico.

Jardim Glória
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Transformar Fortaleza em uma cidade de 
oportunidades, também passa por oferecer lazer, 
entretenimento, e porque não dizer, saúde e qua-
lidade de vida. E foi assim que em 2015, a Seuma, 
por meio do Fundo de Defesa do Meio Ambiente 
(FUNDEMA), pode financiar a requalificação de 
100 praças na nossa cidade; Constituem receitas 
do FUNDEMA aquelas originárias das taxas dos 
licenciamentos e multas de infrações, na época, 
sobretudo advindas da poluição sonora. Em al-
gumas praças foram instalados cachorródromos, 
espaço para os pets se divertirem. Com este pro-
jeto, para além de uma cidade mais sustentável 
e orientada por meio dos ODS, proporcionamos 
sentimento de pertença e muita qualidade de 
vida. Foram mais de 1,5 milhões de Fortalezenses 
diretamente beneficiados com as praças requali-
ficadas. O custo do investimento chegou a mais 
de R$ 14 milhões.

Requalificação de 

PRAÇAS

Praça Santa Edwirges

Os instrumentos e políticas voltados ao de-
senvolvimento urbano foram diretrizes estraté-
gicas da gestão Roberto Cláudio. As iniciativas 
nacionais voltadas à recuperação da valoriza-
ção da terra, com enfoque à obtenção de cidades 
compactas e sustentáveis, crescem em número 
e adquirem novas feições, tornando-se cada vez 
mais popular em toda a América Latina.

Desde 2013, Fortaleza tem sido pioneira em 
diversos aspectos tocantes às políticas de recu-
peração de mais-valias fundiárias, que conco-
mitantemente surgiram para atender às novas 
demandas da sociedade contemporânea com efi-
ciência e inovação. Um dos principais objetivos 
da recuperação de incrementos de valor da ter-
ra é a arrecadação de recursos para solucionar 
as necessidades das áreas mais frágeis e para o 
reinvestimento em infraestruturas que possibili-
tem um adensamento controlado e positivo.

Nesse contexto, os negócios urbanos viabi-
lizam transformações urbanas estratégicas para 
financiar investimentos em infraestrutura, ao 
mesmo tempo em que se permite a recuperação 

dos esforços já despendidos pelo poder público. 
Na gestão municipal 2013-2016 e 2017-2020, os 
instrumentos urbanísticos de Operações Urba-
nas Consorciadas, Outorgas Onerosas e Transfe-
rência do Direito de Construir, vêm sendo imple-
mentados para que possam alcançar os objetivos 
estabelecidos no Estatuto da Cidade e na Legisla-
ção Municipal.

Dessa forma, com o objetivo de proporcio-
nar negócios e melhorar as atividades econômi-
cas na cidade, criou-se em 2015, a Gerência de 
Negócios Urbanos (CENUR), inserida na Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Urbano (COURB) da 
Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Am-
biente- Seuma. Competências da CENUR:

• Implementar e monitorar instrumentos 
urbanísticos fomentadores de receitas, tais como 
as Operações Urbanas e as Outorgas Onerosas;

• Desenvolver Estudos de Mercado para 
orientar o desenvolvimento de novos negócios;

• Orientar na melhoria contínua da legisla-
ção urbanística a partir da elaboração de estudos 
de mercado.

Gerência de Negócios Urbanos
CENUR

Integrantes da Célula de Negócios Urbanos 
(CENUR), da Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Urbano (COURB).

REFORMADAS
+100 praças 

DE FORTALEZENSES 
DIRETAMENTE 
BENEFICIADOS 

1,5 milhões

INVESTIDOS EM RE-
FORMAS DE PRAÇAS 
EM FORTALEZA

+ 14 milhões
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BENEFÍCIOS OBTIDOS ATRAVÉS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA OUC OSÓRIO DE 
PAIVA:

• Cerca de 3,7 milhões destinados à 
construção de equipamento social e 
ao plano de arborização;

• Abertura de via perpendicular à Av. 
Oliveira Paiva;

• Requalificação do entorno, gerando 
valorização do solo urbano;

• Possibilidade de geração de empregos 
e desenvolvimento do comércio de 
alimentos. 

Operação Urbana 
Consorciada Osório 
de Paiva

A Operação Urbana Consorciada Osório de 
Paiva tem como objetivo ampliar as relações co-
merciais e de serviços para a região do Siqueira/
Canindezinho, reconhecendo a função estrutu-
rante da Avenida Osório de Paiva e possibilitando 
novas tipologias de uso e flexibilização de parâ-
metros nos terrenos lindeiros à avenida. 

Regulamentada em 2015, a OUC marca uma 
nova gestão do instrumento urbano, com maior 
área de abrangência, favorecendo mais parcerias 
e, consequentemente, maiores impactos no teci-
do urbano.

No ano de 2016, foi celebrado o primeiro 
termo de convênio entre o Município de Forta-
leza e a empresa Atacadão S.A., resultando na 
implantação do Equipamento Cultural Osório de 
Paiva, com entrega em 2020, a implantação da 
via Francisco Saraiva, proporcionando a gera-
ção de novos empregos na área, por meio do em-
preendimento comercial da empresa Atacadão 
S.A. através

Solo urbano é um dos 
principais ativos de 
uma cidade!

Operação Urbana Consorciada Osório de 
Paiva, Centro Cultural Canindezinho.

A Operação Urbana Consorciada Parque 
Urbano Lagoa da Sapiranga tem como objetivos 
principais promover a recuperação socioambien-
tal, incentivar a conservação dos sistemas am-
bientais, com uso sustentável dos recursos na-
turais, incentivar e implantar trecho do Parque 
Urbano da Lagoa da Sapiranga, regular o uso ad-
missível dessas áreas, de modo a compatibilizar 
com os objetivos de conservação natural, melho-
rar a qualidade de vida da população residente, 
mediante orientação e disciplina das atividades 
locais, incentivar o ecoturismo e  promover a edu-
cação ambiental da área. A OUC possui um convê-
nio com possibilidade de celebração em 2020.

Operação Urbana Consorciada 
Parque Urbano Lagoa da Sapiranga

BENEFÍCIOS ESPERADOS COM 
A IMPLEMENTAÇÃO DA OUC 
SAPIRANGA:

• Projeto executivo do Parque Urbano 
da Lagoa da Sapiranga; 

• Obras complementares de infraestru-
tura urbana (drenagem e pavimenta-
ção);

• Reflorestamento das margens dos re-
cursos hídricos inseridos na área da 
presente OUC;

• Novos parâmetros nas principais vias 
e incentivo à criação de novos parce-
lamentos.
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A Outorga Onerosa de Alteração de Uso do 
Solo (OOAU), prevista no Estatuto da Cidade, é 
regulamentada no município através da Lei nº 
10.335/2015 e Lei nº 10.431/2015. Considerada um 
avanço na regulamentação urbanística, permite 
que o município trabalhe em escala local e aten-
da a diversidade das demandas urbanas. É um 
caminho para o desenvolvimento de uma políti-
ca urbana que articula as ações institucionais no 
âmbito municipal, integra as políticas de planeja-
mento, investimento e gestão de recursos, dentro 
de uma perspectiva democrática e participativa. 

Buscando promover transformações urba-
nísticas para o desenvolvimento urbano atra-
vés do equilíbrio entre o setor público e privado, 
o instrumento viabiliza empreendimentos que 
propõe uma nova forma urbana, proporcionam 
dinamização urbanística e socioeconômica, me-
diante aprovação da Comissão Permanente de 
Avaliação do Plano Diretor (CPPD) e pagamento 
de contrapartida financeira. 

As contrapartidas financeiras das outorgas 
onerosas são depositadas no Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) e são 
investidas em melhorias sociais e urbanas na 
áreas de menor Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH).

Desde 2016 até agosto de 2020, foram arre-
cadados R$75 milhões e a previsão de arrecada-
ção até 2024 é de R$127 milhões em economia 
aos sofres públicos, havendo grandes oportuni-
dades de consolidar e ampliar os resultados já 
alcançados pelo o município.

Esses valores foram investidos em obras de 
infraestrutura urbana, novas “Areninhas”, manu-
tenção de áreas públicas, entre outras entregas 
de produtos disponíveis e serviços prestados aos 
cidadãos. 

Outorga Onerosa
de Alteração de Uso

Fortaleza inova 
com um instrumento 

que integra 
Política Urbana 

e Gestão de  
Recursos Financeiros

Hotel Esplanada São Carlos Condomínio

Areninha Vila Betânia

CONTRAPARTIDA DE R$ 13 MILHÕES
Construção de 13 areninhas 
* considerando 1 areninha a R$1 mi

CONTRAPARTIDA DE R$ 26 MILHÕES
R$ 16 milhões para drenagem e pavimenta-
ção e Construção de 10 areninhas   
* considerando 1 areninha a R$1 mi

Gráfico | Arrecadação acumulada da OOAU
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Até agosto de 2020, já foram firmadas 14 
Outorgas Onerosas de Alteração de Uso do Solo 
(OOAU) entre a Prefeitura Municipal de Fortale-
za e a iniciativa privada. Um dos exemplos de 
aplicação da OOAU foi para o empreendimento 
residencial localizado no terreno do antigo Ho-
tel Esplanada, que proporcionou contrapartida 
financeira de quase R$ 25 milhões, os quais fo-
ram aplicados, entre 2016 e 2017, na execução de 
serviços de infraestrutura, como pavimentação, 
calçamento, drenagem e passeios, contemplando 
96 bairros de Fortaleza.

Outro exemplo de aplicação da OOAU foi 
para o empreendimento residencial Edifício São 

Carlos, o qual, em função da ampliação do poten-
cial construtivo e do gabarito (125m), foi efetiva-
da a contrapartida financeira de cerca de R$ 13 
milhões no FUNDURD, equivalente a construção 
de 13 Areninhas¹ . 

Já aplicação da OOUA em empreendimento 
localizado na Av. Beira-Mar, possibilitou a am-
pliação do potencial do construtivo, do gabarito 
e flexibilização de recuos, em função de contra-
partida financeira de cerca de R$ 23 milhões. 

Como exemplo da aplicação das contrapar-
tidas financeiras, podemos citar o repasse, em 
2019, de R$14 milhões para investimento em 34 
areninhas, sendo 19 entregues à população forta-
lezense em 2019, 4 inauguradas em 2020 e 11 com 
previsão para finalização em 2020. Exemplo da 
Areninha Vila Betânia, inaugurada em 2019, no 
Bairro Itaperi. 

Houve também, entre 2016 e 2017, o repas-
se de cerca de 16 milhões para obras de infraes-
trutura urbana em 96 bairros de Fortaleza, como 
exemplo do Bairro Messejana, que recebeu apro-
ximadamente R$ 2 milhões investidos com obras 
de drenagem, calçamento, passeios, terraplana-
gem, em função da aplicação da OOAU.

Foto aérea de Messejana

A Transferência do Diretito de Construir 
foi regulamentada em 2015, através da Lei nº 
10.335/2015, e também compõe a regulamenta-
ção do Plano Diretor de 2009. 

O instrumento viabiliza a preservação ou 
implantação de equipamentos e obras de inte-
resse público, possibilitando que proprietários 
de terrenos de interesse público possam doar os 
terrenos ao município, mediante concessão de 

Transferência do 
Direito De Construir

potencial construtivo, denominado de Certifica-
do do Potencial Adicional de Construção (CEPAC), 
que podem ser aplicados em outros terrenos da 
cidade.  

Desde 2015, foram emitidos 168 mil m² em 
CEPACs, que correspondem a R$ 48 milhões que 
o município não necessitará desembolsar para 
viabilizar regularização fundiária e obras de mo-
bilidade urbana.  

Centro de Fortaleza.

Desde 2016, o total 
arrecadado

pelas OOAU foi
+75 milhões. 



70 71SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA GESTÃO 2013 - 2020

Em 2015, a prefeitura regulamentou atra-
vés de um decreto a instalação dos parklets.

Os parklet são áreas contíguas às calçadas, 
onde são construídas estruturas a fim de criar 
espaços de lazer e convívio, onde anteriormente 
haviam vagas de estacionamento de carros.

A regulamentação da implantação do 
“parklets” na cidade de Fortaleza foi realizada 
para incentivar a utilização do espaço público, 

Mobiliário Urbano para 
Calçadas Mais Amplas

Parklets
criando áreas de lazer temporários em um prazo 
de 2 anos, podendo prorrogar-se mais 2 anos, to-
talizando em 4 anos. 

O parklet é uma das possibilidades de rein-
venção do espaço público, oferecendo estruturas 
diferenciadas, como mobiliários que juntam arte, 
acessibilidade, mobilidade, cultura e urbanismo 
em um só local. A ideia do parklet surgiu nos Esta-
dos Unidos e já é uma realidade em todo o mundo.

Parklet localizado na Rua Agerson Tabosa
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Em 2013 teve início a operação Estoque 
Zero, que tinha o objetivo concluir a análise de 
todos os processos protocolados na Seuma. Para 
sua execução, foi realizado um diagnóstico que 
mostrou o número de protocolos em aberto; os 
principais gargalos que atrasavam ou impediam 
a análise dos processos; seguindo de estratégias 
para otimizar as análises, como definição de flu-
xos e padronizações de procedimentos.

O diagnóstico realizado nessa ação retra-
tou as demandas de licenciamento da cidade, 
que eram refletidas na quantidade de proces-
sos protocolados na Secretaria, mostrando que 
a quantidade dos que aguardavam análise não 
representavam o número de construções e ativi-
dades existentes em uma cidade com mais de 2,7 
milhões de fortalezenses.

Mesmo com a implantação da padroniza-
ção dos fluxos e procedimentos administrativos 
e a criação do Programa Estoque Zero, que quin-
zenalmente quantifica o número de licenças so-
licitadas, emitidas e indeferidas e diagnostica os 
entraves do licenciamento, acompanhando e pla-
nejando ações e melhorias na prestação dos ser-
viços, permanecia a deficiência em relação aos 
prazos. A emissão de uma licença variava de 30 
a 120 dias úteis, devido as análises e as vistorias 
prévias (interferência de servidores públicos).

Dessa forma, ficou claro que, além de con-
cluir os processos estocados e trabalhar no senti-
do de diminuir os prazos de análise, e se preciso 
pensar em uma maneira de permitir que mais 
pessoas tivessem acesso aos serviços de licen-
ciamento. Ao reconhecer que uma cidade como 
Fortaleza nunca teria corpo técnico e capacidade 
produtiva necessários para atender às demandas 
do cidadão com velocidade suficiente para acom-
panhar o desenvolvimento da cidade do século 
XXI, houve uma reflexão sobre o modelo tradi-
cional de prestação de serviços públicos e licen-
ciamento.

MOBILIDADE 

É obrigação do Poder Pú-
blico estar com o cidadão 
a qualquer hora e lugar, 
utilizando as tecnologias 
de comunicação e abrin-
do um canal de prestação 
de serviços por meio a 
qualquer tempo.

ACESSIBILIDADE 

É promover a inclusão socioeco-
nômica de todo e qualquer cida-
dão, pois quem que não está com 
suas atividades regularizadas, 
se sente à margem da cidade. Ao 
incentivar e fortalecer as ativi-
dades e as regiões urbanas que 
impulsionam o desenvolvimento 
econômico, o Poder Público pro-
move a inclusão socioeconômica.

RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA 

O processo de licenciamento deve 
ser informativo, não fiscalizatório, 
não há vistoria nem análise pré-
via. A responsabilidade é conjunta: 
poder público, cidadão, empreen-
dedor e profissionais técnicos que 
participam dos procedimentos. E 
os procedimentos posteriormente 
são monitorados e fiscalizados.

AGILIDADE 

As oportunidades de negó-
cios não esperam! Alvarás 
e licenças para empreen-
dimentos demoravam dias 
ou meses. Com o Fortaleza 
Online as licenças, isen-
ções ou autorizações são 
emitidas imediatamente 
ou em até 30 minutos. 

TRANSPARÊNCIA 

Todas as autorizações e 
licenças emitidas estão 
mapeadas e podem ser 
conferidas e acessadas 
pelo cidadão, dando a ele 
o direito de também fisca-
lizar sua cidade.

CREDIBILIDADE 

Acredita-se na informa-
ção do cidadão e na sua 
integridade! Não se pode 
legislar, licenciar e exigir 
se baseando nas ações 
dos cidadãos que não 
agem com responsabili-
dade para com a cidade.

VALORES

Nasce, nesse cenário, o Programa Fortaleza 
Online, plataforma eletrônica que objetiva auto-

lização, até o final de agosto de 2020, um total 
de 541.409 consultas prévias foram emitidas no 
Fortaleza Online, quase 300 novos negócios ou 
construções sendo prospectados diariamente, 
em comparação com 80 consultas semestrais an-
teriormente emitidas por meio de processo físico.

Logo enxergou-se o potencial da Consulta 
de Adequabilidade Locacional, que deixaria de 
ser apenas uma ferramenta de análise de loca-
lização e passaria a ser compreendida como um 
grande instrumento de planejamento urbano, 
retratando as demandas da cidade a partir da 
análise das atividades que eram restringidas e 
impedidas de serem exercidas pela lei municipal. 
Nesse ponto, os dados gerados a partir da Con-
sulta de Adequabilidade subsidiaram a revisão 
da Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo, 
em 2017, que atualizou os portes das atividades 
permitidas, além de reconhecer a vocação de al-
gumas áreas a partir da regulamentação as Zo-
nas de Dinamização Urbanística e Socioeconômi-
ca – ZEDUS.

Em 2018, o Sistema contava com 23 servi-
ços de licenciamento disponíveis para o cidadão 
de forma automática. A aprovação do Código da 
Cidade, em 2019, viabilizou a expansão do Forta-das e os serviços prestados, 

as autorizações e licenças 
deferidas ou indeferidas, 
gerando relatórios diversi-
ficados e se tornando ins-
trumento de planejamen-
to das diretrizes e ações 
do poder público.Antes 
do lançamento do Siste-
ma Fortaleza Online, havia 
uma demanda reprimida 
de licenciamento devido 
a burocratização imposta 
nos processos administra-
tivos. Alguns entraves no 
processo de licenciamento foram diagnosticados 
como a falta de padronização nos procedimentos 
e análises, a ausência de fluxos internos, prazos 
indefinidos, bases de dados divergentes e disper-
sos em vários órgãos municipais e legislações de-
satualizadas. Como consequência do excesso de 
burocracia, foi apontada a falta de credibilidade 
dos órgãos públicos, a perda de arrecadação, a di-
ficuldade no controle urbano-ambiental da cida-
de e o crescimento da cidade ilegal. 

Dos serviços gratuitos, um dos mais requi-
sitados é a Consulta de Adequabilidade Locacio-
nal, ferramenta gratuita, automática e imediata 
que verifica, a partir de informações prestadas 
pelo cidadão ao Sistema, a viabilidade de cons-
truir ou exercer sua atividade em determinado 
local da cidade. De 2015, início da sua disponibi-

leza Online, terminando o ano com 46 serviços 
disponíveis – o dobro do que foi disponibilizado 
em 3 anos de projeto. O crescimento da procura 
pelo licenciamento em Fortaleza pode ser com-
preendido no gráfico  (dados de novembro -2020)

Ainda em 2019, Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Meio Ambiente de Fortaleza lançou 
o projeto Papel Zero, que tinha por objetivo de 
virtualizar, até o ano de 2021, todos os processos 
que até então eram protocolados e tramitados 
por meio de processo físico. 

Atualmente, estão disponíveis no Fortaleza 
Online 56 serviços, que equivalem a 95% das de-
mandas de licenciamento do município de For-
taleza, onde 20 são emitidos de forma gratuita e 
imediata e os demais em até 30 minutos, tempo 
necessário apenas para compensação bancária.

Gráfico 1 – evolução do licenciamento em Fortaleza

São premissas do  
Fortaleza Online 
1. Não há análise no 
processo. Autodeclaratório.

2. Não há interferência 
humana. Apenas o cidadão e 
o sistema.

matizar serviços prestados pela Prefeitura Muni-
cipal de Fortaleza, desde licenciamentos a consul-
tas prévias à legislação urbana e ambiental. Seu 
propósito vai além de desburocratizar, aproximan-
do o Poder Público do cidadão, possibilitando que 
as oportunidades de ascensão econômica e social 
promovida pela implantação de novos empreen-
dimentos, edificações e intervenções urbanísticas 
propiciem uma cidade mais justa, inclusiva, sus-
tentável e competitiva.

Com o lançamento do Fortaleza Online, em 
2015, surgiu uma nova forma de licenciar. O licen-
ciamento fiscalizatório deu lugar ao licenciamen-
to informativo, com compartilhamento de respon-
sabilidades, sem análise e vistoria prévia. Sendo 
possível a emissão de alvarás e licenças de forma 
on-line e imediata ou até 30 minutos, quando hou-
ver necessidade de compensação bancária. A rela-
ção de documentos necessários para emissão de 
um licenciamento foi reduzida, a assinatura das 
licenças foi substituída por um QRCODE e os do-
cumentos emitidos passaram serem visualizados 
por qualquer pessoa através da transparência

O sistema também otimiza e amplia a atua-
ção da gestão municipal, pois mapeia as deman-
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Certificações
Ambientais

Fator Verde
Visando estimular a sustentabilidade nos 

ambientes construídos, a Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Secretaria Municipal do Urbanismo e 
Meio Ambiente (Seuma), iniciou um processo de 
estruturação da certificação ambiental para as 
edificações, chamado Fator Verde. O certificado 
é dividido em quatro tipos: Fator Verde Constru-
ção, Fator Verde Atividades, Fator Verde Parcela-
mento do Solo, Fator Verde Produtos.

O Green Building for Cities (GBFOR) foi sele-
cionado para realizar a consultoria de elaboração 
da metodologia desta certificação. Desta forma, 
em 2016, foi elaborado o Programa Certificação 
Fator Verde para parcelamento, construção, ativi-
dade e produtos sustentáveis, que tem como obje-
tivo incentivar a execução de produtos e projetos 
com materiais e obras com sistemas construti-
vos sustentáveis, bem como ações ambientais, 
destinadas à redução do impacto socioambiental 
e consequente melhoria da qualidade de vida ur-
bana e meio ambiente.

Em prol do fortalecimento da responsa-
bilidade compartilhada na construção da sus-
tentabilidade, foi sancionada a Lei Municipal n° 
10.183/2014 que permite a emissão do Selo Em-
presa Amiga do Meio Ambiente para empresas 
que praticam ações sustentáveis. 

O selo é concedido aos empreendimentos/
empresas que promoveram, no período mínimo 
um ano, ações integradas que visem à preserva-
ção do Meio Ambiente, e entraram com requeri-
mento do selo junto ao órgão gestor do Meio Am-
biente da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

As ações de preservação do Meio Ambien-
te presente no Selo são: reciclagem do lixo, com 
destinação comprovada a entidades comunitá-

A CERTIFICAÇÃO TEM COMO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS:

• Estabelecer diretrizes, parâmetros e méto-
dos sustentáveis;

• Maximizar a contribuição das construções 
e empreendimentos sustentáveis na qualida-
de de vida e sustentabilidade do Município, 
visando sua valorização em diversas instân-
cias: paisagística, urbanística, funcional, am-
biental, cultural, estética e econômica;

• Maximizar a produção de produtos sustentá-
veis, ampliando técnicas de fabricação e pro-
dução eficientes, eficazes e inovadores que 
cada vez mais levam em conta o conceito de 
sustentabilidade neste seguimento;

• Promover a harmonização entre ambiente 
natural e ambiente construído e ampliar os 
níveis de qualidade ambiental;

• Contribuir para a construção de ambiência 
urbana legível e valorizada pela população 
local;

• Contribuir para o desenvolvimento da cida-
de com baixa emissão de carbono;

Selo Empresa Amiga do 
Meio Ambiente

rias de beneficiamento desse subproduto; ações 
de compensação de carbono; ações de educação 
ambiental junto aos empregados; e divulgação e 
distribuição de material educativo sobre a pre-
servação do Meio Ambiente.

No momento em que as cidades do mun-
do inteiro buscam a sustentabilidade e ações de 
combate ao efeito estufa, é importante conduzir 
e ver empresas que implantarem ações de preser-
vação do meio ambiente e práticas sustentáveis. 
Bem como, influenciar na realização de ações 
de compensação de carbono; ações de educação 
ambiental junto aos funcionários; divulgação e 
distribuição de material educativo sobre preser-
vação do meio ambiente, entre outros. 

• Contribuir para a ampliação da cobertura ve-
getal da cidade;

• Tornar-se uma ferramenta de sensibilização 
ambiental e educacional do Município;

• Diminuir ao máximo o impacto ambiental;

• Agregar a proteção do meio ambiente com a 
promoção social e a rentabilidade econômica;

• Utilizar recursos renováveis na cadeia pro-
dutiva;

• Dispensar o uso de matéria prima natural ou 
de alto impacto ambiental;

• Reutilizar ou reciclar materiais em sua pro-
dução;

• Utilizar menos energia na fabricação;

• Utilizar os recursos locais, evitando as lon-
gas distâncias no transporte;

• Ter uma vida útil maior que os convencio-
nais;

• Gerar emprego e renda para a população lo-
cal.

Este projeto foi e é um grande marco para 
o nosso município, tendo em vista que contribui 
para ambientes mais saudáveis e eficientes, além 
de servir como uma ferramenta educacional para 
os profissionais e empreendedores.

O Fator Verde possui quatro níveis: bronze, 
prata, ouro e diamante. A avaliação é feita segun-
do 45 critérios, sendo 12 obrigatórios e 33 opcio-
nais, distribuídos em seis fatores: Cidade Susten-
tável, Hídrico, Ambiente Saudável, Energético, 
Materiais e Resíduos e Social. Entre os aspectos 
a serem analisados estão o acesso ao transporte 
público, gentilezas urbanas, iluminação natural e 
captação de águas pluviais.

A certificação é opcional e aplicável aos pro-
jetos de novas construções e grandes reformas, 
sejam de uso residencial, comercial, misto ou ins-
titucional, no setor público ou privado. A certifi-
cação representa um importante passo para que 
ações de sustentabilidade sejam ampliadas e con-
cretizadas em nossa Cidade.

Fator Verde 2016
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Com o objetivo de ampliar a quantidade 
de plantios plantios de árvores na cidade com 
a participação direta do cidadão, foi lançado, 
em 2014, o projeto Árvore na Minha Calçada. 
A iniciativa fortalece a missão da Seuma de 
integrar o ambiente natural com o ambiente 
construído, em parceria com a população. 

Por meio deste projeto, o cidadão que 
deseja receber uma árvore na sua calçada ou 
em outro espaço, realiza o cadastro junto à 
Prefeitura de Fortaleza e uma equipe técnica 
da Seuma realiza visita técnica ao local para 
verificar a viabilidade do espaço para receber 
a muda. Se viável, é feito o plantio de árvore 
semi-adulta, de espécie nativa, de acordo com 
os padrões estabelecidos pelo Manual de Ar-
borização de Fortaleza. O cidadão cadastrado 
se compromete a cuidar da muda, e recebe as 
orientações para fazê-lo. 

O projeto é coordenado pela Seuma, por 
meio da Coordenadoria de Políticas Ambien-
-tais (CPA), pela Célula de Educação Ambien-
tal (CEAM), e visa ampliar a cobertura arbórea 
da cidade de Fortaleza a partir do incentivo 
e do interesse da população com relação a 
manutenção de uma árvore: você torna-se 
responsável, junto com o poder público, por 
cuidar dessa planta e da mudança do cenário 
da cidade. 

O programa Árvore na Minha Calçada 
faz parte do Plano de Arborização da cidade, 
instrumento que ordena, realiza e incentiva o 
plantio de espécies nativas e frutíferas.

Árvore na
Minha 
Calçada

Até outubro de 2020 
foram mais de 6 mil 
árvores plantadas 
pelo projeto

Entrega de mudas no Hospital da Mu-

Plantio acompanhado com 
morador solicitante.

Buscando incentivar a relação afetiva das 
famílias e a responsabilidade compartilhada 
com a arborização na cidade, foi criado o proje-
to “Uma Criança, Uma Árvore”, que consiste em 
uma parceria da Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente (SEUMA) e a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 

O projeto prevê a entrega para adoção vo-
luntária de uma muda nativa, frutífera ou orna-
mental para as famílias de cada criança que nas-
cer nos hospitais parceiros. 

O projeto foi lançado no dia 21 de setembro 
de 2016, Dia Nacional da Árvore, no Hospital da 
Mulher. A Seuma disponibiliza as mudas às equi-
pes de Serviço Social dos hospitais e maternida-
des, que informam às famílias sobre o projeto. 
Aquelas que aderirem, recebem, além da muda, 
um certificado de adoção e um material informa-
tivo com orientações sobre o plantio e cuidado 
com a árvore, de acordo com o Manual de Arbo-
rização de Fortaleza. Desde 2016, foram mais de 
4.500 mudas doadas pelo Projeto.

Uma Criança,
uma Árvore

1. Hospital e Maternidade Zilda Arns Neu-
mann (Hospital da Mulher);

2. Hospital Distrital Gonzaga Mota;

3. Hospital Nossa Senhora da Conceição;

4. Hospital José Martiniano de Alencar;

5. Hospital e Maternidade Assis Chateau-
briand.

Hospitais 
Parceiros

Hospital da Mulher
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O Projeto Rua da Esperança é fruto de uma 
parceria entre Associação Peter Pan e Prefeitura 
de Fortaleza, visando atender à demanda de aces-
sibilidade e segurança aos pacientes do hospital 
infantil Albert Sabin e da referida Associação. A 
Rua da Esperança objetiva uma intervenção em 
busca de mudanças sociais, ambientais e urba-
nísticas em Fortaleza, oportunizando a preferên-
cia ao pedestre e à arborização da via. 

A Rua da Esperança foi construída em um 
trecho da Rua Alberto Montezuma, no bairro Vila 
União, localizado entre dois hospitais que são 
referência nas regiões Norte/Nordeste de trata-
mento infantil, o  Hospital Albert Sabin e o hos-
pital da Associação Peter Pan (Hospital Dia Peter 
Pan). A via recebeu um novo nome a partir do 
projeto sustentável idealizado pela Associação 
Peter Pan (APP) e planejado em parceria com o 
Hospital Infantil Albert Sabin, do Governo do Es-

tado do Ceará, e a Prefeitura de Fortale-
za, por meio da Secretaria Municipal do 
Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), e 
instituições do segmento de arquitetura, 
construção civil e telefonia da capital.

O projeto conta com alternativas 
sustentáveis, porque utiliza materiais di-

Rua da
Esperança

ferenciados como piso drenante nas calçadas, 
feito de concreto poroso, possibilitando a drena-
gem da água, sendo considerado o piso mais eco-
lógico do mercado. O asfalto presente na faixa de 
rolamento foi substituído por piso intertravado 
(peças de concreto de maior durabilidade e que 
resistem a grandes movimentos). Além disso, o 
projeto se preocupou com a acessibilidade, evi-
tando desníveis que possam atrapalhar a passa-
gem de pedestres e ciclistas.

A concepção deste projeto consiste em uma 
rua diferente no coração da cidade. É o chamado 
“traffic-calming”, expressão inglesa usada para 
designar uma área onde a prioridade não é o car-
ro e, sim, o pedestre. Sua idealização contou com 
a participação das crianças atendidas pelo Cen-
tro Pediátrico do Câncer (CPC), unidade do Hos-
pital Albert Sabin, em parceria com a Associação 
Peter Pan, que atuaram como os verdadeiros de-
coradores do novo espaço.

Jardelson realizava tratamento no Cen-
tro Pediátrico do Câncer, durante um ano e 
oito meses e seu último dia de quimioterapia 
foi marcado pela da inauguração da Rua da 
Esperança, sendo notório sua satisfação e 
alegria pela renovação, fazendo com que seu 
amanhecer fosse diferente.

A inauguração do projeto ocorreu no dia 14 
de outubro de 2016, onde as crianças foram re-
cepcionadas por uma trilha com as cores do ar-
co-íris, mascotes e algodão doce. Mais que uma 
obra, o espaço consegue trazer melhorias para o 
bairro, para a Associação e para o Albert Sabin. A 
Rua da Esperança é muito importante porque ela 
integra o espaço público com as pessoas que vão 
realizar tratamento, visitar ou trabalhar. O proje-
to é uma grande “rua-praça”, congregando inclu-
sive os moradores próximos.

comemorou a mãe feliz com as 
notícias. 

Foto: Governo do Estado do Ceará

“Mudou tudo, o 
movimento parece 
mais tranquilo, ficou 
bonita, diferente do 
asfalto.”
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PRAÇA
PORTUGAL

Com um novo conceito, Fortaleza ganhou 
um espaço público inserido em um projeto de 
mobilidade urbana, por isto um espaço inovador. 
A Nova Praça Portugal é um espaço contemporâ-
neo por estar em sintonia com as mais recentes 
regras do urbanismo, onde a cidade é feita para e 
pelas pessoas. Um espaço simples porque faz de 
nós, cidadãos fortalezenses, os verdadeiros pro-
tagonistas do espaço público criado.

Com a reforma, a Praça Portugal adquiriu 
novos atributos. Foi criada mais uma faixa de 
tráfego para o transporte público; a ciclofaixa na 
Avenida Dom Luís agora continuada, circunda e 
abraça a praça. Semáforos e passagens de pedes-
tres em nível foram implantados possibilitando 
o acesso a área central. A nova praça aumentou 

em área quase 40% com a incorporação das vias 
laterais. A nova praça contempla um novo mobi-
liário urbano com paraciclos, parquinho infantil, 
academia ao ar livre, mesas de jogos e estação de 
bicicletas compartilhadas. Novas árvores foram 
plantadas, totalizando, assim, um acréscimo de 
quase 90% em sua cobertura vegetal e um pro-
jeto luminotécnico com lâmpadas de LED fazem 
parte deste novo momento da Praça Portugal.

O espaço público ainda da década 40, que 
por anos esteve quase inacessível, se reconecta 
com a cidade, com as pessoas... Uma experiência 
que trouxe para muitos o reencontro com a cida-
de. Uma experiência que pode ser repetida e re-
plicada nos demais bairros de nossa cidade. Este 
é o encantamento de ser e fazer cidade!
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O Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (FUNDURB), é um Fundo Municipal que 
tem como objetivo dar suporte financeiro à im-
plementação dos objetivos, programas e projetos 
do Plano Diretor Participativo instituído pela Lei 
Complementar nº 062 de 02 de fevereiro de 2009. 
O FUNDURB é um instrumento de natureza con-
tábil, desprovido de natureza jurídica, vinculado 
à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Am-
biente (SEUMA) e é regulamentado pela Lei Com-
plementar nº 211, de 22 de dezembro de 2015 e 
regulamentado pelo Decreto nº 13.824, de 01 de 
junho de 2020. 

Suas fontes de receitas são valores em di-
nheiro correspondentes à outorga onerosa do 
direito de construir acima do índice de aprovei-
tamento máximo da respectiva zona, valores em 
dinheiro correspondentes à venda de títulos con-
sistentes em certificados de potencial adicional 
de construção (CEPAC’s) oriundos de operações 
urbanas consor-ciadas, 40% (quarenta por cento) 
da receita proveniente da aplicação de multas 
decorrentes de infrações à legislação urbanísti-
ca arrecadadas através da Agência de Fiscaliza-
ção de Fortaleza (AGEFIS), receita proveniente 
da aplicação de multas decor-rentes de infrações 
à legislação urbanística arrecadadas através do 
Município de Fortaleza, valores em dinheiro re-
sultantes da venda, pelo Município, de áreas re-
manescentes de desapropriação efetuada para a 
realização de operações urbanas consorciadas, 
rendas provenientes de aplicações de seus pró-
prios recursos e outras receitas a ele destinadas. 

O Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (FUNDURB) tem seus recursos controla-
dos por um Conselho Gestor que determina onde 
serão aplicados e tem sua execução orçamentá-
ria descentralizada, assim, possibilita que outros 
órgãos da Prefeitura de Fortaleza utilizem seus 
recursos para financiar projetos/programas des-
de que atendam a sua legislação. É regido por um 
Conselho gestor que tem como atribuição decidir 
em quais programas/projetos os recursos serão 
aplicados. Desde sua regulamentação, ocorrerão 
13 (treze) reuniões, 2016-2020. 

Os recursos do Fundo Municipal de Desen-
volvimento Urbano (FUNDURB) foram utilizados 
para custear aquisições de bens permanentes 
e de consumo, participações de servidores em 
eventos.

Regulamentação do
FUNDURB em execução de serviços de 

Infraestrutura 
contemplando 96 bairros 

BAIRRO  
MESSEJANA

Obra de infraestrutura, drena-

gem, calçamento, passeios, ter-

raplanagem.

R$ 1.933.302,49

EQUIPAMENTO 
CULTURAL OSÓRIO 
DE PAIVA

Contrapartida OUC Osório de 

Paiva

R$ 3.224.812,20

ARENINHA VILA 
BETÂNIA

Execução de 34 equipamentos 

de esporte e lazer com investi-

mento FUNDURB.

*Os recusos do FUNDURB finan-

ciaram parcelas dos custos de 

implantação da areninha

R$ 14 MILHÕES

PAVIMENTAÇÃO     CALÇAMENTO      DRENAGEM      PASSEIOS 

R$ 16 MILHÕES 
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Criada pelo Governo Federal através da Lei 
Nº 11.598 de 3 de dezembro de 2007 e gerenciada 
em nosso estado, pela Junta Comercial do Estado 
do Ceará - JUCEC, a Rede Nacional para a Simpli-
ficação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios -REDESIM tem por premissa básica 
abreviar e simplificar os procedimentos e dimi-
nuir o tempo e o custo para o registro e a legaliza-
ção de pessoas jurídicas, reduzindo a burocracia 
ao mínimo necessário, a partir da integração dos 
processos com outros órgãos e entidades.

No ano de 2013, a Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente passou a compor o 
Subcomitê Estadual de Gestão da REDESIM, cria-
do em 2012, ampliando o diálogo com outros ór-
gãos e entidades públicas e privadas que se dedi-
cavam à simplificação dos processos de registro 
e licenciamento, motivando a Prefeitura de For-
taleza a pensar em uma nova forma de servir à 
cidade. Nesse momento, ficou claro o objetivo e 

Integração à

REDESIM

EMPREENDEDORISMO

a importância da integração com as demais ins-
tituições, na qual o poder público teria uma úni-
ca base de dados e o cidadão, um procedimento 
simples, ágil e eficiente à velocidade que o seu 
negócio necessita para ser competitivo no mer-
cado atual.

Em novembro de 2016, os serviços de Alva-
rá de Funcionamento e Licença Sanitária tam-
bém passaram a integrar a REDESIM na etapa do 
licenciamento, possibilitando que, após a cons-
tituição da pessoa jurídica, o empreendedor pu-
desse solicitar, no próprio canal da JUCEC, licen-
ças para as atividades de baixo risco. 

Para 2021, as expectativas são para inte-
grar todos os serviços do Fortaleza Online na pla-
taforma da Junta Comercial do Estado do Ceará, 
potencializando as ferramentas já disponíveis 
pela Prefeitura de Fortaleza.

A cidade Fortaleza, intitulada como “terra 
do sol”, é a quinta maior cidade do país. Como a 
necessidade de intervenção em centros urbanos 
se dá não apenas para que se conserve toda a es-
truturação existente, mas, sobretudo pela neces-
sidade de restaurar a identidade dos espaços e 
das pessoas com que se relaciona.

Sobre a contribuição do grafite para a edu-
cação, os aspectos que consideramos como os 
mais relevantes, é a prevenção às pichações; di-
minuição da violência; diminuição do preconcei-
to; Educação Ambiental, etc. A ideia da empresa 
BPSJ Serviços de Publicidade Ltda., que por meio 
do projeto “Vós Arte Urbana” foram feitos murais 
gigantes, espalhados por prédios em Fortaleza, 
valorizando os símbolos da cultura local, história 
da cidade e meio ambiente, dando ênfase a fau-
na e a flora. Esse trabalho foi realizado usando a 
técnica do grafite, o grafite também cumpre uma 
função social de imensurável importância.

A Ressignificação do Espaço Urbano está 
diretamente ligada às intervenções artísticas. 
São áreas vulneráveis que ganharam painéis, 
praças que ganharam esculturas, e isso tudo vai 
inspirando o cidadão, a cidade virando um gran-
de espaço de exposição da arte urbana.

O “Vós Arte Urbana” se trata de unir forças 
complementares com iniciativa privada, Estado 
e sociedade civil unidos promovendo arte. É se 
sentir parte do todo, das manifestações artísti-
cas, das cores expressivas da arte urbana, se sen-
tir afetado pelo ruído simbólico que isso acarreta 
dentro da rotina das cidades.

PROJETO ARTE
URBANA

Reunião do subcomitê da Redesim

Arte Urbana no Mercado 
Central de Fortaleza
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A Seuma, em parceria com  outros órgãos 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, fez parte  
do Programa Fortaleza Competitiva em agosto de 
2017. 

O programa configura-se como uma inicia-
tiva que engloba um pacote de medidas de es-
tímulo à criação de um cenário qualificado para 
novos negócios, além de viabilizar mecanismos 
para o surgimento e crescimento de empresas 
em áreas estratégicas do município, gerando em-
prego, renda e desenvolvimento. Com isso o po-
der público visa proporcionar ao cidadão fortale-
zense e aos investidores um ambiente favorável, 
ágil, para superar os desafios de manter e abrir 
novos empreendimentos.

O programa proporciona os instrumentos 
necessários à melhoria das oportunidades en-
contradas na cidade, por meio de esforços ativos 
para estimular a combinação de fatores que in-
cluem incentivos e regulamentações que estimu-
lem a atração de novos negócios e consolidem 
àqueles já existentes; a participação da iniciativa 
privada nas ações de melhoria e manutenção das 
infraestruturas urbanas; a qualidade dos recur-
sos humanos e a capacidade de inovação – trei-
namento vocacional e modernização tecnológica 
e empresarial. 

Neste sentido, o Fortaleza Competitiva tra-
balha com quatro linhas de ação: Incentivos e 
Regulamentações, Parcerias Público–Privadas 
(PPP), Desburocratização e Mercado de Trabalho.

Fortaleza
Competitiva

Buscando permitir maiores densidades 
habitacionais em áreas já servidas de infraes-
trutura, a proposta ampliou as possibilidades 
da oferta de habitação em Fortaleza, liberan-
do na Zona de Ocupação Consolidada e a Zona 
de Ocupação Preferencial I e II o índice da Fra-
ção do Lote, incentivando a cidade compacta 
e eficiente. 

O estudo foi financiado pelo Banco Mundial 
e desenvolvido pela empresa Steer Davies Gleave, 
em parceria com o Município de Fortaleza (Secre-
taria do Urbanismo e Meio Ambiente - Seuma) e 
o Governo do Estado do Ceará (Metrô de Fortale-

Revisão da 
Fração do Lote

Estudo para 
Otimizar o valor 
Imobiliário do 
solo em Fortaleza 

za - Metrofor), em 2018, 
com o intuito de ava-
liar a potencialidade de 
aplicação de mecanis-
mos de Recuperação da 
Valorização Imobiliária, 
no contexto das cidades 
brasileiras, especifica-
mente em Fortaleza.

O Desenvolvimen-
to Orientado ao Trans-
porte (DOT) visa promo-
ver o desenvolvimento 
urbano no entorno dos 
eixos de transporte pú-
blico de média e alta ca-
pacidade. Favorece uma 
melhor distribuição das 
atividades e densidades 
no município, estabe-
lecendo uma dinâmica 

territorial mais eficiente do ponto de vista da 
mobilidade urbana, trazendo ganhos de efi-
ciência para o sistema de transporte. 

Os produtos entregues foram: lições e 
recomendações para as cidades brasileira e 
recomendações de Land Value Captur (LVC) 
para o estudo de caso de Fortaleza.

As recomendações para Fortaleza abor-
daram propostas de novas Zonas Especiais 
de Dinamização Urbanísticas e Socioeco-
nômica (ZEDUS) e parâmetros urbanísticos, 
com o intuito de melhorar a eficácia da apli-
cação dos instrumentos urbanísticos.

Lançamento do Programa Fortaleza Competitiva

Metrô de Fortaleza
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Mapa | Novas Operações Urbanas Consorciadas em Fortaleza

Novas Oportunidades de Operações 
Urbanas Consorciadas

Geração de 
217 mil novos 
empregos e 
mercado 
imobiliário (VGV) 
com acréscimo 
de 17,2 bilhões 

OUC LITORAL CENTRAL

Reestruturação e qualidade urbana 
no entorno da Praia de Iracema e 
da Av. Monsenhor Tabosa, área com 
importância paisagística e de valor 
turístico, estratégica para o desen-
volvimento imobiliário, incentivan-
do usos residenciais, comerciais e 
atividades de entretenimento e de 
lazer;

OUC RACHEL DE QUEIROZ

Requalificação ambiental por 
meio do Programa “Fortaleza Ci-
dade Sustentável”, em torno do 
Parque situado na zona oeste da 
cidade, abrangendo também a Av. 
Bezerra de Menezes, corredor de 
caráter metropolitano e impor-
tante eixo de mobilidade urbana;

OUC AGUANAMBI

Promoção da área com poten-
cial para receber os desdobra-
mentos da expansão imobi-
liária do corredor da Av. 13 de 
Maio, no entorno do aeroporto, 
abrigando a conexão entre o 
VLT e o corredor BRT Agua-
nambi/BR-116;

As Operações Urbanas Consorciadas im-
plantadas nas gestões do prefeito Roberto Clau-
dio já trouxeram significativos benefícios à For-
taleza, possibilitando a execução de importantes 
intervenções de mobilidade urbana, recuperação 
do ambiente natural, além de viabilizar novos 
empreendimentos que possibilitaram desenvol-
vimento econômico, através da geração de em-
prego e renda. 

Em 2017, foi contratado um estudo, por 
meio de uma concorrência pública internacional, 
com o objetivo de identificar novas áreas de in-
teresse para o desenvolvimento de novas Opera-
ções Urbanas Consorciadas (OUCs).

Em 2018, todo o estudo foi entregue e dis-
ponibilizado à população, e foram desenvolvidos 

7 produtos, distribuídos em 4 etapas: identifica-
ção de oportunidades por meio de análise mul-
ticriterial no território, seleção de novas OUCs, 
proposição de normas de uso e ocupação do solo 
e definição de contrapartidas para as OUCs se-
lecionadas, e elaboração de Minutas de Lei para 
OUCs prospectadas.

Em março de 2019, os projetos de lei das 
OUCs foram encaminhados para apreciação e 
aprovação da Câmara Municipal de Fortaleza, e 
nos meses de maio e junho foram debatidos em 
audiências públicas. Urge at avaliação da propos-
ta por parte da população de Fortaleza, por meio 
da população e de seus ilustres representantes, 
que contempla o elenco de informações relevan-
tes a seguir apresentadas.

Novas Operações Urbanas Consorciadas em Fortaleza

OUC MACEIO-PAPICU

Integração e requalificação das 
áreas verdes lindeiras ao Riacho Ma-
ceió, englobando os desdobramen-
tos das OUCs Riacho Maceió e Lagoa 
do Papicu, já finalizadas. Trata-se de 
área com alto potencial para investi-
mento do mercado imobiliário, com 
contrapartidas privadas para me-
lhorias ambientais e sociais;

OUC CENTRO-OESTE

Integração estratégica da zona oes-
te com as demais regiões, para for-
talecê-la como “Hub” de transportes 
públicos e possibilitar a expansão 
imobiliária, prioritariamente no 
adensamento do entorno dos termi-
nais de integração de ônibus, VLT, 
corredor da Av. Silas Munguba e de 
duas estações do metrô Linha Sul;

OUC LESTE-OESTE

Revitalização do centro 
da cidade e desenvol-
vimento da zona Oeste, 
que, como antiga zona 
industrial, apresenta in-
fraestrutura instalada, 
conexão com vias de es-
coamento e grandes áreas 
subutilizadas.

Ponte Metálica
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Uso e Ocupação do Solo é um tema de 
grande importância na vida urbana pela ordem 
e forma que imprime as cidades, regulando as 
construções e atividades e,consequentemente, 
interferindo na economia, na vida social e no 
Meio Ambiente. Apresenta regras, condições e 
parâmetros de edificar e funcionar, detalhando-
-os em forma de Lei, denominada de Lei de Uso 
e Ocupação do Solo, legislação complementar ao 
Plano Diretor que é o instrumento que define ob-
jetivos, propostas e diretrizes para o planejamen-
to das cidades no futuro de 10 anos.

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo de Fortaleza (LPUOS), Lei N° 236/2017, ela-
borada por uma equipe técnica gerenciada pela 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEU-
MA), complementa a Lei N° 062/2009 – Lei do Pla-
no Diretor Participativo, conforme previsto pelo 
Inciso II, art. 305 da referida Lei, veio substituir a 
Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei n° 7.987/1996), 
vigente a mais de 20 anos.

Percebeu-se um hiato entre a edição do Pla-
no Diretor e o início do processo de elaboração 
da LPUOS – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo, o que determinou uma metodologia de 
construção da nova Lei, considerando as mudan-
ças acontecidas nas propostas do Plano Diretor 
em relação ao tempo, aos fatos e a realidade que 
se construiu na cidade nesse espaço de tempo, 
regular e espontaneamente. Esse marco inicial in-
dicou que deveriam ser observados avanços nos 
parâmetros de uso e ocupação, considerando os 
levantamentos, estudos e projeções originários 
nas Secretarias Municipais e em órgãos de outras 
esferas que atuam na construção da cidade.

A definição de novos índices para os parâ-
metros de uso e ocupação, novos detalhamentos 
para Zonas definidas no Plano Diretor, novos mo-
delos de parcelamento do solo urbano e novas 
opções de regularização  foram propostos pela 
equipe técnica que consolidou esses prognósti-
cos em eventos de discussão e trabalho com as 
demais Secretarias Municipais e com órgãos fe-
derais e estaduais que atuam no ambiente urba-
no de Fortaleza. 

Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação 
do Solo

Merece destaque a ampliação e definição 
de novas Zonas Especiais de Dinamização Ur-
banística e Socioeconômica, as ZEDUS, “terri-
tórios da cidade destinados à implantação e/ou 
intensificação de atividades sociais e econômi-
cas, com respeito à diversidade local, e visando 
o atendimento do princípio da sustentabilidade.” 
Art.149 - Lei N° 062/2009 – Lei do Plano Diretor 
Participativo. As novas áreas delimitadas como 
ZEDUS são reconhecidamente áreas produtivas 
com vocações especificas (Aldeota, Parangaba, 
Messejana, BR116, Varjota...) e que serão locais 
de geração de trabalho e renda, de movimenta-
ção econômica e que pela regularização servirão 
como agente transformador que promova a re-
qualificação urbana.

A LPUOS ampliou ainda as Zonas Espe-
ciais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, 
Histórico, Cultural e Arqueológico, as ZEPH, in-
cluindo a Praia de Iracema e o Jacarecanga como 
áreas nas quais a implantação de novas constru-
ções e instalações deverão passar pelo olhar cri-
terioso da Secretaria de Cultura.

A dinâmica comercial e de serviços de For-
taleza estava em posição desigual quanto ao 
dimensionamento estabelecido pela LUOS ante-
rior, datada de 1997. Essa regra inibiu o desenvol-
vimento de atividades essenciais em quase todas 
as zonas da cidade concentrando esses negócios 
em áreas exclusivas e em corredores de trânsi-
to. Essa política dificultava o desenvolvimento 
dessas economias além de dificultar o acesso da 
população de forma mais rápida a esses locais. A 
LPUOS definiu ampliações para as áreas de co-
mércios de bairro (supermercados, mercadinhos, 
farmácias) para os serviços de saúde e os de ali-
mentação e lazer.

Modelos de alteração de parcelamento fo-
ram também agregados a nova LPUOS, o Repar-
celamento, o Reloteamento, o Desdobro e o Fra-
cionamento, sempre na visão de que Fortaleza 
é uma cidade quase que totalmente urbanizada 
onde a necessidade maior é a integração dos 
imóveis à estrutura urbana conectada e acessí-
vel aos serviços públicos existentes e projetados.

Ao final, a LPUOS reconheceu que as ativi-
dades existentes e em funcionamento na cidade 
poderiam ter o direito de serem regularizadas, 
desde que não ocupassem Áreas de Preservação 
Ambiental, numa demonstração de que a maior 
missão das Leis de Uso e Ocupação do Solo é a 
promoção da qualidade urbanística, aliada ao 
desenvolvimento socioeconômico.

Entorno do bairro Centro
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Zonas Especiais 
de Dinamização 
Urbaníticas e 
Socioeconômica

As Zonas Especiais de Dinamização Ur-
banística e Socioeconômica (ZEDUS) são por-
ções de territórios destinadas à implantação 
ou intensificação de atividades sociais e eco-
nômicas, propondo usos e ocupações do solo, 
além de intervenções urbanísticas, cujo obje-
tivo é melhorar as condições de mobilidade e 
acessibilidade da zona, a partir do princípio da 
sustentabilidade. 

As ZEDUS foram regulamentadas na Lei 
N.236/2017, Lei do Parcelamento, Uso e Ocupa-
ção do Solo (LPUOS). Cada ZEDUS tem vocação 
própria. Por exemplo, a ZEDUS Varjota possui 
vocação de polo gastronômico, privilegia o 
entretenimento e lazer vinculado a moradia, 
hospedagem e serviços. No caso da ZEDUS Po-

ZEDUS

rangabussu, a vocação é ser 
um distrito de saúde, e usos 
como moradia, hospedagem 
e educação. 

Um exemplo é ZEDUS 
Aeroporto que visa estimu-
lar as atividades econômicas 
vinculados ao Aeroporto de 
Fortaleza, e que agora com a 
concessão de sua operação 
pela FRAPORT irá deman-
dar novas atividades, novos 
negócios. Importante ressal-
tar que em todas as ZEDUS, 
a atividade comercial e de 
serviços podem funcionar 
24 horas. 

Além disto, quem in-
veste nas ZEDUS, por meio 

do Programa de Desenvolvimento Econômico do 
Município de Fortaleza (Prodefor) tem incentivos 
fiscais de IPTU, ISS e ITBI, Lei do Horário de fun-
cionamento do Comércio e Serviço durante 24h, 
criando assim zonas de oportunidades de novos 
negócios, frentes de trabalho e vitalidade urbana 
para a população fortalezense.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza foi no sentido de aproxi-
mar a cidade real da cidade legal. Com o aumento 
da densidade em toda cidade, pequenos negócios 
foram criados, e eles são importantes para toda 
uma comunidade.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) 
iniciou, em 2013, o seu planejamento de adapta-
ção perante as mudanças climáticas, se filiando 
ao International Council for Local Environmental 
Initiatives (ICLEI) - Governos Locais pela Sustenta-
bilidade,  principal associação mundial de cidades 
e governos locais dedicados ao desenvolvimento 
sustentável. O planejamento está alinhado aos Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), es-
tabelecidos pelas União das Nações Unidas (ONU) 
e foi estruturado nos eixos Planejamento e Gestão 
dos Sistemas Naturais, Sustentabilidade e Educa-
ção Ambiental, nos quais são trabalhados os com-
ponentes Áreas Verdes, Águas, Controle da Polui-
ção e Biodiversidade. 

Desta forma, Fortaleza foi selecionada como 
cidade modelo do Projeto Urban-LEDS I, imple-
mentado pelo ICLEI, em parceria com a ONU Habi-
tat e financiado pela União Europeia, demarcando 
o início de um caminho de transição para uma ci-
dade de baixo carbono, economia urbana verde e 
inclusiva, por meio de sua integração em planos e 
processos de desenvolvimento da cidade.

A parceria entre a Prefeitura e o ICLEI, por 
meio do Urban LEDS, proporcionou ao Município, 
durante o ano de 2014, a elaboração do 1º Inven-
tário dos Gases de Efeito Estufa (GEE) referente ao 
ano de 2012. Este inventário constitui um impor-
tante instrumento de contribuição para a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), insti-
tuída pela lei 12.187/2009. 

Em 2015, foi criado o Plano de Ações e Metas 
para Redução dos Gases do Efeito Estufa de Forta-
leza, em parceria com o ICLEI, por meio do Projeto 
Urban-LEDS I, que contempla ações com metas de 
redução no setor de transporte, resíduos, constru-
ção civil e energia. 

Durante o ano de 2016, a PMF publicou o 
seu 2º Inventário de Emissões de GEE, em parce-
ria com o Banco de Desenvolvimento da Améri-
ca Latina (CAF), sob o nome Pegadas de Carbono 
e Hídrica da Cidade de Fortaleza, integrante do 
projeto Pegadas das Cidades, realizado pela con-

Desenvolvimento
de Baixo Carbono

Política Municipal de

sultoria contratada “Servicios Ambientales S.A”. É 
importante ressaltar que em 2014, o ano base do 2º 
Inventário, Fortaleza foi uma das sedes da Copa do 
Mundo de futebol.  Em conjunto ao Projeto, foram 
também desenvolvidos os aplicativos “Pegada de 
Água” e o “Pegada de Carbono”, que possibilitam ao 
usuário calcular suas próprias pegadas ou de sua 
instituição, e desta forma poder propor ações para 
contribuir para uma cidade sustentável.

Em junho de 2017, foi sancionada a Lei Muni-
cipal nº 10.586, que dispõe sobre a Política Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono. 
Tal política surgiu com intuito de assegurar a ma-
nutenção de níveis de emissões de GEE condizentes 
com o impedimento de uma interferência antrópica 
perigosa no sistema climático e, assim, construir 
uma cidade resiliente, priorizando as comunidades 
mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáti-
cas, de modo a desenvolver uma capacidade adap-
tativa e de redução dos riscos.

Dos novos 
negócios estão 
nas ZEDUS

As áreas da ZEDUS 
equivalem a26%
12% do 
território 



98 99SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA GESTÃO 2013 - 2020



100 101SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA GESTÃO 2013 - 2020

Com o objetivo da implantação e da im-
plementação de metas e ações voltadas para a 
Educação Ambiental do município de Fortaleza, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente – Seuma, iniciou o 
processo participativo de construção do Plano 
Municipal de Educação Ambiental de Fortaleza 
(PMEAFOR).

A elaboração do PMEAFOR envolve órgãos 
da administração direta e indireta do município, 
órgãos estaduais e federais, bem como, entidades 
da sociedade civil e universidades. Ao todo, 67 
entidades de Fortaleza participam da construção 
do Plano.

Em conformidade com a Política Nacio-
nal de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), o 

PMEAFOR compõe junto com Política Municipal 
de Meio Ambiente (Lei Nº 10.619/2017) e a Polí-
tica Municipal de Educação Ambiental (Lei Nº 
8.693/2002) o processo de ações estruturadoras 
para a Educação Ambiental no Município. 

Os objetivos, diretrizes e princípios apre-
sentados neste documento resultam da constru-
ção e elaboração do próprio PMEAFOR, tendo por 
base a Política Municipal de Educação Ambiental 
e a Política de Meio Ambiente de Fortaleza. 

Entende-se que o Plano tem como princípio 
o aprimoramento da Educação Ambiental no mu-
nicípio, que não se encerra em si, mas busca por 
meio do monitoramento e avaliação dos projetos 
e ações ambientais a serem trabalhadas, retroali-
mentar suas ações, objetivos e diretrizes.

Plano 
Municipal de
Educação 
Ambiental

A implementação do Projeto Orla é uma 
ação conjunta do poder público e a sociedade ci-
vil, por intermédio de um Conselho Gestor paritá-
rio e integrado com outras instanciais governa-
mentais a nível Estadual e Federal.

Algumas ações e medidas previstas no 
Projeto de Gestão Integrada (PGI) são: implantar 
plano de comunicação integrando informações 
ambientais, turísticas, culturais e de lazer, aces-
síveis aos usuários; desenvolver Plataforma Di-
gital para o monitoramento e gestão, de forma 
a integrar o poder público, a iniciativa privada e 
outras instituições, acompanhar processos e dis-
ponibilizar informações, e divulgar boas práticas; 
capacitar usuários do Plano de Comunicação e da 
Plataforma Digital; avaliar, monitorar e conser-
var a geodiversidade e a biodiversidade marinha 
de Fortaleza; promover ações intersetoriais para 
a melhor aplicação do controle do ambiente na-
tural e construído.

O Projeto de Gestão Integrada (PGI) da Orla 
Marítima (Projeto Orla) é uma ação conjunta dos 
municípios e o Ministério da Economia, no âmbi-
to da sua Secretaria de Coordenação e Governan-
ça do Patrimônio da União. O Projeto Orla tem 
sua fundamentação legal na Lei nº 7.661/1988 e 
9.636/1998 e no Decreto Federal nº 5300/2004.

O PGI da Orla do Município de Fortaleza 
tem como foco o ordenamento da orla municipal 
e sua gestão e agrega-se ao conjunto de planos, 
projetos e instrumentos que a Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza (PMF), vem desenvolvendo com 
a finalidade de promover o desenvolvimento sus-
tentável do município.

A área de intervenção do Projeto Orla é 
dividida em 5 (cinco) zonas e subdivididas em 
17 trechos, sendo realizada a sua identificação, 
caracterização e classificação, possibilitando a 
identificação de diferentes situações de cada tre-
cho e a definição de ações necessárias para se 
atingir os cenários desejados.

Objetivando a implementação efetiva do 
PGI da Orla de Fortaleza, foram definidas uma sé-
rie de ações e medidas estratégicas, tendo como 
base os vários instrumentos de planejamento 
disponíveis (PPA, LOA e outros), divididas por 
temática (social, infraestrutura, meio ambiente 
e desenvolvimento sustentável, controle do am-
biente natural e construído e integração metro-
politana). 

As ações estratégicas previstas no PGI são: 
demarcação das áreas de restinga na orla; recu-
peração da vegetação litorânea na orla; fiscaliza-
ção e monitoramento das estações de tratamen-
to de esgoto por micro-bacias; monitoramento 
e fiscalização da orla; projeto de sinalização da 
orla; consolidação da coleta seletiva de residuos; 
implantação e manutenção de corredores para a 
fauna na orla; fortalecimento do sistema de se-
gurança da orla; implantação de mecanismo de 
manutenção da qualidade dos recursos hídricos 
e implantação do sistema de gestão da orla, legis-
lação complementar e intervenções.

Projeto

Orla

Mercado dos Peixes
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Coordenadoria 
de Negócios e 
Inovação

CONIV
A gestão da Prefeitura Municipal de For-

taleza foi pautada na perspectiva do cidadão, 
servindo aos interesses da população em geral 
e desconstruindo a imagem de um setor público 
burocrático, ineficiente e segregador. 

Buscando melhorar o ambiente de negó-
cios, a Seuma atualizou a legislação urbana e 
ampliou os serviços fornecidos pelo Sistema do 
Fortaleza Online, desburocratizando os serviços 
prestados. Também disponibilizou informações 
territoriais, de gestão e participação social no Ca-
nal Urbanismo e Meio Ambiente. Estas ações já 
demonstravam o anseio da Seuma em se aproxi-
mar cada vez mais do cidadão e oferecer oportu-
nidades para todos. 

Neste cenário de inclusão e acolhimento ao 

Integrantes da Coordenadoria 
de  Negócios e Inovação (CONIV)

cidadão, de combate à informalidade e incentivo 
ao desenvolvimento, a Coordenadoria de Negó-
cios e Inovação (CONIV) foi idealizada. Instituída 
pelo Decreto 14.338/2018, surgiu como uma afir-
mação da gestão pública voltada para o cidadão.

Atualmente, a estrutura da CONIV conta 
com quatro células que atendem ao cidadão em 
diferentes esferas: Célula de Capacitação (CE-
CAP), Célula de Consultoria em Negócios (CENEG), 
Célula de Assistência Técnica Social (CEATS) e 
Célula de Gestão do Fortaleza Online (CEFOR).

A Célula de Capacitação (CECAP) foi criada 
com o intuito de capacitar os cidadãos e servi-
dores públicos sobre a legislação urbana e am-
biental, aos serviços prestados pela Secretaria e 
as plataformas de licenciamento. Para atender o 
empreendedores, criamos a Célula de Consulto-
ria em Negócios (CENEG), que presta assessoria 
especializada aos empreendedores, esclarecendo 
as questões relacionadas à conformidade legal e 
ao licenciamento municipal.

Para atender os cidadãos de baixa renda 
foi criada a Célula de Assistência Técnica So-
cial (CEATS), fornecendo o serviço de Assistên-
cia Técnica Social, prevista pela Lei Federal nº 
11.888/2008, reduzindo a informalidade no am-
biente construído da cidade. Por fim, com o obje-
tivo de planejar e coordenar a ampliação, atuali-
zação e manutenção do Sistema Fortaleza Online, 
surgiu a Célula de Gestão do Fortaleza Online (CE-
FOR), garantindo a modernização, simplificação e 
desburocratização dos métodos de emissão de li-
cenças, isenções e autorizações municipais para 
todos.

O Serviço da Certidão Online, foi idealiza-
da e construída diante da grande demanda de 
Certidões Administrativas e Imobiliárias de Li-
mite Municipal, Endereço e Numeração, Logra-
douros e Confinantes solicitadas em meio físico 
que entre os anos de 2016 a 2018, acumulou um 
crescimento na demanda de aproximadamente 
119,12%, saindo do patamar de 1098 Certidões Ad-
ministrativas emitidas no ano de 2016, para 2406 
emissões em 2018, na SEUMA.

Diante deste impasse, a formulação desse 
sistema online se fez imprescindível para que a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza atendesse de 
forma mais célere e democrática o cidadão forta-
lezense, além de representar a economia de apro-
ximadamente R$ 958.793,69 aos cofres públicos 
que poderão ser aplicados em outras Políticas 
Públicas Municipais. 

Dessa forma, esse projeto visa, de forma 
inédita, sistematizada e sem precedentes no País, 
facilitar o acesso do cidadão ao serviço de emis-
são das certidões administrativas, assegurando-
-lhe gratuitamente o benefício constitucional de 
requerer informações necessárias à defesa de 
seus direitos e ao esclarecimento de situações 
de interesse pessoal, sendo no âmbito municipal, 
realizado pela Secretaria de Urbanismo e Meio 
Ambiente – SEUMA. 

A Certidão Online tem como metas desbu-
rocratizar, automatizar e dar celeridade aos ser-
viços das certidões, por meio da gestão eficiente 

Certidão Online

EM PROCESSO FÍSICO ERAM 30 DIAS ÚTEIS

dos recursos municipais e da inovação alcança-
da e promovida pela Tecnologia da Informação, 
buscando-se: a inclusão social, ao possibilitar a 
atualização de seu documento cartorial; promo-
ver a credibilidade nas informações prestadas 
pelos usuários; a transparência, ao passo que 
todos os documentos emitidos estão disponíveis 
para os cidadãos; universalizar o acesso ao ser-
viço, visto que é disponibilizado a qualquer hora 
e lugar, eximindo o solicitante de se deslocar ao 
órgão público; e propor a responsabilidade com-
partilhada, uma vez que o direito do cidadão im-
plica necessariamente numa obrigação do Poder 
Público na prestação de informações que assegu-
rem a cidadania

Ressalta-se que a Certidão Online foi cons-
truída junto aos Cartórios de Registro de Imóveis 
de Fortaleza (através da Associação dos Notários 
e Registradores do Estado do Ceará – ANOREG) e 
a Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN, que 
consumem de forma direta as Certidões expedi-
das pela SEUMA.

2.406 
certidões emitidas em 2018

Parceria com ANOREG e Cartório

5 serviços online e imediato

Custos da Certidão em Meio Físico

+1,8 milhões 
em economia aos cofres 
públicos
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Programa Fortaleza
Cidade Sustentável

Assinatura do contrato, em Brasília

Na perspectiva de investimen-
tos para o planejamento e a gestão 
do ambiente natural e construído de 
Fortaleza e da implementação da Po-
litica Municipal do Meio Ambiente. 
O programa “Fortaleza Cidade Sus-
tentável”, sob a responsabilidade da 
Seuma, teve aprovado em 2018 um 
empréstimo inédito vinculado ao 
Urbanismo e Meio Ambiente, para 
um investimento total de aproxima-
damente US$ 150 milhões junto ao 
Banco Mundial (Bird).

O objetivo central do “Fortaleza Cidade Sus-
tentável” foi implantar a Política Municipal do 
Meio Ambiente de Fortaleza, promover a integra-
ção do ambiente natural e do ambiente construí-
do na cidade, impactando de forma positiva na 
saúde ambiental e na segurança urbana da popu-
lação, por meio de investimentos estruturantes 
em infraestrutura urbana e ambiental, além do 
fortalecimento da capacidade de gestão munici-
pal.

O pioneirismo do programa aprovado evi-
denciou-se em razão da gestão municipal ter atri-
buído à Seuma – historicamente voltada à pres-
tação de serviços e ao planejamento – a liderança 
e a preparação de uma proposta de investimento 
que não se limitasse a projetos e ações atomiza-

dos. Diferentemente, dessa forma, definiram-se resulta-
dos globais e estruturantes, alinhados com as prioridades 
da gestão local e do Governo Federal. Tratou-se, portanto, 
de uma construção integrada e fundamentada na susten-
tabilidade do ambiente natural e do ambiente construído, 
em prol da promoção de equidade social.

(i) Subcomponente 1.1: Rede de Sistemas Naturais, 
que tem como projeto principal a implantação do 
Parque Rachel de Queiroz e; (ii) Subcomponente 
1.2: Águas da Cidade, objetivando a melhoria na 
balneabilidade das praias por meio de um con-
junto de intervenções em saneamento e nos re-
cursos hídricos; 

• Componente 2 – Fortalecimento da Capa-
cidade de Planejamento Urbano e Financiamen-
to. Este componente também é composto por dois 
subcomponentes: (i) Subcomponente 2.1: Ins-
trumentos de Planejamento e Controle Urbano 
e Ambiental, o qual visa a revisão da legislação 
urbanística e a ampliação do Fortaleza Online, 
plataforma de sistematização de licenças da Pre-

feitura; e (ii) Subcomponente 2.2: Opor-
tunidades de Negócios Urbanos, que 
tem por objetivos principais ampliar a 
capacidade da PMF em conduzir proje-
tos de transformação urbana e social de 
área da cidade, bem como criar alterna-
tivas viáveis para o financiamento do 
desenvolvimento, com a participação 
do setor privado;

• Componente 3 – Gestão do Pro-
grama. Este Componente é voltado ao 
fortalecimento da Secretaria executora 
através de contratações de consultores 
e de capacitação dos servidores. 

Nessa perspectiva, O FCS soma 
hoje projetos que foram desenvolvidos 
para a melhoria ambiental e urbana da 
cidade de Fortaleza, como a Requalifi-
cação do Parque Rachel de Queiroz, Se 
Liga na rede, Tomada de Tempo Seco, 
Despoluição dos Recursos Hídricos, Pla-
no de Educação Ambiental e Sanitária 
- PEAS, Cadastro Territorial Multifina-
litário, Instrumentos Urbanísticos e a 
elaboração do Manual de Operações Ur-
banas Consorciadas.

O Programa FCS tem como obje-
tivos gerais: (i) incrementar a capaci-
dade do Município de Fortaleza para 
o planejamento do uso do solo e para 
operacionalização de instrumentos de 
financiamento urbano e (ii) melhorar o 
ambiente urbano e reabilitar espaços 
públicos, através de intervenções em 
áreas selecionadas da Bacia da Ver-
tente Marítima e do Parque Rachel de 
Queiroz. Foi dividido em 03 (três) com-
ponentes distintos: 

• Componente 1 – Recuperação 
Urbana e Ambiental. Este componente 
é composto por dois subcomponentes: 
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Com o objetivo de solucionar a demanda de 
poluição das praias do Município de Fortaleza, a 
Seuma, no ano de 2014, selecionou um conjunto 
de intervenções em saneamento, sendo elas: Cap-
tação em Tempo Seco, Ligação Intradomiciliar de 
esgoto, apoio a fiscalização, tratamento de recur-
so hídrico, vídeo inspeção da drenagem de águas 
pluviais e ações de educação ambiental e sani-
tária. Dando continuidade ao planejamento para 
execução das intervenções propostas nos anos 
de 2015 e 2016, foram realizados diversos estu-
dos e levantamentos, compilados num estudo de 
modelagem computacional, no qual se especifi-
cou a magnitude das ações propostas, para a me-
lhoria da balneabildade. Assim, as intervenções 
em saneamento são a execução de 2.000 ligações 
intradomiciliares, implantação de 04 unidades de 
captação em tempo seco, implantação de 02 uni-
dades de tratamento de recursos hídricos, apoio 
a fiscalização de 13 mil imóveis, vídeo inspeção 
de 125 km de galeria de águas pluviais e a execu-
ção do plano de educação ambiental e sanitária.

1. Se liga na rede: É o financiamento de li-
gações intradomiciliares de esgoto para popula-
ção de baixa renda residentes na orla Oeste de 
Fortaleza. A previsão é da regularização de 2.000 
imóveis de baixa renda quanto à disposição do 
esgoto doméstico, podendo impactar na redução 
de lançamentos clandestinos de esgoto e em 20 a 
80% na balneabilidade da orla Oeste.

2. Tomada de tempo seco: A captação em 
Tempo Seco consiste na implantação de uni-
dades de captação implantadas nas galerias de 
águas pluviais, em períodos não-chuvosos, com 
objetivo de redirecionar as contribuições de es-
gotos em tempo seco para a rede coletora da Ca-
gece. Com isso, serão implantadas 4 unidades de 
captação resultando na melhoria da balneabili-
dade de 20 a 80% da orla Oeste. 

Águas da Cidade

Inauguração Ponto de Entrega Vo-
luntária (PEV) da Escola Municipal 
Dois de Dezembro.

Foz do Rio Cocó, Sabiaguaba.

Cadastro 
Territorial
Multifinalitário

Plano de Educação 
Ambiental e 
Sanitária (PEAS)

O Cadastro Territorial Multifinalitário in-
tegra o Programa Fortaleza Cidade Sustentá-
vel em seu Componente 2 – Instrumentos de 
Planejamento e Controle Urbano e Ambiental: 
Elaboração/Modernização de Cadastros.

O CTM é um banco de dados geoespaciais 
que integra informações temáticas cadastrais 
relativas às camadas básicas territoriais, ma-
lha fiscal, cartográficas, legislação urbana e 
ambiental, visando aprimorar a gestão de da-
dos territoriais, somando o aspecto fiscal ao 
planejamento urbano. 

Para o Município de Fortaleza, o  cadastro 
multifinalitário proporcionará: o cadastro de 
endereçamento único e qualificado; atualiza-
ção da malha de loteamentos urbanos; plane-
jamento transdisciplinar, envolvendo a gestão 
territorial integrada com a gestão fiscal; inte-
gração dos sistemas de cadastro e informação 
territorial; eficiência na gestão da informação 
com transparência de dados; novas camadas 
geoespaciais de informações disponíveis ao 
cidadão; melhorar o ambiente regulatório ur-
bano para promover novas oportunidades de 
negócios; qualificação das informações cadas-
trais através do cruzamento de informações 
geográficas para a emissão imediata de serviços 
para a população através do Fortaleza Online. 

O Plano de Educação Ambiental e Sanitária 
(PEAS) foi pensado para o desenvolvimento 
desenvolver de ações de educação ambiental e 
sanitária, de forma a colaborar e fortalecer as 
ações do Fortaleza Cidade Sustentável.

É tarefa da Educação Ambiental atuar para a 
melhoria da qualidade ambiental e sanitária 
da Bacia da Vertente Marítima e área de abran-
gência do Parque Rachel de Queiroz, tendo 
como propósito a adesão da população à rede 
de esgoto, a diminuição da geração de resíduos 
e a melhoria do manejo e descarte adequado 
de resíduos nessas regiões.

O PEAS desenvolve ações a partir de metodolo-
gias participativas, seja por métodos de pales-
tras temáticas, reuniões comunitárias, rodas 
de conversas com públicos diversificados, mo-
bilização porta a porta, oficinas de construção 
de produtos funcionais e sustentáveis, entre 
outras formas de abordagem em núcleos po-
pulacionais, por serem métodos eficientes de 
comunicação, mobilização e trocas de saberes, 
de conhecimentos, comprovados com sucesso 
pela equipe da Coordenadoria de Políticas Am-
bientais - CPA/Seuma.

SÃO PROJETOS QUE COMPÕEM O PEAS:

1. Educação para Sustentabilidade nas obras;

2. Sensibilização e prospecção de adotantes 
para o projeto “Árvore na minha Calçada”;

3. Educação Ambiental para apoio na sensi-
bilização à interligação à rede de esgoto – 
Projeto “Se Liga na Rede”;

4. Sensibilização e articulação para implanta-
ção de Escolas PEV - Ponto de Entrega Vo-
luntária;

5. Educação Ambiental para a Requalificação 
de Pontos de lixo;

6. Educação Ambiental para implantação/for-
talecimento de Ecopontos;

7. Sensibilização e prospecção para o Progra-
ma Adoção de Áreas Verdes e Espaços Pú-
blicos;

8. Educação Ambiental para o Parque Rachel 
de Queiroz.

Inauguração do Ponto de Entrega Voluntária 
(PEV), na Escola Municipal Dois de Dezembro. 
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Objetivando a construção de uma Fortale-
za mais acessível, compartilhada e gentil, Secre-
taria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 
(SEUMA), iniciou em 2017 a construção do Plano 
Municipal de Caminhabilidade de Fortaleza (PM-
CFor), que tem a missão de promover espaços pú-
blicos convidativos para pessoas em movimento. 
O plano prioriza deslocamentos de pedestres e 
pessoas com mobilidade ou orientação direcio-
nal reduzidas nas calçadas e busca a qualificação 
do espaço viário para estes usuários.

Para acompanhar e subsidiar tecnicamente 
a elaboração e execução do PMCFor, membros de 
órgãos públicos, conselhos de classe, instituições 
de ensino, conselhos que tratam da temática de 
acessibilidade e membros da sociedade civil, que 
se engajaram e se comprometeram com o plano, 
passaram a integrar uma Rede Interdisciplinar e 
Intersetorial nomeada pela PORTARIA SEUMA N° 
10/2020.

Em maio de 2020, foram entregues e dispo-
nibilizados, por meio do canal urbanismo e meio 
ambiente, oito cadernos que constituem a fase 
de planejamento do Plano. Estes encontram-se 
descritos a seguir:

Caderno de Estratégias: O Caderno de Es-
tratégias estabelece as premissas que embasam 
a elaboração do Plano citado e sua relação com 
os desafios instaurados pela Agenda 2030 e a 
Nova Agenda Urbana, no âmbito do planejamen-
to urbano.

Manual Técnico para Calçadas: O Manual 
Técnico visa esclarecer conceitos, critérios e 
parâmetros, de normatizações técnicas de aces-
sibilidade, de desenho universal no espaço urba-
no e das legislações Federal, Estadual e Munici-
pal vigentes.

Cartilha “As Calçadas que Queremos”: A 
Cartilha “As Calçadas que Queremos” é um com-
pilado do Manual Técnico para Calçadas que bus-
ca conscientizar e ilustrar para o cidadão os pon-
tos mais relevantes na construção, adaptação e/
ou adequação do passeio acessível.

Caderno de Participação Social: O Caderno 
de Participação Social visa documentar estraté-
gias para viabilizar e fomentar participação so-
cial em políticas relacionadas à caminhabilidade. 
Apresenta, também, resultados de oficinas, con-

sultas públicas e outros processos participativos 
efetuados ao longo da execução do PMCFor.

Caderno de Diagnóstico: O Caderno de Diag-
nóstico tem como objetivo compreender e identi-
ficar desafios relacionando contexto social, eco-
nômico e cultural com o cenário da infraestrutura 
urbana voltada à caminhabilidade na Cidade.

Caderno de Boas Práticas e Proposições: O 
Caderno De Boas Práticas e Proposições relacio-
na boas práticas existentes nos âmbitos interna-
cionais, nacionais e municipais, relativas à cami-
nhabilidade e mobilidade urbana, lista também, 
os desafios, diretrizes e ações estratégicas iden-
tificadas para o Município de Fortaleza e discorre 
sobre aplicabilidade das referidas ações.

Caderno de Financiamento: O Caderno de 
financiamento tem como objetivo coletar e ana-
lisar os possíveis meios de financiamentos e par-
cerias, para ações de curto e médio prazo, bem 
como prever um possível um fundo de caminha-
bilidade para as requalificações de longo prazo e 
manutenção das calçadas de Fortaleza.

Caderno de Memórias: O Caderno de Me-
mórias apresenta o registro histórico do Plano 
de Caminhabilidade, mostrando sua trajetória de 
desenvolvimento e elaboração. Neste caderno o 
cidadão encontrará registros documentais, atua-
lizados continuamente, de processos que contri-
buíram com o PMCFor, como oficinas, questioná-
rios de consultas públicas, reuniões, fóruns, atas 
de reuniões, listas de presença e registros foto-
gráficos.

Plano de 
Caminhabilidade

Oficina com a Rede Interdisciplinar 
de Caminhabilidade.

Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza.
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Vinculado à aplicação dos instrumentos 
urbanísticos, foram realizados estudos de de-
senvolvimento econômico sustentável para dar 
resposta às novas demandas urbanas da cida-
de. Nesse contexto surgiu o estudo de mercado 
da avenida Monsenhor Tabosa, motivado pela 
necessidade de incentivar a abertura de novos 
negócios na avenida, tendo em vista a queda de 
aproximadamente 58,5% das lojas em funciona-
mento na via. 

Elaborado a partir dos dados de prospec-
ções e efetivações de negócios na avenida, ob-
tidos através do Fortaleza Online, analisou-se a 
dinâmica econômica da avenida a partir de três 
eixos: análise dos valores do solo, das tendências 
de novos negócios e a sondagem, pesquisa qua-
litativa aplicada juntamente com os empreende-
dores.

O objetivo é a partir do diagnóstico identifi-
car possíveis tendências para a avenida, visando 

Estudo de Mercado para a
Av. Monsenhor Tabosa

à elaboração de políticas públicas para a atração 
de novos negócios e a consolidação dos existen-
tes, buscando maior eficiência nas estratégias 
voltadas para a dinamização econômica da área. 
Produtos desenvolvidos no estudo:

• Diagnóstico da avenida e seu entorno; 

• Sondagem da avenida Monsenhor Tabosa; 

• Proposta de ações para a nova avenida 
Monsenhor Tabosa.

As ações propõem fortalecer o encadea-
mento produtivo e de serviços entre os empreen-
dimentos da avenida como os do entorno, cons-
tituindo-se em uma estratégia importante para a 
dinamização econômica da avenida Monsenhor 
Tabosa, sendo a Operação Urbana Consorciada 
Litoral Central instrumento chave para esse pro-
cesso, através do estímulo de novos empreendi-
mentos imobiliários. 
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Painel e Boletim de
Negócios Urbanos

O Painel de Negócios Urbanos tem por ob-
jetivo ser uma ferramenta de apoio estratégico 
para o setor privado na tomada de decisão do 
empreendedor acerca da abertura de um novo 
negócio, e para o setor público, na elaboração de 
políticas públicas de uso e ocupação do solo vol-
tadas à dinamização socioeconômica. 

Disponível desde dezembro de 2019, é 100% 
gratuito e pode ser acessado pelo Canal Urbanis-
mo e Meio Ambiente. A plataforma de Business 
Intelligence (BI) desenvolvida pela Prefeitura de 
Fortaleza, por meio da Célula de Negócios Urba-
nos (CENUR) da Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Urbano (COURB), da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), tem 
como meta construir maiores oportunidades de 
geração de emprego e renda no município. 

O Painel de Negócios Urbanos é atualizado 
mensalmente com base nos dados do Programa 
Fortaleza Online, sendo possível obter informa-
ções retroativas até 2016. Apresenta de forma 
interativa e georreferenciada as seguintes infor-
mações:

• Quantidade de negócios prospectados, 
obtidos a partir das consultas de ade-
quabilidade para funcionamento com 
situações deferidas e indeferidas;

• Quantidade de negócios efetivados, ob-
tidos a partir dos alvarás de funciona-
mento primários e renovados emitidos;

• Quantidade de alvarás de construção, 
obtidos a partir dos alvarás de constru-
ção primários e regularizações.

Também apresenta um panorama socioe-
conômico de Fortaleza, sendo possível analisar 
o perfil do mercado de trabalho formal da cida-
de e outros indicadores socioeconômicos, tais 
como a evolução das taxas locais de desempre-
go e do PIB per capita. Os dados que alimentam 
esse panorama socioeconômico são atualizados 
anualmente e são oriundos da Relação Anual de 
Informações Sociais do Ministério do Trabalho e 
Emprego (RAIS/MTE) e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

No primeiro semestre de 2020, foram pros-
pectados mais de 17.000 novos negócios, sendo 
as áreas de comércio varejista (com 24% das 

prospecções) e alimentação (com 8% das pros-
pecções) as atividades econômicas mais pros-
pectadas. Os bairros mais prospectados nesse 
período foram a Aldeota (com quase 2.000 pros-
pecções) e o Centro (com aproximadamente 1.500 
prospecções).

Nesse mesmo período, foram emitidos 
aproximadamente 4.800 alvarás de funciona-
mento, sendo a maior parte deles também na Al-
deota (com a emissão de 639 alvarás) e no Centro 
(com a emissão de 485 alvarás). O comércio vare-
jista e as atividades de atenção à saúde humana 
lideraram a emissão de alvarás, contabilizando 
conjuntamente quase 40% do total de alvarás de 

funcionamento emitidos. 

Também foram emitidos, no primeiro se-
mestre de 2020, 158 alvarás de construção, totali-
zando uma área construída de aproximadamente 
370 mil metros quadrados, sobretudo para uso 
residencial (74% do total). O bairro de São Ben-
to, localizado na Regional 8, contabilizou a maior 
emissão de alvarás dentre os bairros, com 26.

Após o lançamento do Painel de Negócios 
Urbanos, buscou-se proporcionar também ao ci-
dadão relatórios apresentando os principais des-
taques das atividades econômicas prospectadas 

e efetivadas em Fortaleza, a partir dos dados do 
Programa Fortaleza Online. Através de publica-
ção bimestral que apresenta as principais ativi-
dades econômicas prospectadas e efetivadas na 
capital cearense, de forma georreferenciada e 
sob a ótica do Índice de Desenvolvimento Huma-
no para o recorte geográfico dos bairros da ca-
pital cearense (IDH-B), calculado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE). 
Em cada edição do Boletim de Negócios Urbanos, 
um setor econômico selecionado (em nível de Se-
ção do CNAE 2.0) é analisado de forma mais de-
talhada.  
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O processo de elaboração do Código 
da Cidade iniciou no ano de 2013, com gru-
po de técnicos da prefeitura, que realizaram 
uma analise sobre o Código de Obras e Pos-
turas que estava vigente, que mesmo sendo 
do ano de 1981, ainda era aplicável para si-
tuações cotidianas.

Depois dessa etapa, foi realizado um 
processo de pesquisa sobre as inovações 
trazidas pelos novos códigos aprovados em 
outros municípios, novos métodos cons-
trutivos, e novas formas de uso de espaços 
públicos e como o urbano e o ambiental de-
veriam estar integrados, nesse processo de 
construção de cidade que estávamos alme-
jando.

Neste momento, houve a decisão de 
que não seria apenas um código de obras 
e posturas e um código ambiental, seria a 
união de todos esses temas. E seria muito 
mais do que isso, seria o Código da Cidade 
de Fortaleza, onde o cidadão pudesse con-
sultar como construir e usufruir da nossa 
cidade, norteado pela ética e corresponsa-
bilidade entre o poder público e os cidadãos 
nesse processo construtivo, como também 
pelo respeito ao meio ambiente, preparan-
do a nossa cidade para o futuro, por meio 
do crescimento sustentável, onde as ativi-
dades econômicas e os pequenos negócios, 
também pudessem prosperar.

O processo construtivo do Código da 
Cidade sempre ocorreu com a interação en-
tre técnicos do poder público de diversas 
secretarias temáticas, conselhos, entidades 
profissionais, organizações, associações, 
instituições de ensino e representes da ini-
ciativa privada. Todos puderam contribuir 
no processo de construção e de discussão, 
seja de maneira física, por meio das reu-
niões de consolidação, diálogos, discussões, 
fóruns e audiências públicas, que ocorre-
ram fisicamente em diversos locais da ci-
dade, ou pela disponibilização de canais 
virtuais de participação, através de um blog 
onde seria possível contribuir com cada ar-
tigo proposto para a minuta, ou por meio da 

Código da
Cidade

disponibilização de um email, para onde 
qualquer cidadão poderia direcionar as 
suas contribuições, tornando o processo 
ainda mais transparente e interativo. 

Em agosto de 2015, no VIII Fórum 
Adolfo Herbster, foi apresentada a primei-
ra minuta do Código da Cidade, ampliando 
ainda mais o processo de discussão e par-
ticipação da sociedade. Em junho de 2016, 
a Minuta, construída com a sociedade foi 
encaminhada à Câmara Municipal de For-
taleza – CMFor, por meio do Projeto de Lei 
Complementar nº 024/2016. 

É preciso ressaltar que a primeira 
minuta e seu projeto de lei foram conce-
bidos para procedimentos processuais 
físicos, ou seja, ainda não havia sido con-
cebido o Sistema Fortaleza Online, que 
hoje é o principal meio de prestação de 
serviços ao cidadão. As solicitações de 
licenciamento ainda eram protocoladas 
e analisadas por meio do processo físico, 
portanto, durante o processo democráti-
co de discussão na CMFor, constatou-se a 
necessidade de aprimorar o conteúdo do 
Código da Cidade, possibilitando, o pleno 
uso de ferramentas tecnológicas, que en-
tre os anos de 2016 e 2018 já estavam em 
utilização nos procedimentos administra-
tivos da Prefeitura, mas que poderiam ser 
otimizados e ampliados, democratizando 
ainda mais o acesso dos cidadãos aos ser-
viços públicos, à qualquer hora e local. 

Todas essas novas demandas deram 
origem ao Projeto de Lei Complementar 
nº 020/2018, que visava atender as dire-
trizes de racionalização e simplificação de 
procedimentos administrativos, possibili-
tando que as rotinas processuais fossem 
facilitadas, ágeis, seguras e transparentes 
ao cidadão, aproximando a cidade real da 
cidade legal. Novamente, o Projeto de Lei 
foi amplamente discutido com a socieda-
de por meio de audiências públicas, rea-
lizadas pela CMFor, e em junho de 2019, 
o Projeto de Lei é aprovado pela Câmara 
Municipal, transformando-se na Lei Com-
plementar nº 270/2019, consolidando-se 
o novo Código da Cidade, trazendo inova-
ções e novas possibilidades para a cons-
trução coletiva da nossa cidade.

O Código da Cidade substituiu o 
Código de Obras e Posturas de 1981. Ele 

regula a atuação do Município de For-
taleza, estabelecendo normas de gestão 
ambiental, proteção, preservação, con-
servação, defesa, melhoria, recuperação, 
controle das fontes poluidoras e do meio 
ambiente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à qualidade de 
vida, de forma a garantir o desenvolvi-
mento sustentável. A legislação do Códi-
go da Cidade possui mais de mil artigos 
e traz uma série de inovações urbanas, 
unindo o cidadão e o poder público nos 
cuidados com a cidade de Fortaleza. 

O CÓDIGO DA CIDADE É DIVIDO EM 4 
LIVROS:

Livro I do Ambiente Natural: en-
globa a definição das normas de gestão 
para garantir o crescimento sustentável 
de Fortaleza, com foco na preservação, 
conservação e melhoria dos bens am-
bientais e controle das fontes poluido-
ras.

Livro II do Ambiente Construído: 
composta por regras para a construção 
de obras públicas e privadas, conside-
rando a legislação ambiental. As nor-
mas também valem para reconstrução, 
acréscimos, reformas e demolições.

Livro III das Posturas Municipais: 
disciplinam o comportamento e condu-
ta dos cidadãos, prevalecendo o interes-
se coletivo, promovendo a dignidade de 
toda pessoa, preservando e melhorando 
a paisagem urbana.

Livro IV da Ética na relação entre o 
poder público e a sociedade : regulamen-
ta a participação da sociedade civil no 
processo de elaboração das legislações, 
normas e tomadas de decisão dos órgãos 
e agências do Poder Público.

Depois de anos de discussão no Le-
gislativo e no Executivo de Fortaleza, o 
Código da Cidade foi sancionado e publi-
cado no Diário Oficial do Município, dia 
02 de agosto de 2019, trazendo inúmeras 
inovações e benefícios para a cidade de 
Fortaleza. 

A seguir, destacamos algumas das 
inovações do Código da Cidade.

Aterro da Praia de Iracema
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Retrofit é um termo utilizado para designar 
o processo de modernização de algum equipa-
mento considerado obsoleto ou fora de norma. 
Surgiu como um modo de solucionar uma ques-
tão: o que fazer com a vasta quantidade de edifí-
cios antigos e históricos inutilizados ou com tec-
nologias desatualizadas que impossibilitam seu 
uso e sem potencial para o desenvolvimento de 
novos negócios? 

Inicialmente, a intenção era a revitalização 
de bairros mais antigos da cidade como o Cen-
tro, Praia de Iracema, Jacarecanga, entre outros, 
possibilitando a valorização não só da edificação 
existente, mas de todo o entorno. 

Com a aprovação do Código da Cidade, hou-
ve uma abrangência do conceito de Retrofit em 
toda a cidade, onde é possível reformar e utilizar 
imóveis antigos que se encontravam em desuso, 
podendo ter o seu uso e finalidades alteradas, ge-
rando assim novas intenções de investimentos e 
promovendo oportunidades de negócios para os 
cidadãos, além de agregar viabilidade econômi-
ca e financeira ao imóvel com a modernização de 
suas instalações. 

É uma solução para edifícios abandonados 
ou em péssimas condições de utilização, preser-
vando o patrimônio histórico e revitalizando ade-
quadamente os antigos espaços, adaptando às 
novas demandas/usos dos usuários, promoven-
do melhoria estética arquitetônica e atendendo 
a legislação vigente de acessibilidade e proteção 
contra incêndio. Visando assim,  segurança aos 
usuários, valorização do imóvel no mercado imo-
biliário, favorecendo à sustentabilidade na ar-

quitetura, promovendo o prolongamento da vida 
útil da edificação e possibilitando novos usos do 
espaço.

Entre as vantagens que os empreendedores 
terão com a utilização do Retrofit, podemos citar 
a economia na obra, onde o empreendedor pode-
rá aproveitar a estrutura, instalações prediais, 
vedações, fundações e contenções da edificação 
existente (apenas reformando, caso necessário). 
Além do que, prédios antigos e abandonados, ge-
ralmente são arrematados por preços de metro 
quadrado bem mais em conta do que o de mer-
cado e possuem áreas úteis maiores. Ademais, 
geralmente, possuem sua localização estratégi-
ca (próximos às áreas centrais), tendo toda a in-
fraestrutura urbana (esgotamento sanitário, dre-
nagem, rede de água potável e elétrica) existente 
e disponível.

Os imóveis com mais de 10 (dez) anos de 

Retrofit

construção, comprovado através de matrícula, 
IPTU ou licenciamento anterior, com ou sem au-
mento de área e com ou sem mudança de uso, 
buscando a eficiência da sua utilização, poderão 
realizar essa solicitação de Retrofit. As condicio-
nantes para este tipo de processo estão descritos 
no Art. 207 ao Art. 208 do Código da Cidade. 

Assim, com as vantagens apresentadas 
acima, a Prefeitura de Fortaleza busca atuar em 
forma conjunta com o cidadão, incentivando a 
abertura de novas empresas e novos negócios 
em edifícios antes não utilizados, planejando es-
trategicamente o desenvolvimento econômico e 
social da cidade.

Atividades em 
Residências Coworking

O Decreto nº 14.305, de 16 de Outubro de 
2018, e o Código da Cidade trouxeram uma inova-
ção na legislação quanto aos novos formatos de 
negócios: a regulamentação do Coworking. 

Consideram-se Coworkings os estabeleci-
mentos que compartilhem espaço e recursos de 
escritórios, estando autorizados a sediar múlti-
plas empresas, além de fornecerem prestação de 
serviços de suporte administrativo para pessoas 
físicas, jurídicas, profissionais liberais ou autô-
nomos, que mantenham domicílio ou estejam se-
diadas neste Município.

Esses espaços visam a criação e manuten-
ção de inúmeras empresas, de vários portes, den-
tro de uma mesma edificação, e oferecem uma 
série de benefícios aos seus integrantes, como a 
economia de custos para o usuário. 

O Coworking oferece benefícios não apenas 
para os negócios que ali se instalam, mas tam-
bém aos colaboradores que o frequentam e ao 
desenvolvimento no municipio, criando uma ci-
dade muito mais colaborativa, sustentável e ino-
vadora.

Junto ao crescimento do Coworking é pos-
sível que vários outros negócios comecem a 
surgir, como cafeterias, lanchonetes, gráficas, 
academias de ginástica, etc, estimulando a eco-
nomia local e trazendo benefícios a vários outros 
trabalhadores envolvidos indiretamente com a 
empresa. 

É a eficiência da gestão pública para favore-
cer o ambiente de negócios em Fortaleza, trazen-
do mais oportunidades e induzindo o surgimento 
e crescimento de novos empreendimentos.  

A possibilidade do exercício de atividades 
econômicas em residências proporciona um me-
lhor ambiente para novos negócios, tendo em 
vista o baixo investimento, sendo o aporte finan-
ceiro destinado basicamente a matéria prima e 
equipamentos. Esta crescente modalidade torna 
possível que o empreendedor possa utilizar sua 
própria moradia para o seu meio de renda, um 
custo-benefício atrativo para pessoas que bus-
cam empreender com baixo investimento.

 A compreender que a forma de empreen-
der mudou e que as atividades se tornaram mais 
dinâmicas, o Município reconheceu a necessida-
de de acompanhar o desenvolvimento urbano, 
tendo em vista que o Código de Obras e Postura 
do Município de Fortaleza, do ano de 1981, já não 
possibilitava tal evolução.

No ano de 2019, com a publicação do Có-
digo da Cidade (Lei Complementar Municipal nº 
270 de 02 de agosto de 2019), foi possível regula-
mentar as atividades exercidas em residências, 
sendo, portanto, permitida a emissão de Alvará 
de Funcionamento para o exercício de atividades 
econômicas em habitações multifamiliares ou 
unifamiliares, construídas em forma de conjun-
tos ou condomínios.

Considerando ainda a necessidade de fo-
mentar o empreendedorismo e o desenvolvi-
mento econômico no Município de Fortaleza, 
o Decreto nº 14.501 de 18 de setembro de 2019 
regulamentou os critérios para a expedição do 
Alvará de Funcionamento, tornando possível das 
atividades exercidas em imóveis residenciais 
unifamiliar e multifamiliar, quando atendidos os 

Dependências do Lord Hotel

Projeto da nova Câmara Municipal d Fortaleza, 
como exemplo de Retrofit, no antigo Lord Hotel

critérios de uso e ocupação do solo conforme Lei 
Complementar N° 236/2017 – Lei de Parcelamen-
to, Uso e Ocupação do Solo. O exercício de ativida-
de em imóveis residenciais deve estar de acordo 
com as regras internas do imóvel, em especial as 
que se referem à circulação de pessoas ou merca-
dorias e compatibilidade com o espaço físico.
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As atividades desempenhadas pela Célula 
de Capacitação (CECAP), como parte integrante 
da Coordenadoria de Negócios e Inovação (CO-
NIV), tiveram origem em dezembro de 2018. Na 
época, pensava-se em um setor da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente que 
pudesse proporcionar uma maior interação entre 
o órgão e o cidadão, através do fornecimento de 
informações e capacitações sobre os principais 
serviços da Secretaria, as legislações urbanísti-
cas e ambientais e as plataformas de licencia-
mento. A partir dessa premissa surgiu a CECAP, 
com objetivo de aproximar o munícipe do poder 
público, provocando um maior interesse em se 
licenciar.

A interação entre o cidadão e o poder públi-
co também são promovida através de visitas em 
campo às obras que foram recentemente licen-
ciadas pela secretaria. Desta forma, os servidores 
têm a oportunidade de se aproximar do objeto 
que foi licenciado e compreender, na prática, a 
importância de um licenciamento eficaz no mu-
nicípio, ao interagirem diretamente com o pro-
prietário do empreendimento, que irá reportar 
a eles as dificuldades que porventura surgiram 
durante o processo de licenciamento. 

Sendo assim, vislumbrou-se a criação de 
dois projetos integrantes da CECAP: o primeiro, 
relacionado às capacitações para os mais varia-
dos tipos de público, denominado SEUMA em 
Todo Lugar, e o segundo, destinado à organização 
e realização de visitas técnicas pelos servidores 
da Secretaria aos empreendimentos licenciados, 
denominado SEUMA em Campo.

O projeto SEUMA em Todo Lugar foi criado 
com o objetivo de capacitar e apoiar o fortale-
cimento dos empreendedores, impulsionando a 
implantação, licenciamento e operação de ne-
gócios no município, ao promover palestras aos 
diversos segmentos sobre os procedimentos e 
critérios para regularização do licenciamento, 
legislação urbanística e ambiental, e sobre as 
plataformas Fortaleza Online e Licenciamento 
Digital. Ao treinar equipes internas e externas, 
o projeto promove a cultura organizacional vol-
tada a valores éticos disseminados de maneira 
efetiva e de forma contínua. As capacitações são 
divididas por tipos:

Capacitação para Escritórios: caracteriza-
-se por um atendimento personalizado e particu-
lar, com o objetivo de capacitar e sanar as princi-
pais dúvidas dos empreendedores em relação às 
plataformas de licenciamento Fortaleza Online 
e Licenciamento Digital, bem como à legislação 
urbanística e ambiental e aos serviços da Secre-
taria.

Capacitação para Segmentos: voltada para 
os sindicatos e conselhos profissionais, insere-se 
no calendário de capacitações promovidas por 
estas organizações para seus associados com 
frequência anual de atualização. Os principais 
segmentos a serem formatados convênios de 
cooperação são os setores imobiliário, indústria, 
comércio, construção civil e contabilidade.

Capacitação para Universidades: o progra-
ma de capacitação nas universidades tem como 
objetivo a preparação do aluno para o mercado 
de trabalho. Deve ser inserido dentro do currí-

Célula de
Capacitação

Seuma em
Todo Lugar

culo de cursos como arquitetura, engenharia e 
contabilidade, de maneira que a cada ano seja 
oferecida à comunidade acadêmica as inovações 
e melhorias das plataformas de licenciamento e 
apresentação das principais legislações urbanís-
ticas e ambientais do município, tanto dentro de 
uma disciplina que mais se ajuste ao tema, quan-
to em forma de workshop dentro do calendário 
das universidades.

Capacitação para Servidores: o programa 
de capacitação para servidores é dividido em 
dois grupos. O primeiro, composto por servidores 
municipais e estaduais que desejam ter maior co-
nhecimento da legislação urbanística e ambien-
tal municipal e das plataformas de licenciamento 
e de suas funcionalidades. Já o segundo é com-
posto por colaboradores internos da Seuma que 
fazem uso destes instrumentos no dia a dia e ne-
cessitam de capacitações periódicas sempre que 
houver alguma atualização, tanto da legislação 
quanto de alguma plataforma.

Curso de Educação Ambiental e Cidadania 
para Operadores de Propaganda Volante: possui 
como objetivo capacitar os cidadãos que desejam 
solicitar o Processo de Autorização para Realiza-
ção de Propaganda Sonora Volante, em conformi-
dade com a Lei nº 9912, de 12 de julho de 2012.

De 2019 até o dia 23 de setembro de 2020, 
foram capacitadas 4.274 pessoas integrantes dos 
mais variados públicos, com a maioria sendo for-
mada por escritórios (35%), seguido pelos setores 
de universidades (22%) e servidores (22%), seg-
mentos (16%) e propaganda volante (5%). Com a 
obrigatoriedade do cumprimento das novas me-
didas de segurança sanitária, o projeto Seuma 
em Todo Lugar se adapta rapidamente ao cenário 
atual, onde as capacitações passam a acontecer 
de forma remota através de plataformas de vi-
deoconferência, levando a informação neces-
sária ao cidadão sem prejuízo, independente de 
onde ele estiver.

Capacitação em escritório de Arquitetura 

Capacitação em Universidades



122 123SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA GESTÃO 2013 - 2020

Na busca pela excelência na prestação de 
serviços e no atendimento ao cidadão, a Seuma 
foi ao longo dos anos desenvolvendo diferentes 
soluções para evoluir em ambos aspectos. Du-
rante os atendimentos realizados pelos técnicos 
de cada setor, muitas das dificuldades reportadas 
pelos cidadãos estavam relacionadas à incom-
preensão das diferentes etapas de licenciamento. 

Por isso, vislumbrou-se uma célula que au-
xiliasse o empreendedor quanto ao licenciamen-
to do seu negócio, passo a passo. Com a criação 
da Coordenadoria de Negócios e Inovação (CO-
NIV), em dezembro de 2018, foi possível concre-
tizar esta ideia. Assim, surgiu a Célula de Con-
sultoria em Negócios (CENEG), com o intuito de 
melhorar o ambiente de negócios no município 
de Fortaleza.

A CENEG está fundamentalmente ligada ao 
Projeto Negócio Legal, que engloba o serviço de 
Consultoria e Auditoria em Negócios. A asses-
soria personalizada para novos negócios, deno-
minada Consultoria, busca desmistificar o licen-
ciamento, independentemente da sua natureza: 
parcelamento do solo, construção e/ou funciona-
mento. Já a Auditoria é aplicada para os negócios 
existentes, buscando identificar os equívocos ou 
a ausência de licenças e, assim, dirimir os danos 
de possíveis multas ou notificações oriundas de 
fiscalização. 

Através de visitas técnicas e reuniões, são 
identificadas as principais dificuldades e deman-
das relacionadas às peculiaridades de cada em-
preendi¬mento. Depois de identificar as dificul-
dades, é pos¬sível esclarecê-las através de um 
Parecer Comuni-cado. Assim, o empreendedor 
garante a melhoria qualitativa no seu processo 
de licenciamento, pois detém todas as informa-
ções necessárias sobre cada etapa, a ordem e o 
momento de solicitá-las. Ao final de 2019, eram 
12 as consultorias e audito-rias realizadas. 

Com o advento do Licenciamento Digital, 
em 2020, o protocolo e o acompanhamento dos 
pro¬cessos de Consultoria e Auditoria em Ne-
gócios se tornaram 100% online e os Pareceres 
validados por QR Code. Ao mesmo tempo, aten-
dimentos pré-análise e reuniões passaram a 
ser realizadas por videoconferência, através da 
Plataforma Microsoft Teams, reduzindo os des-
locamentos dos técnicos e cidadãos. Neste mes-

Negócio
Legal

mo ano, os processos foram georreferenciados 
no software QGIS como ferra¬menta de gestão e 
controle. Até a presente data, 23 de setembro de 
2020, desde 2019 foram realizadas 22 consulto-
rias e auditorias.

Os desafios diários do Projeto Negócio Legal 
são referentes à divulgação do serviço e capta-
ção de clientes. Muitos cidadãos não tem conhe-
cimento do serviço e muitos Projeto Negócio Le-
gal técnicos da própria Secretaria confundem-no 
com o serviço de capacitação. Atualmente, as in-
formações sobre o serviço estão disponíveis no 
Canal

Urbanismo e Meio Ambiente. Seu ofereci-
mento é realizado pela Central de Atendimento 
e técnicos da SEUMA durante os atendimentos e 
ao final das capacitações. Faz-se necessária uma 
ação conjunta com a Assessoria de Comunica-
ção para difundir este serviço dentro da própria 
Secretaria, como também estabelecer parcerias 
com outros órgãos e instituições, a fim de expor 
um material de divulgação atrativo.

Para além do Projeto Negócio Legal, a CE-
NEG contribui com ações que auxiliam no acesso 
aos serviços e informações, podendo cooperar 
com outras células da Secretaria. As principais 
ações são a elaboração e atualização de manuais 
disponibilizados para os cidadãos no Canal Urba-
nismo e Meio Ambiente. Pensando em compilar 
um conjunto de informações de constantes em 
outros manuais, foi elaborado o Manual do Li-
cenciamento para apresentar de maneira global 
os serviços oferecidos pela SEUMA. Foi finalizado 
em 07 de julho de 2020 e atualmente aguarda a 
validação da assessoria do gabinete. Posterior-
mente, deve compor a lista de Manuais Técnicos 
disponíveis no Canal Urbanismo e Meio Ambiente.

O projeto SEUMA em Campo atua 
promovendo visitas técnicas dos servi-
dores a empreendimentos, visando com-
preender, na prática, a importância e 
o impacto que cada negócio possui em 
nossa cidade. A visita também serve para 
entender as dificuldades enfrentadas du-
rante o processo de licenciamento, com a 
finalidade de melhorar o atendimento ao 
cidadão, criando uma cultura interna vol-
tada para a resolução constante dos pro-
blemas dos clientes, de forma a apoiar o 
fortalecimento dos empreendedores.

Com o intuito de realizar visitas in 
loco mensalmente, foram acompanhados 
os mais diversos empreendimentos, como 
o Instituto do Câncer do Ceará, BSPAR In-
corporações, Aeroporto de Fortaleza (Fra-
port), Estação de Metrô Montese (Itaoca), 
Shopping Buena Vista Messejana, Hospi-
tal Infantil (Anexo Hospital da Mulher), 
SENAC Reference, entre outros.

Seuma
em Campo

Visita ao Aeroporto Internacional 
Pinto Martins

Visita ao Hospital e 
Maternidade Zilda ArnsVisita à obra de futura 

cervejaria artesanal
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Em 2019, foi incorporado a Coordenadoria 
de Negócios e Inovação (CONIV), a Célula de As-
sistência Técnica Social (CEATS), que tem como 
missão atender às famílias de baixa renda, ofer-
tando assistência técnica pública e gratuita para 
o projeto e a construção de habitação de inte-
resse social, tendo como base na Lei Federal nº 
11.888/2008.

Para criação da célula, foi necessário a rea-
lização de pesquisas, por meio de ligações, para 
cidades onde a Assistência Técnica Social já ha-
via sido implantada, com o objetivo de conhecer 
iniciativas exitosas, assim como as dificuldades 
encontradas.  A partir das informações coletadas, 
deu-se início ao estudo de como seria o desen-
volvimento e funcionamento do fluxo de todo o 
processo que, inicialmente, ocorreria apenas de 
forma interna na Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente de Fortaleza. 

Após o desenvolvimento dos processos in-
ternos, como documentos necessários, tipologia 
de projetos elaborados e desenvolvimento de 
um estudo da legislação existente, percebeu-se  
também a necessidade do processo tramitar pela 
Coordenadoria de Regularização (COREF), da Se-
cretaria Municipal do Desenvolvimento Habita-
cional de Fortaleza (Habitafor), visto que só pode-
riam ser atendidos terrenos/lotes que pudessem 
ser regularizados pelo o órgão responsável, à 
medida que seria contraditório o poder público 
realizar intervenções em áreas impossibilitadas 
de regularização.

Com o aprofundamento no estudo da lei 
da Regularização Fundiária Urbana (REURB), in-
cluiu-se no fluxo dos processos a Célula de Di-
retrizes Urbanas (CEDUR), da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Urbano (COURB), cuja respon-
sabilidade é emitir o parecer de adequabilidade 
de REURB para o terreno/lote, facilitando a fle-

xibilização dos parâmetros urbanísticos da edi-
ficação. 

Com o desenvolvimento dos primeiros pro-
cessos, surgiu o questionamento de como seriam 
aprovados os projetos elaborados, pois não exis-
tia documento para tal característica, onde o ter-
reno não possuía qualquer documento dando a 
posse ao requerente. Consequentemente, essa 
problemática acabou gerando o atraso na entre-
ga dos processos abertos em 2019.

Com a vigência do Código da Cidade – Lei 
Complementar nº 270/2019, que assegura em 
seu Art. 173º Assistência Técnica Social, pública 
e gratuita às famílias de baixa, proprietárias ou 
possuidoras de terreno particular no município 
de Fortaleza, deu-se início a um estudo para de-
senvolvimento de um documento que permitisse 
que o requerente além de receber o processo com 
o projeto, pudesse executá-lo por meio da auto-
construção, seguindo os parâmetros estabeleci-
dos para o projeto.

Desse modo, foram firmados termos de coo-
peração técnica com a Habitafor para a execu-
ção dos projetos em áreas de Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS), posteriormente atuali-
zado para contemplar poligonais estabelecidas 
pela Seuma e Habitafor, como é o caso do Projeto 
Raízes da Praia. Além deste, outros termos foram 
firmados entre a Seuma e instituições de ensino 
superior, sendo eles: o Centro Universitário 7 de 
Setembro, Centro Universitário Christus, Centro 
Universitário Estácio do Ceará e Centro Universi-
tário Fametro, com o intuito de obter cooperação 
técnica na elaboração dos projetos, auxiliando os 
estudantes na ampliação de seus conhecimentos 
e possibilitando o aumento do número de cida-
dãos atendidos pelo projeto.

No início do semestre de 2020, a Assistência 
Técnica Social efetivou a criação do Comprovan-

te de Assistência Técnica Social, que possibilita 
a execução da obra pelo requerente. Além disso, 
foi desenvolvido o projeto do Raízes da Praia, 
viabilizando a melhoria de vida de oitenta e seis 
famílias da região da Praia do Futuro, sem a ne-
cessidade de retirá-los de seu local de origem, 
mantendo o sentimento de pertencimento da co-
munidade e também suas relações de amizade, 
família e trabalho. A iniciativa tem a cooperação 
técnica da Habitafor e representa um marco para 
a assistência técnica na cidade de Fortaleza.

Para a comunidade Raízes da Praia optou-
-se por demolir as edificações existentes, pois o 
desejo deles era que fosse realizado um projeto 
único para todos os moradores, que ganhou mais 
força devido à má situação das edificações exis-
tentes, colocando em risco a vida de seus mora-
dores. Dessa forma, com a conclusão do projeto, 
teremos uma nova Raízes da Praia, proporcio-
nando mais qualidade de vida e segurança para 
os seus moradores.

A Assistência Técnica Social atendeu a to-
das as regiões da cidade, ajudando diversas famí-
lias que necessitavam de um auxilio técnico que 
proporcionasse a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos.  Em relação as metas para 2020, a 
CEATS tinha como objetivo aumentar a realiza-
ção de projetos em relação a 2019, no entanto, o 
resultado foi impactado pela pandemia do CO-
VID-19, que interferiu na divulgação, realização 
de mutirões em comunidades e andamento dos 
processos em questão. Contudo, pretende-se dar 
continuidade aos trabalhos realizado pela Assis-
tência Técnica na próxima gestão, favorecendo 
tanto o poder público quanto aos cidadãos For-
talezenses, possibilitando a construção e/ou re-
formas de moradias que possam ser habitadas de 
forma segura, com melhor custo benefício e em 
conformidade com as exigências das legislações 
relacionadas, favorecendo a sua regularização.

Reunião na ZEIS do lagamar para apre-
sentação da Assistência Técnica Social

Visita no bairro Serrinha

Assistência 
Técnica Social
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Com a atualização da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, em 2017, aliada à contínua verificação 
dos números do Estoque Zero de processos do 
licenciamento do funcionamento no âmbito da 
Seuma, verificou-se a incidência, cada vez maior, 
de pequenos negócios na cidade de Fortaleza (da-
dos coletados nas consultas de adequabilidade – 
Área do estabelecimento).

Estes dados, reunidos à um período de re-
cessão da economia brasileira e a observação do 
servidor no ambiente de trabalho durante seu 
horário de almoço (realizando pequenas vendas 
de objetos e serviços de amigos e parentes), fez a 
Gestão de Pessoas da secretaria buscar uma ação 
que desse publicidade aos negócios – mesmo que 
em casa – ao tempo que trabalhou para alinhar 
esta percepção à missão da Seuma: planejar o 
ambiente natural e o ambiente construído 

Realizada no mês do servidor, o que seria 
uma ação pontual – ocorrida em sua primeira 
edição em novembro de 2018 – tornou-se proje-
to e tomou forma como um desafio ao Recursos 
Humanos da secretaria, reunindo outras pastas, 
como a Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co – SDE a partir de 2019.

Em novembro de 2018, a I Edição da Feira 
Meu Parente Empreendedor tinha por objetivo 
dar visibilidade aos negócios que existiam por 
trás dos funcionários da secretaria: negócios que 
aconteciam em suas residências e/ou em domi-
cílio, tendo como condição, após a feira, a par-
ticipação em palestras de capacitação sobre os 
caminhos à formalização relacionados aos servi-
ços geridos e gestados pela Prefeitura Municipal 
de Fortaleza por meio da Seuma. Por definição, 
adotou-se “parente” como toda pessoa ligada ao 
servidor (todos os regimes de contratação) por 
consanguinidade, afinidade ou adoção.

Foram reunidos 19 pequenos empreendedo-
res que trouxeram seus produtos e serviços para 
uma feira montada nos corredores da Seuma, 
durante o horário de almoço dos servidores. No 
ambiente onde o destaque era determinado pela 
forma de apresentação do serviço/produto, os 
participantes foram impelidos a buscar entender 
como divulgar seu negócio para além da sua fa-
mília e da segurança de casa. Um grupo de wha-
tsapp foi criado com antecedência, onde a Asses-
soria do Gabinete, juntamente com os Recursos 

Meu Parente
Empreendedor

Humanos, oferecia aos participantes orientações 
quanto a (i) forma de apresentação dos produ-
tos, (ii) abordagem dos clientes, (iii) prospecção 
de negócios e parcerias entre os participantes e 
informações afins.

Para além de participar da feira e divulgar 
seu negócio, era necessário entender a impor-
tância de se formalizar, assim, ao final da feira, o 
participante deveria assistir uma palestra sobre 
o Fortaleza Online e a importância da Consulta 
de Adequabilidade e a emissão do Alvará de Fun-
cionamento.

Na II edição, realizada em maio de 2019, a 
feira contou com 39 expositores, inscrição ma-
nual e participação, ao final do evento, em uma 
palestra que, desta vez, trazia assuntos relativos 
à pasta da Seuma e da SDE, os quais voltavam-
-se para a formalização dos negócios e o licen-
ciamento dos mesmos. Durante a realização da 
feira, à cada venda, foi solicitado que um cupom 
fosse entregue ao comprador para um sorteio ge-
ral ao final do evento: a prática tinha o objetivo 
de realizar um levantamento do valor (em reais) 
das vendas realizadas em 1h15min de feira. Fo-
ram contabilizados o valor de aproximadamente 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em ne-
gócios (produtos e serviços), os quais tinham seu 
preço de venda mínimo no valor de R$ 5,00.

À realização da III edição, observando-se a 
adesão dos servidores e seus parentes e a neces-
sidade de avaliação dos arranjos e objetivos do 
projeto, uma pesquisa online foi disparada aos 
participantes das duas edições anteriores com 
questões acerca da percepção da formalização, 
do uso da plataforma Fortaleza Online e a busca 

de informações junto ao serviço público: os da-
dos demonstravam que era necessário se fazer 
entender o benefício da formalização e melhorar 
a percepção do familiar do servidor quanto ao li-
cenciamento dos negócios. Uma palestra prepa-
ratória ao ambiente da feira foi organizada e co-
locada como condição à participação no evento: 
nela, foram apresentados assuntos (a) com foco 
na formalização dos negócios (EI e MEI) e a neces-
sidade de seus licenciamentos - proferidas pelos 
servidores da SDE e pela Seuma; (b) depoimento 
de um empreendedor e sua utilização quanto a 
plataforma Fortaleza Online e os benefícios da 
formalização; (c) orientações quanto a apresen-
tação dos produtos e serviços, prospecção dos 
negócios, preparação para as vendas e assuntos 
afins. Enquanto resultados, tivemos a participa-
ção efetiva de 41 expositores, com a realização de 
um volume de negócios que ultrapassou o mon-
tante de vendas (de produtos e serviços) de R$ 
5.620,00 para 1h15min de evento.

Disseminar a carta de serviços do municí-
pio ao cidadão de forma clara, fazendo com que 
os mesmos sejam consumidos a partir dos pa-
rentes e familiares dos seus servidores pode, ser 
uma das fortes motivações para a continuidade 
do projeto – interrompido em 2020 com as regras 
de distanciamento social devido a pandemia do 
Covid-19. Contudo, trabalhar a identificação do 
cidadão servidor ou, servidor cidadão, fazendo-
-o se reconhecer como agente transformador e 
participante da construção da realidade social 
da cidade a partir de seus negócios – ou de seus 
familiares - é desafio delineado para as próximas 
edições da Feira Meu Parente Empreendedor.

Realização da feira Meu Parente 
Empreendedor 2018
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A burocracia e atraso dos serviços forneci-
dos pelo poder público sempre foram um gargalo 
para o empreendedorismo, por isso foram plane-
jadas ações que visam a melhoria as condições 
no ambiente de negócios do munícipio, favore-
cendo a geração emprego e renda dos cidadãos 
fortalezenses.

Em 2018, com a publicação do Decreto nº 
14.335 de 12 de dezembro de 2018, as legislações 
e os procedimentos ultrapassados que não condi-
ziam com a realidade do município foram revisa-
das, considerando a necessidade de desburocrati-
zar os procedimentos administrativos referentes 

Apoio à
Desburocratização

a concessões de alvarás, licenças, autorizações, 
declarações, certidões, permissões e concessões 
de natureza urbana e ambiental, tornando mais 
eficiente e ágil o ambiente regulatório da Admi-
nistração Pública Municipal.

O decreto possibilitou a redução da lista  de 
documentos necessáriostt para simplificação dos 
documentos exigidos para licenciamento através 
de portarias. Sendo 120 serviços revisados por 
meio de Portarias, e significando uma redução de 
+50% no custo para o cidadão na abertura de pro-
cessos físicos nos Alvarás de Construção e Fun-
cionamento.

Alvará de Funcionamento Regular
ANTES 20

Redução 85%
DEPOIS 3

Alvará de Construção
ANTES 20

Redução 70%
DEPOIS 6

Habite-se
ANTES 14

Redução 78%
DEPOIS 3

Licença Ambiental Simplificada 
para Atividades

ANTES 11
Redução 63%

DEPOIS 4

Integrantes da Célula de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Seuma

Nova Central de Atendimento 
Seuma
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Monitoramento da 
Qualidade do Ar

A Estação Móvel da Qualidade do AR (EM-
QAR) é oriunda do Programa de Transporte Ur-
bano de Fortaleza (TRANSFOR II), parcialmente 
financiado com recursos do Contrato de Emprés-
timo nº 3289/OC-BR, celebrado em 24 de feve-
reiro de 2016 entre a Prefeitura de Fortaleza e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
que tem por objetivo apoiar a promoção da mobi-
lidade urbana sustentável em Fortaleza, por meio 
da: (i) melhoria da qualidade da gestão do trans-
porte; (ii) melhoria na infraestrutura e serviço de 
transporte público em parte da rede integrada; 
(iii) adequação do espaço urbano em torno dos 
corredores sob intervenção. Como medida aces-
sória para atingir os objetivos acima, foi prevista 
a aquisição de equipamentos para realização do 
monitoramento da qualidade do ar em nosso mu-
nicípio, e assim verificar a evolução da emissão 
de gases poluentes. 

A Estação de Monitoramento da Qualidade 
do Ar (EMQAr) da PMF foi fornecida pela empre-
sa JCTM Comércio e Tecnologia em novembro 
de 2019, e sua instalação e lançamento ocorreu 
em 13 de janeiro de 2020. O Contrato de Opera-
ção assistida tem sua vigência por 12 meses e 
foi instalada em caráter experimental na própria 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, sendo este o 
primeiro ponto. 

A estação utilizada para o monitoramento 
registra continuamente, hora a hora, as concen-
trações dos parâmetros de qualidade do ar: Ozô-
nio, Monóxido de Carbono, Monóxido de Nitrogê-
nio, Dióxidos de Nitrogênio, Óxidos de Nitrogênio, 
Dióxido de Enxofre, Metano, Partículas Inaláveis 
Finas < 2,5 em Partículas Inaláveis < 10m. São mo-
nitorados, também, os parâmetros de meteorolo-
gia: Temperatura do Ar, Umidade Relativa do Ar, 
Pressão Atmosférica, Radiação Solar, Velocidade 
e Direção do Vento e Precipitação Pluviométrica. 

Este monitoramento é realizado em con-
sonância com as diretrizes estabelecidas na Re-
solução CONAMA n° 491 de novembro de 2018. 
Contudo, a qualidade do ar de uma região é o 
resultado de um sistema complexo. A emissão 
de contaminantes atmosféricos por fontes fixas 
e móveis, locais e distantes, juntamente com as 
condições físicas e meteorológicas dessa região, 
determinam as concentrações dos poluentes no 
ar. 

Com o intuito de estabelecer estratégias 
para o controle, preservação e recuperação da 
qualidade do ar válida para todo o território 
nacional, conforme previsto na Lei nº 6.938/81, 
foi instituído o Programa Nacional de Controle 
da Qualidade do Ar (PRONAR)t pela Resolução 
CONAMA nº 05/89, fornecendo definições e di-
retrizes para prevenção e gerenciamento. Com 
base nesta norma foi editada, em 28/06/1990, a 
Resolução CONAMA nº 03/1990 e esta revoga-
da em 19/11/2018 pela Resolução CONAMA nº 
491/2018 que estabelece padrões de qualida-
de do ar, análise dos poluen-tes atmosféricos 
e níveis de qualidade atinentes a um plano de 
emergência para episódios críticos de poluição 
do ar, visando providências dos governos esta-
duais e municipais, com o objetivo de prevenir 
grave e iminente risco à saúde pública.

Capacitação Técnica da Estação 
de Monitoramento de Ar. 

O processo de aquisição da Estação de Monitoramento da Qualida-
de do Ar foi estabelecido pelas etapas:

Entrega e instalação dos equipamentos da Estação;

Treinamento teórico e prático para habilitação de técni-
cos e monitoramento do sistema de dados;

Manutenção e operacionalização da Estação. 

1
2
3
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A Operação Urbana Consorciada Sítio Tun-
ga ampliou a oferta de áreas verdes públicas, 
promoveu significativas obras de conexão viá-
ria, implantação de parque urbano, manutenção 
do parque por 10 anos e doação de terreno para 
construção de habitação de interesse social no 
Loteamento Alpha Village.

Em 2018, foi entregue à população fortale-
zense importante interligação dos bairros Jardim 
das Oliveiras e Luciano Cavalcante, através da 
Avenida Professor Gerardo Rodrigues de Albu-
querque e trecho das vias locais, rua Maria Alice 

Operação Urbana Consorciada

Sítio Tunga
Ferraz e rua Laranjal.

Já em 2020 foi entregue o Parque da Longe-
vidade Fernando Dias Macêdo, investimento de 
R$ 1.082.144,14 com área de 42.400 m². O proje-
to conta com a implantação de equipamentos de 
lazer para todas as idades, duas academias, sen-
do uma para terceira idade, cachorródromo, mini 
areninha, quadra de vôlei, playground infantil, 
ciclovia, ciclovia infantil, envolvido em uma ge-
nerosa área verde com espaços de contemplação.  

BENEFÍCIOS OBTIDOS ATRAVÉS 
DA IMPLEMENTAÇÃO DA OUC 
SÍTIO TUNGA:

• Valorização do espaço públi-
co local, com a construção de 
importante via de ligação inte-
grando zonas já adensadas;

• Requalificação ambiental com a 
implantação do Parque Público 
Municipal Sítio Tunga, com cer-
ca de 4,2 ha;

• Permuta de terreno para im-
plantação de habitação de inte-
resse social.

Apoio a
Produção Local

Por meio do Decreto Municipal nº 14.831, de 26 de outubro de 2020, foi 
incluída na legislação de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza 
a atividade de Produção Caseira, Artesanal ou Local, instituída para incenti-
var iniciativas de caráter artesanal da cidade. A inovação trazida pelo decreto 
é o método de classificação de porte, que analisa diretamente o impacto na 
malha viária urbana das produções locais. As atividades que utilizarem como 
método de transporte e distribuição, veículos com dimensões máximas simi-
lares ao Veículos Urbanos de Carga (VUC), serão consideradas como Classe 1 
do Subgrupo Indústrias Adequadas (IA), do Grupo Industrial da LPUOS (LC Nº 
236/2017). Ou seja, serão adequadas às vias locais, menor classificação viária 
da legislação vigente. Anteriormente, essas atividades eram analisadas pela 
área do terreno, análise que não considerava o real impacto das produções 
artesanais na cidade (que é mínimo, na maioria dos casos), e impossibilitava 
diversos negócios locais de se regularizar. As atividades que realmente repre-
sentarem grande impacto na malha viária e não se enquadrarem no decreto 
continuarão a ser analisadas como as outras atividades industriais presentes 
na legislação.

Decreto Municipal nº 14.831
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O cenário de isolamento social rígido, de-
corrente da pandemia do COVID-19, e as novas 
normas sanitárias apontaram uma nova priori-
dade: desenvolver uma plataforma em que o ci-
dadão pudesse protocolar e o servidor pudesse 
analisa-los ambos de forma remota. 

Foi então que surgiu a Plataforma do Licen-
ciamento Digital como resposta ao novo e ines-
perado cenário em que a cidade se encontrava, 
demandando rápida adaptação dos serviços pú-
blicos, que precisariam continuar sendo pres-
tados ao cidadão, o que antecipou a execução 
do projeto Papel Zero. Dessa forma, em apenas 
45 dias a equipe construiu o serviço, e em 15 de 
maio de 2020 a plataforma do Licenciamento 
Digital foi disponibilizada para o cidadão, com o 
propósito de virtualizar 100% dos processos que 
ainda eram protocolados de forma presencial na 
Seuma. A iniciativa permitiu que todos os cida-
dãos pudessem protocolar e acompanhar, via in-
ternet, os processos de licenciamento de compe-
tência desta Secretaria, não emitidos através do 
Fortaleza Online.

Licenciamento
Digital

O gráfico abaixo demonstra a evolução do 
licenciamento em Fortaleza, fazendo um compa-
rativo entre os processos físicos, on-line e digi-
tais. 

 Vale pontuar que a implementação do Li-
cenciamento Digital, de forma emergencial, foi 
possível porque a Secretaria já possuía padro-
nização nos procedimentos de análise, fluxo e 
tramitação de processos, assim como listas de 
documentos necessários para análise definidos 
para todos os serviços de licenciamento, mesmo 
quando os processos ainda eram analisados e 
emitidos por meio físico.

A plataforma de ser temporária pois todos 
os serviços devem migrar para a plataforma do 
Fortaleza Online

Em 120 dias de utilização da plataforma, já 
foram protocolados 3.486 processos pelo cida-
dão, entre consultas prévias, licenças, alvarás, 
certidões, autorizações, dentre outros.

Atendimento
Online

Além dos processos físicos, existia ainda 
outra demanda de atendimentos presenciais na 
Secretaria: os serviços de Pré-análise e de Aten-
dimento de Processos Notificados, por meio dos 
quais o cidadão é atendido por um analista, que 
irá orientá-lo com relação aos serviços prestados 
pela Seuma ou esclarecer dúvidas sobre notifi-
cações emitidas durante a análise do processo, 
respectivamente. Esses atendimentos passaram 
a ser disponibilizados também de forma remota, 
eliminando completamente a necessidade do ci-
dadão se deslocar até a sede da secretaria. Até 31 
de Outubro de 2020, foram realizados 4.242 aten-
dimentos virtuais, contando com a Pré-análise e 
os Atendimentos de Processos Notificados.

98% DE TODO 
ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO 

FORTALEZENSE 
É ONLINE

Essas novas ferramentas de aproximação 
ao cidadão somam-se às demais iniciativas da 
Prefeitura de Fortaleza, na busca da prestação de 
serviços públicos de qualidade, transparentes e 
acessíveis, pautados pela desburocratização, efe-
tividade, eficiência, presteza e celeridade.
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de Atendimento
Central

Com o propósito de buscar fazer de Fortaleza uma cidade de 
oportunidades para todos, a Seuma tem investido na capacitação 
contínua de seus funcionários e no alinhamento e uniformização de 
seus procedimentos, entre eles, o Atendimento ao Cidadão; este que é 
o responsável direto pela simpatia mais duradoura e pela imagem de 
eficiência que o órgão tem nutrido ao longo das gestões de 2013-2016 e 
2017-2020. Neste cenário, a Nova Central de Atendimento, reformulada 
no ano de 2020, passa de simples setor de recebimento de protocolo 
de processos para um setor especializado em tirar dúvidas do cidadão 
acerca dos serviços prestados pelo órgão.

As transformações da Central de Atendimento Seuma acompa-
nharam as modificações e modernizações implementadas na presta-
ção dos serviços ofertados pelo a Seuma. Antes, com todos os procedi-
mentos recebidos de forma física, os servidores eram capacitados no 
sentido de seguir os fluxos iniciais ao tempo que a premissa de atendi-
mento memorável era seguida. Hoje, com a implantação dos serviços 
parte automatizados (Fortaleza Online) e parte ainda na plataforma 
digital (Licenciamento Digital) o atendimento passou a ser mais quali-
ficado com foco exclusivo no atendimento e entendimento do cidadão.

Investindo-se em capacitação continua e continuada dos servi-
dores da Central de Atendimento Seuma, o conhecimento e a capacida-
de técnica dos profissionais especialistas no atendimento ao cidadão 
têm sido impulsionados para atender, de forma clara e objetiva, as dú-
vidas apresentadas na recepção presencial, virtual ou por telefone de 
todo e qualquer cidadão usuário dos serviços.

Atualmente, a nova estrutura de funcionamento do setor conta 
com os serviços de (1) autoatendimento (o “Posso Ajudar?”) – que guia 
o cliente, em atendimento presencial, no uso dos serviços online/di-
gital ao tempo que o mesmo utiliza os computadores disponíveis na 
Central de Atendimento Seuma, os servidores exercitam a cidadania 
e promovem a possibilidade da inclusão digital dos diversos públicos, 
usuários dos serviços do órgão; (2) call center, onde os servidores pres-
tam esclarecimentos sobre os procedimentos relativos ao protocolo 
da solicitação dos licenciamentos online (Fortaleza Online) e digital  
(Licenciamento Digital) por telefone. Registra-se que a central ainda 
mantem a recepção para o atendimento de outros serviços quais se-
jam: (3) recepção e controle dos atendimentos de Pré-Análise, assim 
como os atendimentos aos (4) agendamentos de processos notificados.

Central de Atendimento (ANTES)

Central de Atendimento (DEPOIS)
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Em 2020, a SEUMA atinge 100% de digi-
talização, sendo todas as solicitações de licen-
ça disponibilizadas por meio das plataformas 
Fortaleza Online e Licenciamento Digital, elimi-
nando completamente o uso de papel.

Mais de 5 mil processos foram protoco-
lados na Secretaria Municipal do Urbanismo 
e Meio Ambiente (Seuma), entre os meses de 
maio e novembro de 2020, por meio do Licen-
ciamento Digital, disponível para protocolo 7 
dias por semana, 24 horas por dia, que contem-
pla os serviços que ainda não estão disponíveis 
no Fortaleza Online.

Já o Programa Fortaleza Online abrange 
atualmente 95% de todo o licenciamento muni-
cipal, nas áreas da construção e funcionamento, 
sendo as licenças emitidas de forma imediata 
ou em até 30 minutos. O cidadão pode solicitar 
a qualquer hora, na plataforma, as principais 

Seuma
100% Digital

Integrantes da Célula de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Seuma ATINGIMOS O

PAPEL ZERO
TODOS OS PROCESSOS DE 
TRAMITAÇÃO ONLINE, SEM 
USO DO PAPEL IMPRESSO

SEUMA 

100% DIGITAL
FORTALEZA ONLINE

LICENCIAMENTO DIGITAL
ATENDIMENTO ONLINE

95%
FORTALEZA ONLINE

5%
LICENCIAMENTO DIGITAL

QUALQUER 
HORA, EM 

QUALQUER 
LUGAR

CIDADÃO PODE PROTOCO-
LAR UM PROCESSO A

4.242

DE PRÉ ANÁLISE E PROCES-
SOS NOTIFICADOS

ATENDIMENTOS ONLINE

*Corresponde a 98% do atendi-
mento ao cidadão. Dados: 31 de 

outubro 2020

autorizações, licenças e alvarás. 

Diante das novas normas sanitárias 
decorrentes da pandemia da COVID-19 e as 
restrições de deslocamento, a SEUMA passou 
a disponibilizar não só a prestação de servi-
ços,mas também os atendimentos de forma 
virtual, assim o cidadão não precisa se des-
locar para a Secretaria para ser atendido por 
um técnico.

Com a virtualização, a Seuma apresenta 
novos benefícios ao cidadão, reduzindo des-
locamentos, evitando aglomerações e crian-
do novas facilidades diante do atual cenário. 

Além destas funcionalidades, se for 
necessário atendimento presencial, a Seu-
ma também qualificou seu acolhimento, em 
2020, com a Nova Central de Atendimento, 
proporcionando uma melhor experiência ao 
cidadão.
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A Sabiaguaba
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O Bairro da Sabiaguaba está inserido no ex-
tremo leste do litoral do município de Fortaleza. 
Limita-se ao nordeste com o oceano Atlântico, ao 
oeste com os bairros Edson Queiroz, Sapiranga e 
Lagoa Redonda e, em uma macro escala, com os 
municípios de Aquiraz (a sudeste) e com Eusébio 
(a sudoeste). Encontra-se situado em grande par-
te na planície litorânea, entre os estuários do rio 
Cocó e o do rio Pacoti.

O Parque Natural Municipal das Dunas de 
Sabiaguaba - PNMDS e a Área de Proteção Am-
biental de Sabiaguaba foram criados pelos De-
cretos Municipais nº 11.986/2006 e 11.987/2006, 
respectivamente.

Conforme os decretos municipais, a área 
do Parque Natural Municipal das Dunas de Sa-
biaguaba (PNMDS) é de 467,60 ha, englobando o 
campo de dunas móveis, semifixas e fixas, uma 
faixa de praia e as lagoas costeiras e interduna-
res. Contudo, considerando o disposto no art. 1º 
da Lei Complementar nº 281, de 23 de dezembro 
de 2019, ocorreu uma ampliação dos limites da 
ZPA 3 – Zona de Preservação Ambiental do Par-
que Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba 
– PNMDS, constante na Lei Complementar n° 62, 
de 02 de fevereiro de 2009, elevando os 467,60 ha 
para 478,04 ha, sendo um aumento de 10,44ha de 
área especialmente protegida.

No que tange a Área de Proteção Ambiental 
de Sabiaguaba, definiu-se uma área de 1.009,74 
ha. Limitada à nordeste e sudeste pelo PNMDS, 

ao norte pelo manguezal e desembocadura do rio 
Cocó; ao sudoeste e ao noroeste pelo bairro Sa-
biaguaba e ao sul pelo manguezal do rio Pacoti e 
praia da Cofeco. Abrange sistemas ambientais re-
presentados pelo manguezal, lagoa da Sapiranga 
e parte de seus afluentes, faixa de praia e predo-
minantemente o tabuleiro litorâneo.

O Decreto Municipal nº 12.970 de 26 de ju-
nho de 2012, alterado pelo Decreto Municipal nº 
13.260 de 28 de novembro de 2013,  estabelece 
as regras gerais para a composição, atribuições 
e funcionamento do Conselho Gestor das Unida-
des de Conservação da Sabiaguaba - CGS, o qual 
se caracteriza como o órgão executor local que 
integra o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação – SNUC para cumprimento do Plano de 
Manejo e demais objetivos pertinentes às Unida-
des de Conservação da Sabiaguaba, nos termos 
do art. 6º, inciso III e art. 29 da lei federal nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000 e dos arts. 17 a 20 do de-
creto federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

A partir do ano de 2013, com a retomada 
das atividades e reuniões do Conselho Gestor das 
Unidades de Conservação da Sabiaguaba - CGS, 
foi possibilitado o fortalecimento da gestão de-
mocrática e participativa das Unidades de Con-
servação. Ao longo dos anos, verificou-se uma 
maior aproximação junto as lideranças comuni-
tárias da localidade, assim como a ampliação da 
participação da comunidade como um todo, es-
treitando os laços e fomentando uma maior inte-

Visita Técnica ao EcoMuseu Natu-
ral do Mangue, Sabiaguaba.

gração entre os representantes da administração 
pública e da sociedade civil. Assim, por meio da 
atuação conjunta, foi possível a concretização de 
ações e medidas em prol da unidades e da comu-
nidade.

Com o engajamento dos representantes da 
comunidade da Geneberaba, Seuma e os repre-
sentantes do Conselho Gestor da Sabiaguaba, foi 
realizado a instalação da tubulação de água en-
canada, que beneficiou aproximadamente 100 fa-
mílias com abastecimento hídrico; Ampliação do 
percurso do transporte coletivo, com novos aces-
sos, implantação de paradas de ônibus e nova li-
nha de transporte coletivo, evitando assim, que 
os moradores caminhassem por uma distância 
de até 3km, Instalação de Iluminação Pública e a 
Abertura de novos acessos a população. 

Em parceria com o Governo do Estado do 

Dona Maria das Graças é moradora, há 
mais de 50 anos, da comunidade Gerebe-
raba, situada na Sabiaguaba. Ela sempre 
sonhou com melhorias para o bairro, o 
qual necessitava de grandes mudanças. 
Dona Maria foi fundamental na articu-
lação, junto a Prefeitura de Fortaleza, de 
melhorias para a área. Fazendo com que 
a comunidade passasse a ter acesso à 
água encanada, energia elétrica, reparos 
na estrada e linhas de ônibus. Segundo 
as palavras da Dona Maria: “Depois que 
chegaram essas melhorias aqui, ficou 
tudo uma maravilha, tudo que é bom é 
bem-vindo”, afirma.

Moradores da comunidade da Gerebera-
ba em 27/03/15. Após anos de luta, a popu-
lação local teve acesso à água encanada 
e transporte público.

Ceará, foi implantada a Identidade Visual do Par-
que Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba 
(PNMDS), composta por  placas informativas, 
orientadoras e restritivas.

Além disso, a Prefeitura Municipal de For-
taleza (PMF), em prol do cumprimento das ações 
e medidas previstas no Plano de Manejo das Uni-
dades de Conservação da Sabiaguaba realizou 
diversas as ações de educação ambiental, incen-
tivo a preservação do patrimônio arqueológico, 
ações de limpeza de praia, dunas e mangue; re-
tirada de óleos, iluminação e melhorias na pres-
tação de serviços públicos e infraestrutura, com 
a parceria de órgãos e instituições como: Secre-
taria do Meio Ambiente do Estado (Sema), Au-
tarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle 
Urbano (Amma), Agência de Fiscalização de For-
taleza (Agefis) e Eco Museu Natural do Mangue 
(Ecomunam). 
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Urbano-Ambiental
Governança

Vários são os instrumentos de governança 
no que se refere ao urbanismo e meio ambiente 
de nossa cidade, os quais são representados pe-
los conselhos e fóruns que trabalham as temáti-
cas de gestão do ambiente natural e construído 
do Município.

Conselho Gestor da 
Sabiaguaba (CGS)

Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (Comam) 

O Conselho Gestor da Sabiaguaba (CGS), 
foi criado pelo Decreto Municipal nº 12.970, de 
26 de junho de 2012, determinando que o cole-
giado seja consultivo no que diz respeito ao Par-
que Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba 
(PNMDS), pertencente ao do grupo das “Unida-
des de Proteção Integral” e consultivo e delibe-
rativo para a Área de Proteção Ambiental (APA) 
da Sabiaguaba, pertencente ao grupo das “Uni-
dades de Uso Sustentável” conforme disposto na 
lei federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natu-
reza (SNUC). O CGS foi constituído com o objeti-
vo de consolidar e legitimar o processo de plane-
jamento e gestão participativa. Realiza reuniões 
ordinárias bimestrais ao longo do ano. Perfazen-
do um total de 58 reuniões, entre os anos de 2013 
a outubro de 2020. 

 O  Conselho Municipal de Meio Ambiente  
(Comam) é um colegiado com natureza delibe-
rativa e consultiva em matéria ambiental, liga-
do ao órgão responsável pelos procedimentos 
de Licenciamento Ambiental do Município, que 
atualmente é a Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente (Seuma). Entre os anos 
de 2013 a outubro de 2020, foram realizadas 47 
reuniões.

Comissão Permanente 
de Avaliação do Plano 
Diretor (CPPD)

OBJETIVOS DA COMISSÃO:

• Propor as diretrizes para a Política de 
Desenvolvimento Urbano de Fortale-
za;

• Promover a articulação entre os ór-
gãos, que atuam em desenvolvimento 
urbano; 

• Emitir parecer para subsidiar o pro-
postas de Legislação Urbana e Proje-
tos Especiais. 

A Comissão Permanente de Avaliação do 
Plano Diretor (CPPD) é um colegiado autônomo, 
ligado ao órgão de planejamento urbano do Mu-
nicípio, que atualmente é a Secretaria Municipal 
do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). Desde 
2013 até junho de 2020, foram realizadas em mé-
dia 8,3 reuniões. Comparando desde o início da 
comissão, 1980 a 2012, em 32 anos, foram reali-
zadas em média de 1,72 reuniões, perfazendo um 
total de 69 reuniões, entre os anos de 2013 outu-
bro de 2020. 

Foram realizadas também discussões de 
Projetos de Lei, tais como: Minuta da Lei de Regu-
larização das Edificações no Município de Forta-
leza, Minuta de Lei do Código da Cidade, Minuta 
de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 
Operações Urbanas Consorciadas, Operação Ur-
bana Consorciada do Parque Urbano Lagoa da Sa-
piranga,                                                                                                  Ope-
ração Urbana Consorciada Osório de Paiva Osório 
de Paiva, Regulamentação dos Instrumentos Ur-
banísticos, Minuta de Lei Aeroportuário e  (seis) 
Projetos das Operações Urbanas Consorciadas 
(OUCs), elaboradas pela empresa Quanta Consul-
toria.

O Fórum da Cidade tem como objetivo 
aproximar a sociedade civil das políticas públi-
cas desenvolvidas pela Secretaria Municipal do 
Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), debaten-
do temas voltados para a qualidade de vida em 
Fortaleza. Atualmente, o fórum aborda, além das 
temáticas citadas, a produção acadêmica dos jo-
vens arquitetos-urbanistas, que expõem, semes-
tralmente, seus trabalhos de conclusão de cur-
so. Perfazendo um total de 73 reuniões, entre os 
anos de 2013 a outubro de 2020.

Fórum da Cidade

Fórum de Mudanças 
Climáticas (Forclima)

O debate sobre mudanças climáticas foi 
uma das prioridades da Prefeitura de Fortaleza. 
Criado pelo Decreto n° 13.639, de 29 de julho de 
2015, o Fórum de Mudanças Climáticas (Forcli-
ma) é um processo de planejamento participati-
vo com o objetivo geral de mobilizar o governo 
municipal, as instituições públicas e privadas e a 
sociedade civil para a elaboração conjunta de es-
tratégias em resposta aos problemas decorrentes 
das mudanças climáticas. 

Sua primeira reunião ocorreu em 2014, no 
auditório do Paço Municipal, com a participação 
de Águeda Muniz, titular da Secretaria de Urba-
nismo e Meio Ambiente (Seuma), do gerente de 
Mudanças Climáticas do Conselho Internacional 
para Iniciativas Ambientais Locais (Iclei), Igor Al-
buquerque, de gestores municipais, estaduais e 
privados, e de representantes da sociedade orga-
nizada.

São realizadas no Fórum a divulgação de 

Além disso, foi realizado a Análise, Discus-
são e Deliberação de Projetos Especiais, como: 
Conjunto Habitacional Alto da Paz, Ampliação do 
Instituto do Câncer do Ceará, Mercado Popular 
Jacarecanga, Anexo do IJF, Quartel Batalhão da 
Polícia de Choque, Complexo Olímpico do Ceará, 
Centro Pediátrico do Câncer - Hospital Peter Pan, 
Shopping RioMar Kennedy.

Também foram realizadas apresentações 
de Projetos Públicos, como: Linha Leste do Me-
tro de Fortaleza, Programa Fortaleza 2040, Ins-
truções Normativas, Apresentação do Programa 
Fortaleza Online, Apresentação do desenvolvi-
mento da atualização do Cadastro Multifinalitá-
rio, Apresentação do Plano Plurianual e Elabo-
ração das Propostas, Apresentação do Programa 
Gestão Compartilhada: Adoção de Praças e Áreas 
Verdes e Reciclando Atitudes.

HOSPITAL DO CANCER (ICC)

AMPLIAÇÃO DO 
INSTITUTO JOSÉ FROTA (IJF)

RESIDENCIAL ALTO DA PAZ

HOUSI
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inventários de emissões de gases de efeito 
estufa e poluição atmosférica; discussões de 
ações municipais relativas à mitigação, re-
dução dos gases, e adaptação da cidade aos 
eventuais transtornos climáticos; bem como 
o debate e proposição de políticas públicas 
para o município. O Fórum também faz parte 
do Projeto Urban Leds, criado pelo Conselho 
Internacional para Iniciativas Ambientais Lo-
cais (Iclei), no qual Fortaleza participa como 
cidade modelo.

Podem-se considerar como objetivos 
específicos conscientizar e mobilizar a socie-
dade no aprimoramento de estratégias para 
a promoção do desenvolvimento sustentável, 
como a baixa emissão dos índices de carbono, 
realizar discussões relacionadas às estraté-
gias de ação para a redução das emissões de 
gases pelos transportes e resíduos, coletando 
as perspectivas de todos os setores envolvi-
dos para embasar uma estratégia de desenvol-
vimento urbano de baixo carbono da cidade 
de Fortaleza de uma forma inclusiva. 

Ao todo, foram realizados um total de 27 
reuniões, entre os anos de 2014 a outubro de 
2020.

Fórum Agenda 21
O Fórum da Agenda 21 surgiu como parte 

de um processo e instrumento de planejamen-
to participativo para o desenvolvimento sus-
tentável, que retoma as diretrizes da Agenda 
21 global, resultado fundamental da Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – Rio 92, bem como do do-
cumento da Agenda 21 Brasileira e atividades 
subsequentes relacionadas ao eixo de susten-
tabilidade, que compatibiliza a conservação 
ambiental, a justiça social e o crescimento 
econômico.

Fortaleza é uma das cidades que mantém 
em funcionamento efetivo o Fórum da Agenda 
21, regulamentado pelo Decreto N° 11812 de 29 
de abril de 2005, ano em que aconteceu a pri-
meira reunião, tendo representadas 25 entida-
des de diferentes naturezas. 

O objetivo das reuniões e do Fórum 
Agenda 21 é contribuir para o processo contí-
nuo de construção de um futuro sustentável, 
considerando a importância de envolver toda 
a sociedade na discussão dos principais pro-
blemas da cidade, analisando e debatendo a 
situação vigente, formando parcerias e com-
promissos para desenvolvimento de soluções 
a curto, médio e longo prazo.   

Desde o final de 2017, as reuniões são ba-
seadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável, 17 metas globais estabelecidas pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas. O Fórum 
da Agenda 21 permanece como canal de articula-
ção entre o município e a sociedade, sendo uma 
forma de mobilização para divulgação e debate 
tanto de temas que estejam relacionados aos tó-
picos de sustentabilidade e aos ODS, quanto para 
acompanhamento social, revisão e disseminação 
de informações, projetos, ferramentas e ações 
em diferentes estados de implementação. 

As reuniões são bimestrais e contam com 
participantes de diversas instituições de órgãos 
públicos, conselhos de classe, instituições de en-
sino, organizações não governamentais e mem-
bros da sociedade civil. No total, foram realizadas 
de 14 reuniões, entre os anos de 2017 a outubro 
de 2020.

O Fórum Adolfo Herbster foi instituído pela 
administração municipal no ano de 1979 como 
instrumento democrático para a promoção de 
amplas discussões sobre diversos temas que en-
volvem a problemática do desenvolvimento ur-
bano sustentável do Município, e e promovido 
pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente - Seuma. Até o ano de 2013, foram rea-
lizadas cinco edições. Atualmente, o Fórum en-
contra-se na sua 12ª edição.

Fórum Adolfo Herbster Fórum Adolfo Herbster 2019

Fórum Adolfo Herbster 2018
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Nossa Produtividade e 
Eficiência Arrecadatória

Medidas de produtivi-
dade buscam avaliar avaliar 
o grau de eficiência no uso de 
recursos produtivos. No âmbi-
to da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
(Seuma), uma forma aproxi-
mada de analisar a evolução 
da produtividade do trabalho 
se dá por meio da quantifi-
cação do número de licenças 
emitidas por funcionário ao 
longo dos anos. Essa relação é 
visível no gráfico acima para 
o período 2012-2020. Nele, se 

evidencia que o nível de produtividade sal-
tou entre os anos de 2015 e 2016. Essa mu-
dança decorre da implementação, a partir de 
2016, do Sistema Fortaleza Online, que des-
burocratizou o licenciamento no município.

Em 2020, a redução apresentada é con-
sequência dos efeitos econômicos da pande-
mia causada pelo coronavírus, assim como 
a data de corte para análise em 2020 (30 de 
outubro).

Número de licenças emitidas por funcionário da SEUMA entre 2012-2019

Cuidado e zelo 
com o dinheiro  
público

Produtividade

Custeio x Arrecadação Seuma

Eficiência Arrecadatória
A eficiência arrecadatória procura relacio-

nar o volume de receita da secretaria por hora 
trabalhada dentro da instituição. Nesse sentido, 
avalia o influxo de entrada de recurso financeiro 
como proporção do total trabalhado por todos os 
funcionários da secretaria em dado ano ao longo 
do total de dias úteis de trabalho (253 dias) em 
uma jornada de trabalho padrão (8 horas diárias). 
Os resultados constam no gráfico 3. Nele, verifi-
ca-se que 2016 marca também uma mudança de 

tendência na eficiência arrecadatória, estabi-
lizando-se em um nível mais elevado a partir 
de 2017, quando é aproximadamente 4 vezes 
maior do que o média do período 2012-2015. 
Isto ocorre devido ao aumento dos processos 
de licenciamento, bem como das contraparti-
das provenientes dos Instrumentos Urbanís-
ticos regulamentados, a exemplo da Outorga 
Onerosa da Alteração de Uso (OOAU).

Produtividade SEUMA

Ano Número de Licen-
ciamentos

Número de Fun-
cionários Produtividade

2012 1.304 427 3,05

2013 2.421 305 7,94

2014 3.532 344 10,27

2015 5.590 299 18,7

2016 22.301 232 96,13

2017 35.494 208 170,64

2018 45.076 203 222,05

2019 47.511 199 238,75

2020 24.490 205 119,46
*Dados até 30/10/2020

Dados: 30-outubro-2020
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FOTO LEGADO APRESENTAÇÃO VERDE
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PRÊMIOS
NOSSOS

Prêmio Projeto Inovador 2020
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 O Prêmio Projeto Inovador é uma iniciativa 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que busca 
reconhecer e disseminar boas práticas de gestão, 
inspirando novos projetos de modernização, qua-
lificação e a replicação das experiências exitosas, 
buscando a qualidade do serviço público, sempre 
tendo em vista a otimização, boa aplicação dos 
recursos e a melhoria no atendimento à popula-
ção, além de valorizar os agentes públicos envol-
vidos nos projetos.

Prêmios
Municipais
Prêmio Projeto Inovador

PROJETO ESTOQUE ZERO (2014)
II Prêmio Projeto Inovador  - 2º lugar

Em 2014 a Seuma ficou em 2° Lugar, no Prêmio 
Projeto Inovador, com o Projeto Estoque Zero. A 
ação do projeto estoque zero é modificar o fluxo 
dos processos e objetivar a emissão de alvarás de 
construção na cidade de Fortaleza. O projeto teve 
início no dia 3 de Abril de 2013, e buscou zerar 
os processos de alvará de construção pendentes.

Prêmio Projeto Inovador 2020

PROGRAMA FORTALEZA ONLINE 
(2017/2018) 
V e VI Prêmio Projeto Inovador  - 1º lugar

Em 2017 e 2018 a Seuma conquistou o 3° lugar 
com o Programa Fortaleza Online. O Programa 
objetiva automatizar principais serviços presta-
dos pela Prefeitura, desde licenciamentos à con-
sultas a legislação urbana e ambiental, de forma 
online e imediata, sendo um projeto inédito em 
todo Brasil. O prêmio de 2018 foi em Categoria 
Finalístico (com serviços e resultados entregues 
diretamente à população). 

FORTALEZA COMPETITIVA (2018) 
VI Prêmio Projeto Inovador  - 3º lugar

Esse projeto é multisetorial realizado em parce-
ria com oito órgãos da PMF (Seuma, Segov, SDE, 
Sefin, PGM, Setfor, Citinova e Coordenadoria das 
PPPs). Foi lançado em agosto de 2017, com intuito 
de impulsionar a geração de postos de trabalhos 
após os primeiros cinco meses depois de lança-

mento, foram gerados 5.380 novos empregos, 
segundo dados do Caged, fazendo Fortaleza ficar 
na segunda posição entre as capitais nordestinas 
que mais geraram postos de trabalho naquele pe-
ríodo.

EMISSÃO ONLINE DO ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO (2020) 
VII Prêmio Projeto Inovador  - 1º lugar

Em 2020, ficamos em 1° entre os Projetos Fina-
lísticos Estruturantes, tendo como grande vence-
dor, onde a  Emissão Online do Alvará de Funcio-
namento, que é possível emitir licenciamentos de 
forma online, de forma prática e rápida. 

AGENDA CLIMÁTICA (2020) 
VII Prêmio Projeto Inovador  - 3º lugar

Na categoria Projetos Finalísticos Estruturantes, 
a Agenda Climática ficou em 3° lugar. A Agenda 
climática analisa a situação atual do município 
de Fortaleza, objetivando a construção de um fu-
turo sustentável; considerando a importância de 
envolver toda a sociedade na discussão dos prin-
cipais problemas.

ADOÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (2020) 
VII Prêmio Projeto Inovador  - 1º lugar

Ganhamos na categoria Projetos de Gestão/ Pe-
quenas Iniciativas, neste projeto o cidadão pode 
adotar uma praça ou área verde da cidade, por 
meio daa responsabilidade compartilhada entre 
a população e o município na gestão dos espaços 
públicos na cidade. 
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O programa analisa os municípios em di-
versas etapas do desenvolvimento da política 
ambiental. Nessa avaliação por gestão ambien-
tal, são verificados itens como Legislação Am-
biental, Instrumentos de Gestão, Infraestrutura, 
Saúde, Biodiversidade e Educação Ambiental. Já 
na Avaliação por Mobilização Ambiental, o pro-
grama leva em conta a participação social nas 
decisões referentes ao meio ambiente e ao de-
senvolvimento sustentável do município. O Praia 
limpa é um programa de governo, consistindo na 
concessão de um selo de certificação ambiental 
aos municípios que aderirem voluntariamente 
ao programa inscrevendo suas praias, para que 
sejam avaliadas e conquistem um selo de quali-

PRÊMIOS 
ESTADUAIS
Prêmio Selo Verde e 
Praia Limpa

dade atestando as condições de higiene/limpeza, 
segurança e conservação exigidas pelo programa 
dentro de critérios estabelecidos.

SELO MUNICÍPIO VERDE  
Categoria A (2016) /Categoria B (2018)/
Categoria A (2020)

Certificação Ambiental pública que identifi-
ca, a cada dois anos, as prefeituras que atendem 
aos critérios pré-estabelecidos de conservação e 
uso sustentável dos recursos naturais, incenti-
vando o fortalecimento das gestões ambientais.

Os Municípios que atingiram o melhor Ín-
dice de sustentabilidade ambiental ganham ca-
tegoria A, e Fortaleza obteve essa classificação 
inédita na história do programa. No ano de 2018 
conquistamos categoria B. E em 2020, novamen-
te Categoria B.

SELO PRAIA LIMPA 
Três Estrelas (2016) /Categoria B (2018)

Em 2016, foram 5 praias que ganharam o 
selo praia limpa: Praia de Iracema em Fortaleza, 
as praias de Morro Branco (Beberibe), Barra Nova 
(Cascavel), Jericoacoara (Jijoca de Jericoacoara) e 
Lagoinha (Paraipaba). Já no ano de 2018, a Praia 
de Iracema recebeu categoria B.

Prêmio Selo Município Verde, 2018.

Índice Municipal de 
Qualidade do Meio 
Ambiente - IQM

É um mecanismo que possibilita aos muni-
cípios receber o repasse orçamentário de até 2% 
da arrecadação do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS. Para isso, o mu-
nicípio poderá se inscrever anualmente no pro-
grama IQM da Secretaria do Meio Ambiente, e 
deverá enviar o Formulário de Coleta de Dados 
preenchido, assim como a documentação com-
probatória no período divulgado. Os documentos 
deverão ser digitalizados e enviados diretamente 
pelo portal do site da Sema. 

ÍNDICE DE QUALIDADE MUNICIPAL 
Nota máxima 1,0 (2017) / Nota 0,9 (2018) / 
Nota máxima 1,0 (2019) / Nota máxima 1,0 
(2020) 

No ano de 2017, a cidade de Fortaleza con-
quistou avaliação máxima no IQM do meio am-
biente. Essa avaliação é destinada aos municí-
pios que possuem Plano Regionalizado de Coleta 
Seletiva. A avaliação é destinada do município 
que cumprir os parâmetros listados no formu-
lário. No ano de 2018 quase alcançamos a nota 
máxima e, no ano seguinte, recuperamos a nota 
máxima. 

Prêmio Municipal de 
Qualidade do Meio Ambiente, 2018.
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PRÊMIO DESTAQUE EM GESTÃO 
AMBIENTAL MUNICIPAL 
(2019)

O prêmio reconhece o mérito de ações que 
contribuem para a sustentabilidade ambiental 
das atividades públicas. 

DESTAQUE EM GESTÃO AMBIENTAL 
MUNICIPAL  
CNM 
(2019)

Fortaleza foi destaque nacional, em 2019, 
como cidade modelo de gestão ambiental muni-
cipal e no desenvolvimento de políticas públicas 
ambientais. 

Prêmios
Nacionais

PREFEITO EMPREENDEDOR 
PRÊMIO SEBRAE 
CATEGORIA DESBUROCRATIZAÇÃO -  1ª 
LUGAR  
(2019) 

O prêmio é destinado à prefeitos que te-
nham implementado projetos com resultados 
bons e comprovados de estímulo à formalização, 
ao desenvolvimento e à competitividade dos pe-
quenos negócios, contribuindo de forma efetiva 
para o crescimento econômico, ambiental e so-
cial do município. 

Esse prêmio é um reconhecimento no am-
biente de negócios, para projetos que tiveram 
como objetivo a melhoria do ambiente de negó-
cios para as micro e pequenas empresas, além 
dos microempreendedores. Roberto Claudio foi o 
vencedor nesta categoria de desburocratização.  

Prêmio Prefeito Inovador 2019

PROGRAMA NAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
ASSENTAMENTOS URBANOS (ONU-
HABITAT) 
MENÇÃO HONROSA  
(2016) 
 A Convocatoria Pública de Practicas In-
novadoras de la Nueva Agenda Urbana, reconhe-
ce as ações, projetos e práticas de governos lo-
cais que levam ao Desenvolvimento Sustentável 
das Cidades.

PROJETO DO PARQUE RACHEL DE QUEIROZ 
MENÇÃO HONROSA  
(2017)

A Prefeitura de Fortaleza recebeu menção 
honrosa do Programa nas Nações Unidas, que re-
conhece as ações, projetos e práticas de governos 
locais que levam ao Desenvolvimento Susten-
tável das Cidades. A indicação do Município de 
Fortaleza pela ONU deve-se ao projeto do Parque 
Rachel de Queiroz, inovação e a criação de am-
bientes mais inclusivos em áreas vulneráveis fo-
ram determinantes para a premiação.

CONEXÃO CDP: GESTÃO DE RISCOS E A 
TOMADA DE DECISÃO COLETIVA  
(2019)

A plataforma CDP, incentiva investidores, 
empresas e cidades a tomarem ações urgentes 
para construir uma economia verdadeiramente 
sustentável, medindo e compreendendo seu im-
pacto ambiental. A plataforma transforma dados 
em análises detalhadas sobre os riscos no meio 
ambiente.

PLATAFORMA CDP - CATEGORIA B 
CARBON DISCLOSURE PROJECT 
(2018)

Considerada a maior plataforma global para 
que as cidades meçam, gerenciem e registrem 
seus dados ambientais. A Prefeitura Municipal de 

Fortaleza obteve reconhecimento pelo gerencia-
mento alcançado na plataforma CDP, considera-
da a maior plataforma global para que as cidades 
momeçam, gerenciem e registrem seus dados 
ambientais. 

PRÊMIO WELLBEING CITIES 
(2020) 

Entre 15 e 17 de setembro aconteceu, vir-
tualmente, a segunda edição do Wellbeing City 
Award, prêmio promovido pela organização in-
ternacional NewCities, situada em Montreal, Ca-
nadá.

Esse prêmio visa reconhecer as melhores 
iniciativas de gestões para promover o bem-estar 
urbano, destacando também ações que trazem 
resultado em cinco áreas especificas: A vibrant 
urban economy, Nature and biodiversity, Better 
urban health, Prioritizing wellbeing e Cohesive 
communities.

Esse programa reúne o apoio ao planeja-
mento urbano, com o surgimento de empresas 
locais e seu crescimento. O Programa também 
busca cumprir os objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas.

FORTALEZA COMPETITIVA 
CATEGORIA BUILDING A VIDRANT URBAN 
ECONOMY - WELLBEING CITY AWARD 
(2020)

Em 2020, Fortaleza foi selecionada com o 
Programa Fortaleza Cidade Competitiva, entre os 
finalistas na categoria ‘Economia Urbana Vibran-
te’, junto com as cidades de Brno, na República 
Tcheca; Lahore, no Paquistão; e Curitiba, cidade 
vencedora.

Prêmios
Internacionais
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Nosso
Time

IN MEMORIAN
Delson Barros De Almeida
Heleana Maria Pamplona Augusto Gonçalves
José Ribamar Gonçalves Dos Santos
Luiz Fernando Da Cruz Da Cruz Silva
Maria Do Socorro Barros Araújo
Pedro Bruno Amorim
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Nosso
Time

Não se faz cidade sozinho. Ci-
dade é construção coletiva. Cons-
trução minha, sua, do Prefeito, de 
todos os cidadãos e daqueles que 
optaram em suas carreiras por ser-
vir ao público. Por oito anos fomos 
servidores públicos e procuramos, 
dentro do propósito de Transfor-
mar Fortaleza em uma Cidade de 
Oportunidade para Todos e de va-
lores como Rigor Técnico, Compro-
misso, Cooperação, Ética e Inova-
ção. 

Um time que diariamente bus-
cou fazer o seu melhor, um time 
que aprendeu que a busca pelo 
direito a cidade começa em saber 
o que é importante para aqueles 
que fazem nossa cidade. O nosso 
#TEAMSEUMA.

O #TEAMSEUMA mostrou que 
é possível ser eficiente na Admi-
nistração Pública. Fomos 205  tra-
balhando para 2,7 milhões. E isso 
nos orgulha. E muito!

Valeu, #TEAMSEUMA.
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Águeda 
Muniz
Secretária 
Municipal do 
Urbanismo e 
Meio Ambiente de 
Fortaleza (2013-
2020).

Adolfo Viana
Secretário Executivo Municipal do 
Urbanismo e Meio Ambiente de 
Fortaleza (2017-2020).

Eveline Brandão
Secretária Executiva Municipal do 
Urbanismo e Meio Ambiente de 
Fortaleza (2013-2016).

Abrãao Matos Do Nascimento

Adauto Bezerra Lima

Adolfo Cesar Silveira Viana

Adriana Torquato Pedrosa

Adriane Melo Monteiro

Afrania Gadelha Diogenes 

Ageu Da Costa Rodrigues

Agnaldo De Aquino Junior

Águeda Maria Frota Ribeiro

Alan Arrais Sidrião De Alencar

Alanderson De Castro Mangueira

Alberto Luiz Marques Kuroski

Alcir Rosevelt Leadebal

Alexandra Sousa Da Silva

Alexandrina Izabel Sancho Aguiar

Alferes Jose Casimiro Duarte 

Alfran Ferreira De Araújo Junior

Alfredo Carneiro De Miranda Filho

Alice Pinheiro Correa

Aline Barbosa Caetano

Aline Becco Da Silva 

Aline Caetano Zumba Cysne 

Aline Melo Figueiredo Mudo

Aline Soares Lima

Alisson Costa Coutinho

Allan Martins Dos Santos

Amanda Katielly Magalhaes De Medeiros

Amanda Ribeiro Pessoa Serpa

Amélia De Andrade Aragão

Ana Carolina Silveira Pereira

Ana Cecília De Castro Pereira De Melo

Ana Cecília Serpa Braga Vasconcelos

Ana Deborah Nunes França 

Ana Jéssica De Oliveira Batista 

Ana Karine De Oliveira Moreira

Ana Karolina Pessoa Bastos Ximenes

Ana Lúcia Varela De Carvalho

Ana Maria Bezerra Vettorazzi

Ana Maria Maurício Araújo

Ana Maria Santos Bernardo

Ana Melina Alves Milério

Ana Paula Alves

Ana Paula Sales Acacio

Ana Paula Silva Tabosa

Ana Tais Pereira Do Vale

Anco Márcio Azevedo Damasceno

André Batista De Andrade 

André Carvalho Lima

Andre Luiz Goncalves Fontenele Ferreira

Andrea Bezerra Crispim

Andréa Cláudia S. Machado

Andréa Gonçalves Batista

Andréa Moraes Dos Santos Girão

Andrea Nobre Gomes Monte

Andréa Pereira Cavalcante Barreto

Angela Maria Arcanjo Alves Vasconcelos

Angela Maria Arcanjo Vasconcelos

Antonia Elizangela Ximenes Aguiar 

Antonia Priscila Silva Damasceno

Antônio Ademar Ferreira De Souza

Antônio Aroldo Barbosa

Antonio Batista Da Silva

Antônio Clébio Barbosa Pires

Antônio Dilson Gomes

Antônio Eldro Sousa Bastos

Antonio Genilson Teixeira 

Antonio Lucas Gomes Da Silva 

Antonio Paulo Mariano Filho 

Antônio Petrola Neto

Antônio Wigor Florêncio Da Silva

Aparecida Falcao De Andrade

Aquiles Chaves De Melo

Arabella Costa Pinheiro

Ariana Carneiro Vasconcelos

Arthur Nunes Torres De Melo

Astrid Câmara Bezerra 

Ataciso Cavalcante Mota Neto

Augusto Matheus Vieira Sales

Áurea Manuela Alves De Lima

Ávila Maria De Almeida

Cicera Marijo Alencar Ferreira

Cinthia Pinheiro Rodrigues

Ciro Silva Guimarães

Clarissa Fonseca Azevedo De Melo

Claudemir De Almeida Oliveira

Claudia Liege Gomes Bastos

Cláudia Maria Studart Norões Elery

Cláudia Valéria Dias Vieira

Claudiego Matos Almeida

Claudio Felipe Valença Benevides

Cláudio Henrique De Araújo Honorato

Claudio Marcio Fonseca Vilhena

Cleidemar Firmino Da Costa

Clícia Marques Weyne

Crisliane Dias De Sousa

Cristiane Levy Lopes

Cristiane Maria Dias Herculano

Cristiano Coelho De Almeida Oliveira

Nosso Time
A

B

D

C

Belchior Torres Do Nascimento

Benedito Queiroz Dos Santos

Benone Castro Da Silva

Brenda Alves Lima

Brenda Kelly Oliveira Dos Anjos

Brenda Mendes De Sousa Ricarte

Bruna Napoleão Moreno

Bruno Pereira Da Costa 

Bruno Pinheiro Braga

Camila Claudino Leite 

Camila Fernandes Farias

Carla Paloma De Freitas Menezes 

Carla Renata Barbosa Araujo

Carlos Augusto Da Silva Ramos

Carlos Augusto Lopes Freire

Carlos Eduardo De Oliveira Silva 

Carlos Henrique Aguiar Lopes

Carlos Maurício J. De M. Dourado

Carlos Vado Galeno Carneiro

Carolina Carneiro Duarte

Carolina Castelo Guilherme

Caroline Câmara Benevides

Cassia Liliane Alves Cavalcante

Caua Radames De Sousa Alves 

Celiane Maria Campelo Lopes Fernandes

Celina Da Silva Sousa

Celina Vitor De Oliveira

César Augusto Rodrigues De Almeida Filho

Cícera Gonçalves Da Silva

Daniel Delano Silva Teofilo

Daniel Martins Quixadá Timbó

Daniel Melo Machado

Daniele Cristina Vieira Da Silva

Danielle Batista De Souza

Danielle Nascimento Bezerra Da Rocha 

Daniely Almeida Tavares

Danilo Rufino De Araújo

Daritza Albuquerque Bruno De Almeida

Davi Façanha Santana 

Davi Pinheiro Lopes

David Da Silva Pizol

David Lucas Braga Bezerra

Davinana Fernandes Fraga

Debora Andrade De Lima

Debora Maria Gomes Braga Monte

Debora Raquel Freitas Da Silva 

Delson Barros De Almeida

Diego Crisóstomo Carvalho Ferreira

Diego Luiz Diógenes Menezes

Diego Sebast Malaquias Barroso

Diego Silva Salvador

Djalma Correia De Alencar

E

Edilene Sales

Edilmar Carvalho De Lima

Edineuza Maria Da Silva 

Ednardo Ferreira

Eduardo Gurgel Lima

Edvan Da Silva Sampaio

Edwirgem Costa De Souza

Elda Ferreira Jorge Ayres

Elias Valberto Cavalcante De Oliveira

Eliene Maria Oliveira Barbosa

Elisabeth Gomes Da Silva
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F

G

J

H

I

Elizabeth Cardoso Lima

Elizabeth Cardoso Lima 

Elsa Maria Holanda Costa

Elso Pereira De Carvalho Neto

Emily Schmitz Cattani 

Erivanda Da Silva Nogueira

Eslene Sousa Da Silva 

Eudimar Girao Lemos

Euvaldo Bringel Olinda

Eveline Maria Cordeiro Brandão

Evelyn Cavalcante Mourao

Everaldo Costa Reis 

Everardo Camara Marques

Fábio De Paula Rodrigues 

Fabiola Bessa Paulino Aragão

Fátima Maria De Morais Rocha

Felicio Carneiro De Souza

Felipe De Castro Alves Portela

Felipe Fonseca Bastos

Felipe Saraiva Leão Vitoriano

Fernanda De Figueiredo Marques Mattos

Fernanda Frota Barroso

Fernanda Frota Barroso Ramalho

Fernanda Frota Pompeu

Fernanda Lessa  Ribeiro

Fernanda Mesquita Rocha

Fernando Antônio Sales Rocha

Fernando Henrique Reis Fernandes

Firmino Melo Aguiar

Flávio José Bezerra Barbosa

Francisca Dalila Menezes Vasconcelos

Francisca Francelina N. Machado Cunha

Francisca Luizete Lins Nobre

Francisca Silvana Gonçalves Dos Santos 

Francisco Admir Do Nascimento

Francisco André Meneses Da Silva

Francisco Antônio Almeida Dos Santos 

Francisco Antonio Barbosa Bezerra

Francisco Aurelio Chaves Brito

Francisco Carlos Farias Pereira

Francisco Cleilton Brito Costa

Francisco Das Chagas Do V. Sales

Francisco De Assis R. Cavalcante

Francisco Dicelio Souza Feitosa Junior

Francisco Diego Domingues Daniel

Francisco Edmar De Oliveira Junior

Francisco Felipe Fernandes Nobre  

Francisco Galdenizio Silva Moreira

Francisco Gilson Paiva De Oliveira

Francisco Italo Carneiro Da Costa

Francisco José Cardoso Chagas

Francisco José Da Silva Filho

Francisco José Gonçalves Maciel

Francisco José Pires Vieira

Francisco Juceza Teixeira Felipe

Francisco Leandro Batista Da Silva 

Francisco Maurene Tomaz

Francisco Narcelio Cunha Aguiar

Francisco Pereira De Castro 

Francisco Petrônio Da Rocha

Francisco Ronald C. M. Holanda

Francisco Valdo Nobre

Francisco Wilamy Geronimo Da Costa

Francisco Wilson Medeiros

Georgia Magalhâes Albuquerque Aranha 

Geraldo Napoleão Lima Ponte

Germana Maciel Soares Girão 

Germano Barreto Alves Melo

Gilberto Resende Silva

Giovanna Luiza Pinheiro Brito

Giselli Lima Cavalcante 

Gizelia Oliveira Sales

Gizella Melo Gomes

Glauziane Paiva Santos Araújo

Glecyslane Souza Coelho

Gledson De Freitas Lima

Gleyce Santiago Rodrigues Queiroz

Gleycielle Cavalcante Pinheiro

Guilherme Albuquerque V. Nova Maia 

Gutemberg De Souza Silva 

Hamilton De Vasconcelos Façanha

Hebert De Lima Pereira

Helady Maria Cordeiro Barroso

Helainne Oliveira Filgueiras 

Heleana Maria P. A. Gonçalves

Henrique Valdevino Monte 

Hivina Mendes Andrade 

Iaci Batista Correia Carvalho

Iggor Uchoa Torres

Ilka Maria De Aguiar Braid 

Inácio Alves Parente De Carvalho

Inês De Maria Pontes Tavares

Ingred Souza Silva

Ingrid Karoline Lima Carvalho

Ingrid Teixeira Peixoto

Irys Carolyne Barros Campelo

Isabella Matos E Silva

Isabelle Garcia De Lima

Isabelle Monteiro Andrade Araújo

Isabelli Parente Viana

Isabelly Campos Egot

Isadora Melo Araujo

Isidio Nascimento Mascarenhas 

Italo Da Costa Bahia 

Ivan Dias Aguiar De Carvalho

Ivanilson Dos Santos De Siqueira

Ivina Helena Pereira Da Silva

Ivoneide Fontenele Araújo

Jane Mara Albuquerque Aragão

Jane Mary Guimarães Maia

Jania Maria Rodrigues Carvalho

Jarlene Fernandes Costa Garofalo

Jean Carlos Marinho De Oliveira

Jean Michel Correia

Jefferson Andrade Machado De Freitas

Jefferson Lima Dos Santos

Jennifer Salgueiro De Oliveira

Jeremias Pereira De Queiroz

Jéssica Carvalho Petruccio

Jéssica Duarte Gandhi Martinz

Jéssica Girão Lopes

Jéssica Petrucci

Joabe Almeida Vasconcelos 

Joacy Gadelha Cavalcanti

João Batista Bezerra Melo

João Fernando Uchoa Da Silva

João Francisco Saraiva Menezes

João Guilherme De Oliveira Duarte 

João Hado Galeno

João Oliveira De Alencar

João Paulo Galvão Da Silva 

Joaquim Weider Pinheiro

Johnnatha Bessa Queiroz  

Jônatas Gomes Da Silva

Jorge Andre Nunes Verçosa

Jorge Antonio Cardoso De Oliveira

Jorge Luiz Dos Santos

Jorge Pinheiro Lima

Josaphat Nobre Do Nascimento

José Alberto Vieira

José Anchieta Do Amaral

José Antônio Cardoso Paz

Jose Bezerra Neves

José De Ribamar Costa Tavares

Jose Edimar Mendes Abreu Junior

José Edvando Riotinto Mano

José Erivaldo Felix Alves

José Evandro Riotinto Mano

Jose Ferreira De Souza

José Firmiano De Souza Filho

José Flavio Miranda Ferreira

José Gouveia Lima Neto

José Henrique Cavaignac

José Hilton Nascimento Da Silva

José Juranildo Uchoa

José Laércio Rolim De Souza

José Márcio Coelho De Oliveira 

José Mauro Bezerra Dos Santos

Jose Miramar Da Ponte Filho

José Moacir De Carvalho Araújo Jr.

Jose Moreira Da Silva Filho

José Pires De Sousa Filho 

José Raimundo De Lima 

José Ribamar Costa

Jose Roberto Farias De Sousa 

José Santiago Costa 

José Valter Sous Lima

José Wedney Lima E Silva

Josefa Dutra De Sousa 

Josiel Gomes De Araújo

Juliana Almeida Ribeiro

Juliana Alves Segundo

K

M

L

Juliana Feitosa Holanda Queiroz

Juliana Rodrigues Farias

Juliana Silva Pereira

Juliano Dos Santos Oliveira 

Jullio Da Costa Batista Parente 

Karin Pereira Novais Correia

Karin Teixeira Pereira

Karine De Souza Falcão

Karine Leal Costa

Karla Danielly Dos Santos De Souza Rocha

Karoline Sa Teixeira

Karynne Soares Gonzaga

Katiana Da Silva Mesquita 

Katiane Ribeiro Rodrigues

Kelly Silva De Freitas 

Kélvia Canuto Martins De Albuquerque

Lais Brasil Holanda Lopes

Lara Aragao Barroso

Larissa De Miranda Menescal

Larissa Ellen Cruz E Silva

Larissa Maria Fernandes G. Da Costa

Larissa Nobre De Sousa

Larissa Ramos Bezerra

Laura Moura Xavier

Leilane Maria Barros Queiroz

Leirivânia Vieira Tomaz

Leirivânia Vieira Tomaz Oliveira

Leonardo Costa De Vasconcelos

Leonardo Reis Martins

Leonardo Sousa Costa

Leonice Liberato De Sousa

Leydiane Miranda Bezerra

Liana Geisa Conrado Maia

Liana Marques Damasceno De Moraes 

Liduina Cassimiro Fernandes Vieira

Liduina Cordeiro Maia 

Liduina Menezes Melo 

Lilia Maria Ferreira Rodrigues 

Lilian Gloria Xavier De Souza

Livia Guedes Holanda

Lorena Morais De Andrade

Luan Alisson Linhares De Sousa 

Luan De Paula Dos Santos

Luana Rodrigues Da Silva

Lubelia Lima Da Silva

Lucas Adrian De Almeida Bentemuller

Lucas Gonçalves De Lima

Lucas Ximenes

Lucas Ximenes Barbosa

Luciana Barbosa De Freitas

Luciana De Oliveira Freitas

Luciana Furtado Costa Coelho 

Luciana Monteiro Janibeli

Luciana Rodrigues De Paula

Luciano Leite Barbosa Da Frota

Lucilla Maia Santos Rocha

Lucivaldo Monteiro Rodrigues

Luis Orlando Abreu Júnior

Luiz Dilson Pinheiro De Oliveira

Luiz Fernando Da Cruz E Silva

Luiz Ferreira De Araujo

Luiz Gabriel Said Soares De Souza

Luiz Jerônimo Da Rocha

Luiz Orlando Abreu Junior

Luiz Tavares Viana Junior

Luiz Walker França Ferreira

Luiza De Marilac Ximenes Cabral

Lusia Martins Araújo  

Luzia Martins Araujo Militão

Lya Angélica Costa

Mabel De Freitas Rocha

Magda Helena De Araújo Maia

Mailson Aguiar Anselmo

Mairton Moreira De Sousa

Manoel Domingos Cilos

Manoel Herminio R Filho

Manoela Sá Martins Alves

Mansur Daher Elias

Manuelle De Souza Andrade

Mara Jéssica Barros Batista

Marcela Eberius Mendonça 

Marcela Franco Soares

Marcela Napoleão Gouvea Albuquerque

Marcela Parente Sansana

Marcelo Peixoto De Campos

Marcelo Rebouças Da Silva

Márcia Carvalho Abreu

Márcia De Oliveira Morais 

Márcia Tatiane Cavalcante Da Silva

Márcio Adriano Barbosa Bezerra

Márcio Cleuton Da Costa Pereira

Márcio Pinheiro Albuquerque

Marco Antônio De Aguiar Couto

Marcos André Arrais Almeida

Marcos Antonio Pereira De Melo

Marcos Aurelio De Sousa Albuquerque 

Marcos Lopes Feitosa

Marcos Medeiros Dos Santos

Marcos Paulo De Oliveira Sá

Marcus Antônio Castelo Branco

Marcus Tadeu De Freitas Ferreira

Margarida Guimarães Da Silva Costa

Margarida Maria Aguiar Sampaio

Maria Águeda Pontes Caminha Muniz

Maria Anya Martins De Lima

Maria Aparecida Pinheiro De Andrade

Maria Crisnélia Alves Da Silva

Maria Da Conceicao Andrade Da Silva

Maria Da Paz De Sousa

Maria Das Graças Bandeira Campos

Maria Das Graças Fernandes

Maria Das Graças Ferreira Souza 

Maria De Fátima Gomes Morais

Maria De Fátima Paiva

Maria De Lourdes Fiúza Porto C. da Cunha

Maria Do Socorro Lima

Maria Dulcilene Mourão Leite

Maria Edilene Silva Oliveira

Maria Edilmeire Alves Tavares

Maria Eduarda Lima Holanda

Maria Elizabeth Moreira Viana

Maria Elizabeth Moreira Viana 

Maria Elozinha Maciel Gomes

Maria Ester Esmeraldo Bezerra

Maria Eveline Meyer Vasconcelos 

Maria Glaubenir Martins L. De Lelles

Maria Iara Da Silva Coelho

Maria Inês Viviana De La Quintana B. Bandeira

Maria Isabel De Barros De Mamede

Maria Isabel De Sousa Vieira

Maria Ivone Marques Falcão

Maria Juliana Borges Leite

Maria Juracy Neves Duarte

Maria Lucivania Da Silva Soares

Maria Luíza Távora De Holanda Viana

Maria Neila Gadelha

Maria Raquel Do Vale Lima

Maria Simone Rocha Camara

Maria Socorro B. Araújo

Maria Socorro Lima

Maria Stella De A. Xerez Monteiro Mota

Maria Waldilene Costa Ramos Santana

Mariana Araujo Mendes

Mariana Lima Castelo Branco

Mariano Nogueira De Sousa

Mariatereza Bezerra Farias Sales

Marilia Ferreira Lima Gadelha

Marilia Gouveia Ferreira Lima

Marília Monteiro Noleto De Albuquerque

Marilia Passos Apoliano Gomes

Marina Cavalcante Hissa

Marina Goncalves Feitosa Carvalho

Marina Rocha De Sousa

Marineuma Mota Dos Santos

Marisa Lima Mota

Marta Maria Matos Duarte

Maryvone Moura Gomes 

Matheus Schuch Bandeira De Mello

Maurício Pereira De Matos

Maycon Douglas Campos Marques

Mayra Praciano Pinho

Mazilene De Oliveira Guilhermino

Melissa Marques Pinheiro

Mercia Maria Albuquerque Gomes

Mercia Maria P. Albuquerque

Michella Albuquerque Lima Soares

Michelle Aparecida Castelo Pinheiro

Miguel Dumar Magalhaes 

Milena Alves Tavora Pereira 

Mirela  Moreira Montenegro

Mirella Bezerra Maia

Moises Charles Moreira Dos Santos 

Moises De Souza Ribeiro

Moises Kedson Abreu Da Silva

Mônica Maria Costa Holanda

Jackeline Kelen Oliveira Rodrigues

Jair Roberto Teixeira Camara

Jairo Alves Diniz Neto

Jairo Gomes Da Silva  

Janaína Maria Francelino Santos

Janaína Melo Oliveira De Paula

N
Nara Gabriela De M. Peixoto

Narcélia Cunha Aguiar

Narjara De Alencar Araripe Magalhães

Natália Nogueira Rocha

Natalia Silva Matos

Natanael Almeida Silva



170 171SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA GESTÃO 2013 - 2020

Q

R

T

S

V

O

P

Nathalia Oliveira Cruz Bugni 

Nayana Moura Da Rocha 

Nayara De Almeida Freitas

Nazaré Sousa Da Silva 

Newton Farias De Albuquerque

Nicholas Dos Santos Chaves

Norma Maria Nogueira Do Amaral Marajó

Onecino Mesquita Dos Santos

Orleans Dutra Cunha

Pamela Pimentel Paula

Patrick Jansen Diniz Parente

Patrick Rene Henrique Granjeiro

Paula Frassinetti Correia Maia Nunes

Paula Juliana Da Silveira

Paula Mescya Da Silva Mota

Paulianderson Lima Da Silva

Paulo Alberto Da Silva 

Paulo Barreto Lucena Sobrinho

Paulo Barreto Novais

Paulo Cesar Carneiro Monteiro

Paulo César De Souza Moraes

Paulo César Xavier De Abreu

Paulo Roberto Vieira

Paulo Sérgio Cid Pereira

Pedro Assis De Sousa Filho

Pedro Atualpa De Sales

Pedro Raimundo De Oliveira Neto

Persida Priscila Souza Da Silva

Phelipe Mendes Dos Santos

Porcina Dias Montenegro

Prisco Bezerra Júnior

Quezia Maia Viana

Robledo Valente Duarte 

Rocassiana Alves Carlos Pontes 

Rojestiane Ferreira Nobre

Rômulo De Oliveira Melo

Rosa Maria Lima Tavares

Rosana Coelho Raposo Gomes

Rosana Do Socorro Alves Da Luz

Rosana Teresa Felipe Bezerra

Rosangela De Albuquerque E Silva

Rosangela Fernandes Rabelo 

Rosemeri Dantas Gomes

Rosendo Sampaio De Oliveira Neto

Rosineide Pereira Lima

Ruth Soares Oliveira Dos Santos

Ryan Abreu De Sousa

Samantha Moura Miyazaki

Samia De Aquino Lima

Samuel Albuquerque Rodrigues Neto

Sandra Maria Pessoa

Sandra Neusa Maciel Dos Anjos

Sarah Benvinda Castro Figueiredo

Sarah Sucupira Gregorio De Castro

Sebastiao Paiva Sobrinho

Sérgio Luís Alves Martins

Sergio Roberto Ferreira C. Junior

Silvia Germana Luz Maciel

Silvia Sobreira Maia

Simone Menezes Mendes

Solange Leite Feitosa

Sonia Maria Sales Sousa

Soraya Magalhães Pessoa

Stella Cavalcante

Tiberio Fabio B Furtado

Ticiana Costa Rodrigues

Ticiana Gadelha Ponte

Valdelice Batista De Castro

Valdelício De Souza Pontes

Valdivino Lopes Trindade

Vanessa Luane

Vanessa Xavier Bezerra

Vera Lúcia Feijão

Veridiana Da Silva Barros Alvino

Verônica Bezerra Machado

Vicente Menezes Carannante

Victor Braid Carannante

Victor Hugo Freire Mendes

Victoria Ellen Dos Santos Lemos

Virgínia Carvalho Frota 

Virginia Hatsue Claudio Sawaki

Viviane Leite Dasmasceno

Vivyanne Nogueira Bezerra Ribeiro

Walde Oliveira Filho

Waldemberg Oliveira De Lima

Walmir Verissimo De Lima

Walter Lira De Albuquerque

Wanda Bastos De Mesquita

Washington Luiz Moreira Moreno

Washington Nogueira Feitosa

Washington Rodrigues De Pontes

Weslenya Maria Cardoso

William Nixon Brasil Araújo

Wilson Da Silva Pereira

W

Y
Yana Beltrao Fernandes

Yane Gomes Alves

Rachel De Alencar Felismino

Rafael Cavalcante Marques

Rafael Fialho De Oliveira

Rafael Nobrega Bezerra Tomaz

Rafael Queiroz Ferreira

Rafael Rosa Xavier

Rafaela Alves Brito

Raimundo Alves Filho

Raimundo Izomar Da Penha

Raphael Paula Pessoa  Frota Neves

Raquel De Alencar Felismino

Raul De Castro Cardoso Junior

Regina Célia Sousa Silva

Regina Lúcia Nepomuceno Costa E Silva

Regis Lincol Nogueira De Almeida

Rejane Maria Garcez Noronha

Renata Veras Muniz Farias

Renato Pereira Braga

Ricardo César Souza Dos Prazeres

Roberta Emilly Ferreira Da Silva

Roberta Raiane Diniz Lima

Roberto Sá Antunes Craveiro

Tais Cavalcante Da Silva 

Tais De Andrade Mont Alverne

Talles Luan Vieira Sampaio

Tâmara Freitas Aragão Lopes

Tamires Pessoa Dutra

Tânia Maria Maciel Jorge De Sousa

Tarsis Antonio Moreira Marques

Tássia Gomes Dias 

Tayene Oliveira Parente 

Teodora Ximenes Da Silveira

Tereza Cristina Carvalho Mota Silva

Tereza Lumena Brasil

Terezinha Rodrigues Da Silva

Tess De Almeida Albuquerque

Thais  Camâra Tavares 

Thais Batista Midauar

Thais Callou 

Thais Camara Tavares 

Thais De Alencar Candido

Thaís Fontenelle Siqueira

Thales Emanuel Fontenele Araújo

Thatiana Freitas Morais Vieira

Thatyanne Abrantes De Aragão Mendes

Themis Campos Fontenele

Tiago Almeida Moreira

Tiago Argentino Da Silva

Tiago Barreira Maranhão
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CARLOS HENRIQUE 
AGUIAR
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Nossos
Parceiros

ÓRGÃOS MUNICIPAIS
AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA 
– AGEFIS

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CI-
DADANIA – AMC

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE 
FORTALEZA – CLFOR

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO - CGM

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO -  IPAHN

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DE-
FESA SOCIAL - SSPDS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO – SDE

SECRETARIA DE FINANÇAS – SEFIN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO – SEPOG

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS – SCSP

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE 
FORTALEZA - SECULTFOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU-
RA – SEINF

SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAL 

OUTROS PARCEIROS 
INSTITUCIONAIS
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO 
CEARÁ – ADECE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE 
ARQUITETURA – ASBEA CE

ASSOCIAÇÃO DELMIRO GOUVEIA/PULMÃO VER-
DE DO SIQUEIRA

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE AMÉRICAS 
LATINA – CAF;

BANCO MUNDIAL – BIRD;

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONS-
TRUÇÃO – CBIC; 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CMFOR

CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO – UNI7

CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU - UNIATENEU

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS - UNICHRIS-
TUS

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ - 
ESTÁCIO FIC

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAME-
TRO

CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - 
UNIASSELVI

PARCEIROS DAS 
OPERAÇÕES URBANAS
ATACADÃO S.A.

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONSTRUTORA COLMEIA S/A

CONSTRUTORA COLMEIA S/A

FCM COMERCIAL LTDA 

MD CE NOVA ALDEOTA EMPREENDIMENTOS 
LTDA

MD CE NOVA ALDEOTA EMPREENDIMENTOS 
LTDA

NORDESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES S.A – NORPAR

NORDESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES S.A – NORPAR

RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A

ROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS S.A.

SOCIEDADE JOCKEY CLUBE CEARENSE

SOCIEDADE JOCKEY CLUBE CEARENSE

ADOTANTES DE PRAÇAS 
ADRIANA DA SILVA MARTINS DOS SANTOS 

AGESE - ASSOC GRUPO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
DA AEROLANDIA 

AGRIPINO CORREA NETO

ALANDERSON DE CASTRO MANGUEIRA

ALEANDRO PACHECO

ALEXANDRE BARBOSA ASSUNÇÃO

ANA JULIA ROCHA AQUINO

ANA LUIZA / M. DA CONCEIÇÃO/ DIOMAR NONA-
TO

ANA MARCIA MOREIRA SALES PESSOA

ANDRE NESTOR DO NASCIMENTO - ME 

ANDREZA LOPES MORAIS

ANTÔNIA SANTIAGO E MARIA ALBUQUERQUE V

ANTONIEL ALVES BEZERRA 

ANTONIO AUGUSTO FERREIRA

ANTONIO DANIEL CARMO DA COSTA

ANTONIO ELIVANI DE ARAUJO

ANTONIO JOSE DE ARAUJO SOUZA

ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO NETO 

ANTONIO ROSEMBERG SILVEIRA DE PAULO

ASIS - AÇÃO SOLIDÁRIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CIDADE 2000

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EBENEZER VIDA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO MI-
RANTE DE SANTA TEREZINHA - AMAMST

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAÇA FRANCISCO 
RODRIGUES SANCHO

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS FAZENDÁRIOS 
ESTADUAIS DO CEARÁ - AAFEC

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES SUMARÉ

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DA PRAÇA 
BARÃO DE AQUIRAZ

ASSOCIAÇÃO NOVA FACHA TRICOLAR

ASSOCIAMIGOS

BENEDITA PEREIRA DE CARVALHO 

BSPAR

C ROLIM

CAGECE

CAGECE

CARLOS ALBERTO ABREU DA SILVA

CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE

CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE LIMA

CARLOS RUIMAR PINHEIRO

CASA PIO

CATEDRAL HOTEL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CDL DE FORTALEZA

CEARÁ SHOW ESPETÁCULOS LTDA - ME

CELIA MARIA BEZERRA DE MENEZES DOS SAN-
TOS

CENTRO DE EDUCAÇÃO VITAL DIDONET

CHARLÂNDIA CABRAL

CÍCERO ELBER SANTANA MACEDO

CICERO SOARES MALTA

COLÉGIO LUCE 

COLEGIO SANTA HELENA 

COLLISION CENTERS SERVIÇOS AUTO EIRELI

CONSTRUTORA MARQUISE

CONSTRUTORA MOTA MACHADO 

CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR

CRCCE

CRISTIANE DOS ANJOS E ANA CLÁUDIA MARTINS 

DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES

DARLANO DIDIMO MACEDO DE SOUSA - ME

DELTA’S SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E HOTELA-
RIA LTDA - ME

DIAGONAL ENGENHARIA 

DIOGENES ANDRADE MADEIRA

EDIGLEYDSON BEZERRA MENDES

EDMILSON BEZERRA CASSEMIRO

EDSON NERI DE AGUIAR

ELIENE ALMEIDA DE CASTRO

ELINE GOMES LIMA

ENTRE AMIGOS ESPETNHOS

ERCÍLIO LIMA, MARTA DA SILVA E UMJIR

EVANDRO VENANCIO DA SILVA

FÁBIO JUNIOR NOGUEIRA DA SILVA

FAECE - UNIP

FCO. DE DIEGO DA SILVA TORRES 

FERNANDO ANTÔNIO TORRES SOMBRA 

FRANCISCO ALBERTO C LEITE

FRANCISCO AURICELIO RIBEIRO

FRANCISCO ERANDIR FEITOSA

FRANCISCO LUCIVALDO DA SILVA

FRANCISCO NEVES

FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA

FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES DE MENEZES

FRANCO DIVERSÕES

FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA

GERMANO RODRIGO DE OLIVEIRA

GILSON CARLOS MIRANDA DE SOUZA

GLANECILDA ANTONIA DE MELO

GLÓRIA MARIA FERREIRA, ROSA ADRYANA ZARANZA, 
ANDREIA OLIVEIRA, M. HELRINIZA, SELESTE DA SILVA, 
LILIAN DA SILVA E TL AR CONDICIONADO AUTOMOTI-
VO

GRUPO JUJA (GILMA)

HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA

HOSPITAL ODONTOLOGICO DR. JORIO DA ESCOSSIA 
LTDA

IAX IMOBILIÁRIA LTDA EPP

IBANÊS PIRES DE SOUZA

IDIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA

INSTITUTO POVO DO MAR - IPOM 

ISRAEL DOS SANTOS ELOI

JAIME FERREIRA LIMA JUNIOR 

JERFFSON DE BRITO ALVES

JOANA DARC GARCIA DE OLIVEIRA

JOAO CARLOS NOGUEIRA LEMOS

JOÃO CLEISON FERREIRA DOS SANTOS

JOÃO CLEITON 

JOÃO GILBERTO OLIVEIRA

JOÃO MAURIZIO DA SILVA

JORGE SOUSA DOS SANTOS

JOSÉ CÂNDIDO BESERRA

JOSÉ DOS SANTOS 

JOSÉ GOMES ARAÚJO

JOSÉ MARIA RIBEIRO JUNIOR 

JOSE MENDES FILHO

J. MUCIO MARTINS E EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA

JOSÉ NILO DA SILVA JUNIOR 

J. WALDO PINTO DA SILVA / ANDRÉ MATOS 

JOSELITA VAZ FERREIRA

JR SUPERMERCADO LTDA - ME 

JULIANA COSTA DA SILVA

KLEBERTON COSTA DA SILVA

LEANDRO DE LIMA PINHEIRO 01502010331

LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA

LIGA ESPORTIVA ARTE E CULTURAL BENEFI-
CIENTE - LEACB

LIVIA OLIVEIRA MESQUITA

LUCIENE MARTINS DA SILVA

LUCIMAR VIEIRA MARTINS

LÚCIO MARTINS DE OLIVEIRA

MARIA DALVA BARBOSA MONTEIRO

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO

M. FERREIRA E ALEXANDRE NOGUEIRA 

MARIA NEUZA MONTEIRO

MARIA VALDENICE PINTO LIMA

MARIA VANIZIA BARBOSA

MARIA VERA LÚCIA LOPES DA SILVA

MARÍLIA FREIRE PAIVA

MARYLENE NOGUEIRA MARQUES

MICHAEL GANDHI MONTEIRO DOS SANTOS

MICHEL LINS CAVALCANTE

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A  

NATÁLIA BEATRIZ SILVA SIQUEIRA

OSMAR LIMA E SILVA NETO

OSVALDO REINALDO DO NASCIMENTO 

OTICAS VISÃO

OZIRAM GONZAGA DE OLIVEIRA

PAULO RUBENS

PAULO SERGIO

PAULO SÉRGIO GUIMARÃES DAMASCENO

PLAUTO EDSON

POPEYE LANCHES E J. CLAUDIO MESQUITA 

PORTO FREIRE ENGENHARIA

RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA

RAIMUNDO JOSELINO FREIRE LEMOS

ROBERTO RIOS NOGUEIRA

RONALDO FREIRE DE SOUSA REIS

ROSA PINHEIRO PEIXOTO

ROSANE MARY REBOUÇAS DE PONTES

SANGATI BERGA S.A

SB EVENTOS LTDA

SHOPPING BENFICA

SIDNEY DE CARVALHO LUZ

SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

SUELI PONTES DE CARVALHO

SUPERMERCADO BOM VIZINHO - PINHEIRO 

SUPERMERCADO R B MAGALHÃES  LTDA - 
MERCADINHO SANTA RITA DO PASSARÉ

TARANTULAS GRILL

UNIÃO DO POVO DE SANTA EDWIGES

UNIMED DO CEARÁ

VALDILENE FERNANDES ELIAS

VERDES MARES 

VIA SUL CONDOMÍNIO 

VIEIRA E VIEIRA LANCHONETE LTDA

VILA CRECHE ESCOLA E ESPAÇO CULTURAL LTDA

VINICIUS FREITAS FIRMINO

WAGNER FERREIRA MENDES

WANDER CLEYTON DE ALENCAR 

WELLINGTON MENDES L. DA SILVA
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SR. TEODORO SILVA SANTOS

Nosso 
Líder

Fomos convidados para a viagem 
mais incrível de nossas vidas. 
Sua liderança, capacidade de in-
tegração e anseio pela inovação, 
fizeram com que nós, do #team-
seuma, trabalhássemos incansa-
velmente na busca da Fortaleza 

de Oportunidades para todos.

A Fortaleza libertária precisa 
ser cada vez mais inovadora 
para realmente gerar oportu-
nidades de trabalho, moradia, 
entretenimento. Precisamos 
ser menos desiguais.Precisa-
mos unir esforços para que 
nossa cidade seja competitiva, 
produtiva, criativa, sustentá-
vel, justa e democrática. Uma 
verdadeira cidade de oportu-

nidades para todos!

Nosso
Futuro

Dia de pais e filhos na Seuma.
Todos os janeiros e julhos.
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