
 

LEIS MUNICIPAIS DE 

63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81 

LEIS EMENTA 

Lei n° 267/63 Autoriza a venda de um motor G.M. e um gerador contínuo. 

Lei n° 268/63 Abre crédito especial. 

Lei n° 269/63 Autoriza a abertura de crédito especial da quantia de 
1.566.467,10. 

Lei n° 270/63 Autoriza o aluguel dos 7 pontos comerciais e os 4 portões 
do novo Mercado Público. 

Lei nº 271/63 Abre crédito especial. 

Lei nº 272/63 Abre crédito especial. 

Lei n° 273/63 Abre crédito especial. 

Lei n° 274/63 Permite o recebimento sem multa, da 1ª prestação do 
“Imposto Predial”, até 30 do corrente mês, e da “Dívida 
Ativa” do Município, até 30 de junho do exercício em curso. 
 

Lei n° 276/63 Autoriza a abertura de crédito especial de 
Cr.$15.000,00(quinze mil cruzeiros). 

Lei n° 277/63 Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento 
vigente, na quantia de Cr.$ 980.000,00(novecentos e oitenta 
mil cruzeiros). 

Lei n° 278/63 Autoriza o Prefeito a subscrever ações do Banco do Estado 
do Ceará e a abrir o crédito especial que indica. 

Lei n° 279/63 Autoriza a abertura de créditos suplementares. 

Lei nº 280/63 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$287.000,00 
(duzentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para o fim que 
indica. 

Lei n° 281/63  Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$ 
122.400,00(cento e vinte e dois mil quatrocentos cruzeiros) 
para os fins que indica. 

Lei n° 282/63 Substitui a denominação da rua Floriano Peixoto para “Dr. 
Tibúrcio Soares”.   

Lei n° 283/63 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$25.000,00 
para auxilio a Casa de abrigar doentes, de Acopiara.  

Lei n° 284/63 Dispõe sobre a Planificação Municipal e dá outras 
providências. 

Lei n° 285/63 Dá a denominação da Capela de São Francisco 

Lei n° 286/63 Autoriza o Prefeito a adquirir um terreno para a instalação 
de uma Estação Experimental da Cultura do Algodão neste 
Município, a abrir o crédito que indica.  

Lei n° 288/63 Autoriza a abertura do crédito especial de 



Cr.$150.00,00(cento e cinquenta mil cruzeiros), destinado à 
construção de uma Capela no lugar Serra Nova deste 
Município. 

Lei nº 289/63  Autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr.$30.000,00(trinta mil cruzeiros) destinado a ajudar na 
reconstrução de um pequeno açude no lugar Riacho Escuro, 
deste Município.  

Lei n° 290/63 Eleva impostos e taxas constantes das tabelas explicativas 
do orçamento em vigor. 

Lei n° 292/63 Outorga o Título d e cidadão Acopiarense, ao Senhor Jaime 
Matias da Silva. 

Lei n° 292. A/63 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$500.000,00 
destinado à construção de meios-fios e calçamentos.                                          

Lei nº 293./63 Outorga o Título de cidadão Acopiarense, ao Senhor 
Ildefonso Pereira de Sousa. 

Lei nº 293. A/63 Autoriza a instalação de postos telefônicos. 

Lei n° 294/63 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$60.000,00( 
sessenta mil cruzeiros), destinado à reconstrução do 
Cemitério de Bom- Sucesso de Trussu. 

Lei n° 295/63 Autoriza o Poder Executivo a substituir o nome da Praça da 
Bandeira, nesta cidade, para Praça “Celso Castro”. 

Lei n° 296/63 “Autoriza o Poder Executivo a substituir o nome de parte da 
Rua Santos Dumont, nesta cidade, para Rua Cazuzinha 
Marques”. 

Lei n° 297/63 Autoriza o Poder Executivo a conceder i Título de Cidadão 
Acopiarense, ao Deputado Federal Adahil Barreto 
Cavalcante. 

Lei n°297. A/63 Eleva os Subsídios dos Vereadores e Subsídios do Prefeito 
e Vice-prefeito, a partir de janeiro de 1964. 

Lei n° 298/63 Reestrutura o quadro único do funcionalismo municipal, 
concede aumento de vencimento e dá outras providências. 

Lei n° 299/63 Autoriza a abertura de crédito especial para a amortização 
do principal e juros correspondentes ao corrente exercício, 
do contrato de Cr.$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 
mil cruzeiros), do empréstimo para a aquisição de ações da 
Companhia de Eletricidade do Cariri (CEICA).  

Lei n° 300/63 Cria o cargo de Fiscal Cobrador de Impostos. 

Lei n° 301/63 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$ 100.000,00 ( 
cem mil cruzeiros), destinado a auxiliar a construção do 
prédio do Centro Social Paroquial. 

 Lei n° 302/63 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$27.300,00( 
vinte e sete mil e trezentos cruzeiros), para os fins que 
indica. 

Lei nº 303/63 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$20.000,00( 
vinte mil cruzeiros), destinado ao fim que indica. 

Lei n° 304/63 Autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr.$20.000,00(vinte mil cruzeiros), destinado ao fim que 
indica. 

Lei n° 305/63 Autoriza a concessão de auxílio aos humanistas do Ginásio 



Monsenhor Coelho. 

Lei n° 306/63 Autoriza o Prefeito Municipal a filiar o Município ao Instituto 
Brasileiro de administração Municipal e dá outras 
providências. 

Lei n° 307/63 Cria no Quadro de Funcionários da Prefeitura, o cargo de 
Datilógrafo padrão “M”. 

 Lei n° 308/63 Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o contrato realizado 
em 27-8-63, entre a Prefeitura Municipal e o Banco do 
Nordeste do Brasil, S/A. 

Lei n° 309/63 Autoriza o Poder Executivo Municipal a vende, ou permutar 
o motor do serviço de luz, postes, fios e outros materiais 
utilizados no mesmo serviço. 

Lei n° 310/64 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir o crédito 
especial de Cr.$... 60.000,00(sessenta mil cruzeiros), 
destinado à manutenção da Casa de Abrigar Doentes, 
durante o corrente ano. 

Lei n° 311/64 Autoriza o Poder Executivo Municipal encampar ações da 
Companhia de Eletricidade do Cariri (CELGA), no total de 
58, que não foram integralizadas pelos responsáveis, e dá 
outras providências. 

Lei n° 312/64 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a suplementar 
dotação do orçamento vigente. 

Lei n° 313/64 Autoriza o Poder Executivo Municipal a demolir o prédio da 
Prefeitura Municipal e construir uma praça no mesmo local, 
e dá outras providências. 

Lei n° 314/64 Revigora créditos especiais. 

Lei n° 315/64 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$2.259.376,20, 
destinado à cobertura de despesas do exercício de 1963. 

Lei n° 316/64 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$600.000,00( 
seiscentos mil cruzeiros) para os fins que indica. 

Lei n° 317/64 Autoriza o Prefeito Municipal a celebrar convênio com o 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem(DAER) 
e a Superintendência do Desenvolvimento Econômico e 
Cultural (SUDEC) para construção da estrada Acopiara-
Catarina, via Trussu. 

Lei n° 318/64 Autoriza o Prefeito Municipal a celebrar convênio com o 
Governo do Estado, visando à arrecadação de tributos 
municipais, e dá outras providências. 

Lei n° 319/64 Reestrutura a Tabela “D”, da Receita Orçamentária vigente- 
Imposto sobre Indústrias e Profissões, instituindo-se a 
alíquota única de 1 ½ % (um e meio por cento). 

Lei n° 320/64 Autoriza abertura de crédito especial, para os fins que 
indica. 

Lei n° 321/64 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a substituir o nome da 
rua Justiniano de Serpa, nesta cidade, para “Rua  Pe. 
Leopoldo Rolim”.  

Lei n° 322/64 Autoriza o Poder Executivo Municipal e substituir a 
denominação da Travessa Benjamin Constant, nesta 
cidade, para Cel. José Francisco. 

Lei nº 323/64 Substitui a denominação da rua “Clovis Beviláqua”, para 



“Manoel José”. 

Lei n° 324/64 Autoriza o desconto de 20% (vinte por cento), sobre o total 
do imposto a ser arrecadado pela Coletoria Estadual local, 
de acordo com a cláusula segunda do Convênio assinado 
entre este Município e o Estado. 

Lei n° 325/64 Autoriza a abertura do crédito especial na importância de 
Cr.$45.390,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa 
cruzeiros), para o fim que indica. 

Lei n° 326/64 Outorga o Título de cidadão acopiarense, ao Revmo. Pe . 
Crisares Sampaio Couto. 

Lei n° 327/64 Outorga o Título de Cidadão Acopiarense, ao Sr. Miguel 
Galdino de Oliveira. 

Lei nº 328/64 Dispensa as multas dos Impostos Territorial Rural e Predial 
até 31 de outubro de 1964. 

Lei n° 330/64 Autoriza a abertura do crédito especial de C$ 160.800,00 
para o fim que indica. 

Lei nº 331/64 Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento 
vigente. 

Lei n° 332/64 Autoriza o Poder Executivo a dispender até (C$ 25.000,00 
por mês, com o custeio de moradia do Dr. Juiz de Direito da 
Comarca e com o cartório Eleitoral, até (C$10.000,00). 

Lei n° 333/64 Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento 
vigente. 

Lei n° 334/64 Orça a Receita e fixa a Despesas para o exercício financeiro 
de 1965. 

Lei n° 335/64 Autoriza a abertura do crédito especial na importância de 
Cr.$3.000.000,00(três milhões de cruzeiros), destinado à 
construção e reconstrução de praças e instalações de um 
Parque Infantil. 

Lei n°336/64 Autoriza a abertura do crédito especial para amortização do 
principal e juros correspondentes ao exercício em curso, do 
empréstimo de Cr.$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 
mil cruzeiros), contratado com o Banco do Nordeste do 
Brasil, S.A., para aquisição de ações da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO CARIRI (CEICA).  

Lei n° 337/64 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$ 8.600.000,00 
(oito milhões e seiscentos mil cruzeiros), para a construção, 
recuperação e equipamento da rede escolar municipal. 

Lei n° 338/64 Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento 
vigente. 

Lei n° 340/64 Autoriza a abertura de crédito especial. 

Lei n° 341/64 Revigora créditos especiais. 

Lei n° 342/64 Autoriza a abertura de crédito especial. 

Lei n° 343/64 Autoriza a abertura de crédito especial. 

Lei n° 344/65 Autoriza o recebimento sem multa até 31 de maio, do 
IMPOSTO PREDIAL. 

Lei n° 345/65 Autoriza o Poder Executivo a conceder o auxílio de 
Cr.$50.000(cinquenta mil cruzeiros), para a realização do III 
Congresso de Jornalistas do Interior, a realizar-se na vizinha 



cidade de Iguatu, de 25 a 29 de junho próximo, e dá outras 
providências. 

Lei n° 346/65 Reestrutura o Quadro Único do funcionalismo municipal, 
concede aumento de vencimento e dá outras providências. 

Lei n° 347/65 Autoriza a abertura de crédito especial para os fins que 
indica. 

Lei n° 348/65 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$5.000.000( 
cinco milhões de cruzeiros), para despesas para as quais 
não existia dotação orçamentária. 

Lei n° 349/65 Eleva os Subsídios dos Vereadores, Prefeito e Vice- 
Prefeito, a partir de Janeiro de 1965. 

Lei n° 350/65 Cria os cargos de Zelador e de Vigia das Praças Monsenhor 
Coelho, Celso e São Sebastião. 

Lei nº 351/65 Eleva a pensão concedida pela lei n° 115, 16 de maio de 
1956, à viúva do Ex- Secretário Orlando Cidrão, e autoriza a 
suplementação de verba destinada à mesma. 

Lei n° 352/65 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$ 250.000( 
duzentos e cinquenta mil cruzeiros), destinado à subvenção 
para ajuda à Casa de Abrigar Doentes. 

Lei n° 353/65 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$64.500( 
sessenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros), para os fins 
que indica. 

Lei n° 354/65 Revigora saldo de crédito especial. 

Lei n° 355/65 Reestrutura em parte, Tabelas Explicativas do orçamento 
vigente. 

Lei n° 356/65 Cria o cargo de Fiscal padrão M, para o serviço telefônico 
de Trussu. 

Lei n° 357/65 Concede pensão mensal de Cr.$ 30.000 (trinta mil 
cruzeiros), ao Sr. Celso de Oliveira Castro, ex-prefeito deste 
município. 

Lei n° 358/65 Eleva para Cr.$100.000, a Subvenção da Associação 
Comercial de Acopiara. 

Lei n° 359/65 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$2.183.790 
(dois milhões, cento e oitenta e três mil, setecentos e 
noventa cruzeiros),destinado ao pagamento do funcionário 
Antônio Moreira de Oliveira, por força de sua reintegração 
no serviço municipal, gratificação adicional por tempo de 
serviço ao mesmo funcionário e à Secretária Maria Divina 
Silva. 

Lei n° 360/65 Cria o cargo de Motorista e Arrecadador de Impostos de 
Luz, para Santo Antônio. 

Lei n° 361/65 Considera de Utilidade Pública, as entidades- 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 
ACOPIARA MANTENEDORA DA ESCOLA PROFISSIONAL 
ADAIL BARRETO e a  MATERNIDADE JÚLIA BARRETO. 

Lei n° 362/65 Cria uma escola municipal. 

Lei n° 363/65 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$100.000(cem 
mil cruzeiros) para o fim que indica. 

Lei n° 364/65 Isenta de pagamento de impostos e taxas os bens, serviços 



e atividades da Agência do Banco do Brasil, S/A, a ser 
Agência do Banco do Brasil, S/A, a ser instalada nesta 
cidade. 

Lei n° 365/65 Dá a uma rua desta cidade, a denominação de “RUA JOSÉ 
PAULINO DE CARVALHO”. 

Lei n° 366/65 Autoriza o suplemento de crédito aberto para manutenção 
da Casa de Abrigar Doentes. 

Lei n° 368/65 Substitui o nome da Praça General Tibúrcio por Praça 
FRANSISCO GUILHERME.  

Lei n° 369/65 Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar ou vender 
material elétrico- fios recebidos do ministério das minas e 
Energia. 

Lei n° 370/65 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$10.000.000, 
para os fins que indica. 

Lei n° 371/65 Cria 20 cadeiras de ensino primário. 

Lei n° 372/65 Autoriza o Poder Executivo a dispender até Cr.$40.000 por 
mês, com o custeio de moradia de Dr. Juiz de Direito da 
Comarca. 

Lei n° 373/65 Dispõe sobre a construção de prédio destinado à Prefeitura, 
Câmara Municipal, Fórum e Delegacia de Polícia. 

Lei n° 374/65 Cria o cargo de Diretora de Grupo Escolar Municipal. 

Lei n° 375/65 Autoriza a abertura de crédito especial na importância de 
Cr.$15.000.000 para os fins que indica. 

Lei n° 376/65 Autoriza a construção de um salão escalar no lugar Paus 
Brancos, e dá outras providências. 

Lei n° 377/65 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$300.000 para 
o fim que indica. 

Lei n° 378/65 Dá a uma rua da cidade, a denominação de “RUA 
ARISTIDES BERNARDES”. 

Lei n° 379/65 Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que indica. 

Lei n° 380/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$20.000.000 
(vinte milhões de cruzeiros), para os fins que indica. 

Lei n° 381/66 Autoriza o Poder Executivo a despender até Cr.$60.000 por 
mês, com o custeio de moradia do Dr. Juiz de Direito da 
Comarca. 

Lei n° 382/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$160.000( 
cento e sessenta mil cruzeiros), para o fim que indica. 

Lei n° 384/66 
 

Autoriza a abertura de crédito especial na importância de 
Cr.$356.400 ( trezentos e cinquenta e seis mil e 
quatrocentos cruzeiros) destinado ao pagamento de 
gratificação adicional por tempo de serviço, ao funcionário 
Raimundo de Sousa.  

Lei n° 385/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$3.758.014 ( 
três milhões setecentos e cinquenta e oito mil e quatorze 
cruzeiros), destinado ao pagamento da Quota de 
Previdência devida pelo Município e a despesas com o 
serviço de cadastramento rural. 

Lei n° 386/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$3.522.572, 
para processamento de despesas do exercício de 1965. 



Lei n° 387/66 Regula o exercício das funções de Fiscal dos Logradouros, 
criando o respectivo cargo, e dá outras providências. 

Lei n° 388/66 Autoriza a abertura do crédito especial d Cr.$8.000.000 (oito 
milhões de cruzeiros), destinado a aquisição e recuperação 
de conjuntos geradores para os distritos de São Paulo, 
Trussu e Isidoro, e despesas de instalação dos mesmos. 

Lei n° 389/66 Aposenta por invalidez, a Professora Municipal- Raimunda 
Pinheiro da Silva, e dá outras providências. 

Lei n° 390/66  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir o crédito 
especial de Cr.$80.000(oitenta mil cruzeiros), destinado ao 
pagamento da anuidade do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, correspondente ao exercício de 
1965.  

Lei n° 391/66 Eleva a subvenção destinada ao Hospital Psiquiátrico, e dá 
outras providências.  

Lei n° 392/66 Dá o nome de “JOSÉ PEREIRA”, à rua que parte em 
direção Sul e Norte na qual se acha construída a casa de 
residência do Sr. Henrique Ferreira. 

Lei n° 393/66 Dá a denominação de “Cel. Manoel Vieira”, ao Campo de 
Aviação. 

Lei n° 394/66 Dá o nome de PAULINO FELIX, à rua que partindo de 
terreno vizinho ao prédio da Associação Comercial, vai em 
direção NORTE.  

Lei n° 395/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$1.511.500 
(um milhão, quinhentos e onze mil e quinhentos cruzeiros), 
para fins que indica. 

Lei n° 396/66 Concede gratificação mensal de Cr.$25.000 (vinte e cinco 
mil cruzeiros), ao Oficial Administrativo da Câmara 
Municipal. 

Lei n° 397/66 Concede pensão mensal de Cr.$ 20.000, para o fim que 
indica. 

Lei n° 398/66 Autoriza o recebimento sem multa, até 31 de dezembro de 
1966, dos impostos PREDIAL E DÍVIDA ATIVA. 

Lei n° 399/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$6.422.360, 
para os fins que indica. 

Lei n°400/66 Dá a denominação de “HUGO GOUVÊIA”, ao Grupo escolar 
Municipal da sede. 

Lei n°401/66 Autoriza a instalação de gerador para iluminação da 
provação de Umari, deste município, e dá outras 
providências. 

Lei n°402/66 Modifica a Lei n° 394, de 30 de maio de 1966, e dá 
denominação à Avenida em construção. 

Lei n°403/66 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$1.000.000( 
um milhão de cruzeiros), para instalação e manutenção 
adequadas da Junta do Serviço Militar.(JSM). 

Lei n° 404/66 Dá denominação a prédios escolares municipais. 

Lei n° 405/66 Dá a denominação a prédio escolar. 

Lei n° 406/66 Dá a denominação de REGINALDO FANCISCO, ao salão 
escolar de Umari. 



Lei n° 407/66 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr.$700.000 para 
os fins que indica. 

Lei n° 408/66 Eleva os subsídios, ajuda de custo e gratificação por 
sessões dos Vereadores, subsídios do Prefeito e vice-
Prefeito, vencimentos do Prefeito e Vice- Prefeito, 
vencimentos de Oficial Administrativo da Câmara, a partir de 
janeiro de 1967, e dá outras providências. 

Lei n° 409/66 Reestrutura o Quadro Único do Funcionalismo Municipal, 
concede aumento de vencimentos e dá outras providências. 

Lei n° 410/66 Autoriza o Poder Executivo a fazer aquisição de um prédio 
para funcionamento da Escola Municipal de Monte Alverne e 
dá outras providências. 

Lei n° 411/66 Autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr.$45.000(quarenta e cinco mil cruzeiros), para 
complemento dos vencimentos do Fiscal Geral desta 
municipalidade, referente ao período da abril a dezembro  
de 1965. 

Lei n°412/66 Autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr.$108.000(cento e oito mil cruzeiros), para pagamento de 
vencimentos atrasados de professoras municipais. 

Lei n°413/66 Dispõe sobre os tributos que indica e de que trata a Lei 
Federal n° 5.172, de outubro de 1966, reguladora da 
Emenda Constitucional n° 18, de 1° de dezembro de 1.965, 
e dá outras providências. 

Lei n° 413-A/66 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr.$1.120.000 
(um milhão, cento e vinte mil cruzeiros), para os fins que 
indica. 

Lei n° 414/66 Orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
exercício financeiro de 1.967, e dá outras providências. 

Lei n° 415/67 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Concorrência 
Pública, para concessão da explosão dos serviços 
telefônicos no Município de Acopiara. 

Lei n° 416/67 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a firmar contrato para 
o Serviço de abastecimento d´Água da cidade. 

Lei n° 417/67 Autoriza o Poder Executivo a restabelecer o Serviço de 
Radiotelegrafia neste Munícipio, e dá outras providências.  

Lei n° 418/67 Regulariza o exercício das funções de Monitor encarregado 
de Serviço de Cadastramento de Propriedades Rurais, e dá 
outras providências. 

Lei n°419/67 Cria cadeiras de ensino primário e dá outras providências. 

Lei n° 420/67  Cria 4 cargos de Motoristas. 

Lei n°421/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$1.200, 00 
(um mil e duzentos cruzeiros novos), para a instalação de 
luz em trechos das ruas Farias Brito e 24 de Maio.  

Lei n° 422/67 Cria o cargo de Fiscal Arrecadador de Impostos. 

Lei n° 423/67 Revigora o Crédito Especial aberto pelo Decreto n° 316, de 
30 de maio de 1966. 

Lei n° 424/67  Eleva as pensões concedidas pelas leis ns. 115, de 
16/05/56, e 357, de 04/06/65. 



Lei n° 425/67 Autoriza o recebimento sem multa, da 1ª prestação de 
Imposto Predial, e da dívida ativa do Município, até 30 de 
junho do corrente exercício.  

Lei n° 426/67 Autoriza a abertura do crédito especial de 
NCr.$12.000,00(doze mil cruzeiros novos), para aquisição 
de motores, postes, fios e outros materiais destinados à 
instalação de luz de Trussú e Umarí. 

Lei n° 427/67 Cria 3 cargos de Fiscais, e dá outras providências. 

Lei n° 428/67 Cria o cargo de Vice-Diretora do Grupo Escolar Municipal 
“Hugo de Gouveia”. 

Lei n° 429/67 Cria o cargo de Auxiliar de Parteira, e dá outras 
providências. 

Lei n° 430/67 Autoriza a abertura do crédito especial de 
NCr.$10.000,00(dez mil cruzeiros novos), para a construção 
do segundo plano da Praça Celso Castro, Avenida João 
Mendonça, inclusive a demolição da Caixa d´água do 
DNOCS, e instalação de luz nas referidas Praças. 

Lei n° 431/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr.$1.600,00( 
mil e seiscentos cruzeiros novos), para a construção de um 
bueiro sobre a grota na passagem da estrada que vai à rua 
Pe. Rolim. 

Lei n° 432/67 Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com o Governo do Estado, através da de Viação, Obras, 
Minas e Energia- Diretoria do Serviço Estadual de 
Radiocomunicação. 

Lei n° 433/67 Cria o Ambulatório Municipal para o Serviço de Assistência 
à Mendicância: o cargo de Chefe do Serviço de 
Enfermagem para direção do mesmo, e dá outras 
providências.         

Lei n° 434/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$700,00 
(setecentos cruzeiros novos), destinado a reparos e 
aumento do Cemitério da Vila de Trussu. 

Lei n° 434A/67 Cria 15 (quinze) cadeiras de ensino primário e respectivos 
cargos. 

Lei n° 435/67 Cria o cargo de Zelador padrão H, para a Estação de 
Radiocomunicação do Estado, instalada nesta cidade. 

Lei n° 436/67 Transforma a cadeira de ensaio primário da povoação de 
Luna, em Cadeira de Ensino Primário e Doméstico, s dá 
outras providências. 

Lei n° 437/67 Dá a denominação de “PEDRO VIEIRA”, a uma rua desta 
cidade. 

Lei n°438/67 Dá a denominação de “RAIMUNDO ANTONIO”, a uma rua 
desta cidade. 

Lei n° 439/67 Autoriza o Prefeito Município a conceder mediante contrato, 
a exploração dos serviços de água e esgoto do Município e 
dá outras providências. 

Lei n° 440/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr.$428,52 
(quatrocentos e vinte e oito cruzeiros novos e cinquenta e 
dois centavos), destinado ao pagamento ao Instituto 
Naconal de Previdência Social-Secretaria dos Industriários, 



de Dívida Confessada, correspondente aos exercícios de 
1948 a 1950; 1950 a 1951; 1951ª 1954; 1955; 1956 a 1957; 
1958; 1959 a 1960. 

Lei n° 441/67 Dispõe sobre isenção tributária municipal ao Banco do 
Brasil, S.A. 

Lei n° 442/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr.$2.000,00( 
dois mil cruzeiros novos), destinado a auxiliar a construção 
do prédio da Companhia Telefônica de Acopiara, Telefônica 
de Acopiara LTDA. 

Lei n° 443/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$5.000,00 
(cinco mil cruzeiros novos), para aquisição e reforma de um 
prédio destinado à instalação do Serviço Telefônico 
Municipal para o interior do Município. 

Lei n° 444/67 Autoriza a abertura do crédito especial de 
NCr.$15.000,00(quinze mil cruzeiros novos), destinado a 
complementar a aquisição de motores, postes de ferro, fios 
materiais e serviços com a instalação de luz de Trussu e 
Umari. 

Lei n° 445/67 Dispõe sobre os preços dos serviços explorados 
diretamente pelo Munícipio, o uso de seus bens e o 
fornecimento de utilidades produzidas pelo Município. 

Lei ° 446/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$956,00 
(novecentos e cinquenta e seis cruzeiros novos), destinado 
a gratificar o operador da estação do Serviço Estadual de 
Radiocomunicação nesta cidade, correspondente ao 
período de dezembro de 1966 a julho de 1967. 

Lei n° 448/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.440,56 (um 
mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros novos e cinquenta e 
seis centavos), destinado ao pagamento das prestações de 
duas linhas telefônicas contratadas com a “Telefônica de 
Acopiara Limitada. 

Lei n° 449/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$1.000,00 
(mil cruzeiros novos), para o fim que indica. 

Lei n° 450/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$200,00 
(duzentos cruzeiros novos), para o fim que indica.  

Lei n° 451/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr. $600,00( 
seiscentos cruzeiros novos), para o fim, que indica. 

Lei n° 452/67 Considera de Utilidade Pública, o CLUBE RECREATIVO 
MOCIDADE ESPORTIVA ACOPIARENSE. 

Lei n° 453/67 Autoriza a reforma da Praça Henrique Gurgel, demolição do 
Parque Infantil e dá outras providências. 

Lei n°454/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$2.000,00 ( 
dois mil cruzeiros novos), destinado ao pagamento à 
Companhia de Eletricidade do Cariri- CEICA, a energia para 
o Serviço de Abastecimento d´Água. 

Lei n° 455/67 Autoriza o recebimento sem multa, dos impostos-PREDIAL 
e DÍVIDA ATIVA  do Município, até 31 de dezembro do 
corrente exercício. 

Lei n° 456/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr.$600,00( 
seiscentos cruzeiros novos), para o fim que indica. 



Lei n° 457/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$200,00 
(duzentos cruzeiros novos), para o fim que indica. 

Lei n° 458/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr.$700,00 
(setecentos cruzeiros novos), para o fim que indica. 

Lei n° 459/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$1.000,00 ( 
mil cruzeiros novos), para o fim que indica. 

Lei n° 460/67 Delimita os quadros urbanos e suburbanos da cidade e vilas 
do Município. 

Lei n° 461/67 Autoriza a abertura do crédito especial de Ncr.$550,00( 
quinhentos e cinquenta cruzeiros novos), destinado a 
custear despesas de instalação e aluguel do prédio de 
Estação de Radiocomunicação do Estado, no período de 
dezembro de 1966, a dezembro de 1967. 

Lei n° 462/67 Considera de Utilidade Pública, a Sociedade Pro- Educação 
de Acopiara, Mantenedora do Ginásio Monsenhor Coelho. 

Lei n° 463/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$240,00( 
duzentos e quarenta cruzeiros novos), destinado ao 
pagamento de vencimentos do Contínuo da Câmara 
Municipal. 

Lei n° 464/67 Autoriza a concessão de uma gratificação ao Sargento 
Operador da Estação de Rádio- Telegrafia. 

Lei n° 465/67 Autoriza a abertura do crédito especial de Ncr.$5.000,00 
(cinco mil cruzeiros novos), para construção de esgotos nas 
ruas D. Quintino, Paulino Felix, e Manoel José, inclusive 
despesas do calçamento nas mencionadas ruas. 

Lei n° 466/67 Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Acopiara, 
para o exercício de 1968. 

Lei n° 467/67 Autoriza a abertura do crédito espacial de NCr, $14.000,00( 
quatorze mil cruzeiros novos), destinado a adquirir 
equipamentos para o serviço de limpeza pública, da cidade. 

Lei n° 468/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$ 3.000,00 
(três mil cruzeiros novos), destinado a reparar os prédios 
escolares de Umari e Fechado. 

Lei n° 469/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$11.000,00 
(onze mil cruzeiros novos), destinado à aquisição de 12 
telefones e material para o serviço telefônico e compra do 
Mercado de Trussu. 

Lei n° 470/67 Autoriza a concessão de um auxilio para o Centro Social 
Paroquial, na importância de NCr.$ 2.000,00( dois mil 
cruzeiros novos), e dá outras providências. 

Lei n° 471/67 Autoriza a abertura de crédito especial de NCr.$750,00 ( 
setecentos e cinquenta cruzeiros novos), destinado ao 
pagamento de quadros fotográficos do Legislativo e 
Executivo deste Município. 

Lei n° 472/67 Dispõe sobre doação de terreno de propriedade do 
patrimônio municipal. 

Lei n° 473/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$ 
4.000,00(quatro mil cruzeiros novos), destinado aos serviços 
de instalação de encanamento d’água nos jardins, prédios 
públicos, inclusive a residência do Dr. Juiz de Direito da 



Comarca.  

Lei n°474/67 Autoriza a concessão de um auxílio na importância de 
NCr.$250,00( duzentos e cinquenta cruzeiros novos), para 
reparar o açude intitulado açude Velho de Isidoro, que serve 
para abastecimento da população da mesma Vila. 

Lei n° 475/67 Outorga o Título de Cidadão Acopiarense, ao Engenheiro 
Dr. JOSÉ DIAS CABRAL. 

Lei n° 476/67 Dá a denominação de “MIGUEL GALDINO”, ao Grupo 
Escolar Municipal, do sítio Gameleira, deste Município. 

Lei n° 477/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$6.000,00 ( 
seis mil cruzeiros novos), destinado a construção do Grupo 
Escolar do sítio Transual deste município. 

Lei n° 477-A/67 Institui o Código Tributário Municipal. 

Lei n° 478-67 Autoriza a abertura do crédito especial de 
NCr.$78.000,00(setenta e oito mil cruzeiros novos) ao 
orçamento vigente, para investimentos-Serviço de 
pavimentação às ruas Santos Dumont, Paulino Félix, esgoto 
à rua Farias Brito, e estradas. 

Lei n° 479/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$9.707,15( 
nove mil setecentos e sete cruzeiros novos e quinze 
centavos), para o custeio de diversas despesas. 

Lei n° 480/67 Autoriza a abertura do crédito especial de NCR.$1.910,00( 
mil novecentos e dez cruzeiros novos), ao orçamento 
vigente, e dez cruzeiros novos), ao orçamento vigente, 
destinado ao pagamento da 3ª prestação do Acordo da 
ANCAR-CE, e auxílios para o Curso de Parteleiras e compra 
de japonas para jovens 4-S, e aquisição de placas para 
emplacamento de veículos. 

Lei n° 481/67 Regulariza as funções de Porteiro, e Zeladora dos móveis e 
Servente da Prefeitura, com a criação dos respectivos 
cargos, e dá outras providências. 

Lei n° 482/67 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a firmar contrato com 
a Telefônica de Acopiara Ltda para aquisição de telefones, e 
dá outras providências. 

Lei n° 483/67 Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir ao orçamento 
da despesa do corrente exercício, o crédito especialde 
NCr.$ 300,00(trezentos cruzeiros novos), para pagamento 
das despesas com a doação do terreno destinado à 
construção da sede da Agência do Banco do Brasil, S/A, 
nesta cidade. 

Lei n° 484/67 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a adquirir o terreno 
para construção do Campo de Pouso, de acordo com o 
Plano Integral do Governo, e dá outras providências. 

Lei n° 485/67 Reestrutura o Quadro Único do Funcionalismo Municipal, 
com a concessão do aumento de 25%  aos vencimentos dos 
servidores municipais, a partir de 1° de janeiro de 1968. 

Lei n° 486/67 Autoriza a concessão de um auxilio de NCr.200,00( 
duzentos cruzeiros novos) para o Natal das Crianças 
Pobres, promoção do Lions Clube de Acopiara, e d´pa 
outras providências. 



Lei n°487/68 Cria a BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL, junto ao Grupo 
Escolar Hugo de Gouveia, e dá outras providências.  

Lei n° 488/68 Eleva as pensões concedidas pelas Leis Ns,115, de 16-5-
56, 357, de 4-6-65, e 397, de 3-9-66. 

Lei n° 489/68 Concede aumento de vencimentos ao Contínuo da Câmara 
Municipal e dá outras providências. 

Lei n° 490/68 Dá a denominação a uma rua da cidade. 

Lei n° 491/68 Concede o título de “Cidadão Acopiarense” ao Dr. Nestor 
Jost. 

Lei n° 492/68 Autoriza o Poder Executivo a adquirir ações do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., e dá outras providências. 

Lei n° 493/68 Autoriza o recebimento sem multa, até 31 de agosto do 
corrente ano, da 1ª prestação do Imposto Predial e da 
Dívida ativa do Município. 

Lei n°494/68 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$9.000,00 ( 
nove mil cruzeiros novos), destinado ao pagamento de 
aquisição do terreno do Campo de Pouso. 

Lei n° 495/68 Autoriza a abertura de um crédito especial, destinado à IX 
EXPOSIÇÃO REGIONAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 
DE IGUATU promovida pelo Rotary Club, no valor de 
NCr.$500,00( quinhentos cruzeiros novos). 

Lei n° 496/68 Autoriza a abertura do crédito especial, destinado a auxiliar 
a aquisição de máquinas cinematográficas para o Centro 
Social, no valor de NCr.$4.000,00 (quato mil cruzeiros 
novos). 

Lei n° 497/68 Dá denominação a prédios escolares municipais. 

Lei n° 498/68 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Acopiara, para o exercício de 1969. 

Lei n° 499/68 Autoriza a abertura do crédito especial de 
NCr.$200,00(duzentos cruzeiros novos), para auxiliar a 
restauração do açude denominado Açude Velho, do distrito 
de Isidoro, deste Município. 

Lei n° 500/68 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$3.000,00 
(três mil cruzeiros novos), destinado a instalação d’água em 
trechos da cidade, ainda não servidos pelo abastecimento 
d’água. 

Lei n° 501/68 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a despender até a 
importância de NCr.$20.000,00( vinte mil cruzeiros novos), 
com a adaptação- reforma do prédio para instalação da 
Agência do Banco do Brasil, S.A., nesta cidade, e dá outras 
providências. 

Lei n° 502/68 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr.$2.000,00 
(dois mil cruzeiros novos), para custear despesas com os 
serviços de perfuração de poços tubulares no Município, 
manutenção inclusive dos já existentes. 

Lei n° 503/68 Cria a Bandeira do Município e dá outras providências. 

Lei n°504/69 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a conceder uma 
pensão mensal de NCr$ 80,00 à viúva do ex- funcionário 
desta Prefeitura, João Batista do Nascimento.   



Lei n° 505/69 Autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir ao orçamento 
da despesa do Município, o crédito especial de NCr$450,00 
(quatrocentos e cinquenta cruzeiros novos), destinado a 
uma contribuição para reparo do relógio da Paróquia, de 
serventia pública.     

Lei n° 506/69 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$ 412,97 
(quatrocentos e doze cruzeiros novos e noventa e sete 
centavos), destinado ao pagamento de gratificação adicional 
por tempo de serviço, à funcionária Maria Divina Silva. 

Lei n° 507/69 Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder uma 
pensão mensal de NCr$ 80,00 (oitenta cruzeiros novos), à 
viúva do ex-funcionário desta Prefeitura, Francisco Guedes 
Cavalcante. 

Lei n° 508/69 Autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir 
adicional ao orçamento da despesa do corrente exercício, o 
crédito da importância de NCr$ 11.857,36- suplementar às 
dotações discriminadas, para os fins que indica. 

Lei n° 509/69 Outorga o Título de “Cidadão Acopiarense”, ao Dr. Hugo 
Gouveia Soares. 

Lei n° 510/69 Outorga o Título de Cidadão Acopiarense ao Dr. Wilson 
Roriz, Deputado Federal. 

Lei n° 511/69 Delimita os quadros urbanos da cidade e vilas do Município. 

Lei n°512/69 Outorga o título de Cidadão Acopiarense ao Coronel Virgílio 
Távora, Deputado Federal. 

Lei n° 513/69 Autoriza ao Poder Executivo Municipal a indenizar direitos 
outorgados a Ernesto Pereira da Silva, na importância de 
NCr$4.000,00 ( quatro mil cruzeiros novos), e a abertura do 
respectivo crédito especial. 

Lei n° 514/69 Autorizas  a abertura do crédito especial de NCr$3.000,00 
(três mil cruzeiros novos), destinado a custear despesas 
com as solenidades de instalação da Agência do Banco do 
Brasil S/A, nesta cidade. 

Lei n° 515/69 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$2.500,00 
(dois mil e quinhentos cruzeiros novos), destinado à 
promoção comemorativa do Centenário do Cel. Raimundo 
de Pinho Vieira. 

Lei n° 516/69 Autoriza abertura do crédito especial de NCr$2.000,00 (dois 
mil cruzeiros novos), destinado a aquisição e instalação de 
um aparelho de televisão, no povoado de Umari, deste 
Município. 

Lei n° 517/69 Aprova doação ao Domínio da União do terreno do prédio 
dos Correios e Telégrafos. 

Lei n° 518/69 Autoriza a venda do Jeep de Marca Willys, pertencente à 
Prefeitura. 

Lei n° 519/69 Aprova o aumento da Representação mensal do Prefeito 
Municipal, para NCr.$800,00(Oitocentos/ cruzeiros novos), a 
partir de janeiro de 1969. 

Lei n° 520/69 Autoriza a abertura de crédito suplementar para o fim que 
indica. 

Lei n° 521/69 Autoriza a abertura do crédito suplementar de 



NCr$10.000,00 (dez mil cruzeiros novos) para o fim que 
indica. 

Lei n° 522/69 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$2.500,00( 
dois mil e quinhentos cruzeiros novos), destinado a 
despesas com reforma do prédio onde funciona a Agência 
Municipal de Estatística. 

Lei n° 523/69 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Acopiara, para o exercício financeiro de 1970. 

Lei n° 524/70 Autoriza a venda de 4.000 Ações do Banco do Nordeste do 
Brasil, S/A, no valor de NCr$1,00 cada uma, e dá outras 
providências. 

Lei n° 525/70 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$15.000,00 
(quinze mil cruzeiros novos) para pagamento das despesas 
com a abertura do poço tubular de Ebron. 

Lei n° 526/70 Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$ 60.000,00( 
sessenta mil cruzeiros novos), para a construção de uma 
estação repetidora de TV, neste Município. 

Lei n° 527/70 Autoriza a indenização de estragos causados no prédio 
onde residia o Dr. Juiz de Direito da Comarca, e a abertura 
do crédito especial correspondente, na importância de Cr$ 
400,00. 

Lei n° 528/70 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$1.000,00 (um 
mil cruzeiros), destinado à construção da Sede da 
Associação Cearense dos Magistrados. 

Lei n° 529/70 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$3.221,50( três 
mil, duzentos e vinte e um cruzeiros e cinquenta centavos), 
destinado ao pagamento de gratificações por tempo de 
serviço, a funcionários municipais. 

Lei n° 530/70 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município, para o 
exercício de 1971. 

Lei n° 531/70 Dá a denominação de PASTOR RODRIGUES DE 
ALBUQUERQUE, ao prédio escolar municipal do sítio 
Macambira, deste Município. 

Lei n° 532/70 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 324,06 
(trezentos e vinte e quatro cruzeiros e seis centavos), para 
pagamento de gratificações por tempo de serviço, ao 
funcionário Vicente Alencar de Lima. 

Lei n° 533/71 AUTORIZA a venda de ações do Petróleo Brasileiro S/A. 
PETROBRÁS, e dá outras providências.  

Lei n° 534/71 Eleva a Pensão concedida pela Lei n° 357, de 4 de junho de 
1965. 

Lei n° 535/71 Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir uma 
camioneta Rural Willys, para atendimento aos serviços 
públicos do Município. 

Lei n° 536/71 Autoriza a venda de Ações do Petróleo Brasileiro S/A, 
PETROBRÁS, e dá outras providências. 

Lei n° 537/71 Substitui a denominação da Rua Farias Brito, para “Pedro 
Alves de Oliveira. 

Lei n° 538/71 Fixa a contribuição do Município de Acopiara, Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, e dá outras 



providências. 

Lei n° 539/71 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 600,00 ( 
seiscentos cruzeiros), destinado ao Setor Regional da 
CNAE. 

Lei n° 540/71 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$6.500,00 (seis 
mil e quinhentos cruzeiros), para a campanha de combate 
às muriçocas. 

Lei n° 541/71 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 7.500,00(sete 
mil e quinhentos cruzeiros), destinado ao custeio de 
aquisição e despesas de instalação de 4 (quatro) aparelhos 
de televisão no Município. 

Lei n° 542/71 Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder uma 
pensão alimentícia mensal de Cr$ 50,00 (cinquenta 
cruzeiros), à viúva do ex-vereador falecido, João Mendonça 
de Oliveira, e dá outras providências. 

Lei n° 543/71 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 5.333,28 
(cinco mi, trezentos e trinta e três cruzeiros e vinte e cinco 
centavos), para pagamento a funcionário aposentado. 

Lei n° 544/71 Reestrutura o Quadro Único de Funcionários Municipais, e 
dá outras providências. 

Lei n° 545/71 Autoriza a abertura de crédito especial, para o fim que 
indica. 

Lei n° 546/71 Autoriza a compra de uma moto niveladora, para os serviços 
rodoviários do Município, e dá outras providências. 

Lei n° 547/71 Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para o 
fim que indica. 

Lei n° 548/71 Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito 
adicional especial, para o fim que indica. 

Lei n° 549/71 Fixa a organização administrativa da Prefeitura Municipal de 
Acopiara, e dá outras providências. 

Lei n° 550/71 Autorização o Prefeito Municipal de Acopiara, a celebrar 
convênio com a Paróquia N. Senhora do Perpétuo socorro, 
para ajuda municipal à Escola Normal Acopiarense na 
importância de Cr$4.500,00 mensais perfazendo um total de 
Cr$ 54.000,00 anuais, e dá outras providências. 

Lei n° 551/71 Autoriza o Prefeito Municipal a contrair empréstimos até o 
valor de Cr$ 144.000,00 e dá outaras providências. 

Lei n° 552/71 Fixa a organização administrativa da Prefeitura Municipal de 
Acopiara, e dá outras providências. 

Lei n° 553/71 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$10.000,00 
(dez mil cruzeiros), destinado à aquisição de material 
permanente para a Junta do Serviço Militar. 

Lei n° 554/71 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
exercício de 1972. 

Lei n° 555/71 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair um 
empréstimo com o BANCO DO BRASIL S/A, até a 
importância de Cr$ 60.000,00 ( sessenta mil cruzeiros) para 
compra de um terreno urbano, destinado construção de um 
Centro Comunitário, e dá outras providências.   

Lei n° 556/71 Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento 



vigente. 

Lei n° 556/71 Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento 
vigente. 

Lei n° 557/71 Outorga o título de CIDADÃO ACOPIARENSER ao Dr. 
Iranlei Vieira Braga. 

Lei n° 558/71 Autoriza o Prefeito Municipal a contratar com o Banco do 
Nordeste do Brasil, S.A., a abertura de um crédito de até a 
importância de Cr$ 180.000,00 e dá outras providências. 

Lei n° 558-A/71 Eleva a Pensão concedida pela Lei n° 115, de 16 de maio 
de 1956. 

Lei n° 559/72 Dispõe sobre poderes para o Prefeito Municipal 
comprometer parte do recurso oriundo do I.C.M., em 
garantia de operação de crédito por antecipação de receita, 
e dá outras providências. 

Lei n° 560/72 Autoriza o Município de Acopiara-Ce, a contratar 
empréstimo bancário, junto ao Banco do Estado do Ceará 
S/A, e dá outras providências. 

Lei n° 561/72 Estabelece Quadro de Vencimentos de Pessoal do 
Departamento de Educação do Município. 

Lei n° 562/72 Autoriza a abertura de créditos especiais. 

Lei n° 563/72 Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$2.200,00 
(dois mil e duzentos cruzeiros), destinado à aquisição de 
dois prédios para escolas municipais. 

Lei n° 564/72 Autoriza a abertura do Crédito Especial de Cr$ 3.000,00 
(três mil cruzeiros)  destinado a uma subvenção para a 
Associação Cearense de Magistrados.  

Lei n° 565/72 Aprova o contrato entre a Prefeitura Municipal e a Telefônica 
de Acopiara Ltda. Da transferência de 21.000 quotas para 
instalação de sete telefones nos locais destinados pela 
Administração Municipal, e dá autorização para a abertura 
do Crédito Especial de Cr$9.800,00 para pagamento das 
quotas no corrente exercício. 

Lei n° 566/72 Modifica a Tabela para cobrança de imposto em Gado 
Abatido no Matadouro, para consumo público. 

Lei n° 567/72 Autoriza a abertura de créditos especiais. 

Lei n° 568/72 Autoriza a abertura de Créditos Suplementares. 

Lei n° 569/72 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr$2.000,00, para 
ampliação da rede elétrica de cidade. 

Lei n° 570/72 Autoriza a abertura de Créditos Suplementares. 

Lei n° 571/72 Outorga o título de Cidadão Acopiarense ao Senhor Antônio 
Corigoásio Prudente, Gerente do Banco do Brasil S/A. 

Lei n° 572/72 Outorga ao Senhor Antônio Lopes Rodrigues, o Título de 
Cidadão Acopiarense. 

Lei n°573/72 Dispõe sobre a elevação de padrão do cargo de oficial 
administrativo da Câmara Municipal, e dá outras 
providências. 

Lei n° 574/72 Altera dispositivos da Lei Municipal n° 558, de 20.12.71, e 
dá outras providências. 

Lei n° 575/72 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$5.000,00( 



cinco mil cruzeiros ), destinado a custear as despesas 
restantes com a construção da Praça da Vila de Trussu. 

Lei n° 576/72 Autoriza a abertura de crédito suplementar. 

Lei n° 577/72 Reestrutura cargos e dá outras providências. 

Lei n° 578/72 Autoriza a abertura de créditos especiais nas importâncias 
de Cr$903,75, Cr$ 396,25 e Cr$. 226,00 destinados ao 
pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço, a 
funcionários municipais.  

Lei n° 579/72 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
exercício de 1973. 

Lei n° 580/72 Autoriza o Município de Acopiara-Ce, contratar empréstimo 
bancário junto ao Banco do Estado do Ceará S/A, e dá 
outras providências. 

Lei n° 581/72 Autoriza a abertura do Crédito Especial de Cr$4.300,00 
(quatro mil e trezentos cruzeiros) destinado ao pagamento 
de medicamentos veterinários e inseticidas para lavoura. 

Lei n° 582/72 Autoriza a abertura de créditos suplementares. 

Lei n° 583/72 Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$25.280,00, 
despesas com aquisição de combustível e serviços com 
abastecimento d’água à população. 

Lei n° 584/73  Outorga em concessão à CAGECE os Serviços Públicos 
Municipais de Abastecimento de Água e coleta de Esgotos 
Sanitários e dá outras providências. 

Lei n° 585/73 Autoriza a abertura de um crédito especial de 
CR$45.000,00( quarenta e cinco mil cruzeiros), destinado a 
construção de uma Estação Repetidora de TV Canal 10, 
Televisão Verdes Mares, de Fortaleza- Ce, neste Município. 

Lei n° 586/73 Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$22.000,00 
(vinte e dois mil cruzeiros), destinado a restauração da 
Estação Repetidora de TV. Canal 2, neste Município. 

Lei n° 587/73 Autoriza a abertura de um crédito especial, nas importâncias 
de Cr$288,75,354,13-306,00 e 166,12 destinadas ao 
pagamento de gratificações adicionais adicionais por tempo 
de serviço a funcionários municipais. 

Lei n° 588/73 Autoriza a abertura de crédito especial, na importância de 
Cr$483,75 (quatrocentos  e oitenta e três cruzeiros e setenta 
e cinco centavos), destinados ao pagamento de gratificação 
adicional por tempo de serviço a funcionário municipal. 

Lei n° 589/73 Autoriza a venda de uma sucata da Rural marca Willys, ano 
1968, pertencente a Prefeitura Municipal de Acopiara. 

Lei n° 590/73 Autoriza a abertura de crédito especial, na importância de 
CR$3.167,62 (três mil cento e sessenta e sete cruzeiros e 
sessenta e dois centavos), destinados ao pagamento de 
gratificação adicional por tempo de serviço a funcionários 
municipais.   

Lei n° 591/73 Autoriza a abertura de um crédito especial na importância 
de Cr$8.000,00( oito mil cruzeiros), destinados a aquisição 
de nove balanças para o Mercado Público da sede do 
Município. 

Lei n° 592/73 Autoriza a abertura, DIGO, o Prefeito Municipal de Acopiara 



a celebrar contrato com o CONSORCIO RODOVIÁRIO DO 
CEARÁ S.A, a promover a realização da obra rodoviária que 
indica e dar outras providências.  

Lei n° 593/73 Autoriza a abertura de Crédito Adicional, na importância de 
Cr$37.000,00 para suplementar as dotações que indicam. 

Lei n° 594/73 Estima a receita e fixa a despesa do município de Acopiara, 
para o exercício de 1974. 

Lei n° 595/73 Autoriza a abertura de Crédito Adicional ao vigente 
Orçamento do Município de Acopiara, na importância de 
Cr$56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos cruzeiros), 
para suprir as dotações que indica. 

Lei n° 596/73 Autoriza a abertura de Crédito Adicional ao vigente 
orçamento do Município de Acopiara, na importância de Cr$ 
38.103,72 (trinta e oito mil, cento e três cruzeiros e setenta e 
dois centavos), para suprir as dotações que indica. 

Lei n° 597/73 Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 

Lei n° 598/73 Autoriza o Prefeito Municipal de Acopiara, a firmar convênio 
com a secretaria de segurança pública, para a manutenção 
de despesas efetuadas com a Cadeia e Delegacia de 
Polícia deste Município e dá outras providências. 

Lei 599/74 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr$ 17.000,00 
destinados a aquisição de um terreno, medindo 10.000 m2, 
para doação à Secretaria de Educação do Estado.  

Lei n° 600/74 Modifica a TABELA para cobrança de impostos para gado 
abatido no Matadouro para consumo público. 

Lei n° 601/74 Autoriza a abertura de um Crédito Especial de Cr$90.000,00 
destinado à construção de três cemitérios nos povoados de 
BARRA DO INGÁ, SERRA NOVA E CACIMBAS, NESTE 
Município. 

Lei n° 602/74 Cria cargos e da outras providências o prefeito municipal de 
Acopiara. 

Lei n° 603/74 Autoriza a abertura de Crédito Especial 1 na importância de 
Cr$ 4.200,00 destinado ao pagamento de gratificação de 
serviços extraordinários a servidores municipais. 

Lei n° 604/74 Autoriza a abertura de crédito especial de Cr$10.000,00 
(dez mil cruzeiros), destinados a recuperação do cemitério 
do Distrito de Trussú, deste Município. 

Lei n° 605/74 Cria Gratificação de Função ao Secretário da Prefeitura, 
concede aumento de vencimento de 255(vinte e cinco por 
cento) aos funcionários estatutários e dar outras 
providências. 

Lei n° 606/74 Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal e a criação de Cargos, e dá outras 
providências.  

Lei n° 607/74 Autoriza a abertura de Crédito Especial na importância de 
Cr$5.000,00 ( cinco mil cruzeiros), para o fim que indica. 

Lei n° 608/74 Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 
CR$50.000,00 para o fim que indica. 

Lei n° 609/74 Autoriza o chefe do executivo municipal a firmar convênio 
com a Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, para a 



instalação de um Posto da Campanha no Combate à Febre 
Aftosa neste Município e dá outras providências. 

Lei n° 610/74 Abre crédito adicional para suplementar dotações que 
indica. 

Lei n°611/74 Autoriza a abertura de crédito especial na importância de 
CR$6.000,00 (seis mil cruzeiros), para fim que indica. 

Lei n°611-A/74 Autoriza a abertura de crédito adicional na importância de 
Cr$26.000,00( vinte e seis mil cruzeiros), para suplementar 
as dotações que indica. 

Lei n° 612/74 Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do município de 
Acopiara, para o exercício de 1975. 

Lei n° 613/74 Autoriza a abertura de crédito adicional para suplementar a 
dotação que indica. 

Lei n° 614/75 Outorga o título de cidadão acopiarense ao Cel. Murilo 
Walderk Serpa Secretário de Educação do Estado do 
Ceará. 

Lei n° 615/75 Outorga o título de cidadão acopiarense ao Deputado 
Federal Januário Alves Feitosa. 

Lei n° 616/75 Outorga o Título de cidadão acopiarense aos senhores: Dr. 
José Colares Cavalcante, Dr. Gentil Domingues, SR. 
Francisco Moreira Aires e Francisco das Chagas Feitosa 
Lima. 

Lei n° 617/75 Outorga o título de cidadão acopiarense ao ilustre Sr. Cel. 
JOSE ADAUTO BEZERRA, Governador do Estado do 
Ceará. 

Lei n° 618/75 Concede aumento de 30% (trinta por cento) ao 
funcionalismo ( estatutário e da CLT) municipal e dá outras 
providências. 

Lei n° 619/75 Autoriza o Prefeito Municipal a firmar Convênio com a 
Secretaria do Interior e Justiça, para instalação do Forum da 
Comarca, e dá outras providências. 

Lei n° 620/75 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a firmar 
Convênio com a Diocese de Iguatu, Estado do Ceará, para 
a estadia de duas religiosas durante o ano de 1976, em 
Acopiara, como técnicas em escolas do primeiro grau, à 
disposição integral das escolas municipais. 

Lei n° 621/75 Estima a receita e fixa a despesa do município de Acopiara, 
para o exercício de 1976. 

Lei n° 621-A/75 Reajusta os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito e 
Representação do Prefeito e dá outras providências. 

Lei n° 623/75 Autoriza a abertura de Crédito Especial para pagamento de 
convênio firmado entre esta Prefeitura e a Diocese de 
Iguatu, autorizado pela Lei municipal n° 620/76, de 
21.11.1975, no valor de Cr$36.000,00. 

Lei n° 624/76 Reestrutura o quadro único de funcionários de Prefeitura 
Municipal, acrescentando as letras ZXVIII, ZXIX e ZXX e dá 
outras providências. 

Lei n° 625/76 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Acopiara, 
para o exercício de 1977. 

Lei n° 626/77 Autoriza o Município de Acopiara-Ce, a contrair empréstimo 



junto ao Banco do Estado do Ceará-BEC, e dá outras 
providências. 

Lei n° 627/77 Dá a denominação à rua Antônio das Lages e dá outras 
providências. 

Lei n° 628/77 Autoriza o Prefeito Municipal de Acopiara, celebrar convênio 
com a Campanha Nacional de Alimentação Escolar-CNAE, 
cria o Setor Municipal de Alimentação Escolar- SMAE e dá 
outras providências. 

Lei n° 629/77 Autoriza a abertura de crédito especial no valor de CR$ 
90.000,00 (noventa mil cruzeiros) para o fim que indica, e dá 
outras providências. 

Lei n° 630/77 Torna de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
BANCO DO BRASIL-AABB. 

Lei n° 631/77  Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de CR$ 
78.375,00 para o fim que indica e dá outras providências. 

Lei n° 632/77 Eleva a contribuição de Delegacia de Polícia Especial de 
Acopiara para Cr$ 2.000,00 e dá outras providências. 

Lei n° 633/77 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Acopiara, Estado do Ceará, para o exercício de 1978. 

Lei n° 634/77 Concede aumento de vencimentos na base de 30 e 505 ao 
funcionalismo municipal, acrescenta as letras ZXXI, AXXII, 
ZXXIII, ZXXIV, ZXXV, AXXVI, ZXXVII, ZXXVIII, ZXXIX e 
ZXXX ao Quadro único de Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Acopiara, e dá outras providências. 

Lei n° 635/78 Muda o nome de Praça São Sebastião para Praça 
ALFREDO NUNES DE MELO e dá outras providências. 

Lei n° 636/78 Modifica a Tabela para cobrança de impostos para gado 
abatido para o consumo público. 

Lei n° 637/78 Concede aumento de proventos as pensionistas e faz criar 
outras pensões para viúvas de Ex- Prefeito e Ex- 
Vereadores e dá outras providências. 

Lei n°638/78 Abre crédito especial ao vigente orçamento do Município de 
Acopiara, na importância de CR$ 14.800,00 para o fim que 
indica. 

Lei n° 639/78 Outorga o título de cidadão acopiarense, ao Sr. Francisco 
Rufino de Lima. 

Lei n°640/78 Abre crédito especial ao vigente orçamento do município, na 
importância de CR$ 500.000,00, para o fim que indica e dá 
outras providências. 

Lei n° 641/78 Dá a denominação de ANTONIO AIRES DE ALENCAR, a 
Unidade Escolar de 1° Grau localizada no sítio Comboeiro e 
dá outras providências. 

Lei n° 642/79 Abre crédito especial ao vigente Orçamento do Município, 
no valor de novecentos e dez mil cruzeiros(CR$910.000,00), 
para o pagamento de salário-família ao pessoal celetista. 

Lei n° 643/79 Cria o calendário oficial de feriados municipais e dá outras 
providências. 

Lei n° 644/79 Abre crédito especial no valor de CR$ 250.000,00, para fim 
que indica. 



Lei n° 645/79 Altera a Tabela de Preços para cobrança de impostos e 
taxas de gado abatido para o consumo público. 

Lei n° 646/79 Concede aumento de vencimentos aos servidores 
municipais em geral e dá outras providências. 

Lei n° 647/79 Dá nova redação ao artigo 1° da Lei n° 511/69 que delimita 
o Quadro Urbano da cidade e vilas do Município de 
Acopiara, Estado do Ceará. 

Lei n° 648/79 Abre adicional ao vigente orçamento do município e dá 
outras providências. 

Lei n° 649/79 Abre adicional ao vigente orçamento do Município de 
Acopiara e dá outras providências. 

Lei n° 650/79 Dá a denominação de Rua Emília Pinho a atual rua Santa 
Izabel, nesta cidade, e dá outras providências. 

Lei n° 651/79 Autoriza o Prefeito Municipal de Acopiara a firmar convênio 
com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL e dá outras 
providências. 

Lei n° 652/79 Autoriza a abertura de Crédito Especial na importância de 
CR$ 19.440,00 para o fim que indica e dá outras 
providências. 

Lei n° 653/79 Outorga o título de cidadão acopiarense ao Senhor João 
Holanda Lima e dá outras providências. 

Lei n°654/79 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Acopiara, 
para o exercício financeiro de 1980. 

Lei n° 655/79 Abre crédito adicional ao vigente orçamento do Município e 
dá outras providências. 

Lei n° 656/79 Autoriza a abertura de Crédito Especial para o fim que 
indica e dá outras providências.  

Lei n° 657/79 Abre crédito adicional ao vigente orçamento do Município de 
Acopiara e dá outras providências. 

Lei n° 658/79 Abre crédito suplementar ao vigente orçamento do 
Município de Acopiara e dá outras providências. 

Lei n°659/80 Dá nova denominação da rua 10 de Novembro para Rua 
Jaime Matias e dá outras providências. 

Lei n° 660/80 Dá a denominação de Vila Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro à um trecho de rua, que parte da Rua Emília Pinho, 
tomando sentido diagonal até o Rio Quincoê, na saída para 
o Sítio Coroatá, nesta cidade e dá outras providências. 

Lei n° 661/80 Muda a denominação da rua 24 de maio, para rua 
“RAIMUNDO GURGEL VALENTE” e dá outras providências. 

Lei n° 662/80 Dá a denominação de Avenida FRANCISCO ALVES 
MOREIRA, a uma artéria desta Cidade, fazendo ligar 
Acopiara ao Bairro Moreiras e dá outras providências. 

Lei n° 663/80 Outorga título de cidadão Acopiarense ao Dr.ANTONIO 
CESAR GUEDES NUNES e dá outras providências. 

Lei n° 664/80 Concede Aumento de vencimento aos funcionários 
Estatutários e Celetistas do Município, e dá outras 
providências. 

Lei n° 665/80 Abre o Crédito Especial ao vigente Orçamento no Valor de 
Cr$200.000,00 para o fim que indica e dá outras 



providências. 

Lei n° 666/80 Abre Crédito Especial ao vigente Orçamento, no valor de 
Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para o fim que 
indica e dá outras providências. 

Lei n° 667/80 Abre Crédito Especial ao vigente orçamento, no valor de Cr$ 
300.000,00 ( trezentos mil cruzeiros), para o fim que indica e 
dá outras providências. 

Lei n° 668/80 Abre crédito adicional ao vigente orçamento do município, e 
dá outras providências. 

Lei n° 669/80 Autoriza a abertura de Crédito Adicional ao vigente 
orçamento do município e dá outras providências. 

Lei n° 670/80 Autoriza o Prefeito Municipal, ceder pro empréstimo um 
aparelho telefônico a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, e dá outras providências. 

Lei n° 671/80 Autoriza a abertura de Crédito Adicional ao vigente 
orçamento do município, e dá outras providências. 

Lei n° 672/80 Autoriza o Poder Executivo fazer DOAÇÃO de um conjunto 
de MOTOR FORRAGEIRA para prêmio aos participantes da 
IV VAQUEIJADA de Acopiara. 

Lei n° 673/80 Abre Crédito Especial ao Vigente orçamento no valor de Cr$ 
80.000,00 e dá outras providências.  

Lei n° 674/80 Autoriza a abertura de crédito adicional ao vigente 
orçamento e dá outras providências. 

Lei n° 675/80 Autoriza o Prefeito Municipal reconhecer a dívida do 
Município para com o INPS, e dá outras providências. 

Lei n° 676/80 Autoriza a abertura de crédito adicional ao vigente 
orçamento e dá outras providências. 

Lei n° 678/81 Autoriza o Prefeito Municipal de Acopiara assinar Convênio 
com o POLONORDESTE/MA/PRODECOR e dá outras 
providências. 

Lei n° 679/81 Concede aumento de vencimentos ao funcionalismo 
municipal e dá outras providências. 

Lei n° 680/81 Autoriza a venda de um terreno para o Banco do BrasilS/A e 
dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 


