
Número do documento: 2154757 
DECRETO Nº ________   DE ______ DE _______________________  DE _________. 

Abre  aos  ÓRGÃOS  E  ENTIDADES  o  crédito
suplementar  de R$ 372.413.988,39 para reforço
de  dotações  orçamentárias  consignadas  no
vigente orçamento. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições
que lhe    confere o inciso IV, do art. 88, da Constituição Estadual, combinado com
os incisos II, III e IV do § 1º, do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, do art. 7º da Lei Estadual nº 16.468, de 19 de dezembro de 2017 e com o art.
42 da Lei Estadual nº 16.319 de 14 de agosto de 2017.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
AGÊNCIA DE DEFESA  AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ – ADAGRI,  para as
seguintes despesas: manutenção e funcionamento administrativo e ações em emergências
sanitárias de peste suína clássica.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
ACADEMIA  ESTADUAL  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA  DO  CEARÁ  –  AESP-CE,  para
viabilizar o pagamento da GAMA para os cursos de formação inicial (concursos) previstos
para o exercício de 2018 e para os cursos de formação continuada do segundo semestre.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – CBMCE,
entre  projetos,  atividades  e  modalidades,  para  as  seguintes  despesas:  pagamento  de
serviços de tecnologia da informação e pagamento de Bolsa Formação para os candidatos
dos cursos de Formação Profissional.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE, entre projetos, atividades e regiões, para
atender as necessidades do Centro de Formação de Executivos Escolares.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E
SISTEMA PENITENCIÁRIO – CGD, entre projetos, atividades e regiões, para as despesas
com manutenção da CGD e apuração dos desvios de conduta.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  CEARÁ   -  CODECE,  entre  atividades  e
regiões, para manutenção e funcionamento administrativo.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações
orçamentárias do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DAE,  entre
projetos, atividades e regiões, para atender as seguintes despesas: gestão da execução e
fiscalização das obras de edificações públicas; obra dos Galpões do Corpo de Bombeiros e
Batalhão do Raio do Crato; manutenção e funcionamento de TI; obra da Uniseg do Bom
Jardim e manutenção da 5ª Vara do Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente –
NAI.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do
DEPARTAMENTO  ESTADUAL DE TRÂNSITO  –  DETRAN,  entre  projetos,  atividades  e
modalidades, para as seguintes despesas: Transferências e contribuições à União, Estados
e Municípios para repasse de excesso de arrecadação ao Tesouro.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO – DPGE,  entre projetos e atividades, para
as seguintes despesas:  Projeto do BNDS (Componente II – Equipamentos, montagens e
instalações).

CONSIDERANDO a  necessidade  de  remanejar  e  suplementar  dotações
orçamentárias  dos  ENCARGOS  GERAIS  DO  ESTADO  –  EGE,  para as  seguintes
despesas: transferências de ICMS aos municípios; Pagamento de PASEP e de pensões
especiais e judiciais no mês de novembro; Premiações a Contribuintes; Avais e Garantias -
Dívida  junto  à  União  /  COHAB;  Transferências  de  IPI   aos  municípios  nos  meses  de
outubro  e  novembro;  Multas  de  Juros  e  penalidades,  Indenizações  e  Restituições  e
Seguros de servidores; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE,
para  despesas com a folha de pagamento, salários/13º salário/FGTS e  INSS  patronal -
meses outubro, novembro e dezembro/2018.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
ESCOLA  DE  SAÚDE  PÚBLICA  –  ESP,  para  as  seguintes  despesas:  restituição  de
cooperativa para  Qualificação de  Profissionais da Atenção Básica do Estado do Ceará e
para  Qualificação de Profissionais de Saúde para atuação em Saúde Mental e na atenção
a usuários de crack, álcool e outras drogas.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO  CEARÁ -  ETICE,  entre  projetos,
atividades, modalidades e regiões, para manutenção da ETICE e do Cinturão Digital do
Ceará-CDC e expansão do CDC para atender projeto de CFTV da SSPDS.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do  FUNDO
DE ASSISTÊNCA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS  DO ESTADO DO CEARÁ –
FASSEC,  entre  projetos  e  atividades,  para  as  seguintes  despesas:   odontológica,
fisioterapia, fonoaudiologia, médica e às pessoas portadoras de necessidades especiais.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS, entre projetos, atividades, modalidades e
regiões,  para  atender  as  seguintes  despesas:   Assistência  emergencial  a  pessoas  ou
grupos  de  pessoas  em  situação  de  extrema  pobreza  (financiamento  de  benefícios
eventuais) e fortalecimento da rede sócio assistêncial ( subvenção social - especial).

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do  FUNDO
ESTADUAL DA CULTURA - FEC,  entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para
as despesas dos editais para apoio e premiação a projetos culturais.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do  FUNDO
DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – FDS, entre projetos e atividades, para as
seguintes despesas: Climatização das salas de aulas do ensino fundamental do Colégio da
Polícia Militar General Edgard Facó – CPMGEF;  Aquisição de equipamentos áudio visuais
para assessoria de comunicação do  CPMGEF; aquisição e instalação de equipamentos de
som  nas  salas  de  aulas  e  ambientes  externos  do  mesmo  Colégio e manutenção  do
CPMGEF.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias do  FUNDO FINANCEIRO – FUNAPREV,  entre projetos e atividades, para
atender as despesas  com a folha de pagamento dos servidores do Estado.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
FUNDAÇÃO  CEARENSE  DE  APOIO  AO  DESENVOLVIMENTO  CIENTÍFICO  E
TECNOLÓGICO – FUNCAP, para atender despesas com pessoal dos servidores cedidos
da UFC e do IFCE.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias  da  FUNDAÇÃO  CEARENSE  DE  METEOROLOGIA  E  RECURSOS
HÍDRICOS  –  FUNCEME,  entre  projetos,  atividades  e  modalidades,  para  atender  as
seguintes despesas:  Promoção e suporte ao monitoramento e geração de informações
hidroagrometeorológias e manutenção e funcionamento administrativo;  Projeção de vazão
natural  afluente  com  base  em  previsão  climática  –  VNA e  Elaboração  de  estudos  de
suporte  ao  planejamento  e  à  gestão  de  sistemas  hídricos  no  Nordeste,  com  foco  no
abastecimento urbano e na operação de infraestruturas hídricas de uso múltiplo.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do  FUNDO
DE  DESENVOLVIMENTO  DO  ESPORTE  E  JUVENTUDE  –  FUNDEJ,  entre  projetos,
atividades, regiões e modalidades, para as despesas com apoio a atletas de rendimento,
entidades e delegações;  apoio  ao desenvolvimento  de eventos  e  projetos  esportivos  e
ampliação da estrutura esportiva.

CONSIDERANDO a  necessidade de  suplementar  e  realocar dotações
orçamentárias do  FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos, atividades,
modalidades e regiões,  para  atender  as  seguintes despesas: aquisição de mobiliário  e
equipamentos de TI para VBV; reforma da REDE DE FRIO – COPROM/COVIG; execução
de recursos conveniados para vigilância epidemiológica e informações em saúde para o
SUS – HSJ; pagamento dos serviços no HGCC; terceirização de TI do IPC; pagamento de
serviços  com  instituições  de  ensino  e  pesquisa  -  HSJ;  desenvolvimento  de  projetos
educacionais  no  âmbito  da  vigilância  à  saúde/ESP;   manutenção  predial  do  CERAM;
manutenção do Hospital  César  Cals;  pagamento  de mão de obra  terceirizada do  CEO
RODOLFO para atender ao APLV (Atenção às Pessoas com Alergia ao Leite de Vaca) - GT
SOCIAL;  assistência  farmacêutica  na  alta  complexidade   -  COASF;   pagamento  dos
contratos  - NUINF; pagamento ao Hospital Polo do Crato e auxílio financeiro na atenção
primária, secundária e terciária. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  remanejar  dotações
orçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, entre
projetos, atividades e regiões, para  atender as seguintes despesas: folha de pagamento
do pessoal ativo civil, temporário, regime geral da previdência social e encargos sociais
(INSS,FGTS,PATRONAL  SUPSEC,PASEP)  relativos  aos  meses  de  novembro,
dezembro,13º salário/2018, bem como o auxílio alimentação constante na folha do pessoal
ativo civil e regime geral e a execução do projeto referente a reforma da  Faculdade de
Itapipoca/UECE.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO
ESTADUAL  DE  SEGURANÇA  DOS  MAGISTRADOS  –  FUNSEG,   entre  projetos  e
atividades, para atender despesas com aquisição de máquinas, equipamentos e veículos.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias do GABINETE DO GOVERNADOR – GABGOV, entre projetos, atividades e
modalidades,  para atender as  despesas com custeio de manutenção e despesas com
pessoal; manutenção e funcionamento de TI e mão de obra terceirizada.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  do
GABINETE DO VICE GOVERNADOR – GABVICE, para despesas com a folha de  pessoal
do Gabinete.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ –  IDACE,  entre  projetos,
atividades,  modalidades  e  regiões,  para  atender  as  seguintes  despesas:  Apoio  ao
Desenvolvimento  de  Políticas  Públicas  em  áreas  de  Assentamento,  Reassentamentos,
Comunidades Originárias, Comunidades Tradicionais e Áreas Rurais do Estado do Ceará;
Projeto Cadastro Georreferenciado de Imóveis Rurais e Regularização Fundiária em 12
municípios no Estado do Ceará; Projeto de Reassentamento das famílias atingidas pela
construção da Barragem do Figueiredo e atender despesas com a ETICE.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ – ISSEC,  entre
projetos,  atividades  e  modalidades,  para  despesas  com  assistência  em  exames  e
assistência em fisioterapia e manutenção e funcionamento administrativo. 

CONSIDERANDO a  necessidade de realocar  dotações orçamentárias  da JUNTA
COMERCIAL  DO  ESTADO  DO  CEARÁ  -  JUCEC,  entre  projetos  e  atividades,  para
despesas referentes a outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias da POLÍCIA CIVIL – PC,  entre projetos e atividades,  para as seguintes
despesas:  com  a  Folha  PCCE;  custeio  finalístico;  manutenção  e  funcionamento
administrativo e de TI.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ – PEFOCE, para as despesas com   custeio
finalístico:  com  locação  de  mão  de  obra,  materiais  de  consumo  diversos  (Hospitalar,
Laboratorial,  Químico,  Etc),  serviços  de  manutenção  de  máquinas  e  equipamentos,
gerenciamento de frota, contas publicas, dentre outros.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias da  PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ, entre atividades, para
atender as despesas de custeio de manutenção e pessoal.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocação  de  dotações
orçamentárias da POLÍCIA MILITAR – PM, entre projetos e atividades,  para atender as
despesas com a Bolsa Formação para os alunos do Curso de Formação de Oficiais da
PMCE; manutenção e funcionamento administrativo.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  do
FUNDO  FINANCEIRO  –  PREVMILITAR,  para  atender  despesas  com  a  Folha  de
Pagamento dos Servidores do Estado.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA  DAS  CIDADES  –  SCIDADES,  entre  projetos,  atividades,  regiões  e
modalidades,  para  atender  as  seguintes  despesas:  implantação  dos  observatórios
econômicos e sociais;  Custeio Finalístico, execução dos contratos de terceirização para
gerenciamento dos programas de habitação de interesse social e de revitalização de áreas
degradadas. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias  da  SECRETARIA  DO  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO  –  SDA,  entre
projetos,  atividades,  modalidades  e  regiões,  para  atender  as  seguintes  despesas:
Sistema de Abastecimeto d`água e Esgotamento Sanitário Simplificado; Projeto São José;
Implantação e Manejo de Sistemas de Bioágua Familiar no Estado do Ceará; Projeto Paulo
Freire;  Implementação de cisternas de placas e cisternas escolares; Desenvolvimento da
Caprinocultura Leiteira no Estado do Ceará; pagamento da folha, 13º salário, INSS, Supsec
e Desenvolvimento de capacidades.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar   dotações  orçamentárias    da
SECRETARIA DA  AGRICULTURA PESCA E AQUICULTURA – SEAPA,  entre projetos,
atividades  e  modalidades,  para  despesas  com  custeio  de  manutenção,   despesa  de
pessoal.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
– SEAS, entre projetos e atividades, para  despesas com terceirização de mão de obra da
Sede Administrativa da SEAS.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE, entre
projetos, atividades, modalidades e regiões, para atender as seguintes despesas: folha de
pagamento;  suporte às ações finalísticas do sistema  C&T; custeio de manutenção/TI  e
apoio  a  projetos  de  eventos  de  Educação,  Divulgação  e  Popularização  da  Ciência,
Tecnologia e Inovação.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA CULTURA -  SECULT,  entre  projetos,  atividades e  modalidades,  para
atender  as seguites despesas: seleção de pessoal realizada pela Fundação Universidade
Estadual do Ceará – FUNECE e manutenção e funcionamento administrativo da Secretaria
da Cultura.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, entre projetos, atividades e
modalidades, para atender as seguintes despesas: expansão da infraestrutura das escolas
diferenciadas indígenas, quilombolas e do campo; apoio logístico; salário educação para
aquisição e implantação de sistemas de TI e  desenvolvimento das ações da educação
indígena, quilombola e do campo;  execução de obras e aquisição de material permanente
das escolas de ensino médio integrado à educação; pagamento de alimentação – PNAE;
pagamento das avaliações – SPAECE; pagamento de pessoal e pagamento de contratos
de transporte escolar; pagamento de contrato de gestão e bolsa estágio para contratação e
capacitação  de  professores  para  as  escolas  estaduais  de  educação  profissional   e
desenvolvimento  do  ensino  médio  integrado  à  educação  profissional;  suporte  aos
municípios na implantação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN;
manutenção e pagamento de terceirização.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA FAZENDA -  SEFAZ,  entre  projetos,  atividades  e  modalidades,  para
atender as despesas com desenvolvimento da gestão de pessoas e do  co nhecimento,
atualização da plataforma tecnológica e manutenção e funcionamento de TI. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA  DA  INFRAESTRUTURA  –  SEINFRA,  entre  projetos,  atividades  e
modalidades, para atender despesas com as obras da Linha Leste do Metro de Fortaleza;
Desapropriação do VLT Parangaba Mucuripe e operacionalização de sistemas de geração
e cogeração de energia elétrica – Centro de Eventos do Ceára. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS,  entre projetos, atividades e regiões,
para gerenciamento das atividades das penitenciárias, hospitais, colônias agrícolas e casas
de albergados e manutenção e funcionamento da área de TI das unidades prisionais.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA,   para despesas com a  folha de pessoa e
patronal.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG,  para atender      despesas
com a Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do
Ceará.  

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias da SECRETARIA DO ESPORTE – SESPORTE, entre projetos,  atividades e
regiões   para  atender  as  seguintes  despesas:  gestão  e  manutenção  do  Centro  de
Formação  Olímpica;  ampliação  da  estrutura  esportiva  da  Praça  da  Juventude  de
Maracanau e gestão e manutenção do Centro de Formação Olímpica – CFO.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DO TURISMO - SETUR, entre projetos e atividades, para as despesas com
o PROINFTUR – Urbanismo, Implantação e Ampliação do saneamento Básico; gestão do
programa – PRODETUR NACIONAL e  Infraestrutura de acesso a destinos e serviços
básicos  no mesmo programa.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS – SOHIDRA, entre projetos, atividades
e regiões, para as seguintes despesas: perfuração de poços tubulares profundos.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA  DE  RECURSOS  HÍDRICOS  -  SRH,  entre  projetos,  atividades  e
modalidades, para as seguintes despesas: PAC ESTIAGEM - Desapropriação, Construção
e  Supervisão   das  Obras  da  Adutora  de  Palmácia;  pagamentos  de  terceirização;
pagamento de desapropriação de obras executadas pela SRH,  referente a Barragem Misi
em Miraima.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SSPDS, entre   projetos,
atividades,  modalidades  e  regiões,  para  atender  as  despesas  com  serviços  de
telecomunicação do órgão e com serviços de terceirização.

   CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – STDS, entre projetos,
atividades, modalidades, e regiões, para atender despesas referentes a Primeiro Passo -
Estagiários do TRE/Biometria; manutenção do complexo CEART e  manutenção de TI para
contratação de empresa de hospedagem na nuvem – ETICE.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  dotações  orçamentárias  do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE,  para atender as despesas com   aquisição e
implantação de TI , máquinas, equipamentos e veículos.

 CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar  e  realocar  dotações
orçamentárias do TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJ, entre projetos e atividades, para atender
despesas com manutenção e funcionamento administrativo e folha de pagamento.

  CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias
da  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  REGIONAL  DO  CARIRI  -  URCA,  entre  projetos,
atividades  e  modalidades,  para  as  seguintes  despesas:  contrapartida  de  convênio,
referentes a  fortalecimento das ações finalísticas da URCA e a folha de pessoal desta IES
até o final do Exercício de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ – UVA,  entre atividades e modalidades, para atender
as seguintes despesas:  obrigações patronais (SUPSEC), despesas de exercício anterior,
manutenção, funcionamento administrativo  e convênio.
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DECRETA:  

 Art. 1º -   Fica aberto o crédito suplementar ao orçamento dos seguintes
Órgãos:  da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará,   da Academia
Estadual de Segurança Pública do Ceará, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Ceará, do Conselho Estadual de Educação, da Controladoria Geral de Disciplina
dos  Órgãos  de  Segurança  Pública  e  Sistema  Penitenciário,  da  Companhia  de
Desenvolvimento  do  Ceará,   do  Departamento  de  Arquitetura  e  Engenharia,  do
Departamento Estadual de Trânsito, da Defensoria Pública Geral do Estado, dos
Encargos Gerais do Estado, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Ceará, da Escola de Saúde Pública, da Empresa de Tecnologia da Informação
do Ceará,  do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Estado do
Ceará, do Fundo Estadual de Assistência Social, do Fundo Estadual da Cultura, do
Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará, do Fundo Financeiro FUNAPREV, da
Fundação  Cearense  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico, da
Fundação  Cearense  de  Meteorologia  e  Recursos  Hídricos,   do  Fundo  de
Desenvolvimento  do  Esporte  e  Juventude,   do  Fundo  Estadual  de  Saúde,  da
Fundação Universidade Estadual do Ceará, do Fundo Estadual de Segurança dos
Magistrados,  do  Gabinete  do  Governador,  do  Gabinete  do  Vice-Governador,  do
Instituto  do  Desenvolvimento  Agrário  do  Ceará,  do Instituto  de  Saúde  dos
Servidores  do Estado do  Ceará,  da  Junta  Comercial  do  Estado do  Ceará,   da
Polícia Civil,   da Perícia Forense do Estado do Ceará,  da  Procuradoria Geral de
Justiça, da Polícia Militar,  do  Fundo Financeiro PREVMILITAR, da Secretaria das
Cidades,  da Secretaria do Desenvolvimento Agrário,  da Secretaria da Agricultura,
Pesca e  Aquicultura,  da  Superintendência  do Sistema Estadual  de  Atendimento
Sócioeducativo,  da  Secretaria  da  Ciência,  Tecnologia  e  Educação  Superior,  da
Secretaria da Cultura, da Secretaria da Educação, da  Secretaria da Fazenda, da
Secretaria da Infraestrutura, da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Secretaria do
Meio Ambiente, da Secretaria do Planejamento e Gestão, da Secretaria do Esporte,
da Secretaria do Turismo, da Superintendência de Obras Hidráulicas,  da Secretaria
dos Recursos Hídricos,   da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, da
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, do Tribunal de Contas do Estado,
do Tribunal de Justiça,  da Fundação Universidade Regional do Cariri, da Fundação
Universidade Vale do Acaraú,   no valor de   R$  R$ 372.413.988,39 (TREZENTOS E
SETENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E
OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao vigente orçamento.   

R$ 1,00
Órgão Sigla Origem Aplicação

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ AESP-CE 0,00 600.000,00

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ ADAGRI 0,00 772.092,24

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ CODECE 27.450,00 27.450,00

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE 65.217,00 65.217,00

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

CGD 30.000,00 30.000,00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ CBMCE 357.000,00 528.000,00

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DPGE 1.409.893,00 1.409.893,00

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DAE 102.250,00 362.250,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DER 266.393,00 0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN 22.920.000,00 22.920.000,00

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO 
CEARÁ

EMATERCE 200.000,00 14.000.000,00

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ ETICE 2.562.172,39 2.562.172,39
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Órgão Sigla Origem Aplicação

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO EGE 65.910.829,21 35.314.000,00

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA ESP 0,00 18.000,00

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

FUNCAP 3.756.325,92 250.000,00

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS 
HÍDRICOS

FUNCEME 50.000,00 316.393,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FUNECE 30.000,00 30.000,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI URCA 50.000,00 3.866.000,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ UVA 2.227.995,67 2.227.995,67

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
ESTADO DO CEARÁ

FASSEC 860.000,00 860.000,00

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ FDS 222.000,00 222.000,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE FUNDEJ 1.617.500,00 1.617.500,00

FUNDO ESTADUAL DA CULTURA FEC 6.014.700,00 6.014.700,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS 3.808.845,96 156.600,00

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES 14.175.396,79 14.357.396,79

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS FUNSEG 257.824,00 257.824,00

FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV FUNAPREV 30.357.915,40 29.530.000,00

FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR PREVMILITA
R

0,00 15.000.000,00

GABINETE DO GOVERNADOR GABGOV 408.000,00 3.628.000,00

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABVICE 0,00 155.640,74

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ IDACE 797.000,00 797.000,00

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ IPECE 900.000,00 0,00

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ ISSEC 175.400,00 175.400,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ JUCEC 92.286,00 92.286,00

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE 0,00 950.867,37

POLÍCIA CIVIL PC 5.200.000,00 12.494.529,32

POLÍCIA MILITAR PM 750.000,00 5.435.687,51

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA PGJ 4.577.024,47 11.954.987,47

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA SEAPA 185.823,31 185.823,31

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR SECITECE 245.815,72 245.815,72

SECRETARIA DA CULTURA SECULT 219.540,00 219.540,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC 48.929.978,81 73.047.196,67

SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ 1.532.118,50 1.532.118,50

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA SEINFRA 22.664.147,47 1.910.854,32

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA SEJUS 4.027.300,87 4.027.300,87

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SSPDS 1.764.922,10 1.764.922,10

SECRETARIA DAS CIDADES SCIDADES 11.149.462,28 1.149.462,28

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SDA 25.570.642,04 26.546.765,42

SECRETARIA DO ESPORTE SESPORTE 7.966.221,18 23.430.868,35

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SEMA 0,00 85.020,09

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG 0,00 1.577.614,42

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS 56.245,02 56.245,02

SECRETARIA DO TURISMO SETUR 23.079.000,00 23.079.000,00

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS SRH 394.299,18 394.299,18

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS SOHIDRA 800.053,10 800.053,10

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO 
SÓCIOEDUCATIVO

SEAS 475.000,00 215.000,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE 0,00 1.596.206,54

TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJ 1.230.000,00 21.550.000,00

Recursos Provenientes da Contribuição Social - F 203.00 - excesso 10.000.000,00

Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - F 204.00 - excesso 25.000.000,00

Operação de Crédito Interna - F246.54 - Banco do Brasil - excesso 16.000.000,00

Transferências Diretas - Transporte Escolar - F 273.02 - excesso 520.000,00

Cota-Parte do IPI - Transferência a Munípios - Excesso 424.000,00

Total 372.413.988,39 372.413.988,39
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Art. 2º –  Segundo o Decreto nº 32.300, de 09 de agosto de 2017 que dispõe
sobre  a   adequação  do  Plano  Plurianual  2016  –  2019,  art.  1º  que  trata  das
alterações na vinculação entre ações orçamentárias e iniciativas, Fica alterada a
vinculação da Ação  a seguir:

Programa  070 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas

Ação Iniciativa Anterior Nova Iniciativa

18935 – Gestão Estratégica de
Pessoas e Atualização Funcional

070.1.07 -  Gestão  estratégica  do
dimensionamento e da alocação da 
força de trabalho no serviço público
estadual

070.1.02  -  Promoção  de  ações
voltadas  à  qualidade  de  vida  do
servidor  público  inativo  e
pensionistas. 

Art. 3º – Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem de
anulações de dotações orçamentárias, convênios e excesso de arrecadação. 

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,  DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,  em
Fortaleza,   ______de_____________________de 2018 .

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho 
Governadora em Exercício

Francisco de Queiroz Maia Júnior 
Secretário do Planejamento e Gestão
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