
Número do documento: 2383994 
DECRETO Nº ________   DE ______ DE _______________________ DE  2020.    

Abre aos ÓRGÃOS e ENTIDADES crédito suplementar de
R$ 355.418.362,21 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 e III do § 1º, do art.43, da
Lei  Federal  nº  4.320,  de 17  de março de 1964,  do art.  5º  da  Lei  Estadual  nº  17.161,  de  27 de
dezembro de 2019 – LOA 2020 e com o art. 40 da Lei Estadual nº 16.944, de 17 de julho de 2019 –
LDO 2020.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da  ACADEMIA
ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP-CE, entre projetos, atividades e regiões,
para atender pagamento de GAMA para cursos de formação continuada.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da  ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA – AL,  entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para  atender  despesas  com
pessoal,  criação,  produção  e  divulgação  das  ações,  manutenção  de  serviços  administrativos  e
aquisições de equipamentos.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do  CORPO  DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – CBMCE, entre projetos, atividades e regiões para
atender a aquisição de embarcações infláveis para salvamento aquático.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO –  DETRAN,  entre  projetos  e atividades,  para  atender  despesas  com
pessoal,  serviços  de  tecnologia  da  informação e  comunicação  e requalificação e recuperação de
sinalização de trânsito nas rodovias estaduais.

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da EMPRESA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ –  ETICE,  entre projetos, atividades  e regiões,  para
atender  despesas  com  implementação  de  novas  tecnologias,  manutenção  do  cinturão  digital  e
operação dos serviços de tecnologia da informação.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da  FUNDAÇÃO
CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP, entre
projetos, atividades  e modalidades, para atender  despesas com aquisição de material permanente,
bolsas  e  projetos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  estudos  científicos  para  aplicar  soluções
tecnológicas de identificação humana (Civil e Criminal) dos órgãos de segurança pública. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da  FUNDAÇÃO
CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS – FUNCEME, entre projetos, atividades
e regiões, para atender despesas com 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  da  FUNDAÇÃO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ –  CEARÁPREV,  entre projetos e atividades,  para
atender  despesas  com  capacitação  de  servidores  para  o  desenvolvimento  das  atividades
administrativas.

CONSIDERANDO a  necessidade  de suplementar dotações  orçamentárias  da  FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ –  FUNECE,  visando atender ao pagamento de bolsa de
trabalho em conformidade com o convênio com a Prefeitura de Maracanau/FUNECE.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da  FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA, entre projetos e atividades, para atender despesas
com aquisição de biblioteca virtual, compreendendo extensiva coleção de ebooks personalizados em
texto completo nas diversas áreas de ensino e pesquisa. 



CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do  FUNDO  DE
PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR – FPP, entre projetos e atividades, para atender a reserva do sistema
de previdência parlamentar.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL
DA CULTURA – FEC, entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para atender despesas com
pareceristas de editais da lei Aldir Blanc.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do  FUNDO  DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – FSPDS, entre projetos  e
atividades, para atender despesas com reaparelhamento e modernização das unidades do corpo de
bombeiros militar.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do  FUNDO
FINANCEIRO – FUNAPREV, entre projetos e atividades, para pagamento de inativos e pensionistas
do Poder Judiciário do Estado do Ceará e da Assembleia Legislativa. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  do
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos, atividades, regiões e modalidades,  para
atender  as  seguintes  despesas:  folha  de  pessoal  do  HGF  e  LACEN,  pagamento  de  software  da
regulação,  diárias, obras,  aquisição de medicamentos, aquisição de equipamentos para o Hospital
Regional do Cariri, realização de adequação física para acessibilidade e humanização das unidades
de  saúde  da  rede,  despeas  com terceirização,  material  de  consumo  no  HEMOCE,  cooperativas,
despesas de manutenção do CIDH, CEO Joaquim Távora, Centro de Saúde Dona Libânia, promoção
de ações de capacitação em gestão do trabalho e da educação do SUS e projeto médico da família na
ESP.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  suplementar dotações  orçamentárias  do  FUNDO
FINANCEIRO – PREVMILITAR, para atender ao pagamento de inativos e pensionistas da segurança
pública.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do  INSTITUTO  DE
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ – IDACE,  entre projetos, atividades  e regiões,   para
atender  ao  projeto  de  reassentamento  das  famílias  atingidas  pela  construção  da  Barragem  do
Figueiredo. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  do  NÚCLEO  DE
TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ – NUTEC, entre projetos e atividades, para
atender despesas com material de consumo, pessoal e aquisição de material permanente.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da POLÍCIA MILITAR –
PM,  entre projetos  e atividades,  para atender  despesas com auxílio-alimentação e manunteção e
funcionamento da frota veicular da Polícia Militar. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e suplementar dotações  orçamentárias  da
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA –  PGJ, entre projetos e atividades, para para aquisição de
equipamentos  em virtude do  convênio  celebrado entre a  Secretaria  Nacional  do  Consumidor  e  a
Procuradoria Geral de Justiça.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SAP,  entre projetos,  atividades e regiões,
para atender aquisições de equipamentos, obras e instalações.
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CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, entre projetos, atividades, regiões
e modalidades, para atender ao projeto de organização e execução de eventos para popularização da
ciência e tecnologia. 

CONSIDERANDO a necessidade de realocar  dotações orçamentárias da  SECRETARIA DAS
CIDADES – SCIDADES, entre projetos, atividades e regiões, para atender despesas com ampliação
do serviço de abastecimento de água e aquisição das licenças de uso de antivírus.



CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA
CULTURA – SECULT, entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para atender          despesas
de contrato de gestão para Biblioteca Estadual do Ceará.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar  dotações orçamentárias da SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO – SEDUC, entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para atender a valorização
e incentivo à aprendizagem dos alunos da educação básica, despesas com terceirização, obras e
instalações.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA
FAZENDA – SEFAZ,  entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para atender despesas com
terceirização e serviços de tecnologia da informação e comunicação.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA –  SEINFRA,  entre  projetos  e  atividades,  para  atender  a
participação acionária do METROFOR e despesas com terceirização.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA
SEGURANÇA  PÚBLICA  E  DEFESA  SOCIAL  –  SSPDS,  entre  projetos,  atividades,  regiões  e
modalidades, para  atender as despesas com modernização do atendimento da perícia forense por
meio da aquisição de veículos funerários tipo rabecão, manutenção e funcionamento integrado da
CIOPAER.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,  JUSTIÇA,  MULHERES E DIREITOS HUMANOS –  SPS,
entre projetos,  atividades, regiões e modalidades,  para atender despesas com  PROARES, projeto
Esporte & Superação e indenizações a ex-presos políticos.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DE
RECURSOS HÍDRICOS –  SRH,  entre  projetos,  atividades,  regiões  e  modalidades,  para   atender
despesas  com a  construção  das barragens Anil  e  Trairi,  material  de  consumo  e  serviços
administrativos. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO  –  SDA,  entre  projetos,  atividades,  regiões  e
modalidades,  para  atender  aos  projetos:  Mais  Nutrição,  apoio  à  modernização  de  centrais  de
recebimento de produtos da agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural com ênfase na
produção da agricultura familiar e assentamentos rurais, implantação de 200 tecnologias para reúso de
água,  fortalecimento  da  caprinocultura  leiteira,  projeto  Paulo  Freire  e  fortalecimento  da  cadeia
produtiva da apicultura em Parambú.  

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SECRETARIA  DO  ESPORTE  E  JUVENTUDE  –  SEJUV,  entre  projetos,  atividades,  regiões  e
modalidades, para atender despesas com  folha de pessoal, aquisição de equipamento para Arena
Castelão e pagamento de terceirização.

CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO
MEIO  AMBIENTE  –  SEMA,  entre  projetos,  atividades  e regiões,  para  atender  despesas  com  a
execução das areninhas (tipo I e II), promoção de infraestrutura física nas unidades de conservação,
aquisições de eletrodomésticos e realização da gestão das unidades de conservação estaduais.
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE –  SEMACE,  entre projetos,  atividades  e
regiões, para atender despesas com mão-de-obra terceirizada e aquisição de 03 (três) equipamentos
do tipo servidor lâmina e 01 (um) veículo tipo SUV. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  dotações  orçamentárias  da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO – SEAS,
entre projetos, atividades, regiões e modalidades, para realizar o atendimento às unidades de proteção
social de adolescentes em conflito com a lei.



CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS – SOHIDRA, entre projetos, atividades e regiões,
para pagamento de despesas de terceirização, folha de pessoal, pagamento de contratos referente a
instalações de poços, aquisições de equipamentos e material permanente. 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realocar  e  suplementar  dotações  orçamentárias  da
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS –  SOP,  entre  projetos,  atividades  e  regiões,   para
atender  despesas  com apoio  técnico  ao  planejamento  e  gerenciamento  da  conservação rotineira,
preventiva e periódica e levantamento de defeitos do pavimento das rodovias estaduais, aquisição de
20  (vinte)  veículos  automotores,  conservação  rotineira  das  rodovias  pavimentadas  e  não
pavimentadas, manutenção e estruturação de edificações públicas e realização de obras e instalações.

DECRETA:

 Art. 1º – Fica aberto o crédito suplementar ao orçamento dos seguintes órgãos: da Academia
Estadual  de  Segurança  Pública,  da  Assembleia  Legislativa,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  do
Departamento Estadual de Trânsito, da Empresa de tecnologia da Informação do Ceará, da Fundação
Cearense  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Científico  e  tecnológico,  da  Fundação  Cearense  de
Meteorologia e Recursos Hídricos, da Fundação de Previdência Social,  da Fundação Universidade
Estadual  do  Ceará,  da  Fundação  Universidade  Regional  do  Cariri,  do  Fundo  de  Previdência
Parlamentar,  do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social,  do Fundo Estadual  da Cultura,  do
Fundo Estadual da Saúde, do Fundo Financeiro – FUNAPREV, do Fundo Financeiro – PREVMILITAR,
do Instituto de Desenvolvimento Agrário, do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial, da Polícia
Militar, da Procuradoria Geral da Justiça, da Secretaria de Administração Penitenciária, 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 Proteção Social,  Justiça,
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, da
Secretaria  das  Cidades,  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Agrário,  da  Secretaria  do  Esporte  e
Juventude,  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  da  Secretaria  dos  Recursos  Hídricos,  da
Superintendência de Obras Hidráulicas, da Superintendência de Obras Públicas, da Superintendência
do  Sistema  Estadual  de  Atendimento  Socioeducativo  e  da  Superintendência  Estadual  do  Meio
Ambiente,  no  valor  de  R$  355.418.362,21 (TREZENTOS  E  CINQUENTA E  CINCO MILHÕES,
QUATROCENTOS  E DEZOITO MIL,  TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E  VINTE E UM
CENTAVOS), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme
Anexos III e IV.

R$ 1,00

Órgão SIGLA Origem Aplicação

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ AESP-CE 280.000,00 280.000,00

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AL 15.653.169,00 15.653.169,00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ CBMCE 500.000,00 500.000,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN 7.430.874,43 7.430.874,43

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ ETICE 2.800.000,00 2.800.000,00

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO EGE 3.000.000,00
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R$ 1,00

Órgão SIGLA Origem Aplicação

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

FUNCAP 1.710.000,00 1.710.000,00

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS 
HÍDRICOS

FUNCEME 40.000,00 40.000,00

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO 
CEARÁ

CEARAPREV 30.000,00 30.000,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FUNECE 0,00 8.050,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI URCA 65.000,00 65.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR FPP 500.000,00 500.000,00



FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO 
ESTADO DO CEARÁ

FSPDS 1.140.000,00 1.140.000,00

FUNDO ESTADUAL DA CULTURA FEC 9.320.000,00 9.320.000,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS 195.000,00

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES 39.408.370,91 40.083.677,87

FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV FUNAPREV 32.960.000,00 7.960.000,00

FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR PREVMILITAR 0,00 25.000.000,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ IDACE 1.248.000,00 1.248.000,00

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO 
CEARÁ

NUTEC 172.045,61 172.045,61

POLÍCIA MILITAR PM 164.615.952,16 8.000.000,00

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA PGJ 4.107,56 184.980,70

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SAP 146.322,75 2.064.730,30

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR

SECITECE 63.510,00 63.510,00

SECRETARIA DA CULTURA SECULT 700.000,00 700.000,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC 45.600.000,00 45.600.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ 3.450.000,00 3.450.000,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA SEINFRA 92.000,00 1.311.454,05

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, 
MULHERES E DIREITOS HUMANOS

SPS 3.690.250,00 3.975.000,00

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SSPDS 2.227.000,00 2.227.000,00

SECRETARIA DAS CIDADES SCIDADES 4.483.448,65 4.483.448,65

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SDA 3.337.933,26 4.571.516,59

SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE SEJUV 1.039.000,00 1.705.704,37

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SEMA 1.379.300,00 1.379.300,00

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS SRH 3.526.353,47 3.345.480,33

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS SOHIDRA 30.000,00 3.140.000,00

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS SOP 1.979.000,00 152.946.802,86

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE 
ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

SEAS 1.922.735,00 1.922.735,00

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 405.882,45 405.882,45

Convênios com Órgãos Municipais –Adm. Indireta – FUNECE  
–  (Excesso) - (F. 286.87)

8.050,00

Convênios com Órgãos Municipais –Adm. Indireta – FUNDES  
–  (Excesso) - (F. 286.87)

265.056,96

Total 355.418.362,21 355.418.362,21
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Art.  2º  – Os  recursos  necessários  à  execução  deste  Decreto  decorrem de  anulações  de
dotações orçamentárias e excesso de arrecadação, conforme Anexos I e II.

 Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO  DA  ABOLIÇÃO,  DO  GOVERNO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  em  Fortaleza,
______de_____________________de 2020.



Camilo Sobreira de Santana
Governador

 

Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário do Planejamento e Gestão, respondendo
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