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PODER EXECUTIVO
LEI Nº15.564, de 07 de abril de 2014.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A CEDER,
GRATUITAMENTE, O USO AO
MUNICÍPIO DE PACAJUS DO
IMÓVEL QUE IDENTIFICA PARA
FINS DE INSTALAÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder, gratuitamente,
o uso do imóvel ao Município de Pacajus, no Estado do Ceará, para fins de
instalação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
Parágrafo único. O imóvel está registrado sob o nº1302, no 2º Ofício de
Pacajus - CE, Cartório Maciel, medindo 18m (dezoito metros) de frente
e 18m (dezoito metros) de fundo, formando um quadrado, na Rua Coronel
Francisco Lopes, extremando: Norte, com a Rua Francisco Lopes; ao
Nascente, Sul e Poente, com as terras da Associação de Proteção e
Assistência à Maternidade e à Infância de Pacajus.
Art.2º A cessão gratuita de uso será autorizada em ato do Chefe do Poder
Executivo, e tem como condição resolutiva a não instalação da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos ou a sua desinstalação.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as publicações em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 07 de abril de 2014.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº15.566, de 07 de abril de 2014.
AUTORIZA A PERMUTA DE BEM
PÚBLICO, DE DOMINIALIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ, COM
BEM PRIVADO, EM RAZÃO DO
INTERESSE PÚBLICO, AUTORIZA A CESSÃO DE USO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a permutar a faixa
de terra correspondente à porção maior da Matrícula nº. 21.114, do
Ofício de Registro de Imóveis de Caucaia/CE, descrita no anexo I desta
Lei, pela totalidade das áreas dos imóveis descritos no anexo II e que
correspondem às Matrículas nº25.151, nº25.152 e nº. 25.153, do Ofício
de Registro de Imóveis de Caucaia/CE, de propriedade da Nacional Gás
Butano Distribuidora LTDA.
Parágrafo único. Para os fins a que se refere o caput deste artigo, fica o
Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder a posse do bem a ser
permutado, enquanto não ultimadas as exigências necessárias às
regularizações notariais e registrais.
Art.2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a permutar, quando
necessário, imóveis de propriedade e/ou posse do Estado do Ceará, no
todo ou em parte, com imóveis considerados indispensáveis às indústrias
de refino de petróleo e siderurgia, à Zona de Processamento de Exportação
– ZPE, e à implantação da infraestrutura, superestrutura e demais atividades
do Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP.
Art.3º Esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 07 de abril de 2014.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***

FORTALEZA, 07 DE ABRIL DE 2014

1

LEI Nº15.567, de 07 de abril de 2014.
DISPÕE SOBRE A CARGA
HORÁRIA DOS PROFESSORES
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica assegurada aos professores que tiverem carga horária reduzida
ou uma matrícula suprimida, em razão do Ofício Circular nº002/88, do
Governo do Estado, ou do Decreto nº19.170, de 4 de março de 1988, a
opção por retornar à situação funcional anterior, observadas as
limitações constitucionais pertinentes à acumulação de cargos.
§1º O disposto no caput aplica-se indistintamente:
I – aos professores que, atingidos com a redução de carga horária ou supressão
de matrícula, não tenham ingressado com ação judicial questionando a
medida ou que, não obstante ingressando com ação, não conseguiram decisão
favorável de caráter provisório, estando ainda em trâmite o processo;
II – aos professores que ajuizaram ação judicial e obtiveram decisão
favorável, de caráter provisório, ainda em vigor, revertendo a redução
de carga horária ou a supressão de matrícula;
III – aos professores que ingressaram com ação judicial e conseguiram
decisão favorável, de caráter provisório, contra a redução de carga
horária ou supressão de matrícula, porém sem estar essa decisão mais em
vigor, com o processo ainda em trâmite;
IV - aos professores inativos que, quando na ativa, se enquadravam na
situação dos incisos anteriores, e aos pensionistas de professores na
mesma situação.
§2º Os professores com processo judicial em trâmite, atingidos pela
redução de carga horária ou supressão de matrícula, para fazer a opção a
que se refere o caput, deverão formalizar a desistência da ação.
Art.2º A opção prevista no art.1º desta Lei autorizará a incorporação da
carga horária de 40 (quarenta) horas aos proventos de aposentadoria,
desde que o optante haja contribuído por pelo menos 60 (sessenta)
meses para o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará –
SUPSEC, contados a partir do momento em que o professor retornou,
após reduzida a carga horária, a trabalhar na situação funcional anterior,
mesmo que por força de decisão judicial de caráter provisório.
Parágrafo único. Para os servidores que implementarem as regras dos
arts.3º e 6º da Emenda Constitucional nº41, de 19 de dezembro de 2003,
ou do art.3º da Emenda Constitucional nº47, de 5 de julho de 2005, e
cujo período de percepção na carga horária de 40 (quarenta) horas, por
ocasião do pedido de aposentadoria, seja menor que 60 (sessenta) meses,
será observada a média aritmética do período de percepção, multiplicada
pela fração cujo numerador será o número correspondente ao total de
meses trabalhados e o denominador será sempre o numeral 60 (sessenta).
Art.3º Fica criada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI,
para evitar possível decesso remuneratório para os profissionais do
magistério decorrente da revogação, a partir da Lei nº14.431, de 31 de
julho de 2009, da gratificação paga pelo desempenho de atividade
extraclasse.
§1º Para cálculo da vantagem a que se refere o caput, deverão ser levadas
em consideração a redução sofrida pelo servidor na remuneração pela
revogação da gratificação extraclasse e a nova estrutura remuneratória
advinda com a Lei nº14.431, de 31 de julho de 2009, mesmo em relação
aos professores ativos, inativos ou afastados aguardando aposentadoria
que recebiam, por ocasião desta última Lei, a gratificação agregada ao
vencimento básico.
§2º A vantagem de que trata este artigo somente será concedida para o
servidor que percebia regularmente a gratificação extraclasse quando de
sua revogação, sendo que ela terá atualizado o seu valor pelos índices de
revisão geral aplicáveis aos servidores públicos estaduais.
Art.4º A vantagem de que cuida o art.3º desta Lei é incorporável aos
proventos de aposentadoria e às pensões.
§1º O professor já aposentado ou que estava afastado para aposentadoria
por ocasião do advento da Lei nº14.431, de 31 de julho de 2009, apenas
terá direito à percepção da vantagem pessoal se, nos anos anteriores ao
afastamento, tiver recebido a gratificação extraclasse por, no mínimo,
60 (sessenta) meses, igual regra aplicável para a criação da mesma
vantagem para os pensionistas desses servidores.
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Governador
CID FERREIRA GOMES
Vice - Governador
DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
Gabinete do Governador
DANILO GURGEL SERPA
Gabinete do Vice-Governador
IRAPUAN DINIZ DE AGUIAR JÚNIOR
Casa Civil
ARIALDO DE MELLO PINHO
Casa Militar
JOEL COSTA BRASIL
Procuradoria Geral do Estado
Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado
JOÃO ALVES DE MELO
Conselho Estadual de Educação
EDGAR LINHARES LIMA
Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico
ALEXANDRE PEREIRA SILVA
Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente
BRUNO VALE SARMENTO DE MENEZES
Secretaria das Cidades
CARLO FERRENTINI SAMPAIO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
RENÉ TEIXEIRA BARREIRA
Secretaria da Cultura
PAULO DE TARSO BERNARDES MAMEDE
Secretaria do Desenvolvimento Agrário
JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA
§2º Fica autorizada a revisão dos processos de aposentadoria e de pensão
em que se tenha excluído a gratificação extraclasse do professor, para
adequação a esta Lei, desde que não ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos da publicação do ato de aposentadoria ou de pensão, sem a inclusão
da gratificação extraclasse, e desde que não tenha havido insurgência
por parte do servidor.
§3º O Procurador-Geral do Estado, por instrução normativa, poderá
disciplinar a revisão dos processos de aposentadoria e pensão em trâmite
caso necessária a inclusão da vantagem de que cuida o art.3º desta Lei.
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 07 de abril de 2014.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº15.568, de 07 de abril de 2014.
AUTORIZAATRANSFERÊNCIADE
RECURSOS PARA A SOCIEDADE
CEARENSE DE JORNALISMO
CIENTÍFICO E CULTURAL.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica autorizada a transferência de recursos até o montante de
R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) para a Sociedade Cearense de
Jornalismo Científico e Cultural, inscrita no CNPJ nº06.108.400/0001-00,
no âmbito da execução do Programa 073 – Organização e Gestão da Educação
Básica, Código 22100022.12.362.073.19513.0100000.33503900.07.40.
Art.2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias da Secretaria da Educação do Ceará – SEDUC.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 07 de abril de 2014.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***

FORTALEZA, 07 DE ABRIL DE 2014

Secretaria da Educação (Respondendo)
ANTÔNIO IDILVAN DE LIMAALENCAR
Secretaria Especial da Copa 2014
FERRUCCIO PETRI FEITOSA
Secretaria do Esporte
ANTÔNIO GILVAN SILVA PAIVA
Secretaria da Fazenda
JOÃO MARCOS MAIA
Secretaria da Infraestrutura
FRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELE
Secretaria da Justiça e Cidadania
MARIANA LOBO BOTELHO ALBUQUERQUE
Secretaria da Pesca e Aquicultura
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
Secretaria do Planejamento e Gestão
ANTÔNIO EDUARDO DIOGO DE SIQUEIRA FILHO
Secretaria dos Recursos Hídricos
CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO
Secretaria da Saúde
CIRO FERREIRA GOMES
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
SERVILHO SILVA DE PAIVA
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
JOSBERTINI VIRGÍNIO CLEMENTINO
Secretaria do Turismo
BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Defensoria Pública Geral
ANDRÉA MARIAALVES COELHO
Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública
e Sistema Penitenciário
SANTIAGO AMARAL FERNANDES
LEI Nº15.569, de 07 de abril de 2014.
DISCIPLINA OS AFASTAMENTOS
PARA REALIZAR PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO) E
PÓS-DOUTORADO DE SERVIDORES DOCENTES, CONSTANTES
DO GRUPO OCUPACIONAL DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR – MAS, DA
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
REGIONAL DO CARIRI – URCA,
E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
ESTADUAL VALE DO ACARAÚ –
UVA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Os servidores docentes, constantes do Grupo Ocupacional
Magistério Superior – MAS, das Fundações Universitárias Estaduais,
poderão afastar-se de suas atividades para a realização de estudos de pósgraduação em nível lato sensu e de stricto sensu, e de pós-doutorado, no
País ou no exterior, nas formas de afastamento total das suas atividades
funcionais, observando o Estatuto do Servidor Público do Estado do
Ceará.
Parágrafo único. Os estudos de pós-graduação de que trata o caput
deste artigo devem preencher os requisitos mínimos de excelência
estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior – CAPES, para a recomendação nacional da pósgraduação stricto sensu, quando os cursos ou programas de mestrado
e doutorado pretendidos forem realizados no país e, sendo realizados
no exterior, devem preencher requisitos equivalentes, a serem
avaliados, conforme resoluções dos conselhos superiores das IEES,
observadas as recomendações da CAPES.
Art.2º Os pedidos de afastamento necessitam de prévia aprovação da
unidade acadêmica de vinculação, Colegiado de Curso ou
Departamento, da unidade acadêmica de lotação, Conselho de Centro
ou de Faculdade, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da
Comissão Permanente de Pessoal Docente e do Reitor da
Universidade.

