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PODER EXECUTIVO

LEI Nº16.972, 30 de agosto de 2019.
(Autoria: Nelinho e coautoria Antônio Granja)

INSTITUI, NO CALENDÁRIO CULTURAL 
OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, O 
EVENTO NATAL DE AMOR E LUZ DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono  a seguinte Lei :

Art. 1.º Fica inserido, no Calendário Cultural Oficial do Estado do 
Ceará, o evento denominado Natal de Amor e Luz, realizado no Município 
de Jaguaribe, anualmente, entre os dias 20 de novembro e 24 de dezembro.

Art. 2.º O Poder Executivo Estadual poderá, por meio da Secretaria 
da Cultura, apoiar e incentivar a realização do evento de que trata esta Lei, 
respeitando-se os termos da legislação aplicável e os limites orçamentários 
vigentes.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 27 de setembro de 2019.             

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO

Republicada por incorreção.

*** *** ***
LEI Nº17.005, 27 de setembro de 2019.

AUTORIZA A REDUÇÃO DO CAPITAL 
SOCIAL DA CAGECE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1.º Para fins de cumprimento ao disposto na Lei Federal n.º 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, e nas demais normas que regulamentam as 
transferências de recursos do Orçamento Geral da União, fica autorizada a 
redução do capital social da Companhia de Água e Esgoto do Ceará referente 
a valores que, em períodos anteriores à publicação desta Lei, foram registrados 
como aumento da participação acionária do Estado do Ceará no contexto 
de operações de transferência de recursos do Orçamento Geral da União, 
considerando que os ativos gerados devem ser incorporados ao patrimônio 
dos respectivos municípios beneficiados.

§ 1.º A proposta de redução do capital de que trata o caput será 
submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará.

§ 2.º Deve a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece enviar 
à Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará a relação dos bens incorporados pelos municípios beneficiados, com 
seus valores, constando o contrato de repasse da União para o Estado, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da formalização da incorporação.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 27 de setembro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO

*** *** ***
LEI Nº17.006, 30 de setembro de 2019.

DISPÕE SOBRE A INTEGRAÇÃO, NO 
ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
– SUS, DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE EM REGIÕES DE SAÚDE NO 
ESTADO DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a integração, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde –SUS, das ações e dos serviços públicos de saúde do Estado 
e de seus municípios em regiões de saúde.

Art. 2.º Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – região de saúde: espaço geográfico contínuo, constituído por 

agrupamento de municípios limítrofes que, em razão de suas dinâmicas 
epidemiológicas, geográficas, viárias, de comunicação, ambientais, políticas, 
socioeconômicas, integram suas ações e seus serviços de saúde com as do 
Estado em redes de atenção à saúde;

II – governança interfederativa regional: tomada de decisão 
compartilhada pelos entes federativos na gestão das ações e dos serviços 

de saúde organizados em região de saúde e em redes de atenção à saúde;
III – redes de atenção à saúde: conjunto de ações e serviços de 

saúde articulados de modo sistêmico, em diferentes níveis de complexidade 
tecnológica, compartilhados entre os entes federativos com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde das pessoas na região de saúde 
ou entre regiões de saúde;

IV – planejamento regional da saúde: processo dinâmico e contínuo de 
análise e propostas de ações e serviços públicos de saúde, em âmbito regional, 
que leva em conta, dentre outros aspectos, as diretrizes da conferência de 
saúde para o alcance de objetivos futuros e para a tomada de decisão orientada;

V – plano de saúde regional: documento elaborado pelos entes 
federativos de uma região de saúde, fundado no planejamento da saúde, 
orientador da implementação das políticas de saúde em âmbito regional, 
composto por avaliação situacional em saúde, diretrizes, objetivos, metas 
e indicadores regionais a serem alcançados a cada 4 (quatro) anos, e da 
programação geral e anual da saúde, além de processo de monitoramento e 
avaliação do plano regional em saúde;

VI – contrato: acordo de colaboração entre os entes federativos 
implicados na região de saúde, que define as responsabilidades regionais 
compartilhadas, em todos os seus aspectos executivos, organizativos, 
financeiros e de controle;

VII – avaliação de desempenho: acompanhamento sistemático e 
permanente dos serviços de saúde, mediante processos administrativos e 
técnico-sanitários de avaliação dos resultados dos serviços em relação ao 
disposto no plano de saúde, à qualidade alcançada, às metas definidas, aos 
indicadores estabelecidos e à resolutividade necessária;

VIII – hierarquização assistencial: organização dos serviços públicos 
de saúde de acesso universal e igualitário, de acordo com suas complexidades 
tecnológicas, ordenados pela atenção primária, de acordo com as necessidades 
de saúde do usuário e as políticas de saúde;

IX – central de regulação assistencial: regulação do fluxo da demanda 
assistencial, de acordo com os protocolos clínicos, linhas de cuidado e outras 
diretrizes sanitárias, e da melhoria do dimensionamento dos serviços, de 
acordo com as necessidades de saúde da população, para a melhoria de sua 
capacidade resolutiva.

CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE

Art. 3.º As regiões de saúde serão redefinidas pelo Estado, sob 
a coordenação da Secretaria da Saúde do Estado, em articulação com os 
municípios, observados os termos desta Lei, as diretrizes gerais pactuadas na 
Comissão Intergestores Tripartite – CIT e os demais regramentos incidentes.

§ 1.º A organização das regiões de saúde no âmbito das regiões 
metropolitanas, sempre que possível, observará os seus planos de 
desenvolvimento regional para a promoção da articulação intersetorial.

§ 2.º As políticas regionais de saúde deverão se inter-relacionar com 
as demais políticas sociais e econômicas estaduais para a melhoria da redução 
do risco de doenças e de outros agravos.

§ 3.º As regiões de saúde interestaduais, compostas por Municípios 
limítrofes pertencentes a outros estados, observarão o disposto no Decreto 
Federal n.º 7.508, de 28 de junho de 2011, e em outras normas incidentes.

§ 4.º Cada região instituirá Comissão Regional de Saúde, vinculada 
ao Conselho Estadual de Saúde do Ceará, em caráter permanente e com 
representação paritária, em acordo ao § 2.º do art. 1.º da Lei n.º 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 4.º As regiões de saúde devem ter definidos:
I – os seus limites geográficos;
II – a população regional usuária;
III – o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com 

a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases, a Relação 
Nacional de Medicamentos – Rename e a Relação Estadual de Medicamentos 
Essenciais – Remume;

IV – as responsabilidades do Estado e do conjunto dos municípios 
integrados na região de saúde, ajustados em contrato;

V – os critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de 
acessibilidade aos serviços, em todos os seus aspectos, de acordo com a 
ordem cronológica e o risco à saúde; e

VI – a escala para a conformação dos serviços.
Art. 5.º As regiões de saúde conterão, no mínimo, ações e serviços de:
I – atenção básica;
II – urgência e emergência;
III – atenção psicossocial;
IV – atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e
V – vigilância em saúde.
Art. 6.º As responsabilidades regionais dos entes federativos na região 

de saúde serão pactuadas nas Comissões Intergestores Regionais – CIR, na 
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forma do disposto nesta Lei e nas demais normas incidentes.
§ 1.º Nas responsabilidades municipais de alcance regional, deverão 

ser considerados os impactos financeiros sobre a despesa municipal e o limite 
de gasto com pessoal na parte que excede o atendimento de seus próprios 
munícipes, para os devidos cálculos e compensações.

§ 2.º As regiões de saúde observarão as regras da Central de Regulação 
estadual, devendo criar em até 2 (dois) anos, Centrais de Regulação Regionais 
para o adequado referenciamento regional dos usuários aos serviços de saúde.

CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO REGIONAL

Art. 7.º O planejamento regional das ações e dos serviços de saúde 
considerará:

I – as necessidades de saúde regionais;
II – as medidas de superação das desigualdades e a progressiva 

diminuição das disparidades regionais;
III – os vazios assistenciais;
IV – a qualificação da assistência;
V – os serviços de saúde públicos e privados prestados na região;
VI – os dados do mapa da saúde;
VII – as diretrizes nacionais e estaduais da saúde expressas no plano 

nacional e estadual da saúde e nas diretrizes da conferência de saúde;
VIII – o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos sistemas regionais 

de informações em saúde e o registro de dados dos usuários.
IX – os planos e projetos governamentais estaduais estratégicos para 

a saúde, as articulações Interssetoriais e demais informações de interesse 
da saúde.

§ 1.º O planejamento regional da saúde será apresentado ao Conselho 
Estadual de Saúde, devendo ser apreciado no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias.

§ 2.º O planejamento regional da saúde será compatível com os 
planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, 
orientando o plano de saúde regional.

CAPÍTULO IV
DO PLANO DE SAÚDE REGIONAL

Art. 8.º O plano de saúde regional deverá prever:
I – as ações e os serviços de saúde dos municípios e do Estado, de 

referência regional, e seus custos;
II – os custos dos serviços municipais de alcance regional;
III – as responsabilidades dos entes federativos pelo financiamento 

das ações e dos serviços municipais e regionais;
IV – o nível de resolutividade dos serviços a ser alcançado;
V – as formas de referência e os fluxos assistenciais dos usuários 

nos serviços de saúde.
§ 1.º O plano regional de saúde manterá consonância com os planos 

municipal, estadual e nacional da saúde, cabendo ao plano de saúde estadual 
especificar os seus serviços de referência inter-regional.

§ 2.º O plano de saúde regional será referência para o custeio dos 
serviços de abrangência regional, devendo as responsabilidades dos entes 
federativos e a forma de seu financiamento estar discriminadas no contrato 
previsto nesta Lei.

§ 3.º A rede de atenção à saúde deve estar compreendida na região de 
saúde, podendo ser inter-regional, conforme o nível de densidade tecnológica 
do serviço.

§ 4.º Os serviços públicos contratados com o setor privado lucrativo e 
sem fins lucrativos na região, por todas as formas de direito admitidas, deverão 
submeter-se ao ordenamento sanitário estadual, às normas da regionalização 
e à central de regulação.

CAPÍTULO V
DA GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL
Art. 9.º A governança interfederativa regional respeitará os seguintes 

princípios em relação à região de saúde:
I – a prevalência do interesse coletivo regional sobre o local;
II – a prevenção do risco de agravo à saúde como medida de segurança 

sanitária;
III – a autonomia dos entes federativos;
IV – a equidade federativa no rateio dos recursos do Estado;
V – a progressiva diminuição das disparidades regionais;
VI – a garantia da integralidade da assistência à saúde, conforme 

previsto na Renases, Rename e Remume;
VII – o processo permanente e compartilhado de planejamento 

regional e de tomada de decisão nas Comissões Intergestores Regionais – CIR;
VIII – a participação da comunidade.
Art. 10. A governança interfederativa das regiões de saúde é 

constituída pela CIR, instância deliberativa interfederativa regional, com o 
apoio executivo-operativo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde ou 
vinculadas.

Parágrafo único. A entidade estadual regional de saúde deverá, 
obrigatoriamente, contar, entre outros serviços, com:

I – serviço informatizado e integrado de avaliação do cumprimento 
do contrato interfederativo, das suas metas e da prestação de contas;

II – serviço de avaliação de desempenho do resultado das ações e 
dos serviços de saúde na região.

Art. 11. Compete à CIR:
I – organizar o funcionamento das redes de atenção à saúde, 

compatíveis com as necessidades regionais, respeitadas as decisões da CIB 
e as demais normas aplicáveis;

II – decidir sobre a aplicação dos recursos regionais, administrados 
pela entidade regional de saúde;
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III – acompanhar o cumprimento do contrato previsto nesta Lei quanto 
às responsabilidades pactuadas em todos os seus aspectos;

IV – definir regras para o adequado funcionamento de sistema 
integrado de registro de dados dos usuários e demais informações necessárias, 
de acordo com as normas aplicáveis; e

V – integrar a gestão das redes de atenção à saúde com a atenção 
primária em saúde.

CAPÍTULO VI
DO CONTRATO ORGANIZATIVO DA AÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE

Art. 12. Os entes federativos que integram a região de saúde pactuarão 
as responsabilidades sanitárias regionais na CIR, em acordo às definições da 
CIB, as quais serão formalizadas em contrato, cabendo ao Poder Executivo 
definir, em decreto, as suas diretrizes gerais.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE E DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 13. O controle e a avaliação permanente do desempenho e 

da qualidade dos serviços em relação às responsabilidades regionais e à 
qualidade das ações e dos serviços de saúde na região de saúde deverão 
observar as normas e os regramentos definidos pela Secretaria de Estado da 
Saúde, destacando:

I – a resolutividade dos serviços;
II – as metas definidas nos planos de saúde regionais;
III – o grau de satisfação dos usuários, a qual deve ser considerada 

por todos os meios possíveis;
IV – os indicadores de saúde;
V – a qualidade dos serviços;
VI – o custo-efetividade.
§ 1.º Deverá ser elaborado relatório de gestão regional, o qual 

incumbirá à CIR, com apoio da entidade jurídica regional de saúde, e 
compreenderá as responsabilidades interfederativas dos entes públicos, bem 
como o cumprimento pelos entes federativos das responsabilidades firmadas 
em contrato.

§ 2.º O relatório de gestão deverá conter anexos sobre a avaliação de 
desempenho e qualidade dos serviços e o controle e a avaliação da execução 
orçamentário-financeira.

§ 3.º Na avaliação do cumprimento das metas e do desempenho dos 
entes federativos em relação às suas responsabilidades contratuais, serão 
utilizados indicadores nacionais e/ou estaduais de garantia de acesso que 
servirão como parâmetro para avaliação de desempenho da prestação das 
ações e dos serviços definidos no contrato organizativo de organização pública 
de saúde em todas as regiões de saúde, enquanto critérios de avaliação dos 
resultados e forma de monitoramento permanente.

§ 4.º Os conselhos de saúde dos entes federativos da região de saúde 
acompanharão a execução das ações e dos serviços e avaliarão os relatórios 
de gestão, na forma do disposto na Lei Complementar Federal n.º 141, de 13 
de janeiro de 2012, e em outras normas aplicáveis.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14. Caberá à Secretaria de Estado da Saúde dispor sobre aspectos 
operativos da região de saúde, ouvida a CIB.

§ 1.º Poderá ser criado, em até 1 (um) ano, portal eletrônico específico 
para transparência dos resultados da integração de que trata esta Lei.

§ 2.º Poderá ser disponibilizada em portal eletrônico a demonstração 
do grau de satisfação dos usuários e os parâmetros de mensuração de qualidade 
dos serviços prestados.

Art. 15. O responsável pela estrutura administrativa de 
desconcentração da Secretaria de Estado da Saúde deverá integrar a CIR da 
região de saúde a que se corresponder a referida estrutura.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 30  de setembro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO

*** *** ***
LEI Nº17.007, 30 de setembro de 2019.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI Nº16.710, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1.º Fica acrescido o § 2.º ao art. 7.º, alterada a redação do § 1.º 
e acrescido o § 2.° ao art. 52, e alterada a redação do art. 54 e do art. 74 da 
Lei n.º 16.710, de 21 de dezembro de 2018, nos seguintes termos:
 “Art. 7.º......
 ......
  § 2.º Na estrutura organizacional básica da Secretaria da Saúde, no 

nível de gerência superior, além dos Secretários Executivos das áreas 
programáticas e do Secretário Executivo de Planejamento e Gestão 
Interna, terá o Secretário Executivo Administrativo-Financeiro.

 ......
 Art. 52. …...
 ......
 § 1.º As atribuições e responsabilidades específicas de cada um 

dos Secretários, Secretários Executivos das áreas programáticas, 
dos Secretários Executivos de Planejamento e Gestão Interna e do 
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro da Secretaria da 
Saúde serão regulamentadas em decreto do Chefe do Poder Executivo.

 § 2.º As Atribuições básicas do Secretário Executivo de Planejamento 
e Gestão Interna da Secretaria da Saúde serão as previstas nos itens 
I, III, IV, VI e VIII, do caput deste artigo, e as contidas nos itens I, 

II, IV, V, VI e VII serão de competência do Secretário Executivo 
Administrativo-Financeiro da Secretaria da Saúde.

 ...
 Art. 54. Os cargos de Secretários Executivos das áreas programáticas 

têm as seguintes denominações:
 I – Secretário Executivo de Comunicação, Publicidade e Eventos, 

da Casa Civil;
 II – Secretário Executivo de Regionalização e Modernização, da 

Casa Civil;
 III – Secretário Executivo de Acompanhamento de Projetos Especiais, 

da Casa Civil;
 IV – Secretário Executivo da Controladoria e Ouvidoria Geral do 

Estado;
 V – Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento, da Secretaria 

do Planejamento e Gestão;
 VI – Secretário Executivo de Gestão, da Secretaria do Planejamento 

e Gestão;
 VII – Secretário Executivo da Receita, da Secretaria da Fazenda;
 VIII – Secretário Executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais, 

da Secretaria da Fazenda;
 IX – Secretário Executivo de Gestão da Rede Escolar, da Secretaria 

da Educação;
 X – Secretário Executivo de Ensino Médio e Profissional, da 

Secretaria da Educação;
 XI – Secretário Executivo de Cooperação com os Municípios, da 

Secretaria da Educação;
 XII – Secretário Executivo, da Secretaria da Segurança Pública e 

Defesa Social;
 XIII – Secretário Executivo de Vigilância e Regulação em Saúde, 

da Secretaria da Saúde;
 XIV – Secretário Executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento 

Regional, da Secretaria da Saúde;
 XV – Secretário Executivo de Políticas de Saúde, da Secretaria da 

Saúde;
 XVI – Secretário Executivo da Proteção Social, da Secretaria da 

Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos;
 XVII – Secretário Executivo de Políticas para as Mulheres, da 

Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 
Humanos;

 XVIII – Secretário Executivo de Cidadania e Direitos Humanos, da 
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 
Humanos;

 XIX – Secretário Executivo de Políticas sobre Drogas, da Secretaria 
da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos;

 XX – Secretário Executivo, da Secretaria da Cultura;
 XXI – Secretário Executivo de Esporte, da Secretaria de Esporte e 

Juventude;
 XXII – Secretário Executivo da Juventude, da Secretaria de Esporte 

e Juventude;
 XXIII – Secretário Executivo de Logística Intermodal e Obras, da 

Secretaria da Infraestrutura;
 XXIV – Secretário Executivo de Energia e Telecomunicações, da 

Secretaria da Infraestrutura;
 XXV – Secretário Executivo do Agronegócio, da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho;
 XXVI – Secretário Executivo de Comércio, Serviços e Inovação, da 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho;
 XXVII – Secretário Executivo da Indústria, da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho;
 XXVIII – Secretário Executivo de Trabalho e Empreendedorismo, 

da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho;
 XXIX – Secretário Executivo, da Secretaria do Turismo;
 XXX – Secretário Executivo de Saneamento, da Secretaria das 

Cidades;
 XXXI – Secretário Executivo de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano, da Secretaria das Cidades;
 XXXII – Secretário Executivo do Desenvolvimento Agrário, da 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário;
 XXXIII – Secretário Executivo de Pesca, da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário;
 XXXIV – Secretário Executivo, da Secretaria dos Recursos Hídricos;
 XXXV – Secretário Executivo, da Secretaria do Meio Ambiente;
 XXXVI – Secretário Executivo, da Secretaria de Administração 

Penitenciária;
 XXXVII – Secretário Executivo, da Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Educação Superior;
 XXXVIII – Secretário Executivo, da Controladoria-Geral de 

Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário 
do Estado do Ceará.

 .......
 Art. 74. Ficam criados os cargos de: Secretário Executivo de 

Regionalização e Modernização, da Casa Civil; Secretário Executivo 
de Planejamento e Orçamento, da Secretaria do Planejamento e Gestão; 
Secretário Executivo de Gestão, da Secretaria de Planejamento e 
Gestão; Secretário Executivo de Gestão da Rede Escolar, da Secretaria 
da Educação; Secretário Executivo de Ensino Médio e Profissional, 
da Secretaria da Educação; Secretário Executivo de Cooperação com 
os Municípios, da Secretaria da Educação; Secretário Executivo da 
Receita, da Secretaria da Fazenda; Secretário Executivo do Tesouro 
Estadual e de Metas Fiscais, da Secretaria da Fazenda; Secretário 
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Executivo de Vigilância e Regulação em Saúde, da Secretaria da 
Saúde; Secretário Executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento 
Regional, da Secretaria da Saúde; Secretário Executivo de Políticas 
de Saúde, da Secretaria da Saúde; Secretário Executivo da Proteção 
Social, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres 
e Direitos Humanos; Secretário Executivo de Política para as 
Mulheres, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, 
Mulheres e Direitos Humanos; Secretário Executivo de Cidadania 
e Direitos Humanos, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos; Secretário Executivo de 
Políticas sobre Drogas, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos; Secretário Executivo de 
Esporte, da Secretaria do Esporte e Juventude; Secretário Executivo 
da Juventude, da Secretaria do Esporte e Juventude; Secretário 
Executivo de Logística Intermodal e Obras, da Secretaria da 
Infraestrutura; Secretário Executivo de Energia e Telecomunicações, 
da Secretaria da Infraestrutura; Secretário Executivo do Agronegócio, 
da Secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Secretário 
Executivo de Comércio, Serviços e Inovação, da Secretária do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Secretário Executivo da 
Indústria, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho; 
Secretário Executivo de Trabalho e Empreendedorismo, da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Secretário Executivo 
de Saneamento, da Secretaria das Cidades; Secretário Executivo de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria das Cidades; 
Secretário Executivo do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria 
do Desenvolvimento Agrário; Secretário Executivo de Pesca, da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário; Secretário Executivo, da 
Secretaria da Administração Penitenciária; Secretário Executivo, 
da Controladoria-Geral de Disciplina.” (NR)
Art. 2.º Fica criado o cargo de Secretário Executivo Administrativo-

Financeiro, da Secretaria da Saúde, com o valor da representação igual ao do 
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna, previsto no Anexo I 
da Lei n.° 16.710, de 21 de dezembro de 2018.

Art. 3.º Ficam extintos, do quadro de cargos de provimento em 
comissão do Poder Executivo, 30 (trinta) cargos, sendo 26 (vinte e seis) 
de símbolo DAS-1, 1(um) de símbolo DAS-5 e 3 (três) de símbolo DAS-8.

Art. 4.º Ficam criados, no quadro de cargos de provimento em 
comissão do Poder Executivo, 91 (noventa e um) cargos, sendo 4 (quatro) 
de símbolo DNS-1, 17 (dezessete) de símbolo DNS-2, 68 (sessenta e oito) 
de símbolo DNS-3 e 2 (dois) de símbolo DAS 2.

Parágrafo único. Os cargos criados no caput deste artigo serão 
consolidados, por Decreto, no quadro de cargos de provimento em comissão 
do Poder Executivo.

Art. 5.º O caput do art. 69 da Lei n.º 16.530, de 2 de abril de 2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 69. O Superintendente, o Diretor de Planejamento e Gestão 

e o Diretor Técnico de Saúde serão nomeados pelo Governador 
do Estado, entre brasileiros de reputação ilibada, com formação 
universitária e com reconhecidos conhecimentos jurídicos, ou 
contábeis, ou econômicos e financeiros, ou de administração pública, 
ou técnicos, estes últimos em áreas de gestão da saúde.” (NR)
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 30  de setembro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO

*** *** ***
DECRETO Nº33.292, de 27 de setembro de 2019.

ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES 
C R É D I T O  S U P L E M E N T A R  D E 
R $62.912 .278 ,06  P A R A  R E F O R Ç O 
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
C O N S I G N A D A S  N O  V I G E N T E 
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 I, 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 16.795, de 27 de dezembro de 
2018 e com o art. 40 da Lei Estadual nº 16.613 de 18 de julho de 2018. 
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da 
ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – 
AESP, entre projetos e  atividades, para aquisição de munição necessária à 
realização de curso de formação continuada na AESP. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias da COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO CEARÁ – COHAB, entre projetos e atividades, para 
aquisição de material permanente de T. I. CONSIDERANDO a necessidade 
de realocar dotações orçamentárias da DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 
DO ESTADO – DPGE, entre projetos e atividades, para prover investimentos 
de T.I. na Defensoria Pública.da Defensoria Pública Geral do Estado. CONSI-
DERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da 
FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS 
HÍDRICOS – FUNCEME, para atender despesas dos Projetos -  Malha 
D’Água e o Atendimento às Comunidades Rurais: análise dos benefícios 
adicionais e Preparação aos Extremos Hidrológicos, visando aumentar a 
resiliência. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamen-
tárias da FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO 
CEARÁ – NUTEC, entre projetos e atividades, para atender despesas proces-
samento de dados. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações 
orçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

– FUNECE,  visando atender  contas públicas, vale refeição dos servidores 
e contratos com empresas terceirizadas. CONSIDERANDO a necessidade 
de realocar dotações orçamentárias do FUNDO DE APOIO E APARELHA-
MENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 
– FAADEP, entre projetos e atividades,  a fim de realização de despesas 
correntes de T.I. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações 
orçamentárias do FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO – FUNDART, entre projetos 
e atividades, para aquisição de produtos para a revenda. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL 
DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos e atividades, para as seguintes 
despesas: aquisição de 03 veículos para o município de Arneiroz, transferên-
cias de recursos para o Hospital Pólo do município de Crato e devolução do 
saldo de recursos de convênios.  CONSIDERANDO a necessidade de realocar 
dotações orçamentárias do FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODER-
NIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ – 
FRMMP/CE, entre projetos e atividades, para atender despesas com reformas 
e outros projetos de modernização do Ministério Público. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL -  FSPDS, entre projetos e atividades 
para despesas com   aquisição de automóvel e aquisição de materiais perma-
nentes diversos para o Colégio da Polícia Militar do Ceará. Sede Juazeiro do 
Norte. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ – 
IDACE, para atender despesas com o Projeto Identificação, levantamento, 
cadastro, vistoria e avaliação de imóveis rurais. CONSIDERANDO a neces-
sidade de suplementar dotações orçamentárias do INSTITUTO DE PESQUISA 
E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE,  para atender ao 
projeto da Pesquisa Regional por Amostra de Domicílios do Estado do Ceará. 
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do 
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ 
– ISSEC, entre projetos e atividades, visando pagamento de despesas de 
exercícios anteriores. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações 
orçamentárias da PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ – PEFOCE, 
entre projetos e atividades, para despesas operacionais. CONSIDERANDO 
a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da  PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO – PGE, para atender despesas com bolsas e auxílio 
transportedos estagiários de nível superior (Direito) da Procuradoria e contrato 
de terceirização. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações 
orçamentárias da  PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ, entre 
projetos e atividades, para atender despesas das Promotorias de Justiça. 
CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias 
da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SAP, para 
aquisição com instalação de equipamentos e materiais hospitalares e odon-
tológicospara equipar os consultórios de atendimento aos internos da Cadeia 
de Tianguá e Unidade Prisional de Segurança Máxima. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRE-
TARIA DAS CIDADES – SCIDADES, entre projetos e atividades, para a 
execução da obra de Urbanização do entorno do Horto de Nossa Senhora de 
Fátima no Crato e requalificação urbana do corredor do centro religioso de 
Canindé, que está em fase de conclusão, pagamento de medições referente 
aos Projetos - Melhorias Urbana e Ambiental do Rio Cocó, Regularização 
de Assentamento Precário na Favela do Dendê com construção de Unidades 
Habitacionais, fiscalização e gerenciamento das obras do Projeto Rio Maran-
guapinho, Urbanização do Bairro Dendê e famílias indenizadas nos projetos 
especiais: Maranguapinho, Cocó e Dendê e pagamento das medições das 
Praças do Curió e Beira Rio. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar 
dotações orçamentárias da SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, para o projeto de Implantação 
da Universidade Aberta do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de 
realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DE CULTURA – 
SECULT, entre projetos e atividades, para atender despesas do Projeto Prêmio 
de Fotografia Chico Albuquerque e despesas de adaptações do Arquivo 
Público do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar 
dotações orçamentárias da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, 
entre projetos e atividades, para despesas com pagamento das ações do projeto 
Minha Escola é da Comunidade e pagamento de Medições do CEI (Centro 
de Educação Infantil), pagamento da 4° e 5º Parcela do Concurso Público e 
Pagamento de reformas e ampliações da unidades escolares. CONSIDE-
RANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA 
DA FAZENDA – SEFAZ, entre projetos e atividades, para investimento 
sistema de monitoramento eletrônico do trânsito. CONSIDERANDO a neces-
sidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA INFRA-
ESTRUTURA – SEINFRA, entre projetos e atividades, para despesas com 
os Projetos de gerenciamento do VLT, Acquario Ceará e Reforma desta 
Secretaria. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar 
dotações orçamentárias da SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, 
JUSTIÇA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS – SPS, referente à reforma 
do Centro das Rendeiras da Prainha. Manutenção dos Centros de Integração 
e Trabalho Social - CITS,  Centrais de Artesanato, Atenção Social Básica e 
Coordenadoria de Proteção às mulheres e demandas do PROARES. CONSI-
DERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRE-
TARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SSPDS, para 
atender demanda de contratação de pessoa jurídica na área de T.I. CONSI-
DERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRE-
TARIA DO  DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, entre projetos e 
atividades, para atender execução dos seguintes projetos: Construção de um 
Matadouro Público no município de Massapê, Feiras de Socioeconomia 
Solidárias e Mecanização Agrícola - Horas de trator para agricultores fami-
liares. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamen-
tárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TRABALHO – SEDET, entre projetos e atividades, visando atender o Projeto 
- Mercado das flores. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações 
orçamentárias da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA, para 
atender aos processos de pagamentos de telefonia VOIP. CONSIDERANDO 
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