
DECRETO Nº33.601, Fortaleza, 22 de maio de 2020.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, alterada pela Lei Estadual nº 14.891, de 31 de março de 2011 e pela Lei 
Estadual n° 16.955, de 27 agosto de 2019; CONSIDERANDO a necessidade de políticas de integração produtiva e social de comunidades carentes através 
de entes públicos; CONSIDERANDO que os bens móveis citado no Anexo Único deste Decreto foram adquiridos para serem transferidos aos municípios 
do Ceará com a finalidade de promover a execução de atividades ou ações de relevante interesse social; CONSIDERANDO o que consta do processo 
administrativo nº 4613582/2018,DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a doação dos bens móveis especificados no Anexo único deste Decreto.
Art. 2º - A doação dos bens móveis dar-se-á por meio de Termo de Doação, tendo como doadora a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, 

Mulheres e Direitos Humanos - SPS e como donatário o Município de Orós/CE.
Art. 3º - Este Decreto 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, de 22 de maio de 2020.
Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO
Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 

SECRETÁRIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
José Flávio Barbosa Jucá de Araújo

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº33.601, DE 22 DE MAIO DE 2020
Nº DE ORDEM   DESCRIÇÃO DOS BRINQUEDOS QUANTIDADE Nº DO TOMBO SITUAÇÃO DO BEM

1 Casinha dupla com ponte de playground. 01 53023 BOM
2 Casinha dupla com ponte em eucalipto. 01 53004 BOM

3 Escorregador com balanço triplo. 02 53003
53002 BOM

4 Gangorra. 02 53005
53006 BOM

5 Brinquedo de mola. 02 53001
53022 BOM

6 Piso. 01 IMPLANTADO REGULAR
7 Gradil. 01 IMPLANTADO REGULAR

*** *** ***
DECRETO Nº33.606, de 25 de maio de 2020.

ALTERA A ESTRUTURA E APROVA O REGULAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO – SEDET

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual; 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 21.325, de 15 de março de 1991, quanto à indispensável transparência dos atos do Governo; e CONSIDERANDO 
o que dispõe estruturado de acordo com o Decreto n° 33.022, de 22 de março de 2019, alterado pelo Decreto n° 33.050, de 30 de abril de 2019, DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a Estrutura e aprovado o Regulamento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - Sedet, na forma que integra 
o Anexo Único do presente Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de maio de 2020.
Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Flávio Barbosa Jucá de Araújo

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RESPONDENDO
Francisco de Queiroz Maia Júnior

SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - SEDET

TÍTULO I
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO – SEDET

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 1º A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Sedet, criada pela Lei n° 16.710, de 21 de dezembro de 2018, alterada pela Lei 
n° 16.863, de 15 de abril de 2019 e estruturada de acordo com o Decreto n° 33.022, de 22 de março de 2019, alterado pelo Decreto nº 33.050, de 30 de abril 
de 2019, constitui órgão da Administração Direta Estadual, de natureza instrumental, regendo-se por este Regulamento, pelas normas internas e a legislação 
em vigor.

CAPÍTULO II
DA MISSÃO INSTITUCIONAL, DA COMPETÊNCIA E DOS VALORES.

Art. 2° A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - Sedet tem como missão ser o agente catalisador do desenvolvimento econômico 
do Estado do Ceará de forma sustentável, em uma ambiência que favoreça a viabilização e manutenção de negócios e que contribua para o fomento do 
emprego e do empreendedorismo, competindo-lhe:

I - formular, implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará;
II - promover a integração interinstitucional na execução da Política de Desenvolvimento Econômico;
III - acompanhar, elaborar estatísticas e indicadores econômicos nacionais e internacionais e seus reflexos na economia estadual;
IV - realizar articulação interinstitucional e intersetorial para melhoria do ambiente de negócios;
V - promover ações estratégicas para atrair e apoiar novos negócios e iniciativas de investimentos;
VI - definir, acompanhar e avaliar políticas e programas de incentivos econômicos aos setores produtivos;
VII - fomentar o empreendedorismo por meio de incentivos econômicos, estruturais e gerenciais;
VIII - acompanhar os acontecimentos macroeconômicos nacionais e internacionais e seus reflexos na economia estadual;
IX - definir, aprovar e acompanhar projetos de investimentos no setor de indústria, comércio, economia criativa, agronegócios empresariais de 

médio e grande porte;
X - desenvolver e fomentar a promoção comercial de âmbito nacional e internacional;
XI - definir prioridades e critérios para concessão, alteração, prorrogação e extinção de incentivos fiscais, financeiros ou tributários do Estado;
XII - avaliar e monitorar a política de incentivos fiscais, financeiros ou tributários do Estado;
XIII - promover a interiorização de políticas públicas voltadas ao fortalecimento de vocações locais na indústria, comércio e serviços, de forma a 

diminuir as desigualdades sociais e regionais;
XIV - planejar e desenvolver programas de apoio e incentivos ao micro e pequeno empreendedor;
XV - apoiar a comercialização dos produtos das micros e pequenas empresas;
XVI - monitorar o mercado de trabalho, subsidiando o governo e a sociedade na formulação de políticas econômicas;
XVII - ampliar as oportunidades de acesso à geração de trabalho e renda por meio de programas de desenvolvimento dos setores econômicos;
XVIII - divulgar as potencialidades do Ceará nas esferas local, nacional e internacional;
XIX - promover, integrar e executar ações que promovam a política e o fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APL’s, em diversos setores 

produtivos;
XX - coordenar e supervisionar a gestão das entidades vinculadas, aprovando as políticas e diretrizes e definindo as respectivas estratégias de atuação;
XXI - participar, por meio de seu dirigente, de reuniões de órgãos congêneres no âmbito regional e nacional;
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XXII - fomentar e desenvolver programas de apoio e incentivo às 
cooperativas e iniciativas de socioeconomia solidária;

XXIII - formular normas técnicas e os padrões de proteção, 
conservação e preservação das cadeias produtivas;

XXIV - estimular a formação, o fortalecimento e a consolidação 
das cadeias produtivas;

XXV - ampliar as oportunidades de acesso à geração de trabalho 
e renda; e

XXVI - viabilizar oportunidade de estágio em órgãos públicos e 
privados aos adolescentes alunos de escolas públicas e encaminhados por 
programas sociais; e

XXVII - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de 
suas finalidades nos termos do Regulamento.

Art. 3º São valores da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho - Sedet:

I – transparência;
II – sustentabilidade;
III – eficiência;
IV – eficácia; e
V – foco.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO ÚNICO

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 4º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria do Desen-
volvimento Econômico e Trabalho Sedet passa a ser a seguinte: 

I - DIREÇÃO SUPERIOR 
• Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
II - GERÊNCIA SUPERIOR 
• Secretaria Executiva do Agronegócio 
• Secretaria Executiva de Comércio, Serviços e Inovação 
• Secretaria Executiva da Indústria 
• Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo 
• Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna 
III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
1. Assessoria de Comunicação 
2. Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria
3. Assessoria Jurídica 
IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
4. Coordenadoria de Atração do Agronegócio 
5. Coordenadoria de Promoção do Agronegócio 
6. Coordenadoria de Pesca e Aquicultura 
7. Coordenadoria dos Recursos Hídricos para o Agronegócio 
8. Coordenadoria de Pesquisa e Projetos Especiais para o Agronegócio 
9. Coordenadoria de Atração de Negócios do Setor de Comércio 

e Serviços 
10. Coordenadoria de Promoção do Setor de Comércio e Serviços 
11. Coordenadoria de Atração de Negócios de Inovação Tecnológica 
12. Coordenadoria de Atração de Empreendimentos Industriais 
13. Coordenadoria de Promoção do Setor Industrial 
14. Coordenadoria de Atração de Empreendimentos Industriais 

Estruturantes 
15. Coordenadoria de Atração de Empreendimentos Industriais 

Especiais 
16. Coordenadoria do Empreendedorismo e Arranjos Produtivos 

Locais 
17. Coordenadoria do Trabalho e Renda 
V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 
18. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional 
19. Coordenadoria de Planejamento 
20. Coordenadoria Administrativo-Financeira 
21. Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
22. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
VI - ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS 
• Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec 
• Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - Adagri 
• Agência do Desenvolvimento do Ceará S/A - Adece
• Companhia de Desenvolvimento do Ceará - Codece 
• Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém - CIPP S/A 
• Companhia Administradora da Zona de Processamento de 

Exportação do Ceará – Zpeceará.
TÍTULO III

DA DIREÇÃO SUPERIOR
CAPÍTULO ÚNICO

DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TRABALHO

Art. 5º Constituem atribuições do Secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho: 

I - promover a administração geral da respectiva Secretaria, em 
estreita observância às disposições normativas da Administração Pública 
Estadual;

II - exercer a representação política e institucional do setor específico 
da pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de 
diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de 
Estado em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Governador do Estado;
V - participar das reuniões do Secretariado com Órgãos Colegiados 

Superiores quando convocado;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento 
de cargos de Direção e Assessoramento, atribuir gratificações e adicionais, 
na forma prevista em Lei, dar posse aos servidores e inaugurar o processo 
disciplinar no âmbito da Sedet;

VII - promover o controle e a supervisão das Entidades da 
Administração Indireta vinculadas à Sedet;

VIII - delegar atribuições aos Secretários Executivos das áreas 
programáticas e aos Secretários Executivos de Planejamento e Gestão Interna;

IX - atender às solicitações e convocações da Assembléia Legislativa;
X - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no 

âmbito da Sedet, dos Órgãos e das Entidades a ela subordinadas ou vinculadas, 
ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os 
limites legais;

XI - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos 
de sua competência;

XII - autorizar a instalação de processos de licitação e ratificar a 
sua dispensa ou declaração de sua inexigibilidade, nos termos da legislação 
específica;

XIII - aprovar a programação a ser executada pela Sedet, Órgãos e 
Entidades a ela subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual 
e as alterações e ajustes que se fizerem necessários;

XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização 
administrativa interna da Secretaria, não limitada ou restrita por atos 
normativos superiores e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos 
de interesse da Sedet;

XV - apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da 
Sedet;

XVI - referendar atos, contratos ou convênios em que a Sedet seja 
parte, ou firmá-los quando tiver atribuição a si delegada pelo Governador 
do Estado;

XVII - promover reuniões periódicas de coordenação entre os 
diferentes escalões hierárquicos da Sedet;

XVIII - atender requisições e pedidos de informações do Poder 
Judiciário, ouvindo previamente a Procuradoria Geral do Estado - PGE, e 
do Poder Legislativo;

XIX - instaurar sindicâncias e determinar a abertura de processo 
administrativo-disciplinar contra servidores públicos faltosos, aplicando as 
penalidades de sua competência; e

XX - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo 
Governador do Estado, nos limites de sua competência constitucional e legal.

TITULO IV
DA GERÊNCIA SUPERIOR

CAPÍTULO I
DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DO AGRONEGÓCIO; DO 
COMÉRCIO, SERVIÇO E INOVAÇÃO; DA INDÚSTRIA E DE 

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Art. 6º Constituem atribuições básicas dos Secretários Executivos 

das Áreas Programáticas:
I - auxiliar o Secretário na direção, organização, orientação, controle e 

coordenação das atividades da Secretaria nos assuntos relativos à sua respectiva 
temática de atuação;

II - auxiliar o Secretário nas atividades de articulação interinstitucional 
e com a sociedade civil nos assuntos relativos à sua respectiva temática de 
atuação;

III - assessorar o Secretário Titular da Sedet em todos os assuntos 
relacionados à sua respectiva temática de atuação;

IV - administrar os serviços relativos à sua respectiva temática de 
atuação em estreita observância às disposições normativas da Administração 
Pública Estadual;

V - submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedem 
à sua competência;

VI - participar e, quando for o caso, promover reuniões de 
coordenação no âmbito da Secretaria ou entre Secretários Executivos de 
Estado, em assuntos que envolvam articulação intersetorial;

VII - auxiliar o Secretário no controle e supervisão dos Órgãos e 
Entidades da Secretaria;

VIII - promover reuniões periódicas de coordenação entre os setores 
aos quais é responsável;

IX - coordenar o desenvolvimento de planos, programas e projetos 
de competência das Coordenadorias da sua referida área de atuação;

X - exercer a representação técnica e institucional do setor específico 
da área de atuação, quando designado pelo Secretário do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, promovendo contatos e relações com autoridades e 
organizações de diferentes níveis governamentais;

XI - assessorar o Secretário Titular da Sedet nas atividades de 
articulação institucional e com a sociedade civil nos assuntos relativos à sua 
respectiva temática de atuação;

XII - assessorar o Secretário Titular da Sedet na definição, aprovação 
e avaliação de políticas, programas de incentivos econômicos e projetos 
referentes à sua respectiva temática de atuação;

XIII - assessorar o Secretário Titular da Sedet e colaborar com os 
demais Secretários Executivos das áreas programáticas e de gestão interna 
nos assuntos de sua competência;

XIV - administrar os serviços relativos à sua respectiva temática de 
atuação em estreita observância às disposições normativas da Administração 
Pública Estadual;

XV - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria 
Executiva, incluindo a proposta orçamentária anual, os planos de ação e as 
alterações e ajustes que se fizerem necessários;

XVI - apoiar missões estrangeiras ao Ceará e missões cearenses 
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ao exterior, definidas como prioritárias de sua área de atuação no Estado 
Ceará, objetivando a prospecção de oportunidades empresariais, geração de 
empregos e aumento do PIB; e

XVII - desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições 
que lhe forem determinadas ou por delegação do Secretário titular da Sedet, 
no âmbito de sua temática de atuação.

CAPÍTULO II
DO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

INTERNA
Art. 7° Constituem atribuições do Secretário Executivo de 

Planejamento e Gestão Interna:
I - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de 

sua competência;
II - autorizar a instalação de processos de licitação e ratificar a sua 

dispensa ou declaração de sua inexigibilidade, nos termos da legislação 
específica;

III - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, Órgãos 
e Entidades a ela subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual 
e as alterações e ajustes que se fizerem necessários;

IV - expedir atos normativos internos sobre a organização 
administrativa da Secretaria;

V - subscrever contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;
VI - atender requisições e pedidos de informações do Poder Judiciário, 

ouvindo previamente a Procuradoria Geral do Estado, e do Poder Legislativo;
VII - instaurar sindicâncias e determinar a abertura de processo 

administrativo-disciplinar contra servidores públicos faltosos;
VIII - dirigir a implementação do modelo de Gestão para Resultados, 

a elaboração dos instrumentos legais de planejamento, a gestão por processos 
e as ações de desenvolvimento organizacional da Secretaria; e

IX - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas pelo Secretário de Estado da Sedet.

TITULO V
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 8° Compete à Assessoria de Comunicação:
I - prestar assessoramento técnico à Direção e à Gerência Superior e 

às unidades administrativas da Sedet, nos assuntos referentes à comunicação 
interna e externa;

II - propor e executar a política de comunicação da Sedet, incluindo 
estratégias, programas, projetos e atividades voltados para o público externo 
e interno da instituição;

III - assessorar os dirigentes da Sedet em atividades de comunicação 
social e, em especial, nos contatos e entrevistas à imprensa;

IV - orientar, coordenar e promover o relacionamento entre a Sedet 
e a imprensa e intermediar as relações de ambos, inclusive, na divulgação de 
informações jornalísticas e no atendimento às solicitações dos profissionais 
dos veículos de comunicação.

V - planejar e coordenar a edição e distribuição de publicações 
institucionais destinadas ao público externo;

VI - acompanhar, divulgar e manter arquivos das notícias de interesse 
da Sedet publicadas na mídia impressa e eletrônica (clipping);

VII - divulgar e manter registros fotográficos e videográficos de 
eventos realizados pela Sedet ou por ela organizados que contribuam para a 
preservação da memória institucional;

VIII - coordenar a política de intranet e internet da Sedet;
IX - gerenciar e atualizar as informações da Sedet nas redes sociais, 

no âmbito da rede mundial de computadores;
X - articular-se com as Coordenadorias de Imprensa e de Publicidade 

da Casa Civil e dos demais órgãos e entidades;
XI - acompanhar, para fins de registro e difusão, a participação 

em feiras, eventos, atos e cerimônias com a participação dos dirigentes da 
Secretaria;

XII - realizar o registro visual de feiras, eventos, atos e cerimônias 
de interesse da Secretaria; e

XIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

CAPÍTULO II
DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

Art. 9° Compete à Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria: 
I - auxiliar na interlocução da Sedet com a CGE, relativamente aos 

assuntos pertinentes a sua área de atuação; 
II - prestar assessoramento técnico, visando contribuir para a adequada 

aplicação dos recursos públicos e atingimento dos resultados esperados pela 
Sedet; 

III - verificar a consistência, fidedignidade, integridade e 
tempestividade das informações orçamentárias, financeiras, licitatórias, 
patrimoniais, de pessoal e de investimentos geradas pelas unidades 
administrativas da Sedet; 

IV - acompanhar a implementação das recomendações, determinações 
e outras demandas provenientes da CGE e de outros órgãos de controle; 

V - monitorar e apoiar as atividades de elaboração da Prestação de 
Contas Anual - PCA a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado; 

VI – implementar o sistema de controle interno da Sedet, 
contemplando o gerenciamento de riscos; 

VII - verificar a adequação e eficácia dos controles estabelecidos na 
Sedet e a adoção de práticas corretivas, quando necessário; 

VIII - monitorar as atividades de gestão dos contratos, convênios 
e instrumentos congêneres de receita e de despesa celebrados pela Sedet; 

IX - monitorar a conformidade e o resultado das atividades de 

responsabilização das pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Sedet; 
X - monitorar a conformidade e o resultado das atividades da 

Comissão Setorial de Ética Pública; 
XI - monitorar a disponibilização nos sítios institucionais na internet 

de informações de interesse coletivo ou gerais produzidas ou custodiadas 
pela Sedet; 

XII - verificar o cumprimento dos requisitos de transparência pelas 
instituições parceiras da Sedet; 

XIII - monitorar a conformidade e o resultado das atividades do 
Comitê Setorial de Acesso à Informação; 

XIV - acompanhar o cumprimento das medidas administrativas 
deliberadas pelo Comitê Gestor de Acesso à Informação - CGAI em relação 
à Sedet; 

XV - promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários 
de serviços públicos prestados pela CGE; 

XVI - oferecer atendimento presencial de ouvidoria; 
XVII - receber, analisar e dar tratamento às manifestações de 

ouvidoria, articulando com as áreas envolvidas no objeto e na apuração, bem 
como respondê-las, com exceção dos casos previstos em legislação específica; 

XVIII - coordenar as audiências e consultas públicas realizadas 
pela Sedet, em parceria com as respectivas áreas de execução programática 
envolvidas com a matéria; 

XIX - contribuir com o planejamento e a gestão da Sedet a partir dos 
dados coletados das manifestações de ouvidoria, das audiências e consultas 
públicas; 

XX - coordenar o processo de atualização da Carta de Serviços ao 
Usuário da Sedet, bem como propor a adequação dos serviços aos parâmetros 
de qualidade; 

XXI - acompanhar o processo de avaliação das políticas e serviços 
públicos prestados pela Sedet, incluindo pesquisas de satisfação realizadas 
junto aos usuários; 

XXII - exercer ações de mediação e conciliação para a solução 
pacífica de conflitos entre usuários de serviços prestados pela Sedet e suas 
áreas, bem como em casos que envolvam público interno, com a finalidade de 
ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade 
na prestação de serviços públicos; 

XXIII - contribuir com o processo de desburocratização e 
simplificação dos serviços públicos prestados pela Sedet, a partir dos dados 
coletados das manifestações de ouvidoria, audiências e consultas públicas; 

XXIV - gerenciar os processos de sua área de atuação, contemplando 
mapeamento e redesenho identificação de riscos e estabelecimento de 
controles; 

 XXV - realizar auditoria interna de forma contínua, periódica e 
sucessiva as execuções das ações por área competente, para avaliação da 
conformidade em relação ao estabelecido pelas políticas, regulamentos, 
normas, procedimentos, planos, metas, conforme legislações vigentes;

 XXVI - verificar a adequação dos processos e procedimentos 
burocráticos e operacionais, notadamente quanto à documentação das 
operações nos seus aspectos formal e legal; e

XXVII – realizar outras atividades correlatas de controle interno e 
ouvidoria setorial. 

CAPÍTULO III
DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 10. Compete à Assessoria Jurídica:
I - assessorar o Secretário e os Secretários Executivos sobre assuntos 

de natureza jurídica de interesse da Sedet;
II - assessorar e articular-se com as Unidades Orgânicas do Sistema 

Sedet;
III - participar de discussões e reuniões pertinentes às áreas de atuação 

da Sedet;
IV - analisar atos e processos administrativos, no âmbito de sua 

competência e nos casos específicos em que for solicitado pelo titular da Sedet;
V - apoiar, na área de sua competência, as Unidades Orgânicas na 

execução de projetos e atividades;
VI - acompanhar a edição de legislação federal e estadual pertinente à 

Administração Pública e às áreas de atuação e de interesse do Sistema Sedet;
VII - elaborar propostas de projetos de lei e minutas de decretos 

relativas às áreas de competência do Sistema Sedet;
VIII - articular-se com os demais órgãos jurídicos das vinculadas da 

Sedet e com a Procuradoria Geral do Estado - PGE, visando à uniformidade 
das orientações jurídicas;

IX - examinar prévia e conclusivamente, os textos de editais de 
licitação e respectivos contratos ou instrumentos congêneres, bem como 
emitir parecer nos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação;

X - emitir parecer sobre matéria de interesse da Sedet e de suas 
vinculadas; e

XI - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

TITULO VI
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

CAPÍTULO I
SEÇÃO I

DA COORDENADORIA DE ATRAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
Art. 11. Compete à Coordenadoria de Atração do Agronegócio:
I - coordenar o desenvolvimento de planos, programas e projetos das 

políticas de interiorização dos investimentos no Agronegócio;
II - articular e apoiar a assistência técnica para a melhoria da qualidade 

e aumento da competitividade do Agronegócio;
III - articular concessões para a exploração de recursos naturais 

competitivos para o Agronegócio;
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IV - propor e coordenar políticas para o desenvolvimento e expansão 
do agronegócio cearense;

V - propor políticas de interiorização dos investimentos no 
Agronegócio;

VI - desenvolver e coordenar programas de fortalecimento de cadeias 
produtivas e arranjos produtivos locais do Agronegócio;

VII - propor e coordenar políticas visando garantir o desenvolvimento 
do mercado e o abastecimento estadual;

VIII - elaborar e acompanhar os indicadores técnicos e econômicos 
dos Agronegócios do Estado;

IX - identificar os pólos de produção dos principais Agronegócios 
do Ceará;

X - orientar, acompanhar e fiscalizar a execução das tarefas 
desenvolvidas pelas equipes de campo da Coordenadoria;

XI - acompanhar e fiscalizar a execução de convênios e programas 
por designação do Secretário Executivo do Agronegócio; e

XII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

SEÇÃO II
DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO

Art. 12. Compete à Coordenadoria de Promoção do Agronegócio:
I - coordenar a execução de planos, programas e projetos de interesse 

da Secretaria Executiva do Agronegócio que visem o fortalecimento e o 
desenvolvimento do Agronegócio Cearense; 

II - elaborar proposta de estratégias para promoção dos produtos e 
serviços do Agronegócio Cearense em novos mercados;

III - executar as ações de promoção dos produtos e serviços do 
Agronegócio Cearense em novos mercados;

IV - promover a formação de parcerias comerciais externas nacionais 
e internacionais para o Agronegócio;

V - orientar, acompanhar e fiscalizar a execução das tarefas 
desenvolvidas pelas equipes de campo da Coordenadoria;

VI - acompanhar e fiscalizar a execução de convênios e programas 
por designação do Secretário Executivo do Agronegócio; e

VII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

SEÇÃO III
DA COORDENADORIA DE PESCA E AQUICULTURA
Art. 13. Compete à Coordenadoria de Pesca e Aquicultura:
I - coordenar programas, projetos e planos para o fortalecimento e 

desenvolvimento do Setor Aquícola e Pesqueiro do Estado; 
II - orientar, acompanhar e fiscalizar a execução das tarefas 

desenvolvidas pelas equipes de campo da Coordenadoria;
III - elaborar proposta de estratégias de mercado para a promoção de 

produtos e serviços do segmento Aquícola e Pesqueiro do Estado;
IV - orientar as atividades relacionadas à Aquicultura e Pesca do 

Estado;
V - coordenar políticas de incentivos para a inserção de novas 

atividades, fortalecimento, pesquisa e extensão das atividades Aquícola e 
Pesqueiras;

VI - elaborar e acompanhar dados estatísticos sobre as produções 
Aquícola e Pesqueiras;

VII - acompanhar e fiscalizar a execução de convênios e programas 
por designação do Secretário Executivo do Agronegócio; e

VIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

SEÇÃO IV
DA COORDENADORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA O 

AGRONEGÓCIO
Art. 14. Compete à Coordenadoria dos Recursos Hídricos para o 

Agronegócio:
I - elaborar proposta de estratégias de monitoramento dos Recursos 

Hídricos do Estado como foco no uso da água no Setor Agropecuário;
II - coordenar programas e projetos relativos à determinação de 

indicadores e padrões de qualidade dos Recursos Hídricos;
III - propor políticas, normas, estratégias, programas e projetos 

relacionados à gestão de Recursos Hídricos;
IV - acompanhar ações visando à verificação do atendimento às 

políticas estaduais de Recursos Hídricos;
V - criar e Coordenar o Sistema de Assessoramento ao Irrigante e a 

rede de monitoramento climático das culturas irrigadas do Estado;
VI - integrar sistema de informações meteorológicas para a agricultura 

no Ceará;
VII - coordenar o centro de pesquisa e agricultura irrigada do Estado 

do Ceará;
VIII - propor, coordenar e acompanhar a elaboração e o 

desenvolvimento de pesquisa em agricultura irrigada em parceria com 
instituições de pesquisa, ensino, empresas e setores da sociedade civil;

IX - acompanhar programas e projetos na área de gestão de Recursos 
Hídricos voltados para o Agronegócio.

X - acompanhar e fiscalizar a execução de convênios e programas 
por designação do Secretário Executivo do Agronegócio; e

XI - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

SEÇÃO V

DA COORDENADORIA DE PESQUISA E PROJETOS ESPECIAIS 
PARA O AGRONEGÓCIO

Art. 15. Compete à Coordenadoria de Pesquisa e Projetos Especiais 
para o Agronegócio:

I - desenvolver e fomentar pesquisas sobre as diversas áreas do Setor 
Agropecuário;

II - contribuir para a elaboração de políticas de auxílio e gestão 
estratégica para o setor do agronegócio;

III - coordenar planos de pesquisa e projetos inovadores para o 
incremento da produção Agropecuária do Estado;

IV - acompanhar a execução de convênios com outras entidades 
visando apoio à Pesquisa e Desenvolvimento - P&D do setor e ao seu 
desenvolvimento;

V - divulgar, interna e externamente, as atividades de P&D do 
Agronegócio do Estado;

VI - apoiar, analisar e estudar a introdução de novos produtos no 
Estado;

VII - orientar, acompanhar e fiscalizar a execução das tarefas 
desenvolvidas pelas equipes de campo da Coordenadoria;

VIII - acompanhar e fiscalizar a execução de convênios e programas 
por designação do Secretário Executivo do Agronegócio; e

IX - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

CAPÍTULO II
SEÇÃO I

DA COORDENADORIA DE ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS DO SETOR 
DE COMERCIO E SERVIÇOS

Art. 16. Compete à Coordenadoria de Atração de Negócios do Setor 
de Comércio e Serviços:

I - estruturar mecanismos para o aumento da competitividade, 
produtividade e inovação do setor de comércio e serviços por meio do estímulo 
aos setores prioritários;

II - identificar vocações e potencialidades regionais para aumentar 
a competitividade dos setores;

III - elaborar políticas para a criação, retenção e expansão do setor 
de Comércio e Serviços no intuito de fortalecer o ambiente de negócios 
nestas áreas;

IV - elaborar políticas de interiorização dos investimentos;
V - desenvolver programas de fortalecimento de cadeias produtivas;
VI - elaborar estratégias para o desenvolvimento de novos processos 

e produtos nos setores produtivos;
VII - atrair e reter empresas de alto valor agregado dos setores de 

Comércio, Serviços e Inovação; 
VIII - apoiar setores e atividades que proporcionem o aumento do 

valor agregado e da produtividade dos setores de Comércio e Serviços; e
VIX - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 

ou delegadas por seus superiores.
SEÇÃO II

COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DO SETOR DE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS

Art. 17. Compete à Coordenadoria de Promoção do Setor de Comércio 
e Serviços:

I - elaborar estratégias para promoção do setor de Comércio e Serviços 
em novos mercados;

II - estimular empresas de comércio e serviços a fornecerem soluções 
aos setores priorizados da economia;

III - articular a integração de empresas atraídas com empresas locais; 
IV - promover produtos e serviços feitos no Ceará para o mercado 

internacional;
V - apoiar a melhoria do ambiente de negócios nos setores de 

Comércio e Serviços;
VI - elaborar estratégias de promoção do setor em novos mercados; e
VII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 

ou delegadas por seus superiores.
SEÇÃO III

DA COORDENADORIA DE ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 18. Compete à Coordenadoria de Atração de Negócios de 
Inovação Tecnológica:

I - promover o fortalecimento de economias regionais potencializando 
as suas vocações e suas cadeias produtivas através da inovação;

II - promover a formação de distritos de inovação em consonância 
com os programas de fortalecimento de cadeias produtivas, clusters e arranjos 
produtivos locais;

III - promover a cooperação universidade-empresa na perspectiva 
da transferência de tecnologias;

IV - promover a economia do conhecimento como indutora do 
desenvolvimento regional;

V - promover a integração de esforços colaborativos de atores 
relevantes ao desenvolvimento regional; e

VI - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

DA COORDENADORIA DE ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
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INDUSTRIAIS
Art. 19. Compete à Coordenadoria de Atração de Empreendimentos 

Industriais:
I - assessorar o Secretário Executivo da Indústria em assuntos 

relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação atos 
administrativos e regulamentares;

II - coordenar o planejamento anual de trabalho da Coordenadoria, em 
consonância com o planejamento estratégico da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet;

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, executar e 
avaliar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade, 
com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Direção Superior;

IV - elaborar estratégias e acompanhar programas e projetos para 
atração de novos empreendimentos Industriais;

V - participar da elaboração de políticas para retenção, expansão e 
consolidação do setor industrial;

VI - estruturar mecanismos e estabelecer parcerias estratégicas para a 
melhoria da qualidade e aumento da competitividade de produtos industriais;

VII - desenvolver estratégias para assegurar a sustentabilidade dos 
distritos e pólos industriais existentes;

VIII - viabilizar parcerias com órgãos, entidades e universidades para 
a qualificação de capital humano e de fornecedores locais para os setores 
produtivos;

IX - gerenciar os projetos setoriais sob sua coordenação, quanto aos 
recursos, execução física, orçamentária e financeira e acompanhamento no 
âmbito do Plano Plurianual - PPA; 

X - manter atualizadas as informações de sistemas informatizados e 
aplicativos relativos às atividades da Coordenadoria; 

XI - coordenar, orientar e supervisionar as atividades que lhes são 
pertinentes, promovendo a racionalização dos métodos aplicados, a qualidade 
e a produtividade da equipe; e

XII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

SEÇÃO II
DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL

Art. 20. Compete à Coordenadoria de Promoção do Setor Industrial:
I - assessorar o Secretário Executivo da Indústria em assuntos 

relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação atos 
administrativos e regulamentares;

II - coordenar o planejamento anual de trabalho da Coordenadoria, em 
consonância com o planejamento estratégico da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet;

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, executar e 
avaliar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade, 
com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Direção Superior;

IV - elaborar estratégias e executar as ações necessárias para 
promoção dos produtos industriais cearenses em novos mercados;

V - promover a formação de parcerias comerciais para a indústria 
e a criação de mecanismos de facilitação à atração de parcerias e negócios 
nacionais e internacionais;

VI - coordenar os projetos setoriais sob sua coordenação, quanto 
aos recursos, execução física, orçamentária e financeira e acompanhamento 
no âmbito do PPA; 

VII - manter atualizadas as informações de sistemas informatizados 
e aplicativos relativos às atividades da Coordenadoria; e

VIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

SEÇÃO III
DA COORDENADORIA DE ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

INDUSTRIAIS ESTRUTURANTES
Art. 21. Compete à Coordenadoria de Atração de Empreendimentos 

Industriais Estruturantes:
I - assessorar o Secretário Executivo da Indústria em assuntos 

relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação atos 
administrativos e regulamentares;

II - coordenar o planejamento anual de trabalho da Coordenadoria, em 
consonância com o planejamento estratégico da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet;

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, executar e 
avaliar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade, 
com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Direção Superior;

IV - elaborar estratégias, programas e projetos para a criação, retenção 
e expansão das indústrias nos setores de energias renováveis, mineração e 
recursos hídricos em toda sua cadeia produtiva; 

V - priorizar a interiorização dos investimentos da cadeia produtiva 
nos setores de energias renováveis, mineração e recursos hídricos; 

VI - participar da elaboração e propor políticas para a atração de novos 
empreendimentos industriais nos setores de energias renováveis, mineração 
e recursos hídricos de forma sustentável; 

VII - coordenar os projetos setoriais sob sua coordenação, quanto 
aos recursos, execução física, orçamentária e financeira e acompanhamento 
no âmbito do PPA; 

VIII - manter atualizadas as informações de sistemas informatizados 
e aplicativos relativos às atividades da Coordenadoria; e

IX - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

SEÇÃO IV
DA COORDENADORIA DE ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

INDUSTRIAIS ESPECIAIS
Art. 22. Compete à Coordenadoria de Atração de Empreendimentos 

Industriais Especiais:
I - assessorar o Secretário Executivo da Indústria em assuntos 

relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação atos 
administrativos e regulamentares;

II - coordenar o planejamento anual de trabalho da Coordenadoria, em 
consonância com o planejamento estratégico da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet;

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, executar e 
avaliar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade, 
com foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Direção Superior;

IV - participar da elaboração de estratégias e coordenar programas e 
projetos para atração de empreendimentos industriais do setor de Petróleo e 
Gás, e empreendimentos dos demais setores econômicos a serem instalados 
na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP e da Zona de 
Processamento de Exportação - ZPE;

V - contribuir com o desenvolvimento de estratégias político-
institucionais de governança para a área do CIPP e da ZPE; 

VI - coordenar os projetos setoriais sob sua coordenação, quanto 
aos recursos, execução física, orçamentária e financeira e acompanhamento 
no âmbito do PPA; 

VII - manter atualizadas as informações de sistemas informatizados 
e aplicativos relativos às atividades da Coordenadoria; e

VIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

CAPÍTULO IV
SEÇÃO I

DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS

Art. 23. Compete à Coordenadoria do Empreendedorismo e Arranjos 
Produtivos Locais:

I - assessorar o Secretário Executivo de Trabalho e Empreendedorismo 
em assuntos relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação 
atos administrativos e regulamentares;

II - coordenar o planejamento anual de trabalho da Coordenadoria, em 
consonância com o planejamento estratégico da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet;

III - planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades inerentes à 
área de sua respectiva responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pela Direção Superior;

IV - coordenar a implementação das Políticas Públicas de Incentivo 
ao Empreendedorismo no Estado do Ceará, integrando suas ações com as 
políticas do desenvolvimento econômico e com as demais políticas de governo;

V - coordenar propostas para formação profissional e a capacitação 
gerencial de empreendedores cearenses e oportunizar a assistência técnica de 
Microempreendedores Individuais – MEI’s, de Micros e Pequenas Empresas 
– MPE’s e de Empresas de Pequeno Porte – EPP’s;

VI - promover a inclusão econômica e produtiva no meio urbano e 
rural, priorizando os Arranjos Produtivos Locais – APL’s e o fortalecimento 
das formas associativas, a sustentabilidade, a segurança da autonomia, a 
articulação com as políticas setoriais no processo de desenvolvimento 
econômico local;

VII - identificar fontes de crédito e financiamento com vistas à 
captação de recursos financeiros para a implantação e implementação de 
projetos produtivos;

VIII - coordenar os projetos setoriais sob sua coordenação, quanto 
aos recursos, execução física, orçamentária e financeira e acompanhamento 
no âmbito do PPA;

IX - manter atualizadas as informações de sistemas informatizados 
e aplicativos relativos às atividades da Coordenadoria; 

X - coordenar, orientar e supervisionar as atividades que lhes são 
pertinentes, promovendo a racionalização dos métodos aplicados, a qualidade 
e a produtividade da equipe; e

XI - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

SEÇÃO II
DA COORDENADORIA DO TRABALHO E RENDA

Art. 24. Compete à Coordenadoria do Trabalho e Renda:
I - assessorar o Secretário Executivo de Trabalho e Empreendedorismo 

em assuntos relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação 
atos administrativos e regulamentares;

II - coordenar o planejamento anual de trabalho da Coordenadoria, em 
consonância com o planejamento estratégico da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho – Sedet;

III - planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades inerentes à 
área de sua respectiva responsabilidade, com foco em resultados, e de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pela Direção Superior;
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IV - coordenar a implementação das Políticas Públicas do Trabalho, 
Emprego e Renda no Estado do Ceará, integrando suas ações com as políticas 
do desenvolvimento econômico e com as demais políticas de governo;

V - coordenar o planejamento e a execução das ações do Serviço 
Público de Emprego, no âmbito do Programa do Sistema Nacional do Emprego 
- Sine, no Ceará, conforme diretrizes governamentais;

VI - articular a formação de parcerias e cooperação entre os agentes 
locais e órgãos governamentais, agências internacionais, universidades, 
institutos de pesquisa, empresas e organizações do setor privado;

VII - realizar articulações para o desenvolvimento de programas e 
projetos de formação profissional, em atendimento às demandas de eixos 
estruturantes de desenvolvimento do Governo do Estado;

VIII - promover a realização de estudos e pesquisas necessários à 
formulação e ajustes das Políticas Públicas do Trabalho, Emprego e Renda 
no Estado do Ceará;

IX - coordenar e acompanhar a execução de Contrato de Gestão da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Sedet referente ao 
segmento de trabalho, emprego e renda;

X - coordenar a elaboração do Plano Plurianual e os Planos Anuais 
de Trabalho do Serviço Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito 
do Sine/Ce, e acompanhar, supervisionar e elaborar os relatórios referentes às 
atividades do Programa Sine/CE, conforme diretrizes emanadas do Ministério 
da Economia;

XI - coordenar os projetos setoriais sob sua coordenação, quanto 
aos recursos, execução física, orçamentária e financeira e acompanhamento 
no âmbito do PPA; 

XII - manter atualizadas as informações de sistemas informatizados 
e aplicativos relativos às atividades da Coordenadoria; 

XIII - coordenar, orientar e supervisionar as atividades que lhes são 
pertinentes, promovendo a racionalização dos métodos aplicados, a qualidade 
e a produtividade da equipe; e

XIV - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

TITULO VII
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

CAPÍTULO I
DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 25. Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional:
I - coordenar a implementação da gestão por processos no âmbito 

da Sedet;
II - promover a melhoria contínua dos processos da Sedet;
III - monitorar os planos de ação e desempenho dos processos da 

Sedet;
IV - estabelecer a governança dos processos da Sedet;
V - disponibilizar para consulta a documentação dos processos de 

negócio;
VI - assessorar as demais unidades da Sedet no desenvolvimento 

institucional, na gestão por processos e no planejamento estratégico;
VII - realizar, em parceria com as demais unidades da Sedet, o 

mapeamento e o redesenho dos processos;
VIII - coordenar a definição e monitorar os indicadores de 

desempenho institucional;
IX - promover a elaboração e monitorar a execução do planejamento 

estratégico;
X - identificar práticas bem-sucedidas na área de desenvolvimento 

institucional, dentro e fora do Estado, e promovê-las no âmbito da Sedet;
XI - elaborar proposta de reestruturação organizacional e regulamento 

de competências da Sedet; e
XII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 

ou delegadas por seus superiores.
CAPÍTULO II

DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Art. 26. Compete à Coordenadoria de Planejamento:
I - promover a implementação do Modelo de Gestão para Resultados 

na Sedet;
II - promover a formulação, o monitoramento e a avaliação da Agenda 

Estratégica da política da Sedet;
III - elaborar, o monitorar e avaliar os instrumentos de planejamento 

do Governo Estadual (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
Orçamentária Anual e Plano Operativo Anual), no âmbito da Sedet;

IV - formular, monitorar e avaliar o Acordo de Resultados da Sedet, 
visando à efetivação das estratégias setoriais e de governo;

V - promover o planejamento, o monitoramento e a avaliação dos 
projetos da Sedet;

VI - promover o monitoramento da execução orçamentária e 
financeira da Sedet, baseado no planejamento global, com vistas à otimização 
dos recursos disponíveis;

VII - orientar e assessorar as áreas finalísticas e de apoio acerca do 
uso de métodos e procedimentos de gerenciamento de projetos;

VIII - elaborar relatórios de desempenho da política setorial e de 
execução dos programas de governo; e

IX - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou 
delegadas por seus superiores.

CAPÍTULO III
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Art. 27. Compete à Coordenadoria Administrativo-Financeira:
I - coordenar as ações da administração geral, compreendendo a 

gestão de orçamento e finanças, logística e patrimônio;
II - dar suporte as unidades orgânicas da Sedet no âmbito da sua 

atuação;
III - monitorar a execução orçamentária e financeira;
IV - subsidiar, com informações da execução orçamentária e 

financeira a elaboração da proposta orçamentária;
V - coordenar o processo de aquisição de bens e serviços;
VI - assegurar a atualização de dados e registros nos sistemas 

corporativos de orçamento, finanças e patrimônio;
VII - providenciar a solicitação de limite financeiro ao Comitê de 

Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - Cogerf;
VIII - providenciar solicitação de créditos orçamentários. 
IX - gerenciar contratos e convênios;
X - proporcionar apoio logístico às atividades setoriais da Sedet;
XI - programar, em conjunto com a Coordenadoria de 

Desenvolvimento Institucional, as melhorias organizacionais que possibilitem 
a excelência do funcionamento da Sedet; 

XII - executar as atividades relativas à administração de material, 
transporte, compras, serviços em geral, sistema de telefonia, manutenção 
predial, segurança, vigilância e protocolo da Sedet;

XIII - elaborar balancetes periódicos e inventários dos bens 
patrimoniais e de consumo;

XIV - acompanhar o processo de licitação relativo à aquisição de 
bens e serviços;

XV - dar apoio logístico às atividades da Sedet;
XVI - emitir relatórios, balancetes e balanços previstos na legislação 

vigente;
XVII - articular-se com os fornecedores para encaminhamento da 

documentação necessária ao pagamento;
XVIII - manter o controle do suprimento de fundos, analisando e 

arquivando os processos de prestação de contas;
XIX - prestar informações necessárias à elaboração do Plano 

Plurianual - PPA e da Lei Orçamentária - LOA;
XX - programar a execução financeira e operacionalizar o Sistema 

Integrado de Contabilidade;
XXI - articular com a Secretaria da Fazenda - Sefaz, visando à 

liberação dos recursos para projetos finalísticos;
XXII - coordenar o sistema financeiro e orçamentário da Sedet, 

observando as normas emanadas do Poder Público;
XXIII - realizar transferências operacionais para as entidades 

vinculadas à Sedet;
XXIV - emitir notas de empenho referentes às despesas orçamentárias 

realizadas; e
XXV - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 

ou delegadas por seus superiores.
CAPÍTULO IV

DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Art. 28. Compete à Coordenadoria de Gestão de Pessoas:
I - coordenar, planejar e monitorar, em nível estratégico, as áreas de 

movimentação de pessoas, folha de pagamento e a gestão dos sistemas de 
pessoal em sintonia com as diretrizes estratégicas da Sedet; 

II - propor a intermediação da Secretaria em instrumentos de parceria 
com instituições externas, públicas ou privadas, quando envolver processos e 
serviços ou outros relacionados ao desenvolvimento de pessoas;

III - planejar, avaliar e revisar as políticas de desenvolvimento de 
pessoas, em consonância com as diretrizes vigentes tendo como base as 
metodologias/tecnologias da área de gestão de pessoas;

IV - propor políticas de adequação de quadro de pessoal voltadas à 
realização de concursos e seleção pública; 

V - participar, avaliar e conduzir a execução de projetos que envolvam 
a inovação em gestão de pessoas; 

VI - gerenciar e fiscalizar os contratos de sua área de atuação; 
VII - propor estudos de planejamento de pessoal, qualitativo e 

quantitativo, atuais e futuros, em sintonia com as diretrizes estratégicas da 
Sedet, visando à adequação dos quadros e das lotações de pessoal; 

VIII - manter base de dados sobre os quadros e os quantitativos dos 
cargos de provimento em comissão; 

IX - controlar as situações funcionais de acumulações de cargos, 
empregos e funções e de compatibilidade de horário de servidor; 

 X - realizar o planejamento das necessidades de treinamento e propor 
a capacitação e desenvolvimento de pessoas;

 XI - desenvolver e acompanhar programa de qualidade de vida e 
promoção da saúde do servidor;

XII - coordenar e acompanhar o sistema remuneratório e de 
consignações dos servidores públicos; 

XIII - monitorar o andamento dos projetos de automação e alterações 
nos sistemas de pessoal definidas em conjunto com as áreas de negócio;

XIV - executar as atividades relativas aos processos de cessão de 
servidores e acompanhar, as alterações financeiras no Sistema da Folha de 
Pagamento; 

XV - executar, monitorar e acompanhar as atividades relativas aos 
processos de viagem dos servidores;

XVI - corrigir problemas relacionados ao pagamento dos servidores; 
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XVII - realizar o processamento da folha de pagamento;
XVIII - coordenar as ações referentes ao monitoramento financeiro 

dos contratos cadastrados no sistema informatizado de gestão dos serviços 
terceirizados de natureza continuada;

XIX - gerenciar, monitorar e acompanhar os Sistemas de Gestão 
de pessoas;

XX - planejar, desenvolver, monitorar e acompanhar ações de 
promoção da qualidade de vida para os servidores;

XXI - desenvolver ações de educação continuadas e culturais para 
o servidor;

XXII - promover articulação com programas governamentais e não 
governamentais que desenvolvam trabalhos voltados para a qualidade de 
vida do servidor; e

XXIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

CAPÍTULO V
DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO
Art. 29. Compete à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação:
I - programar ações, conforme as orientações estabelecidas pelo 

modelo de governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 
do Governo do Estado e legislações vigentes;

II - articular e promover ações de TIC integradas às vinculadas da 
Sedet, de forma a garantir otimização dos processos e recursos disponíveis, 
visando unir os propósitos direcionados às ações de desenvolvimento e trabalho 
do Governo do Estado do Ceará;

III - coordenar e elaborar o planejamento estratégico de TIC, alinhado 
aos objetivos estratégicos da Sedet e do Governo do Estado;

IV - dar suporte aos servidores de rede, correio, intranet, internet e 
banco de dados; 

V - identificar e promover a implantação de projetos de inovações 
em TIC;

VI - implantar, atualizar e monitorar o cumprimento das normas da 
Política de Segurança da Informação e Comunicação - Posic;

VII - viabilizar e acompanhar as atividades de gerenciamento da rede 
interna e externa (intranet, internet e correio), assim como da administração 
da base de dados, visando à segurança da informação, disponibilização, 
confiabilidade e integridade de dados;

VIII - identificar, prover, controlar e manter infra-estrutura, de 
softwares e hardwares adequados de TIC para garantir a entrega dos serviços 
e produtos junto às áreas da Sedet;

IX - acompanhar e controlar os contratos de serviços de TIC vigentes;
X - acompanhar e controlar as solicitações de demandas de TIC, 

dos usuários da Sedet;
XI - realizar avaliação técnica e manutenção corretiva nos recursos 

de TIC;
XII - atender as solicitações de levantamentos de informações e 

relatórios normatizados, oriundos de outros órgãos fiscais e de planejamento, 
quando couber; e

XIII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
ou delegadas por seus superiores.

TÍTULO VIII
DA GOVERNANÇA

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DA GOVERNANÇA

Art. 30. A Governança da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho – Sedet será organizada por meio de Comitês e tem a seguinte 
estrutura:

I - Comitê Executivo; e
II - Comitê Setorial.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA E FINALIDADE DOS COMITÊS

Art. 31. A natureza dos Comitês é administrativa e tem por finalidade:
I - manter alinhada as ações da Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho – Sedet às estratégias globais do Governo do Estado;
II - promover a integração entre as áreas, as pessoas e os processos 

de trabalho, para sincronizar as ações internas e externas da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Sedet;

III - acompanhar o desenvolvimento e a implementação de programas, 
projetos e atividades; e

IV - fortalecer o processo de comunicação interna da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Sedet. 

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO, DO FUNCIONAMENTO E DAS ATRIBUIÇÕES 

DOS COMITÊS
SEÇÃO I

DO COMITÊ EXECUTIVO
Art. 32. O Comitê Executivo é composto pelos seguintes membros 

titulares:
I - Secretário;
II - Secretários Executivos;
III - Coordenadores e Assessores; e
IV - Dirigentes das Entidades Vinculadas.
§1º O Comitê Executivo será presidido pelo Secretário do 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
§2º O Coordenador da Coordenadoria de Planejamento tem o encargo 

de secretariar o Comitê Executivo.
§ 3° Os secretários executivos e presidentes de vinculadas, em suas 

ausências ou impedimentos legais, serão substituídos por servidores por eles 
designados, mediante prévia comunicação à Secretaria do Comitê Executivo.

§ 4º A participação como membro do Comitê Executivo não fará jus 
a qualquer tipo de remuneração.

Art. 33. O Comitê Executivo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
ao mês, preferencialmente na terceira semana de cada mês, por convocação 
do Presidente e, de forma extraordinária, quando necessário.

§ 1° As convocações e as pautas das reuniões, previamente aprovadas 
pelo Presidente, serão providenciadas e encaminhadas aos membros pelo 
Secretário do Comitê Executivo, com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas antes de cada reunião.

§ 2° A critério do Presidente ou da maioria dos membros presentes 
às reuniões, poderão ser propostas matérias relevantes e urgentes, não 
expressamente consignadas na pauta da reunião, cabendo ao proponente 
relatá-las após a apreciação do último item da pauta.

§ 3° As atas das reuniões serão providenciadas pelo Secretário do 
Comitê Executivo e disponibilizadas na intranet, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas após a realização da reunião.

§4° Poderão participar das reuniões do Comitê Executivo, a convite, 
consultores e servidores de outros Órgãos/Entidades do Estado ou de unidades 
organizacionais do órgão/entidade, quando necessário, para discussão de 
temas específicos.

Art. 34. Constituem atribuições básicas do Presidente do Comitê 
Executivo:

I - coordenar, orientar e supervisionar as atividades do Comitê, bem 
como expedir convites especiais;

II - convocar, abrir, presidir, suspender, prorrogar e encerrar as 
reuniões ordinárias e extraordinárias e resolver questões de ordem; e

III - promover o cumprimento das proposições do Comitê.
Art. 35. Constituem atribuições básicas dos membros do Comitê 

Executivo:
I - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê;
II - propor ao Secretário do Comitê a inclusão de matérias na pauta 

das reuniões;
III - analisar, discutir e propor melhorias relativas às matérias 

apresentadas nas reuniões;
IV - propor ao Secretário do Comitê, com a necessária antecedência, 

a participação nas reuniões de convidados que possam prestar esclarecimentos 
e subsídios sobre as matérias constantes da pauta;

V - solicitar ao Secretário do Comitê, informações e documentos 
necessários ao desempenho de suas atividades junto ao Comitê Executivo; e

VI - comunicar ao Secretário do Comitê, com antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas, a impossibilidade de seu comparecimento à reunião.

Art. 36. Constituem atribuições básicas do Secretário do Comitê 
Executivo:

I - providenciar a composição das pautas das reuniões, a partir das 
propostas de matérias encaminhadas pelos membros do Comitê e submetê-las 
a aprovação prévia do Presidente;

II - tomar as providências necessárias ao agendamento e organização 
das reuniões, secretariando-as e elaborando as respectivas atas;

III - disponibilizar as atas das reuniões do Comitê, no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

IV - monitorar o cumprimento das deliberações do Comitê Executivo; 
e

V - monitorar o recebimento das atas das reuniões dos Comitês 
Setoriais, disponibilizando-as na intranet.

SEÇÃO II
DOS COMITÊS SETORIAIS

Art. 37. Os Comitês Setoriais da Sedet, em número de 5 (cinco), um 
em cada Secretaria Executiva, e são compostos pelos seguintes membros 
titulares:

I - Secretário Executivo de área;
II - Coordenadores e Assessores de áreas; 
III - Articuladores; e
IV - Outros servidores, a critério dos Secretários Executivos das áreas.
§1° O Comitê Setorial será presidido pelo Secretário Executivo 

da área.
§ 2° A Secretaria do Comitê Setorial será exercida por um Articulador 

indicado pelo Presidente.
§ 3° Os Coordenadores ou Assessores de áreas, em suas ausências ou 

impedimentos legais, serão substituídos por servidores por eles designados, 
mediante prévia comunicação à Secretaria do Comitê Setorial.

§ 4° A participação como membro do Comitê Setorial não fará jus 
a qualquer tipo de remuneração.

Art. 38. O Comitê Setorial reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
ao mês, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a reunião do Comitê 
Executivo.

§1° As convocações e as pautas das reuniões, previamente aprovadas 
pelo Presidente, serão providenciadas e encaminhadas aos membros pelo 
Secretário do Comitê Setorial, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas antes de cada reunião.
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§2° Na pauta das reuniões do Comitê Setorial constará, 
obrigatoriamente, o repasse das informações do Comitê Executivo.

§3° A critério do Presidente ou da maioria dos membros presentes 
às reuniões, poderão ser propostas matérias relevantes e urgentes, não 
expressamente consignadas na pauta da reunião, cabendo ao proponente 
relatá-las após a apreciação do último item da pauta.

§4° As atas das reuniões serão providenciadas pelo Secretário do 
Comitê Setorial e encaminhadas à Secretaria do Comitê Executivo, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas após a realização da reunião.

§5° As atas das reuniões do Comitê Setorial serão disponibilizadas 
na intranet pela Secretaria do Comitê Executivo.

§6° Poderão participar das reuniões do Comitê Setorial, a convite, 
consultores e servidores de outros Órgãos/Entidades do Estado ou de unidades 
organizacionais do órgão/entidade, quando necessário, para discussão de 
temas específicos.

Art. 39. Constituem atribuições básicas do Presidente do Comitê 
Setorial:

I - coordenar, orientar e supervisionar as atividades do Comitê, bem 
como expedir convites especiais;

II - convocar, abrir, presidir, suspender, prorrogar e encerrar as 
reuniões ordinárias e extraordinárias e resolver questões de ordem; e

III - promover o cumprimento das proposições do Comitê.
Art. 40. Constituem atribuições básicas dos membros do Comitê 

Setorial:
I - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê;
II - propor ao Secretário do Comitê a inclusão de matérias na pauta 

das reuniões;
III - analisar, discutir e propor melhorias relativas às matérias 

apresentadas nas reuniões;
IV - desenvolver ações de sua competência, necessárias ao 

cumprimento das deliberações do Comitê Setorial;
V - propor ao Secretário do Comitê, com a necessária antecedência, a 

participação nas reuniões de convidados que possam prestar esclarecimentos 
e subsídios sobre as matérias constantes da pauta;

VI - solicitar ao Secretário do Comitê, informações e documentos 
necessários ao desempenho de suas atividades junto ao Comitê Setorial; e

VII - comunicar ao Secretário do Comitê, com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas, a impossibilidade de seu comparecimento à 
reunião.

Art. 41. Constituem atribuições básicas do Secretário do Comitê 
Setorial:

I - providenciar a composição das pautas das reuniões, a partir das 
propostas de matérias encaminhadas pelos membros do Comitê e submetê-las 
a aprovação prévia do Presidente;

II - tomar as providências necessárias ao agendamento e organização 
das reuniões, secretariando-as e elaborando as respectivas atas;

III - disponibilizar as atas das reuniões do Comitê, no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas; e

IV - monitorar o cumprimento das deliberações do Comitê Setorial.
TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 42. Cabe ao Secretário do Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho - Sedet designar servidor, através de portaria, para desempenhar 
as atividades de Ouvidor, que terá as seguintes atribuições: 

I - exercer a função de representante do cidadão junto à instituição 
em que atua;

II - receber, analisar e apurar todas as manifestações que lhe forem 
dirigidas ou colhidas em veículos de comunicação formal e informal, 
notificando as unidades orgânicas envolvidas para os esclarecimentos 
necessários;

III - funcionar como um canal permanente de acesso, comunicação 
rápida e eficiente entre a Sedet e os usuários;

IV - manter a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE, 
gestora do Sistema Estadual de Ouvidoria, informada das atividades, 
programas e dificuldades;

V - garantir o retorno das providências adotadas a partir da sua 
intervenção e dos resultados alcançados;

VI - assegurar aos solicitantes o caráter de sigilo, discrição e 
fidedignidade nas informações transmitidas; e

VII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas 
pelo Secretário.

Art. 43. Serão substituídos por motivos de férias, viagens e outros 
impedimentos eventuais por indicação do Secretário:

I - Secretário pelo Secretário Executivo de Planejamento e Gestão 
Interna da Sedet ou outro Secretário Executivo a ser designado por Portaria 
do Titular da Sedet;

II - O Presidente de Comissão por um dos membros componentes 
da comissão; e

III - Os demais dirigentes serão substituídos por servidores das 
áreas específicas, indicados pelos titulares dos cargos, respeitado o princípio 
hierárquico.

Art. 44. Os casos omissos serão resolvidos por provimento do 
Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

*** *** ***

DECRETO Nº33.607, de 25 de maio de 2020. 
ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES 
CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 
50.783.101,41 PARA REFORÇO DE 
D O T A Ç Õ E S  O R Ç A M E N T Á R I A S 
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, III e IV 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 e o inciso II do art. 80 da Lei 
Estadual nº 16.944, de 17 de julho de 2019 – LDO 2020. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias da COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO CEARÁ – COHAB, entre modalidades, referentes a 
pagamento de sentenças judiciais. CONSIDERANDO a necessidade de 
realocar dotações orçamentárias da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, entre 
projetos e atividades, para atender a folha de pessoal do referido órgão. 
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE, 
entre projetos e atividades, para atender despesas de novas soluções de TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação). CONSIDERANDO a necessidade 
de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO 
AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP, 
entre projetos e atividades, para atender a cooperação técnicocientífica entre 
CAPES e a FUNCAP, visando à execução de um conjunto de ações em 
áreas definidas como estratégicas para o Estado. CONSIDERANDO a 
necessidade de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO CEARENSE 
DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS – FUNCEME, entre 
modalidades, para despesas relativas a área de promoção, suporte, geração de 
produtos, dados e informações hidroagrometeorológicas. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL 
DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos, atividades e regiões, para as seguintes 
despesas: conclusão do prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
do município de ICÓ, construção de UTI e aquisição de equipamentos para 
Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, atender demandas referente ao 
Covid-19 no Hemoce, aquisição e instalação de material permanente na 
atenção ambulatorial e hospitalar relativos ao Covid-19, repasse de recursos 
para apoio de ações na área de saúde da Sociedade de Proteção e Assistência 
a Maternidade e a Infância – SPAMI em Quixeramobim, atender despesa com 
software Red Hat voltado à promoção da assistência a saúde aos usuários 
do SUS nos serviços e tratamentos especializados e ajuda financeira aos 
Hospitais Pólo para leitos de Covid-19, na Fonte 91- recursos do SUS. 
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias 
do INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO 
CEARÁ – IPECE, entre projetos e atividades, para executar contrato 
de armazenamento de dados em nuvem (Tecnologia da Informação e 
Comunicação). CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações 
orçamentárias da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – 
JUCEC, para manutenção das atividades administrativas. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias da PROCURADORIA 
GERAL DA JUSTIÇA – PGJ, entre projetos e atividades, para viabilizar 
despesas de manutenção das promotorias do Interior. CONSIDERANDO 
a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SAP, entre projetos e atividades, 
para pagamentos referentes aos serviços prestados pela Etice, aquisição 
de equipamentos médicos e odontológicos e pagamento das despesas 
administrativas da sede. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e 
suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DAS CIDADES – 
SCIDADES, entre projetos e atividades, para atender contrato de gestão do 
exercício e atender a celebração de Termo de Cooperação que se destina à 
construção da sede do SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural) no 
município de Russas e medições do Projeto de melhorias urbana e ambiental 
do Rio Cocó - PROMURB COCÓ - Baragem, dragagem e urbanização. 
CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações 
orçamentárias da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, entre projetos 
e atividades, para ações voltadas ao programa da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar 
dotações orçamentárias da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL – SSPDS, para atender a demanda de convênios firmados 
entre a SSPDS e a SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública). 
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA, entre regiões, para atender 
serviços de gestão das Unidades de Conservação Estaduais. DECRETA:  

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar ao orçamento da 
Companhia de Habitação do Ceará, da Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Ceará, 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, 
do Fundo Estadual de Saúde, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará, da Junta Comercial do Estado do Ceará, da Procuradoria Geral 
da Justiça, da Secretaria da Administração Penitenciária, da Secretaria das 
Cidades, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social e da Secretaria do Meio Ambiente, no valor de R$ 50.783.101,41 
(CINQUENTA MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, 
CENTO E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) para reforço 
de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme 
Anexos III e IV.
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