
Memorial Descritivo
Poligonal do Terreno 16 (Terreno Refinaria III)
Município: Caucaia/CE
Área dos imóveis: 32,37 ha; Perímetro: 4.462,79 m. 

Descrição do perímetro
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas 
E: 518.522,012 m e N: 9.603.920,275 m com azimute 207° 13’ 17,97’’ 
e distância de 172,88 m até o vértice P2, definido pelas coordenadas E: 
518.442,930 m e N: 9.603.766,542 m com azimute 207° 13’ 08,98’’ e distância 
de 125,36 m  até o vértice P3, definido pelas coordenadas E: 518.385,591 
m e N: 9.603.655,064 m com azimute 207° 13’ 27,99’’ e distância de 59,46 
m  até o vértice P4, definido pelas coordenadas E: 518.358,390 m e N: 
9.603.602,191 m com azimute 207° 12’ 52,06’’ e distância de 47,70 m  até o 
vértice P5, definido pelas coordenadas E: 518.336,575 m e N: 9.603.559,771 
m com azimute 207° 12’ 52,13’’ e distância de 28,01 m  até o vértice P6, 
definido pelas coordenadas E: 518.323,766 m e N: 9.603.534,862 m com 
azimute 207° 13’ 06,98’’ e distância de 534,19 m  até o vértice P7, definido 
pelas coordenadas E: 518.079,433 m e N: 9.603.059,821 m com azimute 
115° 37’ 09,00’’ e distância de 539,37 m  até o vértice P8, definido pelas 
coordenadas E: 518.565,780 m e N: 9.602.826,603 m com azimute 176° 07’ 
25,99’’ e distância de 371,19 m  até o vértice P9, definido pelas coordenadas 
E: 518.590,872 m e N: 9.602.456,262 m com azimute 176° 07’ 26,13’’ e 
distância de 507,32 m  até o vértice P10, definido pelas coordenadas E: 
518.625,166 m e N: 9.601.950,106 m com azimute 149° 03’ 41,48’’ e distância 
de 40,11 m  até o vértice P11, definido pelas coordenadas E: 518.645,790 m 
e N: 9.601.915,699 m com azimute 358° 05’ 36,24’’ e distância de 522,99 
m  até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 518.628,390 m e N: 
9.602.438,396 m com azimute 358° 05’ 35,05’’ e distância de 127,10 m  até o 
vértice P13, definido pelas coordenadas E: 518.624,161 m e N: 9.602.565,423 
m com azimute 357° 03’ 04,00’’ e distância de 852,75 m  até o vértice 
P14, definido pelas coordenadas E: 518.580,291 m e N: 9.603.417,044 m 
com azimute 357° 02’ 46,99’’ e distância de 212,51 m  até o vértice P15, 
definido pelas coordenadas E: 518.569,341 m e N: 9.603.629,271 m com 
azimute 273° 12’ 04,96’’ e distância de 32,23 m  até o vértice P16, definido 
pelas coordenadas E: 518.537,161 m e N: 9.603.631,071 m com azimute 
357° 00’ 04,99’’ e distância de 289,60 m até o vértice P1, encerrando este 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central-39°, tendo como Datum o SIRGAS-2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

*** *** ***
DECRETO Nº32.677, de 28 de maio de 2018.

DECRETA DE PONTO FACULTATIVO 
O EXPEDIENTE DO DIA 31 DE MAIO 
DE 2018, EM TODOS OS ÓRGÃOS E 
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESTADUAL, 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, CONSIDE-
RANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração 
Pública Estadual no dia 31 de maio de 2018, quinta-feira, data consagrada 
às comemorações de Corpus Christi, DECRETA:

Art. 1º Fica decretado de ponto facultativo, para os servidores/
empregados dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual 
Direta e Indireta, o expediente do dia 31 de maio de 2018.

Art. 2º Na data prevista no art. 1º, deste Decreto, serão normalmente 
assegurados o fornecimento de água e dos serviços prestados pela Polícia 
Militar, Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar, o atendimento 
médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem 
a pacientes com consultas médicas previamente agendadas, assim como o 
funcionamento do Sistema de Licitações pertencente à estrutura orgânica da 
Procuradoria-Geral do Estado, no que se refere aos procedimentos licitatórios 
designados para o dia 31 de maio de 2018, dos equipamentos culturais do 
Estado do Ceará, da Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria 
localizada em Canindé (Central 155), dos postos do HEMOCE, do serviço 
pré-hospitalar do SAMU Ceará (Central 192) e dos serviços relacionados às 
campanhas de sanidade animal e vegetal executadas pela ADAGRI e pela 
EMATERCE.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, aos 28 de maio de 2018.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Antonio Sérgio Montenegro Cavalcante
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM EXERCÍCIO

GOVERNADORIA

GABINETE DO GOVERNADOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-
NADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR 
Artur José Vieira Bruno, SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, a viajar 
ao Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, no dia 15 de maio de 2018, a 
fim de participar de Oficina do Projeto Orla, em Jericoacoara, concedendo-
-lhe meia diária, cujo o valor unitário é R$ 157,72 (cento e cinquenta e sete 
reais e setenta e dois centavos), perfazendo um total de R$ 78,86 (setenta 

e oito reais e oitenta e seis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b” 
do § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe I do anexo I do 
Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à 
conta da dotação orçamentária da Secretaria do Meio Ambiente. PALÁCIO 
DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
11 de maio de 2018.

José Élcio Batista
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-

NADOR
Registre-se e publique-se.

*** *** ***
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-
NADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR Artur 
José Vieira Bruno, SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, a viajar ao Muni-
cípio de Quixeré/CE, no dia 09 de maio de 2018, a fim de participar de “Mesa 
Redonda: contexto atual e perspectivas futuras da gestão de resíduos no Vale 
do Jaguaribe”, concedendo-lhe meia diária, cujo o valor unitário é R$ 157,72 
(cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), perfazendo um 
total de R$ 78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), de acordo 
com o artigo 3º; alínea “b” do § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º 
e 10, classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, 
devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria do 
Meio Ambiente. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de maio de 2018.

José Élcio Batista
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-

NADOR
Registre-se e publique-se.

*** *** ***
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-
NADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR LUCIO 
FERREIRA GOMES, SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, a viajar a 
Sobral/CE, no dia 19 de Maio de 2018, a fim de participar de solenidade de 
inauguração da 1ª etapa da Av. Perimetral de Sobral, concedendo-lhe 0,5 
(meia) diária, no valor unitário de R$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais 
e setenta e dois centavos), acrescidos de 20% (vinte por cento), no valor de 
R$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos), perfazendo um total de R$ 
94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), de acordo com o 
art. 1°; alínea “a”, § 1° do art. 4°;art. 5° e seu § 1°; art. 10; classe I do anexo 
I do Decreto n° 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr 
à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Infraestrutura. PALÁCIO 
DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
18 de maio de 2018.

José Élcio Batista 
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-

NADOR

*** *** ***
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-
NADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe foi 
outorgada pelo Governador do Estado do Ceará, através do Decreto nº 31.769, 
de 27 de agosto de 2015, publicado no D.O.E., de 28 de agosto de 2015, 
RESOLVE AUTORIZAR, JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA, ocupante 
do cargo de Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, matrícula nº 3001561-4, 
a viajar as cidades de Jijoca de Jericoacoara, Bela Cruz, Itarema, Baturité, 
Mulungu e Campos Sales, no período de 18 a 21 de maio do ano em curso, 
com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Governo do Estado do 
Ceará, concedendo-lhe 3 1/2 (três diárias e meia), no valor unitário de R$ 
157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), no valor 
total de R$ 552,02 (quinhentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), de 
acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º e 3º do art.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 
8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, 
devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Casa Civil. 
PALACIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 10 de maio de 2018.

José Élcio Batista 
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVER-

NADOR

*** *** ***
O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de sua atribuições legais , devidamente auto-
rizado através do Decreto nº 31.769, de 27 de agosto de 2015, publicado no 
Diário Oficial do Estado de 28 de agosto de 2015, RESOLVE AUTORIZAR a 
servidora NÁGYLA MARIA GALDINO DRUMOND, ocupante do cargo de 
Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, matrícula nº 300085-
1-0, para viajar à cidade de Brasília-DF, nos dias 11 e 12 de maio de 2018, 
onde participa de reuniões no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação – MCTIC e Ministério da Educação - MEC, concedendo-lhe 
01 (uma) diária e meia, no valor unitário de R$ 350,48 (Trezentos e cinquenta 
reais e quarenta e oito centavos), acrescido de 60% (sessenta por cento), no 
valor total de R$ 841,15 (Oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), 
mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R$ 350,48 (Trezentos e cinquenta 
reais e quarenta e oito centavos) e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/
Brasília/Fortaleza, no valor de R$ 1.749,12 (Um mil, setecentos e quarenta e 
nove reais e doze centavos), perfazendo um total de R$ 2.940,75 (Dois Mil, 
novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos ), de acordo com o 

22 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº099  | FORTALEZA, 29 DE MAIO DE 2018


