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funções do quadro de pessoal da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social - STDS, no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o
vencimento básico, tendo por finalidade incentivar o aprimoramento e a
eficiência na formulação, implementação e avaliação, no Estado, de Políticas
do Trabalho, ampliação das oportunidades de acesso à geração do trabalho
e renda.
§ 1º A GDGS será atribuída e terá seu valor definido em função
do efetivo desempenho pelo servidor de suas atribuições em conformidade
com o alcance de metas institucionais e metas individuais, as quais serão
definidas em portaria da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.
§ 2º Do percentual previsto no caput, a título de GDGS, 20
(vinte) pontos percentuais serão conferidos em função do alcance de metas
institucionais.
§ 3º A GDGS será regulamentada por decreto, o qual será elaborado
conforme diretrizes da Secretaria do Planejamento e Gestão, ficando o
pagamento da gratificação condicionado à edição do referido instrumento,
observado o disposto no § 1º.
Art. 2º A gratificação de que trata o caput do art. 1º será incorporada
aos proventos da aposentadoria, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar nº 159, de 14 de janeiro de 2016.
Art. 3º A GDGS será percebida somente por servidores em efetivo
exercício na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS,
ressalvadas as exceções legalmente admitidas.
Art. 4º Os recursos financeiros destinados ao pagamento da GDGS
serão oriundos do Tesouro Estadual.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de novembro de 2018, observado o seguinte:
I – a partir de novembro de 2018, a GDGS será devida aos servidores
no patamar de 30% (trinta por cento), considerados os critérios de avaliação
e o cumprimento das metas a que se refere o art. 1º desta Lei;
II – no mês de novembro de 2018, será paga aos servidores,
retroativamente, a GDGS, no patamar de 10% (dez por cento), devida entre
os meses de abril a outubro de 2018.
Parágrafo único. Para o pagamento da gratificação nos termos do
inciso II deste artigo, no percentual nele estabelecido, sujeitar-se-á o servidor
às avaliações e ao cumprimento de metas previsto no art. 1º desta Lei, devendo,
enquanto não editado o decreto e definidas as metas a que se refere este último
artigo, submeter-se a avaliações conforme critérios definidos em relatório
expedido pela Secretaria do Planejamento e Gestão.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 06 de abril de 2018.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
*** *** ***

LEI Nº16.536, 06 de abril de 2018.
ALTERA OS PERCENTUAIS DAS
GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS –
GAEE, E POR EFETIVA REGÊNCIA DE
CLASSE, DEVIDAS AOS PROFISSIONAIS
DO GRUPO OCUPACIONAL MAG DA
EDUCAÇÃO BÁSICA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º A Gratificação de Atividades Educacionais Especializadas –
GAEEE, a que fazem jus os ocupantes dos cargos e funções de Especialistas em
Educação Básica de nível superior, integrantes do Grupo MAG, de que trata o
art. 1º, da Lei nº 16.104, de 12 de setembro de 2016, incidente exclusivamente
sobre o vencimento base, passa a vigorar nos seguintes percentuais :
I – 14,5% (quatorze e meio por cento), a partir de 1º de julho de 2018;
II – 17% (dezessete por cento), a partir de 1º de novembro de 2018.
Art. 2º A Gratificação por Efetiva Regência de Classe para o
professor da Educação Básica de nível superior, integrante do Grupo MAG,
prevista no art. 62, inciso V, da Lei nº 10.884, de 2 de fevereiro de 1984, e
suas alterações posteriores, incidente exclusivamente sobre o vencimento
base, passa a vigorar nos seguintes termos:
I – 24,5% (vinte e quatro e meio por cento), a partir de 1º de julho
de 2018 e 27% (vinte e sete por cento), a partir de 1º de novembro de 2018,
aos detentores de título de Licenciatura Plena;
II- 29,5% (vinte e nove e meio por cento), a partir de 1º de julho de
2018 e 32% (trinta e dois por cento), a partir de 1º de novembro de 2018, aos
detentores de título de Especialista, desde que estáveis no serviço público
estadual;
III- 34,5% (trinta e quatro e meio por cento), a partir de 1º de julho de
2018 e 37% (trinta e sete por cento) a partir de 1º de novembro de 2018, aos
detentores do título de Mestre, desde que estáveis no serviço público estadual;
IV -54,5% (cinquenta e quatro e meio por cento), a partir de 1º de
julho de 2018 e 57% (cinquenta e sete por cento) a partir de 1º de novembro
de 2018, aos detentores do título de Doutor, desde que estáveis no serviço
público estadual.
Art. 3º A Parcela Variável de Redistribuição do Fundo de Manutenção
de Desenvolvimento da Educação Básica – PVR/FUNDEB, prevista no art.
4º da Lei nº 15.243, de 6 de dezembro de 2012, passa a ser concedida aos
professores graduados contratados nos termos da Lei Complementar nº 22,
de 24 de junho de 2000, no valor de R$ 286,69 (duzentos e oitenta e seis
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reais e sessenta e nove centavos), a partir de 1º de julho de 2018 e R$ 324,03
(trezentos e vinte e quatro reais e três centavos) a partir de 1º de novembro
de 2018, observada a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cabendo o
pagamento proporcional em casos de carga horária diferenciada.
Art. 4º Fica alterado o § 1º do art. 2º da Lei n° 15.064, de 13 de
dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...
§ 1º Fica estendido o direito à percepção da Gratificação por Efetiva
Regência de Classe, prevista no art. 62, inciso V, da Lei nº 10.884, de 2 de
fevereiro de 1984, inclusive com os novos percentuais estabelecidos no caput
deste artigo, aos professores do Grupo Ocupacional do Magistério – MAG, que
se encontrem em exercício nos órgãos que componham os sistemas estadual
e municipais de ensino no Estado do Ceara, na Escola de Gestão Pública do
Estado do Ceará e aos professores que se encontrem afastados para realização
de estudos de pós-graduação, nos termos do art. 110, inciso I, alínea “b”, da
Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 e do Decreto nº 25.851, de 12 de abril
de 2000, alterado pelo Decreto nº 28.871, de 10 de setembro de 2007.” (NR)
Parágrafo único. Ficam convalidados até a data da publicação desta
Lei os pagamentos efetuados a título de Gratificação por Efetiva Regência de
Classe aos professores afastados para realização de estudos de pós-graduação,
os termos do art. 110, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de
1974 e do Decreto nº 25.851, de 12 de abril de 2000, alterado pelo Decreto
nº 28.871, de 10 de setembro de 2007.
Art. 5º As despesas correntes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias da Secretaria da Educação.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 06 de abril de 2018.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
*** *** ***
LEI Nº16.537, 06 de abril de 2018.
INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE
OBRAS HIDRÁULICAS – GDAOH,
PARA OS SERVIDORES OCUPANTES
DE CARGO EFETIVO OU EXERCENTES
DE FUNÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
HIDRÁULICAS – SOHIDRA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade
de Obras Hidráulicas - GDAOH, devida aos servidores ativos ocupantes
de cargo efetivo ou exercentes de funções do quadro de pessoal da
Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA, no percentual de 30%
(trinta por cento) incidente sobre o vencimento básico, tendo por finalidade
incentivar o aprimoramento e a eficiência da fiscalização, acompanhamento
e gerenciamento das obras de estrutura hídrica, para o alcance da excelência
na gestão da estrutura hídrica em todo o Estado do Ceará.
§ 1º A GDAOH será atribuída e terá seu valor definido em função
do efetivo desempenho pelo servidor de suas atribuições em conformidade
com o alcance de metas institucionais e metas individuais, as quais serão
definidas em portaria da Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA.
§ 2º Do percentual previsto no caput, a título de GDAOH, 20
(vinte) pontos percentuais serão conferidos em função do alcance de metas
institucionais.
§ 3º A GDAOH será regulamentada por decreto, o qual será elaborado
conforme diretrizes da Secretaria do Planejamento e Gestão, ficando o
pagamento da gratificação condicionado à edição do referido instrumento,
observado o disposto no § 1º.
Art. 2º A gratificação de que trata o caput do art. 1º será incorporada
aos proventos da aposentadoria, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar nº 159, de 14 de janeiro de 2016.
Art. 3º A GDAOH será percebida somente por servidores em efetivo
exercício na Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA, ressalvadas
as exceções legalmente admitidas.
Art. 4º Os recursos financeiros destinados ao pagamento da GDAOH
serão oriundos do Tesouro Estadual.
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de novembro de 2018, observado o seguinte:
I – a partir de novembro de 2018, a GDAOH será devida aos
servidores no patamar de 30% (trinta por cento), considerados os critérios
de avaliação e o cumprimento das metas a que se refere o art. 1º desta Lei;
II – no mês de novembro de 2018, será paga aos servidores,
retroativamente, a GDAOH, no patamar de 10% (dez por cento), devida
entre os meses de abril a outubro de 2018.
Parágrafo único. Para o pagamento da gratificação nos termos do
inciso II deste artigo, no percentual nele estabelecido, sujeitar-se-á o servidor
às avaliações e ao cumprimento de metas previsto no art. 1º desta Lei, devendo,
enquanto não editado o decreto e definidas as metas a que se refere este último
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artigo, submeter-se a avaliações conforme critérios definidos em relatório
expedido pela Secretaria do Planejamento e Gestão.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 06 de abril de 2018.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
*** *** ***
LEI Nº16.538, 06 de abril de 2018.
INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS
RECURSOS HÍDRICOS – GDARH PARA
OS SERVIDORES OCUPANTES DE
CARGO EFETIVO OU EXERCENTES DE
FUNÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade
de Recursos Hídricos - GDARH, devida aos servidores ativos ocupantes de
cargo efetivo ou exercentes de funções do quadro de pessoal da Secretaria dos
Recursos Hídricos-SRH, no percentual de 30% (trinta por cento) incidente
sobre o vencimento básico, tendo por finalidade incentivar o aprimoramento
e a eficiência do planejamento, da infraestrutura hídrica, para o alcance da
excelência na gestão dos recursos hídricos.
§ 1º A GDARH será atribuída e terá seu valor definido em função
do efetivo desempenho pelo servidor de suas atribuições em conformidade
com o alcance de metas institucionais e metas individuais, as quais serão
definidas em portaria da Secretaria dos Recursos Hídricos-SRH.
§ 2º Do percentual previsto no caput, a título de GDARH, 20
(vinte) pontos percentuais serão conferidos em função do alcance de metas
institucionais.
§ 3º A GDARH será regulamentada por decreto, o qual será elaborado
conforme diretrizes da Secretaria do Planejamento e Gestão, ficando o
pagamento da gratificação condicionado à edição do referido instrumento,
observado o disposto no § 1º.
Art. 2º A gratificação de que trata o caput do art. 1º será incorporada
aos proventos da aposentadoria, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar nº 159, de 14 de janeiro de 2016.
Art. 3º A GDARH será percebida somente por servidores em efetivo
exercício na Secretaria dos Recursos Hídricos-SRH, ressalvadas as exceções
legalmente admitidas.
Art. 4º Os recursos financeiros destinados ao pagamento da GDARH
serão oriundos do Tesouro Estadual.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de novembro de 2018, observado o seguinte:
I – a partir de novembro de 2018, a GDARH será devida aos
servidores no patamar de 30% (trinta por cento), considerados os critérios
de avaliação e o cumprimento das metas a que se refere o art. 1º desta Lei;
II – no mês de novembro de 2018, será paga aos servidores,
retroativamente, a GDARH, no patamar de 10% (dez por cento), devida
entre os meses de abril a outubro de 2018.
Parágrafo único. Para o pagamento da gratificação nos termos do
inciso II deste artigo, no percentual nele estabelecido, sujeitar-se-á o servidor
às avaliações e ao cumprimento de metas previsto no art. 1º desta Lei, devendo,
enquanto não editado o decreto e definidas as metas a que se refere este último
artigo, submeter-se a avaliações conforme critérios definidos em relatório
expedido pela Secretaria do Planejamento e Gestão.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 06 de abril de 2018.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
*** *** ***
LEI Nº16.539, 06 de abril de 2018.
INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
– GDAGRO, PARA OS SERVIDORES
PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO
EFETIVO OU EXERCENTES DE
FUNÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO - SDA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade
de Desenvolvimento Agropecuário – GDAGRO, devida aos servidores ativos
ocupantes de cargo efetivo ou exercentes de funções do quadro de pessoal
da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, no percentual de 30%
(trinta por cento) incidente sobre o vencimento básico, tendo por finalidade
incentivar o aprimoramento e a eficiência do desenvolvimento sustentável
da agricultura e pecuária no âmbito do Estado, com ênfase na agricultura

