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PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº32.813, de 03 de outubro de 2018.

DECRETA DE PONTO FACULTATIVO, PARA OS CASOS QUE ESPECIFICA, NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, O EXPEDIENTE DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDE-
RANDO a importância de a Administração Pública facilitar a todos os seus servidores/empregados públicos o cumprimento do dever cívico de votar nas 
eleições do dia 07 de outubro de 2018, DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de ponto facultativo o expediente do dia 08 de outubro de 2018, segunda-feira, para os servidores/empregados públicos dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, que comprovadamente votarem em Município ou Estado da Federação diferente do qual está situado 
o seu local de trabalho.

Parágrafo único. Excetuam-se das disposições contidas no “caput” deste artigo os servidores/empregados públicos que tenham local de trabalho e 
domicílio eleitoral na Região Metropolitana de Fortaleza.

Art. 2º O disposto no artigo anterior não se aplica aos policiais civis e aos militares estaduais.
Art. 3º O servidor/empregado justificará a sua ausência ao trabalho no dia 08 de outubro de 2018, perante as áreas de recursos humanos de seus 

órgãos/entidades, com a cópia do comprovante de votação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 03 de outubro de 2018.
Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

GOVERNADORIA

GABINETE DO GOVERNADOR

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR 
a concessão de passagens aéreas, seguro de viagem, pagamento de diárias e ajuda de custo, correspondentes à viagem da servidora LÍVIA RAMALHO 
ROLIM, ocupante do cargo de Coordenadora, símbolo DNS-2, matrícula nº 300094.1.X, lotada na Secretaria do Turismo a viajar para às cidades de Paris-
-França e Buenos Aires-Argentina, no período de 23 de setembro a 03 de outubro de 2018, com o objetivo do Governo do Estado do Ceará, por meio da 
Secretaria do Turismo, no período de 23 a 28 de setembro, realizar reuniões com operadores de turismo e participar da Feira IFTM Top Resa, em Paris-França 
e no período de 29 de setembro a 03 de outubro de 2018, participar da Feira FIT, em Buenos Aires-Argentina, concedendo-lhe 10 (dez) diárias e meia, no valor 
unitário de R$ 1.676,16, (hum mil, seiscentos e setenta e seis Reais e dezesseis centavos) totalizando R$ 17.599,68, (dezessete mil, quinhentos e noventa e 
nove Reais e sessenta e oito centavos), cálculos efetuados com base na cotação do dólar do dia 10/09/2018, de R$ 4,32 (quatro Reais e trinta e dois centavos) 
mais 02 (duas) ajuda de custo no valor de R$ 3.352,32, (três mil, trezentos e cinquenta e dois Reais e trinta e dois centavos) e passagem aérea para o trecho 
Fortaleza/Paris/Buenos Aires/Fortaleza no valor de R$ 14.386,24, (quatorze mil, trezentos e oitenta e seis Reais e vinte e quatro centavos) e seguro viagem 
no valor de R$ 1.308,70, (hum mil, trezentos e oito Reais e setenta centavos) perfazendo um total R$ 36.646,94, (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis 
Reais e noventa e quatro centavos) de acordo com o art. 1º; alínea b do § 1º e § 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 2º, art 6º, art. 10 e art. 11 classe III do anexo II, 
do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO 
DO CEARÁ. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

José Élcio Batista 
SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

*Republicado por incorreção.

*** *** ***
O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado 
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 o servidor 
VALDENOR NILO DE CARVALHO JUNIOR, ocupante de cargo de Pesquisador, matrícula nº 000487.1.2, a viajar à cidade de Tsukuba-Japão, no 
período de 28/09 a 02/11/2018, com o objetivo de participar do “Training under World Bank Technical Assistance Implementing a Pilot of Agriculture 
Drought Monitoring and Prediction”, treinamento inserido no âmbito do Projeto Piloto do Banco Mundial, intitulado “World Bank Technical Assistance 
Implementing a Pilot of Agriculture Drought Monitoring and Prediction”. Ressalta-se que o Banco Mundial arcará com as despesas de passagens e diárias, 
portanto sem qualquer ônus para o Estado do Ceará, de acordo com o art. 3º, parágrafo único do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. PALÁCIO 
DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2018.

José Élcio Batista 
SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

*** *** ***
O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado 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 o(a) servidor(a) 
EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS, ocupante de cargo de PRESIDENTE da FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E 
RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, matrícula nº 300007.1.4, lotado(a) neste (a) Fundação, a viajar à cidade de Athens, Georgia (EUA), no período de 
19 a 28/09/2018, a fim de participar da “International Integrative Conservation Conference” e de reuniões com a direção e professores dessa Universidade 
para elaboração de termo de cooperação com a FUNCEME. As despesas serão custeadas pelo Projeto “Estudos e Solução Tecnológicas visando o aumento 
da resiliência às secas”, sem qualquer ônus para o Estado do Ceará, de acordo com o art. 3º, parágrafo único do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. 
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 13 de setembro de 2018.

José Élcio Batista 
SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

*** *** ***
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE 
AUTORIZAR os ALUNOS(AS) relacionados (as) no anexo único deste ato, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de participar daFeira 
Internacional de Ciência e Tecnologia - CIENCAP, concedendo-lhes meio auxilio financeiro por dia e passagens aéreas, de acordo com o § 1°; § 2º do art 
1°, § 1°; § 2º; § 3º do art 2°, art. 6° e art. 8°, dos anexos I e III do Decreto n° 31.245, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação 
orçamentária da Secretaria da Educação. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de 08 de 2018.

José Elcio Batista
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ


