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O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do processo n.º 04694917/2020, RESOLVE, 
PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL, com fundamento no art. 110, inc. I, “b”, § 1.º, e art. 113 da Lei Estadual n.º 9.826, de 14 de maio 
de 1974, combinado com o Decreto Estadual n.º 25.851, de 12 de abril de 2000, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n.º 28.871, de 10 de 
setembro de 2007, PRORROGAR O AFASTAMENTO originalmente autorizado pelo ato datado em 11 de julho de 2019 e publicado no Diário Oficial de 
16 de julho de 2019 em favor da servidora MARIA DE FATIMA CAMILO, matrícula n.º 161.276-1-2, ocupante do cargo de Professor, referência J, lotada 
na Secretaria da Educação, para participar do curso de MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS, ministrado pela Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, no Rio Grande do Norte, pelo período de 17 de julho de 2020 a 25 de dezembro de 2020, sem ônus para o Estado quanto às despesas efetuadas 
pela servidora para esse fim, porém, sem prejuízo de seus vencimentos e das demais vantagens fixas de caráter pessoal. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de janeiro de 2022.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Adriano Sarquis Bezerra de Menezes
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** *** ***
PORTARIA DA SEDUC Nº0772/2021 – GAB.

ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO DE PROFESSORES NOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL PARA O ANO LETIVO DE 2022 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93, da Constituição 
Estadual, e conforme dispõe a Lei Nº10.884, de 02 de fevereiro de 1984, estabelece normas sobre o processo de remoção de professores do Grupo Ocupacional 
MAG da Educação Básica para o ano letivo de 2022.

Art. 1º – Todo o processo pertinente à remoção de professor nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual para o ano de 2022 deve cumprir 
ao que está contido nesta portaria.

Art. 2º - Poderão solicitar remoção todos os ocupantes do cargo de Professor e detentores de funções do Grupo Ocupacional MAG que estejam em 
efetivo exercício e lotados no ano letivo de 2021, com estágio probatório concluído ou não.

Art. 3º - As solicitações serão realizadas somente via internet no período de 28/12/2021 até 23(vinte e três)horas e 59(cinquenta e nove) minutos do 
dia 05/01/2022, através do SIGE ESCOLA, módulo REMOÇÃO, no endereço: http://sige.seduc.ce.gov.br/.

Art. 4º – Caso o professor não tenha a senha de acesso ao SIGE - MÓDULO REMOÇÃO, o acesso será liberado pela secretária escolar, mediante 
solicitação do interessado, seguindo o horário de funcionamento de cada unidade escolar.

Art. 5º – O professor poderá registrar três opções de escolas ao realizar a solicitação da remoção, devendo seguir uma ordem de prioridade.
Art. 6º – O professor não deverá exceder o limite de 20(vinte) horas-aulas de regência por turno de funcionamento da escola.
§1º Os docentes que possuem dois cargos, totalizando uma jornada de 60(sessenta) horas semanais, deverão ter lotação distribuída entre três turnos 

(Manhã, Tarde e Noite).
Art. 7º – O professor deverá registrar no sistema a disponibilidade de turnos de trabalho, modalidades de ensino que se dispõe assumir e as disciplinas 

de sua habilitação que poderão complementar a carga horária.
Art. 8º – As análises das remoções ocorrerão na CREDE/SEFOR no período 06/01/2022 a 19/01/2022 e o resultado será disponibilizado para o 

professor por meio do sistema SIGE ESCOLA (MÓDULO LOTAÇÃO).
Art. 9º – As solicitações de remoção de professores readaptados, lotados nos ambientes de aprendizagem ou nas sedes das CREDES/SEFOR/SEDUC 

ocorrerão através de processo físico, protocolados na sede da CREDE/SEFOR no período 06/01/2022 a 14/01/2022, seguindo o horário de funcionamento 
das CREDES/SEFOR.

Art 10º – A análise dos pedidos de remoção dos professores readaptados nos ambientes de aprendizagem ou nas sedes das CREDES/SEFOR/SEDUC 
ocorrerá no período de 15/01/2022 à 27/01/2022. O professor será convocado na CREDE/SEFOR para receber o resultado da solicitação.

Art 11º – A remoção do pessoal do magistério poderá verificar-se entre unidades escolares do interior e da capital, desde que haja vaga(carência 
definitiva) satisfazendo o interessado às exigências de habilitação profissional.

Art 12° - O docente só poderá se afastar da escola de origem após conclusão do ano letivo de 2021 e caso a solicitação tenha sido deferida.
Art 13º – A análise das remoções seguirá o previsto no Art. 44 da Lei 10.884 (Estatuto do Magistério).
Art 14º – Os técnicos das CREDES/SEFOR serão responsáveis pelas análises das remoções no prazo estabelecido.
Art 15º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para fins de convalidação de atos administrativos 

anteriormente praticados a partir de 28 de dezembro de 2021.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza 28 de dezembro de 2021.

Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº192/2020/PROCESSO Nº09723550/2021

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº192/2020; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, 
inscrita no CNPJ 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Secretária da Educação, 
ELIANA NUNES ESTRELA, portador do CPF Nº473.400.533-87, RG Nº216562291 SSP/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: 
EMPRESA ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, estabelecida na Rua Conselheiro Ramalho, Nº713, Bela Vista – São Paulo, 
CEP: 01225-001 inscrita no CNPJ sob o Nº08.065.700/0001-76, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. RENAN MEIRA 
LEMOS, RG Nº54.534.989-8, inscrito no CPF sob Nº440.939.018-05, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº192/2020, publicado no 
D.O.E de 26.01.2021; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, § 1º, Inciso II da Lei Nº8.666/93 
e suas alterações e mediante as condições seguintes; VII- FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar o 
prazo de vigência, que tem por objeto a aquisição de livros para a revitalização do acervo literário das Escolas da Rede Pública Estadual, de acordo com as 
especificações e quantitativos previsto no grupo 09 do Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.; IX - VALOR GLOBAL: 
Permanecem as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA OITAVA, que trata da vigência e execução ao contrato 
ora aditado, fica prorrogado a sua vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de janeiro de 2022 até 26 de janeiro de 2023, conforme justificativa 
exaradas nos Despachos – COGEA/SEDUC, datados em 14/10/21 e 23/11/2021.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato original.; XII - DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: ELIANA NUNES ESTRELA - Secretária da Educação, RENAN 
MEIRA LEMOS - Contratada. TESTEMUNHAS: 1.Ilegível, 2.Erasmo dos Santos . Fortaleza 07 de janeiro de 2021.

Ana Talita Ferreira Alves
COORDENADORA/ASJUR

*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº196/2020/PROCESSO Nº10227197/2021

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº196/2020; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRE-
TARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/
CE, inscrita no CNPJ sob o Nº07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra. ELIANA NUNES ESTRELA, 
Secretária da Educação, brasileira, inscrita no CPF sob o Nº473400533-87, RG Nº216562291 SSP CE, residente e domiciliada em Fortaleza/CE; III - ENDE-
REÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA TX CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP, estabelecida na Av. Dom Luís, nº1200, sala 811, Aldeota, 
Cep 60.160-196, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o Nº37.185.411/0001-09, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
GABRIEL TEIXEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº2009038580-7 SSP CE e CPF nº603.783.403-28, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Nogueira da Silva, nº491, Boa Vista, Fortaleza-CE, CEP 60.867-670, com a interveniência da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, doravante 
denominada SOP ou INTERVENIENTE, autarquia estadual, inscrita no CNPJ sob Nº33.866.288/0001-30, neste ato representada por seu Superintendente, 
Sr. FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº144.324.043-53, CREA 10364-D, e domiciliado nesta Capital, resolvem 
firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº196/2020; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, 
§1º, I, da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes:; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem 
como finalidade prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução do contrato, ora aditado, que tem por objetivo a CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NA EEFM ARISTARCO CARDOSO, EM PORTEIRAS – CE E NA EEFM ADAUTO LEITE, EM 
MAURITI – CE, devidamente especificado no ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, no projeto e quantificado no ANEXO B – PLANILHA DE 
QUANTITADES E PREÇOS, todos integrantes do edital da RDC PRESENCIAL N° 20200012/SEDUC e que passam a integrar este Contrato independente 
de transcrição, em regime de empreitada por preço unitário, incluindo fornecimento de todo material necessário.; IX - VALOR GLOBAL: Permanecem as 
demais claúsulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: Os prazos previstos na CLÁUSULA QUINTA, que tratam dos prazos a serem executados do contrato, 
ora aditado, terá seu prazo de vigência prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 09 de março de 2022 até 06 de julho de 2022, e seu prazo de 


