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Art.3º Esta Lei 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, 11 de dezembro de 2015.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***

LEI Nº15.906, de 11 de dezembro de 2015.
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS
POR MEIO DE CONVÊNIOS
PARA AS PESSOAS JURÍDICAS
DO SETOR PRIVADO QUE
INDICA, NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL Nº15.674, DE 31 DE
JULHO DE 2014 (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE
2015).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica autorizada a transferência de recursos até o montante
de R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) para o Lar
Torres de Melo, inscrito sob o CNPJ nº07.344.393/0001-08.
Parágrafo único. Os recursos para a execução da parceria serão
oriundos do programa 050 – Assistência Social, no valor de R$345.000,00
(trezentos e quarenta e cinco mil reais), na ação 14333 – Apoio
Financeiro a entidades não governamentais da proteção social, tendo
como público-alvo pessoas idosas.
Art.2º Fica autorizada a transferência de recursos até o montante
de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social – ADES, inscrita sob o CNPJ nº04.772.982/000190.
Parágrafo único. Os recursos para a execução da parceria serão
oriundos do programa 050 – Assistência Social, no valor de R$300.000,00
(trezentos mil reais), na ação 14327 – Fortalecimento da rede
socioassistencial, tendo como público alvo adolescentes, jovens e
familiares em situação de vulnerabilidade.
Art.3º Fica autorizada a transferência de recursos até o montante
de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a Associação Batista
Beneficente e Missionária - ABBEM, inscrita sob o CNPJ nº12.360.335/
0001-08.
Parágrafo único. Os recursos para a execução da parceria serão
oriundos do programa 050 – Assistência Social, no valor de R$200.000,00
(duzentos mil reais), na ação 14327 – Fortalecimento da rede
socioassistencial, tendo como público alvo adolescentes, jovens e
familiares em situação de vulnerabilidade.
Art.4º Fica autorizada a transferência de recursos até o montante
de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para o Instituto de
Desenvolvimento Social e da Cidadania – IDESC, inscrito sob o CNPJ
nº04.602.576/0001-80.
Parágrafo único. Os recursos para a execução da parceria serão
oriundos do programa 050 – Assistência Social, no valor de R$220.000,00
(duzentos e vinte mil reais), na ação 14327 – Fortalecimento da rede
socioassistencial, tendo como público alvo adolescentes, jovens e
familiares em situação de vulnerabilidade.
Art.5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social – STDS.
Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 11 de dezembro de 2015.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº15.907, de 11 de dezembro de 2015.
ALTERA A LEI Nº12.066, DE 13
DE JANEIRO DE 1993.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica alterado o art.19 da Lei nº12.066, de 13 de janeiro
de 1993, que passa a ter a seguinte redação:
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“Art.19. Durante o estágio probatório, o profissional do
magistério não poderá ser afastado de suas funções de docência,
salvo para ocupar cargos em comissão no Núcleo Gestor das Escolas
da Rede Oficial de Ensino Estadual, na sede da Secretaria da Educação
– SEDUC, e nas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da
Educação, ou para o exercício das funções de Secretário de Estado, de
Secretário Adjunto e de Secretário Executivo, bem como para
dirigente máximo de Entidade que integre a Administração Pública
Estadual Indireta.
§1º O servidor afastado de suas funções de docência, nos termos
deste artigo, terá seu estágio probatório suspenso, ressalvados os
afastamentos para ocupar cargos em comissão no Núcleo Gestor das
Escolas da Rede Oficial de Ensino Estadual, nas coordenadorias regionais
de desenvolvimento da Educação, e nos cargos e funções similares ao
cargo de professor, hipótese em que o estágio probatório não será
suspenso.
§2º Os servidores atualmente afastados de suas funções, disporão
do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, para
retornar às suas funções, sem prejuízo da contagem dos dias trabalhados
durante o período de estágio probatório.
§3º Durante o estágio probatório não haverá ascensão
funcional.” (NR)
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 1º de junho de 2015.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 11 de dezembro de 2015.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***

LEI Nº15.909, de 11 de dezembro de 2015.
ALTERA A LEI Nº13.991, DE 5 DE
NOVEMBRO DE 2007.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica alterado o art.2º da Lei nº13.991, de 5 de novembro
de 2007, que passa a ter a seguinte redação:
“Art.2º O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB terá a seguinte composição:
I – 3 (três) representantes do Poder Executivo Estadual,
respectivamente, da Secretaria da Educação – SEDUC, da Secretaria da
Fazenda – SEFAZ, e da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG;
II – 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
III – 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação;
IV – 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação – UNDIME/CE;
V – 1 (um) representante da seccional estadual da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE;
VI – 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
pública;
VII – 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública, 1 (um) dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes
secundaristas.” (NR)
Art.1º-A. Fica acrescentado o seguinte §3º ao art.3º da Lei
nº13.991, de 5 de novembro de 2007, com a seguinte redação:
“Art.3º...
...
§3º Representantes do Conselho Estadual de Direitos da Criança
e do Adolescente, do Conselho Tutelar, do Ministério Público Estadual
e do Poder Legislativo Estadual poderão acompanhar os trabalhos do
Conselho, participando inclusive, como observadores, de suas reuniões,
assegurada a autonomia do Conselho.” (NR)
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 11 de dezembro de 2015.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***

