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15).44905100.1.10.00.0.40. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 12
de setembro de 2016. SIGNATÁRIOS: YURI CASTRO DE OLIVEIRA
e OTTO CHRISTIANO HARTLEBEN JUNIOR.

Adauto José Araujo Mota
PROCURADOR JURÍDICO

***  ***  ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 63/2016/SOHIDRA
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
- SOHIDRA, localizada na Rua. Adualdo Batista nº1550 – Parque Iracema,
Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o Nº12.360.517/0001-70.
CONTRATADA: CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA, estabelecida
na Av. Dedé Brasil, nº5533 Loja 03 – Serrinha, Cep: 60741-005, inscrita
no CNPJ sob nº11.324.661/0001-99. OBJETO: Serviço de
bombeamento, fornecimento e instalação de 840 (Oitocentos e
quarenta) sistemas simplificados com dessalinizador de água
de 800L/H, para abastecimento em todo o Estado do Ceará, de acordo
com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de
Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, (ITEM 01),
MAPP: 267, referente ao Pregão Eletrônico nº20150014/SOHIDRA e
a Ata de Registro de Preços nº03/2016/SOHIDRA, publicada em 21/01/
2016. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/1993, com
suas alterações. FORO: Comarca de Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: Será de 12
(doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na
forma do parágrafo único, do art.61, da Lei Federal nº8.666/1993. VALOR
GLOBAL: R$1.337.800,00 (Um milhão, trezentos e trinta e sete mil e
oitocentos reais) pagos em Prazo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO DO ITEM DOTAÇÂO ORÇAMENTÀRIA 00079757-8
29200001.18.544.016.22408.01.449051.11000.0.40. DATA DA
ASSINATURA: Fortaleza, 15 de setembro de 2016. SIGNATÁRIOS: YURI
CASTRO DE OLIVEIRA e SUELANDRO MEDEIROS DE AZEVEDO.

Adauto José Araujo Mota
PROCURADOR JURÍDICO

***  ***  ***
FUNDAÇÃO  CEARENSE  DE  METEOROLOGIA

E RECURSOS HÍDRICOS
PORTARIA Nº049/2016 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do processo nº083034552, RESOLVE CONCEDER, nos
termos do art.3º da Emenda Constitucional Federal nº47, de 05 de julho
de 2005, a servidora, GLEUBA MARIA BORGES DE SOUZA
CARVALHO, CPF 05967678387, que exerce a função de GEÓGRAFO,
classe V, nível/referência 21, Grupo Ocupacional de Atividades de Nível
Superior - ANS, carga horária de 40 horas semanais, matrícula
nº00013811, lotada na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 01/10/2008, tendo como
base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento - 40h ANS - 21 - Lei Nº14.180
de 30/07/2008, processo Nº1367/95 –
3ª Vara da Fazenda Pública ......................................................... 1.360,79
Progressão Horizontal (20%) Lei Nº9.826,
de 14/05/1974 ................................................................................. 272,16
Gratificação pelo Trabalho de Monitoramento
Climático (70%) Lei Nº12.093/1993 de 23/04/1993 ................ 952,55
Vantagem por Decisão Judicial ................................................... 1.034,21
Total .............................................................................................. 3.619,71
TORNANDO SEM EFEITO a Portaria nº119/2011 datada de 01/06/
2011 e publicada no Diário Oficial do Estado em 15/04/2013, que
concedeu aposentadoria à GLEUBA MARIA BORGES DE SOUZA
CARVALHO, matrícula nº00013811. FUNDAÇÃO CEARENSE DE
METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 16 de
março de 2016.

Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
PRESIDENTE

***  ***  ***
PORTARIA Nº109/2016 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do processo nº081308655, RESOLVE CONCEDER, nos
termos do art.3º da Emenda Constitucional Federal nº47, de 05 de julho

de 2005, ao servidor, FRANCISCO ROBERTO BEZERRA LEITE,
CPF 02082268349, que exerce a função de ENGENHEIRO
AGRONOMO, classe V, nível/referência 21, Grupo Ocupacional de
Atividades de Nível Superior - ANS, carga horária de 40 horas semanais,
matrícula nº00015717, lotado na Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos, APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 30/
06/2008, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento- 40h - ANS- 21 - Lei Nº13.908,
de 18/07/2007, processo Nº1367/95 –
3ª Vara da Fazenda Pública ......................................................... 1.282,19
Progressão Horizontal (25%) Lei Nº9.826,
de 14/05/1974 ................................................................................. 320,55
Gratificação pelo Trabalho de Monitoramento
Climático (70%) Lei 12.093/1993 de 23/04/1993 .................... 897,53
Vantagem por Decisão Judicial ................................................... 1.000,12
Total .............................................................................................. 3.500,39
TORNANDO SEM EFEITO a Portaria nº118/2011 datada de 01/06/
2011 e publicada no Diário Oficial do Estado em 15/04/2013, que concedeu
aposentadoria à FRANCISCO ROBERTO BEZERRA LEITE, matrícula
nº00015717. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E
RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 25 de agosto de 2016.

Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
PRESIDENTE

***  ***  ***
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº01/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA
E RECURSOS HÍDRICOS – FUNCEME, nomeado por Ato do Exmo.
Governador datado de 19 de fevereiro de 2015 - DOE 23/02/2015, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, resolve baixar a
presente INSTRUÇÃO NORMATIVA, que fixa os critérios,
requisitos, documentações e orientações necessárias à
concessão, implementação, acompanhamento e avaliação das
BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA - BTT do
Programa de Pesquisa em Ciências Ambientais incluindo Meteorologia e
seus Impactos nos Setores de Recursos Hídricos, Agricultura e Energias
- PPCA. Considerando que é missão da FUNCEME ampliar a base de
conhecimentos em meio ambiente, recursos hídricos e clima, para dar
suporte à formulação de politicas públicas e ao planejamento de ações
do setor produtivo, na convivência com as vulnerabilidades climáticas
do semiárido brasileiro, e a necessidade de implementação do Programa
de Pesquisa em Ciências Ambientais incluindo Meteorologia e seus
Impactos nos Setores de Recursos Hídricos, Agricultura e Energias -
PPCA, criado pela Lei Nº15.852, de 14 de setembro de 2015, publicada
no DOE de 24/09/2015, e suas alterações posteriores, resolve, por meio
do presente instrumento legal, regulamentar as Bolsas de Transferência
Tecnológica – BTT a serem concedidas no âmbito do referido Programa.

DO OBJETO
Art.1º – As Bolsas de Transferência Tecnológica – BTT têm

por objeto viabilizar a atuação de estudantes, pesquisadores e profissionais
de nível superior e médio, com proficiência técnica e/ou científica, no
desenvolvimento de projetos de pesquisa ou de desenvolvimento
tecnológico no âmbito do PPCA.

DAS CATEGORIAS DAS BOLSAS
Art.2º – As Bolsas de Transferência Tecnológica - BTT estão

distribuídas nas seguintes categorias:
I. Bolsa de Transferência Tecnológica de Nível Superior, destinada

a profissionais com formação superior e que, no desenvolvimento
da pesquisa, deverão exercer atividades técnicas que exijam
conhecimentos compatíveis com esse nível de formação; e

II. Bolsas de Transferência Tecnológica de Nível Médio, destinada a
técnicos de formação profissional de nível médio e que deverão
executar atividades técnicas de nível intermediário e de média
complexidade em apoio ao desenvolvimento das pesquisas.

DA FORMA DE CONCESSÃO
Art.3º – As Bolsas de que tratam esta Instrução Normativa

serão concedidas pela FUNCEME a estudantes, pesquisadores e
profissionais de nível superior ou médio.

Art.4º – Conforme o disposto na Lei Nº15.852, de 14 de
setembro de 2015, a concessão de Bolsas ocorrerá mediante processo
seletivo (conforme regras de editais lançados pela FUNCEME).

Art.5º – O processo de seleção de bolsistas será executado por
Comissão a ser designada por portaria específica do Presidente da
FUNCEME, compreendendo 02 (duas) etapas: Provas e Títulos.
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Art.6º – As Bolsas a serem concedidas serão denominadas e
classificadas nas categorias, modalidades e valores estabelecidos em
tabelas de bolsas, conforme discriminação contida em edital específico,
nos termos do Art.1º da Lei 16.101, datada de 02/09/2016, e publicada
no DOE de 06/09/2016.

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Art.7º – Constituem requisitos e condições para o candidato

por ocasião da concessão da Bolsa de Transferência Tecnológica - BTT:
I. Ter nível superior ou nível médio, em conformidade com a

modalidade da bolsa solicitada, com formação e experiência
compatíveis com o plano de trabalho a ser executado;

II. Não possuir nenhum vínculo empregatício, público ou privado;
III. Não ser beneficiário de nenhum auxilio financeiro (bolsa ou outro

instrumento qualquer de organização pública ou privada) de âmbito
nacional ou internacional;

IV. Idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;
V. Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
VI. Se estrangeiro, estar em situação regular no País.

DA DOCUMENTAÇÃO
Art.8º – Por ocasião da concessão de Bolsas de Transferência

Tecnológica - BTT deverão ser apresentados, para assinatura do Termo
de Outorga, os seguintes documentos:
I. Documento de Identidade (original e cópia);
II. CPF (original e cópia);
III. Comprovante ou declaração de residência (original e cópia);
IV. 02 (duas) fotos ¾, de frente e recente, com o nome do candidato

escrito no verso;
V. Termo de Compromisso de disponibilidade para dedicação às

atividades previstas do plano de trabalho durante o período da
vigência da bolsa;

VI. Declaração pessoal de não possuir nenhum vínculo empregatício,
tanto a nível público como privado;

VII. Declaração pessoal quanto a veracidade de todas as informações
prestadas, tanto no que se refere aos documentos comprobatórios
e quanto ao currículo;

VIII. Se estrangeiro, apresentar Protocolo de Regularização no País.
Parágrafo Único: Os dados bancários deverão ser apresentados

à FUNCEME tão logo seja possível a abertura da conta corrente e será
condição indispensável ao pagamento da bolsa.

DA EXECUÇÂO
Art.9º – O início das atividades dos bolsistas observará as

condicionantes do Edital e dar-se-á posteriormente à assinatura do Termo
de Outorga da Bolsas de Transferência Tecnológica – BTT.

DA IMPLEMENTAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
AVALIAÇÃO

Art.10º – A implementação e o acompanhamento das bolsas
serão realizados pela FUNCEME, através do Núcleo de Gestão de Pessoas
- NUGEP.

Art.11º – O processo de orientação e avaliação dos bolsistas
será conduzido pela Diretoria Técnica da FUNCEME, através do
Coordenador do PPCA e dos coordenadores responsáveis pelas bolsas.

DA SUBMISSÃO DE RELATÓRIOS
Art.12º – No mês subsequente ao final de cada semestre de

concessão da bolsa, o bolsista deverá apresentar um Relatório Parcial,
no máximo, em 30 (trinta) dias corridos do encerramento do respectivo
semestre.

Art.13º – O Relatório Final deverá ser elaborado e enviado ao
NUGEP, no máximo, em 10 (dez) dias úteis do encerramento da Bolsa.

Parágrafo único- Os relatórios deverão ser assinados e rubricados
pelo bolsista e pelo coordenador responsável. Após aprovados pelo
coordenador do PPCA, os relatórios serão enviados ao NUGEP, que
ficará responsável por anexá-los ao plano de atividades que os originou
junto aos demais documentos do bolsista.

DO PERÍODO DE VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
Art.14º – As Bolsas de Transferência Tecnológica – BTT do

PPCA terão vigência de 12 (doze) meses, sendo possível, a critério da
FUNCEME, até duas renovações, não se admitindo em hipótese alguma
o período de vigência total ultrapassar 36 (trinta e seis) meses.

Parágrafo Único – O bolsista que tiver sido beneficiado com Bolsa
de Transferência Tecnológica – BTT do PPCA pelo período de 36 (trinta
e seis) meses, só será admitido para um novo processo de seleção neste
Programa após cumprido um interstício de 12 (doze) meses entre o término
da concessão da última bolsa e o início da concessão da nova bolsa.

Art.15º – Para renovação das Bolsas de Transferência Tecnológica
– BTT do PPCA, o coordenador responsável pela bolsa deverá submeter
a pelo menos 30 (trinta) dias antes do término da vigência da bolsa,
solicitação à Diretoria Técnica da FUNCEME, na qual deve constar,
devidamente documentada, a justificativa para renovação, o relatório
técnico detalhado das atividades desenvolvidas e um parecer conclusivo
do Coordenador do PPCA acerca da viabilidade da renovação.

Parágrafo Único – Para renovação das Bolsas de Transferência
Tecnológica – BTT deverá ser apresentado solicitação de renovação,
utilizando o formulário padrão de solicitação de bolsas, a indicação de
lotação do bolsista e o plano de trabalho para a prorrogação solicitada.

DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA
Art.16º – Do bolsista de Transferência Tecnológica – BTT,

será exigido:
I. Dedicar-se exclusivamente ao desenvolvimento do plano de

trabalho com vistas a promover a transferência de conhecimentos
tecnológicos aos beneficiários do PPCA;

II. Apresentar a FUNCEME, quando requerido, ou ao final de cada
período de vigência da bolsa, relatório técnico das atividades;

III. Fazer referência ao apoio da FUNCEME em toda produção
científica e tecnológica que venha a publicar, assim como em
qualquer outra publicação ou forma de divulgação que resultarem,
total ou parcialmente do trabalho desenvolvido no Programa,
objeto da concessão da bolsa por parte da FUNCEME.

DOS BENEFÍCIOS
Art.17º – Ao bolsista será concedida bolsa mensal durante o

período de vigência, de conformidade com o enquadramento realizado
pela FUNCEME, observando o disposto no Artigo Sexto.

Art.18º – O bolsista de Transferência Tecnológica poderá receber
apoio financeiro de instituição ou empresa, pública ou privada, a título de
auxílio ao desenvolvimento do plano de trabalho, desde que autorizado
pela FUNCEME e que não infrinja o Art.7º desta Instrução Normativa.

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Art.19º – A FUNCEME poderá cancelar ou suspender o

pagamento da bolsa a qualquer momento, caso seja constatado o não
cumprimento das obrigações, por parte do bolsista.

Art.20º – A FUNCEME não se responsabiliza por quaisquer danos
físicos ou psíquicos causados aos bolsistas em decorrência da execução das
atividades do Programa de Pesquisa, sendo de competência do próprio bolsistas
a oferta de seguro saúde ou equivalente que ofereça cobertura de despesas
médicas e hospitalares ao bolsista, nos eventuais casos de acidente, sinistro e
danos a saúde que possa acometer o bolsista no desempenho de suas atividades.

Art.21º – As questões supervenientes não disciplinadas na
presente instrução normativa serão resolvidas pela Diretoria Técnica
da FUNCEME, cujas decisões reiteradas se tornarão regras normativas,
devendo ser aplicadas em situações análogas.

Art.22º – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data
de sua publicação.
Fortaleza, 20 de setembro de 2016.

Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
PRESIDENTE

***  ***  ***
SECRETARIA DA SAÚDE

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que consta do processo nº4143050/2016 do
VIPROC, RESOLVE, com fundamento no art.110, inciso I, alínea “b” e
art.113 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o art.1º,
parágrafo 1º, do Decreto nº25.851, de 12 de abril de 2000, e com o
art.1º, e parágrafo 2º do art.2º, do Decreto nº28.871, de 10 de setembro
de 2007, AUTORIZAR O AFASTAMENTO da servidora EMILIA TOME
DE SOUSA, que ocupa o cargo de MEDICO, matrícula nº493187-1-5,
folha nº0068, lotada nesta Secretaria, com exercício funcional no Centro
de Serviço de Verificação de Óbitos Dr. Rocha Furtado - SVO, sem ônus
para o Estado do Ceará, para participar do Curso de DOUTORADO EM
MEDICINA TROPICAL, a serem desenvolvidas no Laboratório de
Imunologia Viral na Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), na cidade do Rio
de Janeiro/RJ, no período de 01 de setembro a 30 de dezembro/2016,
assegurados os vencimentos e demais vantagens a que a postulante faça
jus. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 26 de setembro de 2016.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Hugo Santana de Figueirêdo Junior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Henrique Jorge Javi de Sousa
SECRETÁRIO DA SAÚDE

***  ***  ***
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº084381795,
RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.3º da Emenda Constitucional
Federal nº47, de 05 de julho de 2005, a servidora, MARIA IRISDALVA
ALVES CAVALCANTE, CPF 14107287300, que exerce a função de


