PODER EXECUTIVO
LEI Nº13.293, de 07 de março de 2003.
ATRIBUI
DENOMINAÇÃO
OFICIAL AO CENTRO ADMINISTRATIVO BÁRBARA DE
ALENCAR E AO PALÁCIO
IRACEMA, SEDE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica denominado de CENTRO ADMINISTRATIVO
BÁRBARA DE ALENCAR todo o centro administrativo antes
pertencente ao Banco do Estado do Ceará S.A., situado na Capital do
Estado, na Av. Washington Soares, n°707, bairro Edson Queiroz, adquirido
pelo Estado do Ceará.
Art.2º. Fica denominado de PALÁCIO IRACEMA o prédio
onde funciona o Palácio do Governo do Estado do Ceará, sede do Governo
do Estado, situado no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, de que
trata o artigo anterior.
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07
de março de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº13.294, de 07 de março de 2003.
DISPÕE SOBRE A COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS
COMO DÍVIDA ATIVA ESTADUAL, COM PRECATÓRIOS
PENDENTES DE PAGAMENTO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar débitos,
em fase de execução ou não, inscritos como dívida ativa do Estado, até
31 de dezembro de 2002, com créditos contra a Fazenda Estadual, suas
Autarquias e Fundações, oriundos de sentenças judiciais, com precatórios
pendentes de pagamento, até o exercício de competência 2002, na
forma e nas condições previstas na Lei nº12.979, de 23 de dezembro de
1999.
Art.2º. O prazo estabelecido no caput do Art.2° da Lei nº12.979,
de 23 de dezembro de 1999, fica prorrogado até 31 de dezembro de
2003.
Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07
de março de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº13.295, de 07 de março de 2003.
CRIA O CARGO DE DIREÇÃO
E ASSESSORAMENTO SUPERIOR, DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO DE PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica criado no quadro dos cargos de direção e
assessoramento superior da Administração Indireta do Poder Executivo
Estadual, o cargo de provimento em comissão de Procurador-Chefe da

Procuradoria da Junta Comercial do Estado do Ceará, símbolo DNS-2,
de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo.
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da
dotação orçamentária própria da Junta Comercial do Estado do Ceará –
JUCEC, que será suplementada, se insuficiente.
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07
de março de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº13.296, de 07 de março de 2003.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, QUADRO I - PODER EXECUTIVO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Ficam criados 4.656 (quatro mil, seiscentos e cinquenta
e seis) cargos de provimento efetivo de Professor Classe Pleno I,
Referência 13, no Grupo Ocupacional Magistério – Quadro I – Poder
Executivo, com lotação na Secretaria da Educação Básica do Estado do
Ceará.
Art.2º. Os cargos de provimento efetivo de Professor Classe
Pleno I, Referência 13, do Grupo Ocupacional Magistério – Quadro I –
Poder Executivo, com lotação na Secretaria da Educação Básica do
Estado do Ceará, devem suprir as carências de docentes nas disciplinas/
áreas do Ensino Médio nas Escolas da Rede Pública Estadual.
Art.3° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão
à conta das dotações próprias da Secretaria da Educação Básica.
Art.4º. Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07
de março de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
LEI Nº13.297, de 07 de março de 2003.
DISPÕE SOBRE O MODELO DE
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO, ALTERA A ESTRUTURA
DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, PROMOVE A EXTINÇÃO
E
CRIAÇÃO
DE
CARGOS DE DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DO MODELO DE GESTÃO
Art.1º. O modelo de Gestão do Poder Executivo tem como
premissas básicas a democratização, a descentralização, a participação,
a regionalização, a flexibilidade e a integração das macro-funções.
§1º. Democratização, compreendendo todas as iniciativas
voltadas para garantir a ordem igualitária, o que implica na universalidade
do atendimento, na qualidade da prestação dos serviços e na facilidade de
acesso aos mesmos, traduzindo-se em descentralização e participação.
§2º. Descentralização, buscando estimular a gestão
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podendo para estes fins exercer outras atribuições necessárias ao
cumprimento de suas finalidades.
Capítulo III
DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Art.13. Compete à Procuradoria-Geral do Estado, representar,
judicial e extrajudicialmente, o Estado em defesa dos seus interesses,
bens ou serviços, nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
promover, privativamente, a cobrança judicial da Dívida Ativa, tributária
ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que
haja interesse fiscal do Estado; representar os interesses do Estado junto
ao Contencioso Administrativo Tributário, ao Tribunal de Contas do
Estado e ao Tribunal de Contas dos Municípios; elaborar minutas de
informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandado de
segurança, mandado de injunção e hábeas data em que o Governador, os
Secretários de Estado e demais autoridades forem apontadas como
coatoras; impetrar mandado de segurança em que o promovente seja o
Governador ou Vice-Governador do Estado, Secretários de Estado e
autoridades de idêntico nível; representar ao Governador sobre
providências de ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo interesse
público e para aplicação das Leis vigentes; propor ao Governador do
Estado e às demais autoridade estaduais, as medidas que julgar necessárias
à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa; exercer
as funções de consultoria jurídica do ente federado; promover processos
administrativos-disciplinares contra servidores da Administração Direta,
inclusive Autárquica, Fundacional e da Polícia Civil, assegurada a ampla
defesa e a revisão processual; requisitar aos Órgãos ou Entidades da
Administração Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, certidões,
cópias, exames, informações, diligências e esclarecimentos necessários
ao cumprimento das suas finalidades institucionais, devendo as autoridades
prestar imediato auxílio e atender as medidas requisitadas em prazo
razoável, ou naquele indicado na requisição, quando alegada urgência;
fiscalizar a legalidade dos atos da Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional, recomendando, quando for o caso, a anulação
deles, ou propondo, quando necessário, as ações judiciais cabíveis; celebrar
convênios com órgãos semelhantes das demais unidades da Federação,
que tenham por objetivo a troca de informações e o exercício de
atividades de interesse comum, bem como o aperfeiçoamento e a
especialização dos Procuradores do Estado; manter estágios para
estudantes de Direito e Biblioteconomia, na forma do Regulamento;
propor ao Governador do Estado medidas de caráter jurídico que visem
a proteger o patrimônio do Estado ou a aperfeiçoar as práticas
administrativas; desenvolver atividades de relevante interesse estadual,
das quais especificamente as encarregue o Governador do Estado.
Parágrafo único. Os pronunciamentos da Procuradoria-Geral
do Estado, nos processos submetidos a seu exame e parecer, esgotam a
apreciação da matéria no âmbito administrativo estadual, deles só podendo
discordar o Chefe do Poder Executivo.
Capítulo IV
DA CASA MILITAR
Art.14. Compete à Casa Militar o comando da Guarda do Palácio
do Governo e residências oficiais, a segurança pessoal do Governador e
do Vice-Governador e respectivas famílias como também autoridades,
visitantes e ex-governadores, a critérios do Governador; assistir direta e
imediatamente o Governador e o Vice-Governador do Estado, no
desempenho de suas atribuições, inclusive nas viagens governamentais;
a administração geral da Casa Militar, a recepção de autoridades militares
que se dirijam ao Governador, o controle do serviço de transporte da
governadoria e vice-governadoria; e outras atribuições necessárias ao
cumprimento de suas finalidades, nos termos do seu Regulamento.
TÍTULO IV
DA VICE-GOVERNADORIA
Art.15. A Vice-Governadoria do Estado é órgão auxiliar de
Assessoramento Direto ao Vice-Governador e a ele diretamente
subordinada.
Capítulo Único
DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Art.16. Compete ao Gabinete do Vice-Governador: prestar
assistência imediata ao Vice-Governador, notadamente quanto ao trato
de questões, providências e iniciativa de seu expediente específico; a
recepção, estudo, triagem e encaminhamento do expediente enviado ao
Vice-Governador e a transmissão e o controle da execução das ordens
dele emanadas; o assessoramento especial de imprensa e divulgação; ao
serviço de apoio ao cerimonial público e quaisquer outras atividades por
ele determinadas.

TÍTULO V
DAS SECRETARIAS DE ESTADO
Capítulo I
DA SECRETARIA DA FAZENDA
Art.17. Compete à Secretaria da Fazenda: auxiliar direta e
indiretamente o Governador na formulação da política econômicotributária do Estado; realizar a administração de sua fazenda pública;
dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades de tributação,
arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais
rendas do erário; gerenciar o sistema da Dívida Pública Estadual; elaborar,
em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Coordenação, o
planejamento financeiro do Estado; administrar o fluxo de caixa de
todos os recursos do Estado e o desembolso dos pagamentos, gerenciar
o sistema de execução orçamentária financeira e contábil-patrimonial
dos órgãos e entidades da Administração Estadual; superintender e
coordenar a execução de atividades correlatas na Administração Direta
e Indireta; exercer outras atribuições nos termos do Regulamento.
Capítulo II
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Art.18. Compete à Secretaria da Administração: auxiliar o
Governador do Estado na formulação de políticas e diretrizes no que
concerne à Administração Pública Estadual, propor práticas, estabelecer
diretrizes e normas da Reforma Administrativa do Estado, de Gestão de
Pessoas, da Modernização Administrativa, de Material e Patrimônio, da
Tecnologia da Informação e dos Sistemas Estruturantes do Estado;
executar, coordenar, avaliar e controlar as ações estratégicas dos Sistemas
de Gestão de Pessoas e Modernização Administração, bem como dos
Sistemas Estruturantes: Material e Patrimônio, Licitação, Comunicação
Administrativa e Controle da Frota; editar o Diário Oficial do Estado;
executar trabalhos gráficos em geral, destinados aos Órgãos e Entidades
da Administração Pública Estadual e publicar atos e documentos para
cuja eficácia jurídica a Lei assim o exija; fornecer suporte no campo da
tecnologia da informação, propondo, em conjunto com os demais Órgãos
e Entidades do Governo, estratégias globais e setoriais, coordenando o
desenvolvimento de projetos tecnológicos em nível corporativo, e
prestando orientação técnica para assegurar compatibilidade das
informações refinadas; gerenciar a infra-estrutura da tecnologia da
informação da Administração Pública Estadual, compreendendo a
gerência da rede de comunicação de dados do Governo, a gerência da
Internet, Intranet e Extranet, a gerência e suporte operacional a sistemas
de informações e dados, em nível corporativo, podendo tornar as
informações disponíveis a outros Órgãos e Entidades Públicas no âmbito
municipal e federal, ou empresas privadas; supervisionar as atividades da
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE e da assistência
à saúde do servidor público; coordenar a liquidação dos Órgãos Extintos
e das Entidades autorizadas à extinção; promover concursos públicos e
seleções, salvo nos casos em que essa atribuição seja outorgada por Lei
a outros Órgãos e Entidades; planejar, coordenar, monitorar e estabelecer
critérios de seleção para a mão-de-obra terceirizada do Estado; exercer
as atividades de planejamento, monitoramento, cadastramento, receitas
e benefícios previdenciários do Sistema Único de Previdência Social dos
Servidores Públicos e dos Membros do Poder do Estado do Ceará –
SUPSEC; exercer a articulação, planejamento e avaliação dos programas
que visem facilitar ao cidadão-usuário o uso dos serviços públicos estaduais;
controlar o desenvolvimento institucional dos Órgãos e Entidades em
contratos de empréstimo com organismos financiadores; exercer outras
atribuições necessários ao cumprimento de suas finalidades, nos termos
do regulamento.
Art.19. Fica sob coordenação da Secretaria da Administração, o
Conselho Superior de Informática, composto pelos Secretários da
Administração, Planejamento e Coordenação, da Fazenda e da Ciência
e Tecnologia, com a competência de deliberar sobre as estratégias e
políticas gerais da tecnologia da informação na Administração Pública
Estadual.
Art.20. Fica vinculada à Secretaria da Administração, o Comitê
de Gestores das Áreas de Informática dos diversos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Estadual, ao qual compete identificar as ações
que viabilizem as estratégias e políticas gerais, definidas pelo Conselho
Superior de Informática, assegurando a sintonia e integração das ações,
o compartilhamento de experiências e o intercâmbio de conhecimentos.
Capítulo III
DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA
Art.21. Compete à Secretaria da Controladoria: zelar pela
observância dos princípios da administração pública; exercer a
coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e a
realização de atividades inerentes ao controle interno do Estado, exercer
o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano
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Prurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a execução dos
programas de governo e dos orçamentos do Estado; comprovar a
legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira,
operacional e patrimonial dos órgãos e entidades do Estado, da aplicação
de subvenção e renúncia de receita, bem como da aplicação de recursos
públicos por pessoas físicas e entidades de direito privado; avaliar e
fiscalizar a execução dos contratos de gestão com órgãos públicos,
empresas estatais, organizações não governamentais e empresas privadas
prestadoras de serviço público, concedidos ou privatizados; realizar
auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário
e patrimonial; efetuar estudos e propor medidas com vistas à
racionalização dos gastos públicos; criar condições para o exercício do
controle social sobre os programas contemplados com recursos do
orçamento do Estado; propor a impugnação dos atos relativos à gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, incluindo receitas e despesas,
renúncias e incentivos fiscais, praticados sem a devida fundamentação
legal, comunicando às autoridades competentes nos termos da legislação
vigente; apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional; assessorar a Comissão de Programação Financeira e Crédito
Público – CPFCP, na análise de processos relativos à liberação de recursos,
exercer outras atribuições correlatas, nos termos do regulamento.
§1º. Nenhum processo, documento, livro, registro ou
informação, inclusive acesso à base de dados de informática, poderá ser
sonegado no exercício inerente às atividades de auditoria, fiscalização e
avaliação da gestão pública.
§2º. O agente público ou privado que, por ação ou omissão,
causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à realização das
atividades de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão pública, ficará
sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§3º. Os servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria
da Fazenda que se encontrarem em exercício na Auditoria Interna e na
Secretaria Executiva da Comissão de Programação Financeira e Crédito
Público – CPFCP, serão cedidos, com ônus para a origem, para terem
exercício na Secretaria da Controladoria, até o provimento definitivo
do quadro de pessoal da Secretaria.
§4º. São assegurados aos servidores pertencentes ao quadro de
pessoal da Secretaria da Fazenda, quando cedidos à Secretaria da
Controladoria, todos direitos e vantagens que lhes são ou que vierem a
ser concedidos, como se estivessem em efetivo exercício no órgão de
origem.
§5º. Fica criada a Carreira de Auditoria de Controle Interno,
composta de 60 (sessenta) cargos de Auditor de Controle Interno, de
nível superior, de provimento efetivo, mediante concurso público de
provas e títulos, integrante do quadro de pessoal da Secretaria da
Controladoria, regidos pela Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, cuja
estrutura e atribuições serão reguladas por lei específica.
§6º. No decorrer do prazo de dois anos, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar concurso público de provas ou de provas e títulos
para preenchimento de cargos vagos de Auditor do tesouro Estadual,
existentes no quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, para terem
exercício na Secretaria da Controladoria.
Capítulo IV
DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Art.22. A Secretaria do Planejamento e Coordenação, órgão de
Assessoramento Estratégico, tem por finalidade: coordenar o processo
de planejamento para efetividade da ação do Governo; coordenar o
processo de elaboração de diagnósticos, estudos conjunturais, setoriais e
regionais, indicadores e pesquisas de natureza sócio-econômica; elaboração
de cálculos dos agregados econômicos, gerando informações que
referenciem as iniciativas do Governo no que diz respeito à formulação
de políticas públicas; coordenar o processo de formulação das políticas
públicas estaduais, nos níveis global, regional e setorial, analizando e
avaliando a sua operacionalização e propondo os redirecionamentos
necessários; Coordenar o processo de formulação de diretrizes estratégicas
que balizam as ações do Governo nas áreas econômica, social, de infraestrutura e meio-ambiente, a partir de cenários alternativos elaborados
em articulação com os demais órgãos e Entidades; coordenar o processo
de elaboração de Plano de Ação do Governo, nos níveis global, regional
e setorial, fornecendo orientação técnica e disponibilizando metodologias
adequadas e necessárias ao desempenho da função planejamento;
acompanhar a execução dos Planos de Ação do Governo, em nível de
programas e projetos e avaliar os seus impactos econômicos e sociais;
acompanhar e avaliar a política econômico-financeira do Estado no que
tange a adequabilidade das fontes de crédito e financiamento e, também,
quanto à racionalidade e sintonia dos gastos públicos com as diretrizes
estratégicas e prioridades estabelecidas pelo Governo; coordenar, em
articulação com os demais Órgãos, o processo de captação e negociação
de recursos técnicos e financeiros demandados por planos, programas e
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projetos especiais, a serem implementados em caráter multisetorial,
fornecendo assessoria na estruturação de propostas e metodologias de
acompanhamento, controle e gestão de resultados; coordenar o processo
de alocação dos recursos orçamentários para viabilizar as ações de
Governo, estabelecendo critérios e normas para elaboração e execução
do orçamento e da programação de investimentos; desenvolver métodos
e técnicas de planejamento, normatizando e padronizando a sua aplicação
nos diversos Órgãos; exercer outras atribuições correlatas, nos termos
do Regulamento.
Capítulo V
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Art.23. Compete à Secretaria da Educação Básica: a definição
de Políticas e Diretrizes para educação infantil, o ensino fundamental, o
ensino médio, a educação especial e a educação de jovens e adultos;
estabelecer mecanismos que avaliem e garantam a qualidade do ensino
público e privado; coordenar a implantação da política educacional;
prover o acompanhamento das ações educacionais em execução na rede
estadual; definir parâmetros curriculares, realizando avaliação, pesquisas
e inovações educacionais, garantindo a organização e funcionamento da
escola estadual; desenvolver recursos humanos para cooperar técnica e
financeiramente com os municípios com vistas à municipalização do
ensino; manter as escolas públicas estaduais, garantindo-lhes recursos
necessários ao seu funcionamento regular e o atendimento com programas
suplementares aos alunos do ensino fundamental; apoiar a implantação
de ações colegiadas nas escolas públicas e a democratização da gestão
educacional; definir, produzir, executar e avaliar programas de educação
à distância; utilizar tecnologias adequadas à educação; integrar ações de
caráter educacional na área do ensino básico que possam ser viabilizadas
em conjunto com outras instâncias governamentais; exercer outras
atribuições correlatas, nos termos do regulamento.
Art.24. O Conselho de Educação do Ceará – CEC está vinculado
à Secretaria da Educação Básica e tem como finalidade normatizar a
área educacional do Estado, interpretar a legislação do ensino, aplicar
sanções, aprovar o Plano Estadual da Educação e Planos de Aplicação
de Recursos destinados à educação, assim como exercer as demais
atribuições constitucionais e legais previstas.
Capítulo VI
DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Art.25. A Secretaria da Justiça passa a denominar-se Secretaria
da Justiça e Cidadania com a competência de zelar pelo livre exercício
dos poderes constituídos; superintender e executar a política estadual de
preservação da ordem jurídica, de defesa da cidadania e das garantias
constitucionais; desenvolver estudos e propor medidas referentes aos
direitos civis, políticos, sociais e econômicos, às liberdades públicas e à
promoção da igualdade de direitos e oportunidades, atuar em parceria
com as instituições que defendem os direitos humanos; promover a
articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que
garantam plena cidadania às Vítimas ou Testemunhas Ameaçadas;
coordenar e supervisionar a execução dos Programas de Assistência a
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas (PROVITA); executar a
manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança e
administração do Sistema Penitenciário e o que se referir ao cumprimento
das penas; administração das Casas de Mediação; exercer outras atribuições
correlatas, nos termos do Regulamento.
Art.26. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, criado
nos termos da Lei nº12.686, de 14 de maio de 1997, fica vinculado à
Secretaria da Ouvidoria e do Meio Ambiente, presidido pelo Secretário
da Ouvidoria e do Meio Ambiente, tendo por finalidade precípua gerar e
fortalecer programas de apoio que visem à proteção e promoção dos
direitos humanos de forma geral, incumbindo-lhe, ainda, apuração da
violação dos mencionados direitos.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos,
integrado por 17 (dezessete) membros, passa a ter a seguinte composição:
I – Presidente: Secretário da Ouvidoria e Meio Ambiente, tendo
como substituto, nos impedimentos, ausência e vacância, o Secretário
Adjunto da Ouvidoria e do Meio Ambiente;
II – Membros: 01 (um) representante de cada órgão e entidade
a seguir:
a) da Secretaria da Ação Social;
b) da Polícia Militar do Ceará;
c) da Superintendência da Polícia Civil;
d) do Tribunal de Justiça;
e) do Ministério Público Estadual;
f) do Ministério Público Federal;
g) da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará;
h) da Defensoria Pública Geral do Estado;

