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PODER EXECUTIVO
LEI Nº16.131, 01 de novembro de 2016.

DESTINA PARTE DA ARRECA-
DAÇÃO DOS EMOLUMENTOS
E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRA-
JUDICIAIS AO FUNDO DE MODER-
NIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º A tabela de custas vigentes no Estado do Ceará deve ser
acrescida de percentual sobre o valor das despesas processuais devidas ao
Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário -
FERMOJU, ass im como a tabela de emolumentos das serventias
extrajudiciais, na forma definida no art.2º desta Lei.

Art.2º Constituirão receitas do Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará – FRMMP/CE:

I – os recursos provenientes do recolhimento da importância
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos e custas
extrajudiciais incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços
Notariais e de Registros, previstos no art.3º, inciso III, da Lei Estadual
nº14.605, de 5 de janeiro de 2010, que serão repassados até o dia 10
(dez) do mês seguinte ao vencido, por meio de guia própria, à conta
específica do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério
Público do Estado do Ceará – FRMMP/CE;

II – os recursos provenientes do recolhimento das despesas
processuais devidas ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do
Poder Judiciário - FERMOJU, conforme especificado nas alíneas abaixo:

a) no ano de 2017: incidirá a importância equivalente ao percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor das despesas processuais devidas ao
Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJU,
conforme a tabela que estiver em vigor, que deverá ser recolhida por meio de
guia própria, para destinação à conta específica do Fundo de Reaparelhamento
e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará – FRMMP/CE;

b) a partir do ano de 2018: incidirá a importância equivalente ao percentual
de 15% (quinze por cento) sobre o valor das despesas processuais devidas ao Fundo
de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJU, conforme
a tabela que estiver em vigor, que deverá ser recolhida por meio de guia própria,
para destinação à conta específica do Fundo de Reaparelhamento e Modernização
do Ministério Público do Estado do Ceará – FRMMP/CE.

§1º A guia ou boleto para recolhimento dos recursos mencionados
no inciso II deste artigo será obtida no sítio eletrônico do Ministério
Público do Estado do Ceará e paga na rede bancária credenciada.

§2º As tabelas mencionadas no inciso II deste artigo serão expressas
em Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará – UFIRCE, instituída pela
Lei nº13.083, de 29 de dezembro de 2000, devendo o valor ser convertido em
reais por ocasião do recolhimento, de acordo com o valor vigente na época.

§3º O Ministério Público do Estado do Ceará poderá celebrar
convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para que o
recolhimento dos valores mencionados no parágrafo anterior seja realizado
simultaneamente aos valores devidos ao Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Poder Judiciário – FERMOJU, e ao Fundo de Apoio e
Aparelhamento da Defensoria Pública-Geral do Estado do Ceará – FAADEP.

§4º Em virtude do disposto no inciso I deste artigo, os valores
dos emolumentos e custas extrajudiciais incidentes sobre todos os atos
praticados pelos Serviços Notariais e de Registros serão reajustados em
5% (cinco por cento) sobre os valores atuais.

Art.3º Sempre que houver recolhimento dos valores mencionados
no inciso II do art.2º desta Lei, uma via quitada da guia ou boleto de
recolhimento será juntada aos autos respectivos.

Art.4º Os valores destinados ao Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará justificam-se em
face do exercício regular do poder de polícia sobre as atividades notariais e de
registro e a utilização efetiva da atividade jurisdicional prestada ao contribuinte.

Art.5º Extinto o processo, se a parte responsável pelo recolhimento dos
valores de que trata o art.1º, inciso II, desta Lei, devidamente intimada, não as pagar
dentro de 15 (quinze) dias, a Procuradoria-Geral de Justiça encaminhará os elementos
necessários à Procuradoria-Geral do Estado, para sua inscrição na dívida ativa.

Art.6º Cabe ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará
editar os atos normativos necessários à regulamentação desta Lei.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 01 de novembro de 2016.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***  ***  ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o que consta do Processo nº4703637/2014, da SEDUC,
RESOLVE acatar a renúncia dos proventos da Aposentadoria formulada
voluntariamente pela servidora DIONÍSIA TOMÉ DA COSTA, exercente
do cargo (função) de Agente de Administração referência 21, matrícula nº044726-
1-6, com lotação na Secretaria da Educação, na qual foi aposentada através do
ato datado de 23/06/1992, publicado no Diário Oficial do Estado de 12/03/
1993, para fins de regularizar a sua situação funcional, nos termos da alínea “b”,
do inciso XVI, do art.37, da Constituição Federal, inclusive extinguindo os
efeitos financeiros dos referidos proventos a partir de 01/09/2014. PALÁCIO
DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17
de junho de 2015.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***  ***  ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art.88, § IV e VI, da Constituição deste Estado, em conformidade
com o Decreto nº31.583 de 23 de setembro de 2014, RESOLVE substituir
os MEMBROS do INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO CEARÁ (ISSEC) na Comissão Central de Prevenção e Combate
ao Assédio Moral, que tem por objetivo desenvolver ações relativas à prevenção
e ao combate ao assédio moral verificadas no âmbito do Poder Executivo
Estadual, publicizada no DOE em 05 de fevereiro de 2016.

TITULAR SUPLENTE

Antônia Daygles Cavalcante de Melo Sandra Célia Severino Matias Vasconcelos

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de outubro de 2016.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***  ***  ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE AUTORIZAR HUGO SANTANA DE FIGUEIRÊDO
JUNIOR, SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO
DO CEARÁ, a viajar a cidade de Brasília - DF., no dia 12 de agosto de 2015, a
fim de participar de reunião com o Ministro da Previdência, concedendo-lhe 1/
2 (meia) diária, no valor unitário de R$350,48 (trezentos e cinquenta reais e
quarenta e oito centavos), o que corresponde ao valor de R$175,24 (cento e
setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de 60% (sessenta por
cento), no valor total de R$280,38 (duzentos e oitenta reais e trinta e oito
centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R$350,48 (trezentos e
cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e passagem aérea, para o trecho
FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, no valor de R$1.487,35 (hum mil,
quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), perfazendo um
total de R$2.118,21 (dois mil, cento e dezoito reais e vinte e um centavos), de
acordo com o artigo 3º; alínea “a”, §1º e 3º do art.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º
e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,
devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria do
Planejamento e Gestão. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de agosto de 2015.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***  ***  ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE AUTORIZAR HUGO SANTANA DE FIGUEIRÊDO
JUNIOR , SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO


