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PODER EXECUTIVO
LEI Nº15.010, de 04 de outubro de 2011.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI
Nº13.960, DE 4 DE SETEMBRO
DE 2007, QUE AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CONSTI-
TUIR A AGÊNCIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DO ESTADO DO
CEARÁ – ADECE.

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

Art.1º Fica acrescido o inciso IX ao art.5º da Lei nº13.960, de 4
de setembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a constituir a
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará – ADECE, com a
seguinte redação:

“Art.5º...
IX - adquirir e alienar ações, debêntures conversíveis ou não em

ações e cotas de capital de sociedades empresárias com estabelecimento
situado no Estado do Ceará.” (NR).

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 04 de outubro de 2011.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Ivan Rodrigues Bezerra
SECRETÁRIO CHEFE DO CONSELHO ESTADUAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

***  ***  ***
LEI Nº15.011, de 04 de outubro de 2011.
(Autoria: Deputado Delegado Cavalcante)

ESTABELECE A SEMANA ESTA-
DUAL DO MOTOCICLISTA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica instituída o Semana Estadual do Motociclista.
Parágrafo único. A comemoração dar-se-á na primeira semana do mês
de agosto.
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 04 de outubro de 2011.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Francisco Adail de Carvalho Fontenele
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA

***  ***  ***
LEI Nº15.012, de 04 de outubro de 2011.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA E
FUNCIONAMENTO DA FUNDA-
ÇÃO CEARENSE DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO - FUNCAP, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art.1º A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - FUNCAP, criada pela Lei nº11.752, de 12 de
novembro de 1990, alterada pela Lei nº13.104, de 24 de janeiro de
2001, com personalidade jurídica de direito público, sede e foro na
Capital do Estado do Ceará, com duração indeterminada, vinculada à
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE,
caracteriza-se como uma agência de fomento, nos termos da Lei
nº14.220, de 16 de outubro de 2008 (Lei Estadual da Inovação), e tem
por missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do

Estado por intermédio da pesquisa científica e de sua aplicação sob as
formas de tecnologia e inovação.

Art.2º Para cumprir sua missão, na nova estrutura de ciência,
tecnologia e inovação no Estado, compete à Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP:

I - colaborar com o Governo do Estado e com o Conselho
Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação na formulação das diretrizes
da política estadual de ciência, tecnologia e inovação;

II - coordenar, sob a orientação da Secretaria da Ciência e
Tecnologia e Educação Superior, a execução do Plano Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação, de que trata o inciso II do art.1º da Lei nº14.016,
de 10 de dezembro de 2007;

III - custear, total ou parcialmente, programas e projetos de
pesquisa, individuais ou institucionais, de entidades públicas ou
particulares, compatíveis com as diretrizes estabelecidas pelo Plano
Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação;

IV - fomentar, através de programas de concessão de bolsas e
incentivos, a formação e a fixação, no Estado, de pessoal apto a realizar
as tarefas da pesquisa científica, difusão da ciência, transferência de
tecnologia e inovação tecnológica;

V - induzir, através de programas específicos, a inovação no
campo social pelo estímulo da contribuição do conhecimento científico
às políticas públicas do Estado;

VI - contribuir, pelo concurso da pesquisa científica e tecnológica
e o apoio à formação de pessoal especializado, para os programas
estratégicos de desenvolvimento do Ceará;

VII - estimular a inovação empresarial, por meio de subvenção
econômica e de operação de crédito, promovendo uma maior interação
entre as instituições científicas e tecnológicas e as empresas do Estado
do Ceará, visando a assimilação, por parte destas, do conhecimento
científico e tecnológico e sua incorporação, sob a forma de inovação
em seus produtos e processos;

VIII - proceder e fomentar a difusão do conhecimento científico
na sociedade, colaborando com instituições e programas educacionais
na execução desta tarefa.

Art.3º Para a consecução das competências previstas no art.2º
desta Lei, poderá a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - FUNCAP:

I - financiar, com recursos próprios, de forma autônoma ou em
parceria com outros agentes e instituições financiadoras da ciência,
projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, em consonância
com as diretrizes do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação;

II - conceder bolsas de estudo, no País ou no exterior, para
apoiar a formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para
pesquisa, a transferência de tecnologia e a inovação;

III - conceder bolsas de pesquisa e de transferência de tecnologia,
em programas próprios ou em parceria com outras instituições de
fomento, de forma a estimular a atração e a fixação de pesquisadores no
Estado do Ceará, assim como promover a transferência de tecnologia e
estimular a inovação nas empresas e no campo social;

IV - promover o intercâmbio científico pelo financiamento,
em parceria, de projetos de pesquisa desenvolvidos em cooperação entre
pesquisadores de instituições de pesquisa no Estado e grupos ou
instituições de pesquisa fora do Estado, visando sempre o progresso
científico do Estado e o benefício de sua sociedade;

V - apoiar a participação de pesquisadores do Estado em eventos
científicos de qualidade, assim como apoiar a promoção de eventos
científicos no Estado;

VI - promover e subvencionar a divulgação científica através de
publicações e produções audiovisuais, em parceria com instituições educacionais;

VII - custear, parcialmente, a criação, a instalação ou a
modernização da infraestrutura necessária ao desenvolvimento das
atividades de pesquisa, inclusive de novas unidades e centros de pesquisa,
públicas ou privadas, de acordo com as diretrizes do Plano Estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação;

VIII - operar o Fundo de Inovação Tecnológica do Estado do
Ceará - FIT, nos termos da legislação que o institui, agindo sempre em
obediência às diretrizes do seu Conselho Gestor – COGEFIT;
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