38

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº104 | FORTALEZA, 18 DE MAIO DE 2022
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº03/2022 PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE PARA EXPOR EM ESTANDE GRATUITO NO EVENTO 3º SALÃO DE MÓVEIS DE MARCO
DO OBJETO Realizar a seleção de, no mínimo 2 (duas), e no máximo 05(cinco) Microempresa (ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) industriais, do setor de móveis, com sede estabelecida no município de Marco, Estado do Ceará, que estejam interessadas em expor, de forma gratuita, em
1 (um) estande, de 16 m² cada, no 3º Salão de Móveis – Encontro de Negócios de Marco, evento que acontecerá , no período de 01 a 04 de junho de 2022,
em Marco/CE. OBJETIVO Marco é um município brasileiro do Estado do Ceará, com população estimada de aproximadamente 29.000 habitantes. O setor
que alavanca a economia desse município é a indústria moveleira, gerando empregos e atraindo investimentos de pessoas e empresas de todas as partes do
Brasil, e até mesmo de outros países, pois Marco já desponta como um importante Arranjo Produtivo Local que formou um polo industrial constituído por
empresas de diversos portes. Com a pandemia do COVID-19, que teve início no decorrer do primeiro semestre do ano de 2020, muitas empresas foram
afetadas economicamente, principalmente as micro e pequenas empresas. O 3ºSalão de Móveis - Encontro de Negócios Marco – CE, consagrou-se como
o maior evento do setor na Região, nasceu da necessidade dos fabricantes da indústria moveleira de Marco alavancarem seus negócios, ampliando o leque
de possibilidades empresariais por meio da divulgação de seus produtos. Desde a sua primeira edição, o salão alcançou excelentes resultados. Estima-se
que a terceira edição do salão de Marco alcance um incremento em negócios maior do que as edições anteriores. O evento, além proporcionar negócios
para toda a cadeia do setor moveleiro tem como focos: acesso a novas informações; divulgação de produtos e serviços; fomento nos negócios; melhoria no
relacionamento com parceiros alvos; criação de novas alianças e parcerias comerciais. O público-alvo é formado por lojistas, empresários e estudantes
da área moveleira de todo o Brasil. As micro e pequenas empresas - MPE’s do município de Marco, com características de fabricantes, que se enquadram
dentro do evento como expositoras, não possuem condições financeiras para participar do evento e dependem do apoio das instituições públicas / privadas.
A ADECE participará do evento no intuito de fortalecer essas MPE’s, vislumbrando alavancar a competitividade no mercado nacional, proporcionando-lhes
a oportunidade para apresentar seus produtos, participar da rodada de negócios e manter contatos com compradores de outros estados e do Ceará. Dessa
forma a ADECE está cumprindo com seus objetivos de participar de feiras e eventos no intuito de apresentar seus projetos e ações, divulgar as potencialidades do Estado e contribuir para a promoção e atração de empreendimentos, objetivando o desenvolvimento do setor produtivo e dos demais setores, nos
quais a agência venha a atuar. O EDITAL EM SUA ÍNTEGRA E O TERMO DE ADESÃO A SER BAIXADO ALTERADO E ASSINADO PODEM SER
ENCONTRADOS NO ENDEREÇO: https://www.adece.ce.gov.br/chamamento-publico-n-03-2022-2-2/ Fortaleza, 04 de maio de 2022.
Francisco José Rabelo do Amaral
DIRETOR-PRESIDENTE
*** *** ***
PORTARIA 030/2022 - O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - ADECE, no uso das
atribuições que lhe confere o art.29, Inciso V do Estatuto Social da ADECE e o art. 78, combinado com o art. 120 da lei n°9.809, de 18 dezembro de 1973,
RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do art.123, da citada lei, a entrega mediante adiantamento a título de SUPRIMENTO DE FUNDOS, a servidora ANA
KESIA DE SOUZA ARIMATEA, ocupante do cargo de GERENTE - Símbolo ADECE III, matrícula n°000072.9-1, lotada nesta AGÊNCIA, a importância
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do
seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído o prazo da aplicação. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO CEARÁ S.A. - ADECE, em Fortaleza, 12 de maio de 2022.
Francisco José Rabelo do Amaral
DIRETOR PRESIDENTE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 073631450,
RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com os arts. 2º e 6º da
Emenda Constitucional Federal nº 47, de 05 de julho de 2005, a servidora, MARIA HELENA FERNANDES DE AZEVEDO, CPF 62023772320, que exerce
a função de PROFESSOR, classe ESPECIALIZADO, nível/referência 24, Grupo Ocupacional de Magistério - MAG, carga horária de 20 horas semanais,
matrícula nº 07883625, lotada na Secretaria da Educação, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS,
a partir de 29/10/2008, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
DESCRIÇÃO
Vencimento 20 horas ( Lei nº 14.180/2008)
Progressão Horizontal 15% (art. 43 da Lei nº 9.826/1974)
Gratificação de Efetiva Regência de Classe 50% - art. 1º da Lei nº 14.182/08
Gratificação de Incentivo Profissional 20% ( art. 32 da Lei nº 12.066/1993)
TOTAL

VALOR R$

640,01
96,00
320,01
128,00
1.184,02

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 18 de outubro de 2018.
Rogers Vasconcelos Mendes
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
*** *** ***
A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 030979641,
RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, §§ 2º, 3º, 8º e 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com o art. 156, § 1º, inciso V da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 e art. 8º, “caput “ da
Lei Complementar nº 12, de 23 de junho de 1999, ao servidor, FRANCISCO FELINTO ALBUQUERQUE, CPF 11556480300, que exerce a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, nível/referência 10, Grupo Ocupacional de Atividades de Apoio Administrativo e Operacional - ADO, carga horária
de 30 horas semanais, matrícula nº 07022514, lotado na Secretaria da Educação, APOSENTADORIA POR IDADE “PostMortem”, COM PROVENTOS
PROPORCIONAIS a 90%, a partir de 09/01/2004, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
DESCRIÇÃO
Vencimento de 30 Horas - Lei n° 13.333/2003
Progressão Horizontal de 20% - art.43 da Lei n°9.826/74
TOTAL

VALOR R$

190,38
42,31
232,69

Para o benefício previdenciário em referência, fica assegurada a remuneração mínima legal e respeitado o teto remuneratório constitucional, conforme o caso
e de acordo com a legislação estadual e federal vigente na data do pagamento, respeitada, quanto ao salário mínimo estadual, a proporcionalidade de 90,00%,
não podendo perceber, em nenhuma hipótese, valor inferior ao mínimo federal. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 20 de março de 2019.
Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
*** *** ***
O(A) SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos
termos do Parágrafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63,
inciso II, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, de Ofício o(a) servidor(a) IRLANETE MOREIRA SAMPAIO, matrícula
97932719, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Assessor Administrativo-Financeiro, símbolo DAS-2, integrante da Estrutura
organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 04 de Abril de 2022. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, Fortaleza, 16 de maio de 2022.
Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
*** *** ***
O(A) SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos
termos do Parágrafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o
art.63, inciso II, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, de Ofício o(a) servidor(a) JUCIANE ROCHA APRIGIO, matrícula
3044731X, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Secretário Escolar, símbolo DAS-2, integrante da Estrutura organizacional
do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 04 de Abril de 2022. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, Fortaleza, 16 de maio de 2022.
Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
*** *** ***

