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O programa de rádio Café com o Pre-
feito Veveu desta segunda-feira, 22 de 
dezembro, é especial sobre a conclusão 
da 2ª Etapa do Residencial Nova Caiçara, 
com a entrega de mais 700 apartamentos 
em solenidade na tarde de hoje, a partir 
das 16h, com a presença do Governador 
Cid Gomes e do Ministro das Cidades, Gil-
berto Occhi.

“Muita alegria por fazer parte desse 
momento tão importante na vida de 700 
famílias: a conquista da casa própria, no 
Residencial Nova Caiçara, através do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. Sinto-me 
mais feliz ainda, porque com a construção 
dessa verdadeira cidade, no bairro Cidade 
José Euclides, nós estamos alcançando a 
meta principal do meu governo, que é dar 
uma atenção especial e melhorar a vida das 
pessoas que mais precisam e em situação 
de extrema pobreza”, diz o Prefeito Veveu.

O Programa Café com o Prefeito Veveu 
é produzido pela Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Sobral e transmiti-
do por uma rede de emissoras de rádio de 
Sobral, às segundas-feiras, sempre às 7h. 
O programa é reapresentado às quintas-
-feiras, no Programa Quinta com o Prefeito 

Veveu, sempre às 11h55min.
O Programa Café com Prefeito Veveu 

desta segunda-feira (22/12/2014) e os 
programas anteriores estão disponíveis 
no Blog da Prefeitura: blog.sobral.ce.gov.
br

Prefeito Veveu autoriza realização de Concurso Público de Servidores 
para preenchimento de 818 vagas, em 2015

O Prefeito Veveu autorizou a realiza-
ção de Concurso Público para preenchi-
mento de 818 vagas em vários cargos de 
nível médio e superior na Prefeitura de 
Sobral, no decorrer de 2015, nas áreas da 
Saúde, Segurança, Assistência Social, Ges-
tão, Educação e Urbanismo.

O Concurso Público atenderá ao pre-
enchimento de vagas já existentes, para 

os cargos de Agente Administrativo, 
Agente de Saúde, Analista de Sistema e 
Fiscal de Urbanismo. O Prefeito Veveu en-
viou mensagem à Câmara de Vereadores 
Municipal para a criação de novos cargos 
e vagas, entre eles os de Agente de Ende-
mias, Guarda Municipal, Administrador, 
Analista de Controle Interno, Assistente 
Social, Educador Físico, Enfermeiro, Far-

macêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, 
Fonoaudiólogo, Odontólogo, Psicólogo e 
Terapeuta Ocupacional. A data de publi-
cação do Edital do Concurso ainda não foi 
divulgada.

Acompanhe as atualizações desta 
notícia no Blog da Prefeitura de Sobral: 
http://blog.sobral.ce.gov.br

Minha Casa, Minha Vida
Mais 700 apartamentos serão entregues nesta segunda-feira, 22 de dezembro.

Serão entregues nesta segunda-feira, 
22 de dezembro, às 16h, mais 700 
moradias do Residencial Nova Cai-

çara, pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida. A solenidade contará com as pre-
senças do Ministro das Cidades, Gilberto 
Occhi, do Governador Cid Gomes e do 
Prefeito Veveu.

A entrega das primeiras 408 unidades 
foi realizada em agosto deste ano, totali-
zando 1108 residências entregues.

Na entrega das primeiras unidades, o 
Governador Cid Gomes, destacou a im-
portância daquele momento para a vida 
das famílias beneficiadas: “Vocês estão 
realizando um sonho que muita gente no 
nosso país ainda espera ver realizado. Essa 
é uma das áreas mais nobres e bonitas da 
cidade de Sobral, hoje em dia”, disse Cid 
Gomes.

As famílias contarão com áreas de la-
zer e prática de esportes, áreas de con-
vivência e para atividades comerciais. O 
conjunto habitacional terá, ainda, 4 Cen-
tros de Educação Infantil, escola de ensi-
no fundamental, 2 postos de saúde com 
duas equipes, além da Escola Estadual de 

Ensino Profissional Lysia Pimentel, já exis-
tente ao lado.

A Prefeitura de Sobral, em parceria 
com o Governo Federal e o Governo do 
Estado do Ceará, trabalham na constru-
ção de 3.364 apartamentos no Residen-
cial Nova Caiçara, pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida, o maior empreendi-
mento imobiliário público já realizado na 

Região Norte do Ceará, beneficiando com 
moradia de qualidade, cerca de 15 mil 
pessoas.

“Esse é o maior conjunto habitacional 
da história de Sobral, destinado às pessoas 
com condições sociais e econômicas mais 
difíceis, com o objetivo de atingir a meta de 
meu governo de erradicar a extrema pobre-
za em Sobral”, comemora o Prefeito Veveu.

O Ministro das Cidades Gilberto Occhi participou da entrega das primeiras unidades 
do Residencial Nova Caiçara em agosto de 2014.

REFIS 2014

Prazo é prorrogado e contribuintes com débitos com 
o Município têm até 31 de dezembro para aderir ao 
Programa de Recuperação de Créditos Fiscais.

Os contribuintes, pessoas físicas e ju-
rídicas, que possuem débitos, inscritos ou 
não, na Dívida Ativa do Município, relativos 
aos exercícios fiscais de 2013 e períodos 
anteriores, têm até o dia 31 de dezembro 
de 2014 para aderir ao Programa de Recu-
peração de Créditos Fiscais (REFIS 2014).

O Programa traz descontos em seis 
modalidades diferentes para os contri-
buintes que aderirem ao REFIS 2014. Os 
pagamentos à vista terão desconto de 
100% de multas e juros de mora. Os con-

tribuintes que optarem por parcelamento 
da dívida terão descontos diferenciados. 
Em 24 parcelas mensais o desconto é de 
15% do valor devido. As outras opções de 
parcelamentos são: 18 parcelas mensais 
(30% de desconto); 12 parcelas mensais 
(45% de desconto) e 06 parcelas mensais 
(60% de desconto).

Para aderir ao REFIS 2014 os interes-
sados devem se dirigir ao Setor de Dívida 
Ativa Municipal, na Casa do Contribuinte, 
situada na rua Cel. José Sabóia, 512, Cen-

tro, ao lado da Igreja do Rosário. Os con-
tribuintes podem tirar dúvidas pelo tele-
fone (88) 3611-3473.

A Lei Municipal Nº 1.376, de 13 de 
junho de 2014, que institui o REFIS 2014 
está publicada no Impresso Oficial do Mu-
nicípio Edição nº 553, disponível na Inter-
net em www.sobral.ce.gov.br/iom/553.pdf


