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PREFEITURA 
NA WEB:

Cadastro no sistema de 
Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS-e)

Profissionais e prestadores 
de serviços de engenharia, 

arquitetura e áreas 
congêneres têm até 

31 de outubro para fazer 
credenciamento na Casa do 

Contribuinte
Os prestadores de serviços de en-

genharia, arquitetura, geologia, urba-
nismo, construção civil, manutenção, 
limpeza, meio ambiente, saneamento 
e congêneres devem fazer credencia-
mento na Casa do Contribuinte, até o 
dia 31 de outubro de 2014, às 17h.

O credenciamento é necessário 
para a emissão da Nota Fiscal de Ser-
viços Eletrônica (NFS-e), que será obri-
gatória, também para esses serviços, 
a partir do dia 1º de novembro, de 
acordo com a Instrução Normativa Nº 
05 da Secretaria da Gestão do Municí-
pio de Sobral. A Instrução Normativa 
foi publicada no Impresso Oficial do 
Município Nº 585, de 25 de setembro 
de 2014. Saiba mais: (88) 3611-5336 
e 3611-5347.

O Prefeito Veveu foi um dos homenageados, na sex-
ta-feira, 26 de setembro, com o Troféu Dom José Honra 
ao Mérito 2014. Realizada pelo Centro Cultural Dom 
José de Sobral, no Palace Buffet, o Troféu é entregue 
como “reconhecimento aos que trabalham em prol do 
desenvolvimento sócio-econômico de Sobral.”

O Vice-prefeito Carlos Hilton Soares representou o 
Prefeito Veveu na solenidade, na qual também foram 
homenageados: Antônio Ribeiro Gomes de Paula, Dom 
Odelir Magri, Faculdades INTA, Grupo Princesa do Nor-
te, José Humberto Frota e a Secretária de Saúde do Mu-
nicípio, Mônica Sousa Lima.

Prefeito Veveu é homenageado 
com Troféu Dom José 2014

O Governo do Estado do Ceará inau-
gura, nesta terça-feira, 30 de setembro, 
às 17h, em Sobral, o Centro Socioedu-
cativo Dr. Zequinha Parente. A unidade 
tem capacidade para atender 40 jovens, 
de ambos os sexos, entre 12 e 21 anos, 
em conflitos com a lei.

Para construção do Centro, aquisi-
ção de equipamentos e capacitação dos 
profissionais que trabalharão na unida-

de foram investidos R$ 8,4 milhões, por 
meio do Programa de Apoio às Reformas 
Sociais (Proares II) da Secretaria do Tra-
balho e Desenvolvimento Social (STDS). 
Os recursos foram financiados pelo Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento 
(BID).

Com 3,9 mil m² de área construída, 
a nova unidade foi projetada conforme 
determina o Sistema Nacional de Aten-

dimento Socioeducativo (Sinase) para 
garantir atendimento individualizado e 
diferenciado aos adolescentes. O Cen-
tro dispõe de espaços adequados para o 
desenvolvimento de uma nova proposta 
pedagógica e de modelo arquitetônico 
que garante condições de lazer, além de 
ambientes privativos para realização de 
atividades com os adolescentes.

Centro Socioeducativo será inaugurado em Sobral nesta 
terça-feira, 30 de setembro

APAE de Sobral tem projeto selecionado pelo 
Criança Esperança

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Sobral é 
uma das instituições selecionadas 

pela Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO) para receber, em 2015, recursos do 
Projeto Criança Esperança da Rede Globo. 
A APAE de Sobral participou da seleção 
com o projeto “Infoacesso: Inclusão Digi-
tal e Social”.

Com os recursos, será revitalizado o 
Laboratório de Informática da APAE, que 
terá novos equipamentos com tecnolo-

gia adaptada a diferentes tipos de defi-
ciência, para a melhoria do processo de 
escolarização e inclusão digital e social 
das crianças, adolescentes e jovens assis-
tidos pela instituição. “Pudemos perce-
ber significativos ganhos no processo de 
aprendizagem, desenvolvimento global, 
socialização e inclusão social”, explica a 
assistente social Maraísa Mesquita, res-
ponsável pela elaboração e execução do 
projeto.

A APAE de Sobral também recebe 
apoio da Prefeitura de Sobral. Por meio da 

Secretaria de Educação do Município, são 
cedidos professores do Município para 
o Atendimento Educacional Especializa-
do (AEE). O apoio do Município também 
vem por meio de profissionais de saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde, para 
tratamento de reabilitação. A Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza do Município destina 
verbas de programas federais e realiza 
cursos profissionalizantes do PRONATEC 
para jovens atendidos pela APAE.

Profissionais dos CRAS e Centro Pop 
participam de formação

Os Orientadores Sociais dos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS) 
e Cuidadores do Centro POP de Sobral 
participaram, na segunda-feira, 29 de 
setembro, de formação continuada para 
ampliação de conhecimentos dos profis-
sionais em atividades lúdicas, contação 
de histórias, teatro e dança.

Durante o encontro também foi feito 
o planejamento de atividades a serem 
desenvolvidas sobre a temática Meio 
Ambiente com os participantes dos Ser-
viços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), nas faixas etárias de 0 a 
6 anos, 7 a 14 anos, 15 a 17 anos e mais 
de 60 anos. O tema será abordado para a 

conscientização sobre a importância do 
meio ambiente e será desenvolvido por 
meio de palestras, rodas de conversas 
e gincanas. O encontro foi coordenado 
pela equipe de Gestão do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas) da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza.

Enfermeiros do Município participam de Curso 
para atendimento de Urgência e Emergência

Enfermeiros do Serviço de Atenção 
Primária da Rede de Saúde do Município 
participaram, no dia 23 de setembro, no 
Centro de Ciências da Saúde da Univer-
sidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), do 
primeiro encontro do Curso de Urgência 
e Emergência, promovido pelo Grupo de 
Trabalho de Educação Permanente da Es-
cola de Formação em Saúde da Família 
Visconde de Sabóia (EFSFVS), em parceria 

com a Secretaria da Saúde do Município.
O curso, com carga horária de 80 ho-

ras/aula teóricas e práticas, formará 140 
enfermeiros da Atenção Primária de So-
bral e faz parte da Política Municipal de 
Educação Permanente, do Plano Muni-
cipal de Saúde, para o cumprimento da 
meta de capacitar estes profissionais para      
atendimento em situações de urgência e 
emergência.


