
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1468 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 - Dispõe sobre 
a abertura de Crédito Suplementar oriundo da Lei Orçamentária 1107, de 
09 de novembro de 2011, na forma que indica. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o Art.66 inciso IV da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei 
Orçamentária 1107, de 09 de novembro de 2011, e,  CONSIDERANDO, 
o que dispõe o art. 6o, inciso II da Lei No 1107/2011, em conformidade 
com o art. 43, § 1o, inciso III da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 
1964,   DECRETA: Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar ao 
orçamento vigente no valor de R$ 7.137.575,41 (Sete Milhões, Cento e 
Trinta e Sete e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Um 
Centavos), na forma da autorização legislativa advinda da Lei 
Orçamentária Anual, conforme discriminado no Anexo Único deste 
Decreto. Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de novembro de 2012. 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA 
GOMES JÚNIOR, 01 de novembro de 2012. JOSÉ CLODOVEU DE 
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JOSÉ ANASTÁCIO 
DE LIMA - Secretário da Gestão.
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REPUBLICAÇÃO - LEI N° 1181 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 
-  Desafeta os bens imóveis para o fim que indica, e dá outras 
providências.   A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:  Art. 1o Ficam desafetados os bens imóveis, a 
seguir discriminados, pertencentes ao Município de Sobral, passando a 
integrar o seu patrimônio dominial, consistindo em:  I - Um terreno de 
forma irregular, pertencente ao Município de Sobral, localizado na 
Avenida Mãe Rainha, s/n°, Bairro Renato Parente, nesta cidade, com 
área total de três mil cento e cinquenta e quatro metros e vinte e nove 
centímetros quadrados (3.154,29m²), limitando-se ao NORTE com a 
Avenida Mãe Rainha, por onde mede quarenta e dois metros e 
cinquenta centímetros (42,50m); ao SUL com a Rua S.D.O. 06, por 
onde mede quarenta e quatro metros e oitenta e cinco centímetros 
(44,85m); ao LESTE com terreno remanescente do município, por 
onde mede oitenta e cinco metros e quarenta e sete centímetros 
(85,47m); e ao OESTE com propriedade dos Comerciários, por onde 
mede sessenta e cinco metros e sessenta e sete centímetros (65,67m);  II 
- Um terreno de forma irregular, pertencente ao Município de Sobral, 
localizado na Rua Finlândia, s/n°, Bairro Dr. Juvêncio de Andrade, 
nesta cidade, com área total de um mil quatrocentos e dezenove metros 
quadrados (1.419,00m²), limitando-se ao NORTE com a ZOONOSES, 
por onde mede vinte e nove metros  e trinta e um centímetros (29,31m); 
ao SUDOESTE com a Rua Finlândia, por onde mede trinta e três 
metros e oitenta e oito centímetros (33,88m); ao LESTE com a Rua 
“C”, por onde mede dezesseis metros  e setenta e quatro centímetros 
(16,74m); ao SUDESTE com a Rua “C”, por onde mede trinta e seis 
metros e um centímetro (36,01m) e ao NOROESTE com terreno do 
município por onde mede trinta e três metros e noventa e seis 
centímetros (33,96m).  Art. 2o Os imóveis descritos no caput do art. 1º, 
incisos I e II, serão permutados por um terreno de forma irregular, 
pertencente a Vicente de Paulo Lira, localizado na Avenida John 
Sanford, s/n°, Bairro do Junco, nesta cidade, com área total de um mil, 
oitocentos e sessenta metros quadrados (1.860,00m²), limitando-se ao 
NORDESTE com a Rua Vereador Raimundo Nilo Donizete, por onde 
mede vinte e seis metros e vinte e oito centímetros (26,28m); ao 
SUDOESTE com a Avenida John Sanford, por onde mede trinta e nove 
metros e setenta e cinco centímetros (39,75m); ao NOROESTE com a 
Rua Vereador José da Mata, por onde mede cinquenta e nove metros e 
quinze centímetros (59,15m); e ao SUDESTE com a Igreja Cristo Rei, 
por  onde  mede em dois segmentos: trinta e nove metros e setenta e um 
centímetros (39,71m) e onze metros e trinta e quatro centímetros 
(11,34m) e com propriedade de José Maria Ponte Aguiar, por onde 
mede vinte e um metros e vinte e três centímetros (21,23m).  Art. 3o 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 17 de dezembro de 
2012. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito 
Municipal. 

DECRETO Nº 1479 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - Dispõe sobre 
a exoneração dos servidores ocupantes dos Cargos de  Provimento em 
Comissão, Secretários e Secretários Adjuntos, e  dá outras providências. 
O Prefeito Municipal de Sobral, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Art. 66 da Lei Orgânica do Município, c/c o Art. 11, inciso II da 
Lei nº 038 de 15 de dezembro de 1992, e  CONSIDERANDO que os 
Cargos de Provimento em Comissão são gerenciados de acordo com a 
conveniência da administração, passíveis de exoneração "ad nutum"; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de facultar ao novo plano 
administrativo a necessária flexibilidade de gerência de pessoal, 
DECRETA: Art. 1º Ficam exonerados todos os ocupantes de Cargos de 
Provimento em Comissão, inclusive Secretários e Secretários Adjuntos, 
no âmbito da administração direta e indireta deste Município. Art. 2º  
Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 31 de dezembro de 2012. JOSÉ 
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 1480 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - Declara de 
utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel que indica, e dá 
outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o art. 66, inciso XI da Lei Orgânica do 
Município c/c o Art. 2° e alínea  i  do art. 5° do Decreto-Lei n° 3.365 de 
21 de junho de 1941, e CONSIDERANDO a prescrição normativa 
descrita na alínea i art. 5° do Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 
1941, que considera de utilidade pública a abertura, conservação e 
melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de 
urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua 
melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou 
ampliação de distritos industriais, DECRETA: Art. 1° Fica declarado de 
utilidade pública para  fins de desapropriação um terreno de forma 
regular objeto da Matrícula n° 2.628 de 17/12/1980, registrado no 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, pertencente ao Sr. João 
Batista Melo, localizado na Rua Mariinha Paiva s/n°, no Bairro Sinhá 
Sabóia, nesta cidade, possuindo uma área total de um mil e duzentos 
metros quadrados (1.200,00m²), estremando-se: ao Leste ou frente, com 
a Rua Mariinha Paiva, medindo trinta metros (30,00m) de extensão; ao 
Norte ou esquerda, com a Rua Perci, medindo quarenta metros (40,00m) 
de extensão, ao Sul ou direita, com a Rua Juá, medindo quarenta metros 
(40,00m) e ao Oeste ou fundo, com terreno remanescente, medindo trinta 
metros (30,00m) de extensão. Art. 2° Fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a proceder, por via amigável ou judicial, mediante 
prévia avaliação, a desapropriação prevista neste Decreto. Art. 3° - O 
imóvel descrito e caracterizado no art. 1º deste Decreto, destina-se à 
construção de uma Quadra de Esporte. Art. 4° Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA 
GOMES JÚNIOR, em 31 de dezembro de 2012. JOSÉ CLODOVEU DE 
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.

O Impresso Oficial do Município está disponível também na Internet em: 
www.sobral.ce.gov.br/impresso 
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