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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI N° 537 DE 30 DE AGOSTO DE 2004 - Altera
dispositivos da Lei nº 038/92, e dá outras providências. A
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - O Inciso IV do Art. 7º, o caput
do Art. 29 , passam a vigorar com as seguintes redações: "Art.
7º - ... IV - a idade mínima de 18 (dezoito) anos;" "Art. 29 - Ao
entrar em exercício, o funcionário nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 36 (trinta e seis) meses durante o qual sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo, observados os seguintes fatores: I - ... II - ... III - ... IV ... V - ..." Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 30 de agosto de 2004. CID
FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.
LEI N° 538 DE 14 DE SETEMBRO DE 2004 - Desafeta o
bem imóvel para o fim que indica e dá outras providências. A
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica desafetado o bem
imóvel a seguir discriminado, pertencente ao Município de
Sobral, passando a integrar o seu patrimônio dominial,
consistindo em um terreno com área de 387,20m² (trezentos e
oitenta e sete metros quadrados e vinte décimos) situado na
Av. Eurípedes Ferreira Gomes, neste Município, extremandose: pelo lado direito, com casas pertencentes ao Sr. José
Ribamar Coelho; pelo lado esquerdo, com um imóvel
pertencente à Associação Centro Esportivo Simão Barbosa e,
nos fundos, com um terreno pertencente ao Município de
Sobral, que dá frente para à Av. Dr. Guarany, lado ímpar,
quadra I, distando 69,00m (sessenta e nove metros) da esquina
mais próxima. Art. 2° - Fica autorizado o Chefe do Poder
Executivo Municipal a doar, mediante Decreto, o bem imóvel
aludido no Art. 1º desta Lei, com a finalidade exclusiva de
abrigar a Sede da Associação Centro Esportivo Simão
Barbosa. Art. 3° O eventual descumprimento dos termos
expostos na doação disposta nesta Lei, ensejará reversão do
bem doado para o patrimônio do Município de Sobral. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO

JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 14 de
setembro de 2004. CID FERREIRA GOMES - Prefeito
Municipal.
LEI Nº 539 DE 14 DE SETEMBRO DE 2004 - Autoriza o
Município de Sobral a celebrar convênio com a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, e dá outras providências. A
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Município de Sobral
autorizado a celebrar convênio com a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, instituição financeira, sob forma de empresa
pública CNPJ nº 00360305/0001-04, com sede em Brasília,
com representação no Município de Sobral, tendo como
objetivo a concessão de empréstimo, sob garantia de
consignação em folha de pagamento, aos servidores
municipais. Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 14 de setembro de 2004. CID
FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.
LEI COMPLEMENTAR N.º 22 DE 20 DE AGOSTO DE
2004 - Modifica a Lei Complementar n° 02/97 Código
Tributário do Município, na forma que indica A CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar: Art. 1º - Os dispositivos abaixo da Lei
Complementar n° 02/97 (Código Tributário do Município de
Sobral), passam a vigorar com a seguinte redação: I O artigo
2º-A, quanto ao inciso V de seu caput e à alínea “d” de seu
Parágrago Único: “Art. 2º-A (...)I - ....... (...)V Habite-se,
quando se tratar de imóveis já construídos ou reformados
desde a edição da Lei Complementar N.º 07, de 1º de fevereiro
de 2000. Parágrafo Único (...) (...) d) apresentação da Ficha
Cadastral Pessoa Jurídica (FCPJ), bem como dos respectivos
documentos de arrecadação federal (DARF); e (...)”II Insere
o artigo 2º-B: “Art. 2º-B A Inscrição no Cadastro Econômico
Municipal do profissional autônomo se dará mediante a
apresentação da seguinte documentação ou atendimento dos
requisitos abaixo, sem prejuízo do pagamento da Taxa a que se
refere o Capítulo IX deste Código e item 02 da Tabela IV
constante no mesmo: I CPF do trabalhador autônomo; II
habilitação expedida pelo órgão, ordem ou conselho de classe
competente, ou documento similar que habilite o profissional
ou ateste que este possa exercer sua profissão de forma
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autônoma; III Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(CND) em favor do profissional; IV Ter o profisisonal
domicílio fiscal neste município a ser comprovado mediante
contrato de locação imobiliária, escritura pública do imóvel
onde reside, ou demais documentos que comprovem sua
residência neste município; V demais documentos inerentes
ou essenciais ao exercício da profissão. Parágrafo Único
Quando se tratarem de serviços prestados através de
estabelecimento, na forma do artigo 46 deste Código, a
inscrição será precedida de vistoria sanitária do órgão
competente, e, a depender do tipo de atividade será exigido o
recolhimento anual da Taxa de Registro e Inspeção
Sanitária”. III O artigo 70: “Art. 70 A Taxa de Licença para
Funcionamento, com fundamento no exercício regular do
poder de polícia administrativa, tem como fato gerador o
licenciamento obrigatório dos estabelecimentos
mencionados no artigo anterior, com vistas a averiguar o
atendimento das condições de localização segundo o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade (PDDU),
bem como a fiscalização anual do cumprimento das
disposições constantes no Código de Obras e Posturas do
Município de Sobral (Lei Complementar N.º 007, de
01/02/2000), aplicando-se à mesma o disposto no § 2º do
artigo 97 deste Código”. IV Acrescenta o § 2º ao art. 51: “Art.
51 ... § 1º ... § 2º - As anuidades cujos valores ultrapassem 50
UFIRCE's poderão ser recolhidas em até 03(três) parcelas
iguais, sucessivas e sem acréscimos moratórios, desde que a
primeira seja paga até 31 de março do exercício a que se
refere”. V Acrescenta o item XIX ao art. 63 a: “Art. 63 a - ....
XIX os estabelecimentos comerciais designados através de
ato do Secretário de Desenvolvimento da Gestão Municipal
ou
titular responsável pela Pasta de Finanças”. VI

Acrescenta § 3º ao artigo 102 d): “Art. 102 d) - ... § 3º - O(s)
proprietário(s) de veículo(s) automotor(es) no exercício da
atividade de que trata este artigo estabelecido(s) sob a forma
de pessoa jurídica devidamente constituída e com suas
obrigações tributárias municipais adimplidas usufruirá(ão) de
um redutor de 50% (cinquenta por cento) no valor da
correpondente taxa”. Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e
convalidando os procedimentos anteriormente adotados pela
Fazenda Pública deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 20 de agosto de 2004. CID FERREIRA
GOMES - Prefeito Municipal.
REPUBLICAÇÃO
LEI Nº 534 DE 25 DE AGOSTO DE 2004 - Regulamenta o
controle e a emissão de ruídos nesta municipalidade, da forma
que indica e dá outras providências. A CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: Art. 1º - O controle da emissão de ruídos no Município
visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua
perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de
qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos
fixados em lei ou regulamento. Art. 2º - Para os efeitos deste
Código consideram-se aplicáveis as seguintes definições: I poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou
indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e
ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na
norma competente; II - som: fenômeno físico provocado pela
propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico,
dentro da faixa de freqüência de 16 Hz a 20 Khz e passível de
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excitar o aparelho auditivo humano; III - ruídos: qualquer
som que cause ou possa causar perturbações ao sossego
público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos
negativos em seres humanos; IV - zona sensível a ruídos:
são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas,
creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de
preservação ambiental. Art. 3º - Compete ao Município,
através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente: I - estabelecer o programa de controle dos
ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização
das fontes de poluição sonora; II - aplicar sanções e
interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação
vigente; III - exigir das pessoas físicas ou jurídicas,
responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora,
apresentação dos resultados de medições e relatórios,
podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados
recursos próprios ou de terceiros; IV divulgar junto a
população, através dos meios de comunicação disponíveis,
materiais disponíveis e concientizadores dos efeitos
prejudiciais causados pelo excesso de ruídos; V introduzir
o tema: “Poluição Sonora” nos programas de educação
ambiental sob sua responsabilidade. Art. 4º - A ninguém é
lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir para a
ocorrência de qualquer ruído. Art. 5º - Fica proibida a
utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou
equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou
amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo
que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro
de uma zona sensível a ruídos, observado o disposto no
Código de Posturas de Sobral. PARÁGRAFO ÚNICO Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno
serão fixados pela SDUMA. Art. 6º Ficam estabelecidos
os seguintes limites máximos permitidos de ruídos: I 75
Db A (setenta e cinco decibéis na escala “A”), durante o
dia, das 6:00 (seis horas) às 18:00 (dezoito horas), e 65 Db
A (sessenta e cinco decibéis na escala “A”) durante à noite,
das 18:00 (dezoito horas) às 6:00 (seis horas) da manhã,
medidos dentro dos limites da propriedade onde se dá o
incômodo, independentemente do ruído de fundo; II 60
Db A (sessenta decibéis na escala “A”), durante o dia, das
06:00 (seis horas) às 18:00 (dezoito horas), e 50 Db A
(cinqüenta decibéis na escala “A”), durante a noite, das
18:00 (dezoito horas) às 06:00 (seis horas) da manhã,
medidos dentro dos limites da propriedade onde se dá o
incômodo, independentemente do ruído de fundo, quando
o incômodo atingir escola, creche, biblioteca pública,
cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde, abrigos ou
similar; § 1º - Os níveis de intensidade de som e ruído
obedecerão às normas técnicas oficiais estabelecidas e
serão controladas por aparelho de medição de intensidade
sonora, em decibéis Db; § 2º - O nível máximo de som ou
ruído permitido por veículo é de 85 Db (oitenta e cinco
decibéis), medidos à distância de 7,00 m (sete metros) do
veículo ao ar livre. Art. 7º A medição do nível de som ou
ruído será feita utilizando se a escala de ponderação “A”,
com circuito de resposta rápida e com o microfone
afastado, no máximo de 2,00 (dois metros) do limite da

propriedade onde se dá o incômodo, e à altura de 1,50 (um
metro e cinquenta centímetro) do solo. Art. 8º O Alvará
para Utilização Sonora será emitido pelo órgão municipal
competente, dele constando o nível sonoro máximo
permitido, o horário de utilização e prazo de validade, que
será exclusivamente para os dias do evento, ou de 1 (um)
ano, no caso de estabelecimentos e veículos, renovável
por igual período, desde que atendido os requisitos legais
vigentes. § 1º - Os estabelecimentos de serviço de
diversão, inclusive bares, restaurantes, churrascarias ou
similares somente poderão utilizar equipamentos sonoros
, a partir da emissão do alvará para Utilização Sonora
expedido pelo órgão municipal competente; § 2º - Não
será expedido Alvará para Utilização Sonora, sem que seja
realizada vistoria no estabelecimento pelo órgão
ambiental do município, onde fique registrada sua
adequação, para sua emissão de som/ruído, proveniente
de quaisquer fontes, limitada a passagem sonora para o
exterior; § 3º - Os estabelecimentos diversionais privados,
tais como boates, danceterias, casa de shows, auditórios ,
ou similares, devidamente autorizados pelo Poder Público
Municipal e portadores de Alvará para Utilização Sonora,
cujos limites sonoros autorizados durante os espetáculos,
ultrapassem os estabelecidos no artigo 6º desta Lei,
deverão manter dispositivos acústicos que impeçam a
passagem do som para o exterior e mensagem, em local
visível, informando que os níveis sonoros praticados
durante o funcionamento, em Db A (decibéis na escala
“A”), podem ser lesivos à saúde dos freqüentadores. § 4º O alvará de que trata o caput deste artigo segue
determinação do Código Tributário vigente. Art. 9º O
alvará para Utilização Sonora deverá ficar exposto em
local visível no estabelecimento, e à disposição durante
eventos em logradouros públicos; Art. 10 Para prevenir a
poluição sonora, incube ao Município disciplinar o
horário de funcionamento noturno de construções, e
condicionar a realização de obras de construção civil aos
domingos e feriados, às seguintes condições: I obtenção
de alvará de licença especial, com discriminação de
horário e tipos de serviço que poderão ser executado; II
Observância dos níveis de som e ruídos estabelecidos
nesta Lei. Art. 11 Nas proximidades de escolas, hospitais,
creches, bibliotecas, cemitérios, casas de saúde, igrejas,
teatros e tribunais, nas horas de funcionamento e,
permanentemente, no caso de hospitais e sanatórios, fica
proibida a instalação de fontes de ruídos até 200 metros de
distância. Art. 12 os equipamentos e os métodos
utilizados para a medição e avaliação dos níveis de som e
ruído abedecerão às recomendações da norma NBR 7.731
da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Art. 13 Não estão incluídos nas limitações de que trata o
Art. 6º desta Lei, os ruídos produzidos: I por sinos de
igreja ou templo públicos, desde que sirvam,
exclusivamente, para indicar horas, ou quando da
realização de atos ou cultos religiosos e, neste caso, das
6:00 h (seis horas) às 21:00 h (vinte e uma horas), exceto
para cultos religiosos tradicionais, a exemplo do Natal,
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Páscoa, Corpus Cristhis e de tantos outros similares; II por
fanfarras ou bandas de música, sem a utilização de
equipamentos de amplificação de som, em cortejos,
procissões ou desfiles, das 8:00 h (oito horas) às 22:00 h
(vinte e duas horas); III por máquinas ou aparelhos
utilizados em construções ou obras em geral, devidamente
autorizadas, desde que funcionem dentro dos horários
permitidos, e respeitados os níveis estabelecidos pelas
NBR 10.151 e NBR10.152 da ABNT Associação
Brasileira de Normas Técnicas; IV por sirenes ou
aparelhos de sinalização sonora de ambulâncias, carros de
bombeiros, veículos das corporações militares, da polícia e
da defesa civil; V por explosivos empregados no
arrebentamento de pedreiras, rochas ou nas demolições,
desde que detonados em horários diurnos, das 8:00 h (oito
horas) às 17:00 h (dezessete horas) e previamente
autorizados pelo órgão competente do Município; VI por
vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral, desde
que observados os dispostos na Lei Eleitoral Federal; VII
por emissões de rádio comunitária ou aparelhos de som que
preste serviços de utilidade pública, autorizado a funcionar
pelo órgão competente do Município, desde que tenha seu
funcionamento limitado ao período das 8:00 h (oito horas)
às 20:00 h (vinte horas). Art. 14 Por ocasião dos festejos de
carnaval, da passagem do Ano Civil e de festas populares
tradicionais é permitido ultrapassar o limite estabelecido
no inciso I do artigo 6º desta Lei em até 15% (quinze por
cento), desde que os promotores e responsáveis pelos
respectivos eventos obtenha autorização, mediante Alvará
para Utilização Sonora. Art. 15 - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 25 de
agosto de 2004. CID FERREIRA GOMES - Prefeito
Municipal - HERBERT DE VASCONCELOS ROCHA Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
LEI COMPLEMENTAR Nº 023 DE 14 DE
SETEMBRO DE 2004 - Institui a Taxa Para
Licenciamento Ambiental e a Taxa Para Outros Serviços,
na forma que indica, e dá outras providências. A CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar: CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 1º Fica instituída, na
forma prevista nesta Lei Complementar, a Taxa de Licença
Ambiental e Taxa de Serviços Diversos, destinadas a
autorização quanto a exploração de recursos ambientais de
qualquer espécie, no âmbito deste Município. CAPÍTULO
II - DO FATO GERADOR - Art. 2º Constitui fato gerador
da Taxa de Licença Ambiental a permissão para a execução
de planos, programas e obras, bem como localização,
instalação, operação e ampliação de atividade, uso e
exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de
iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual
ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar
degradação ambiental, mediante prévia autorização da
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Autarquia Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis. §1º Não será
permitida a implantação, ampliação ou renovação de
quaisquer licenças, caso exista débito do contribuinte com
o Município, em decorrência da aplicação de penalidades
por infrações à legislação ambiental. §2º A licença de
qualquer espécie, seja de origem federal, seja de origem
estadual, não exclui a necessidade do licenciamento de que
trata esta Lei. §3º Para a consecução do licenciamento
ambiental municipal, de que trata a presente Lei, deverão
ser observados os procedimentos necessários
estabelecidos na Lei Municipal nº 411, de 15 de maio de
2003, que cria a Autarquia Municipal de Meio Ambiente
AMMA, órgão municipal vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Art. 3º Será
cobrada a Taxa de Serviços Diversos como contraprestação
aos atos emanados e serviços prestados pelo Poder Público
Municipal aos contribuintes enquadrados nesta Lei, não
compreendidos no Código Tributário do Município,
conforme “ANEXO II”, “TABELA IV” anexa à presente
Lei. CAPÍTULO III - DA BASE DE CÁLCULO E DAS
ALÍQUOTAS - Art. 4º A base de cálculo das taxas de que
trata esta Lei é o valor correspondente à obtenção da
respectiva licença, bem como dos serviços diversos, ao
qual se aplicam, em cada caso, as alíquotas
correspondentes constantes nas “TABELAS I, II, III e IV”,
observada a fórmula prevista no Anexo III, todos inclusos
na presente Lei e integrantes da mesma. CAPÍTULO IV DOS CONTRIBUINTES - Art. 5º São contribuintes da
Taxa de Licença Ambiental e da Taxa de Serviços Diversos
as pessoas físicas ou jurídicas que executem planos,
programas, obras, bem como, localizem, instalem, operem
e ampliem atividade, uso e exploração de recursos
ambientais de qualquer espécie, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer
forma, de causar degradação ambiental. CAPÍTULO V DO LANÇAMENTO - Art. 6º O lançamento da Taxa de
Licença Ambiental e da Taxa de Serviços Diversos será
efetuado de acordo com as declarações constantes no
requerimento de licenciamento ambiental e/ou serviços
diversos. CAPÍTULO VI - DA ARRECADAÇÃO - Art. 7º
As taxas de que trata esta Lei deverão ser recolhidas no ato
da protocolação do requerimento da respectiva licença ou
serviço. CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES - Art. 8º
O início de instalação, operação ou ampliação de obra, ou
atividade sujeita ao licenciamento ambiental, sem a
expedição da respectiva licença, implicará na aplicação das
penalidades previstas no Título V, Capítulos I, II e III, da
Lei Complementar nº 02, de 19 de dezembro de 1997 que
institui o Código Tributário do Município de Sobral e dá
outras providências, sem prejuízo da adoção das medidas
judiciais cabíveis, sob pena de responsabilização . Art. 9º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições especiais em
contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 14 de
setembro de 2004. CID FERREIRA GOMES - Prefeito
Municipal.
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ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2004 de 14 de Setembro - TABELA I - Taxas para Licenciamento Ambiental
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ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº º 023 DE 14 DE SETEMBRO DE 2004.
Fórmula Para o Cálculo do Preço de Licença Ambiental e de Serviços Diversos
P = 100 + [A x (B x C) + (D x E)] - Onde: P = Preço global expresso em UFIRCE - A = Quantidade de técnicos envolvidos na
análise - B = Despesas com viagem: 305 UFIRCE - C = Quantidade de viagens previstas - D = Despesas com consultores
correspondentes a 1.748 UFIRCE - E = Quantidade de Consultores
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DECRETO Nº 649 DE 02 DE AGOSTO DE 2004 - Dispõe
sobre a abertura de Crédito Suplementar oriundo da Lei
Orçamentária 474, de 2 de dezembro de 2003, 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 474, de 2
de dezembro de 2003, e, CONSIDERANDO, o que dispõe o
art. 6o, inciso II da Lei No 474/03, 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$

3.326.076,98 (três milhões, trezentos e vinte e seis mil,
setenta e seis reais e noventa e oito centavos), na forma da
autorização legislativa advinda da Lei Orçamentária Anual,
conforme discriminado nos anexos I e II deste Decreto. Art. 2º
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 02 de agosto de
2004. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, 02 de agosto de 2004. CID
FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal - RAMIRO
CÉSAR DE PAULA BARROSO - Secretário de
Desenvolvimento da Gestão.
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DECRETO Nº 662, DE 08 DE SETEMBRO DE 2004 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional ao Orçamento
de 2004 e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL
DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o Art. 66 inciso IV da Lei Orgânica do Município, e,
Considerando o que dispõe o Art. 43, Parágrafo 1º , inciso I, da
Lei 4320/64, DECRETA: Art. 1º Fica aberto o Crédito
Adicional ao orçamento vigente no valor de R$
500.000,00(quinhentos mil reais), na forma de crédito
suplementar, conforme discriminado no Anexo Único deste
Decreto. Art. 2º Os recursos para fazer face ao crédito que
trata o artigo anterior decorrem do Superávit Financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2003, nos
termos do art. 43, §1º, I , da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo reais efeitos financeiros a partir de
08 de
setembro de 2004. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, 08 de setembro
de 2004. CID FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO - Secretário de
Desenvolvimento da Gestão.
Anexo Único do Decreto Nº 662 de 08 de setembro
de 2004
CRÉDITO SUPLEMENTAR - 08.101 Secretaria de
Desenvolvimento da Cultura - 13.391.582.1092 Construção,
Reforma, Restauração e Conservação de Equip. Culturais e
Turísticos - 44 Investimentos - R$ 500.000,00 - Fonte 100 Total da Entidade - R$ 500.000,00 - Total do Crédito
Adicional - R$ 500.000,00.
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DECRETO Nº 663 DE 08 DE SETEMBRO DE 2004 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional oriundo da
Lei Municipal Nº 530, de 20 de agosto de 2004, 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, e,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 1º da Lei Municipal
Nº 530, de 20 de agosto de 2004, 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 autorizado a
abertura de Crédito Adicional ao orçamento vigente no
valor de R$ 1.483.000,00 (um milhão, quatrocentos e
oitenta e três mil reais), na forma da autorização legislativa
advinda da Lei Municipal Nº 530, de 20 de agosto de 2004,
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 24 de junho de
2004. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, 08 de setembro de 2004.
CID FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal - RAMIRO
CÉSAR DE PAULA BARROSO - Secretário de
Desenvolvimento da Gestão.
ANEXO ÚNICO DO DECRETO No 663, DE 08 de
SETEMBRO de 2004
I - Anulação de Dotações - 11.101 - Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
17.511.577.1088 Construção de Unidades Sanitárias
Domiciliares( Z. Rural) - 449051- Investimentos - Fonte
103 - R$ 169.250,00 - 04.122.404.2102 Manutenção e
Funcionamento Administrativo - 33- Outras Despesas
Correntes - Fonte 100 - R$ 88.750,00 - 16.482.559.2098 Construção, Reconstrução de Unidades e melhorias
Habitacionais (Z. Urbana) - 33- Outras Despesas Correntes
- Fonte 104 - R$ 1.225.000,00 - Total da Entidade:
1.483.000,00 - Total das Anulações: R$ 1.483.000,00 - IICréditos Especiais - 11.101
Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 2304
Construindo a Agenda 21 Local - 31- Pessoal - Fonte 100 R$ 73.920,00 - 33- Outras Despesas Correntes - Fonte 103
- R$ 133.622,00 - Fonte 100 - R$ 9.583,00 - 44Investimentos - Fonte 103 - R$ 35.628,00 - Fonte 100 - R$
5.247,00 - TOTAL DA ENTIDADE: R$ 258.000,00 06.101 Secretaria de Desenvolvimento da Educação 12.122.611.2165- Apoio ao Desenvolvimento de Ações
Educacionais - 44- Investimentos - Fonte 104 - R$
1.225.000,00 - TOTAL DA ENTIDADE: R$ 1.225.000,00
- Total dos Créditos Especiais: R$ 1.483.000,00.
DECRETO Nº 666 DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 Doa o bem imóvel que indica, e dá outras providências. O
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o que
expõe a Lei n° 538 de 14 de setembro de 2004, a qual
desafetou bem imóvel deste Município;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2o da Lei n° 538 de

14 de setembro de 2004, que autoriza o Município de Sobral
a doar, mediante Decreto, o bem imóvel desafetado,
DECRETA: Art. 1° - Fica doado à Associação Centro
Esportivo Simão Barbosa, um terreno com área de
387,20m² (trezentos e oitenta e sete metros quadrados e
vinte décimos) situado na Av. Eurípedes Ferreira Gomes,
neste Município, extremando-se: pelo lado direito, com
casas pertencentes ao Sr. José Ribamar Coelho; pelo lado
esquerdo, com um imóvel pertencente à Associação Centro
Esportivo Simão Barbosa e, nos fundos, com um terreno
pertencente ao Município de Sobral, que dá frente para à Av.
Dr. Guarany, lado ímpar, quadra I, distando 69,00m
(sessenta e nove metros) da esquina mais próxima. Art. 2o O bem doado tem a finalidade exclusiva de abrigar a Sede
da Associação Centro Esportivo Simão Barbosa. Parágrafo
Único A Associação beneficiada pela doação, obrigar-se-á
ao cumprimento da finalidade exposta no “caput” deste
artigo, no prazo máximo de 02 (dois) anos, a contar da data
deste Decreto, sob a sanção de reversão do patrimônio ao
Município de Sobral. Art. 3° - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 15 de
setembro de 2004. CID FERREIRA GOMES - Prefeito
Municipal.
DECRETO Nº 667 DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 Permuta os bens imóveis que
indica, e dá outras
providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 66, inciso
IV, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o
que expõe a Lei n° 535 de 25 de agosto de 2004, a qual
desafetou bens imóveis deste Município;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º da Lei n° 535 de
25 de agosto de 2004, que autoriza o Chefe do Poder
Executivo a permutar os bens imóveis desafetados,
DECRETA: Art. 1° - Fica permutado, por força deste
Decreto, dois terrenos situados na Rua Professora Hilma
Girão Borges, pertencentes ao Município de Sobral,
correspondentes aos lotes 15 e 16, da Quadra 03, do
Loteamento Nova Caiçara, perfazendo uma área total de
600,00m² (seiscentos metros quadrados), estremando-se:
pela frente, com a Rua Professora Hilma Girão Borges; pelo
lado direito, com imóveis que dão frente para a Rua
Francisco das Chagas Barreto Lima; pelo lado esquerdo,
com imóvel que dá frente para a Rua Professora Hilma
Girão Borges, e pelos fundos, com a Rua Francisco
Rodrigues de Andrade, lado par, distando 30,00m para a
Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, por três terrenos
com área total de 900,00m² (novecentos metros
quadrados), situados na Rua Professora Hilma Girão
Borges, correspondentes aos lotes 01, 02 e 03, da Quadra
03, do Loteamento Nova Caiçara, neste Município. Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 15 de setembro de 2004. CID
FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ATO N° 4947/2004-GP - O PREFEITO MUNICIPAL
DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o Art. 66, II da Lei Orgânica do Município, com a
Lei Municipal N° 404 de 16 de abril de 2003, c/c a Lei
Municipal n° 296 de 30 de março de 2001, RESOLVE,
Nomear, a Sra. CÍNTIA FRAGOSO RAMOS, para
ocupar o cargo de Provimento em Comissão de
Assistente Técnico DAS-03, com lotação na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 18 de agosto de 2004.
CID FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal
CARLOS ANTÔNIO DE MORAES CRUZ - Secretário
de Desenvolvimento Econômico.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA SAÚDE

PORTARIAS

PORTARIA Nº 76/04 - O Secretário de Desenvolvimento Social e Saúde do Município de Sobral, no uso
de suas atribuições legais e Considerando o contido nas
Portarias de nº do 930/ MS 27 de agosto de 1992 e
2616/MS/GM de 12 de maio de 1998, que normatizam a
estruturação e funcionamento das Comissões de Controle
de Infecção Hospitalar, RESOLVE: Artigo 1º - Criar a
Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar
no âmbito do Sistema Municipal de Saúde de Sobral.
Parágrafo 1. O regimento da Comissão Municipal de
Controle de Infecção Hospitalar será aprovado após
publicação desta Portaria. Artigo 2º - Definir que a
Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar
será composta de dois núcleos: Núcleo Executivo e
Núcleo Deliberativo. Parágrafo 1. O núcleo executivo
será constituído de técnicos das seguintes Coordenações
Gerais: Controle e Avaliação (02) - Serviços de Saúde
(02) Vigilância em Saúde (02) - Parágrafo 2. O núcleo
deliberativo será constituído de representantes das
seguintes áreas e instituições: 03 representantes do
núcleo executivo da comissão Municipal de Controle de
Infecção Hospitalar. Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia (01) 11ª Microrregional de
Saúde de Sobral (01) Hospital Público (01 da unidade
com maior número de leitos) Hospital Privado (01 da
unidade com maior número de leitos) Hospital
Filantrópico (01 da unidade com maior número de leitos)

Faculdade de Medicina (01 do campus de Sobral)
Faculdade de Enfermagem de Sobral (01) Conselho
Regional de Medicina (01) Conselho Regional de
Enfermagem (01). Artigo 3 º - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação. Sobral, 16 de agosto de
2004. LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE Secretário de Desenvolvimento Social e Saúde.
PORTARIA Nº 77/04 - O Secretário de Desenvolvimento Social e Saúde do Município de Sobral, no uso
de suas atribuições legais e Considerando o contido nas
Portarias de nº do 930/ MS 27 de agosto de 1992 e
2616/MS GM de 12 de maio de 1998, que normatizam a
estruturação e funcionamento das Comissões de Controle
de Infecção Hospitalar. Considerando a Portaria de N.º
76/04 de 16 de agosto de 2004, que cria a Comissão
Municipal de Controle de Infecção Hospitalar e define a
sua composição, RESOLVE: Artigo 1º - Nomear os
membros do núcleo executivo da Comissão Municipal de
Controle de Infecção Hospitalar os seguintes profissionais: Ivna Hitzschky Médica - Marcelo Joaquim
Barbosa Médico - José Ronaldo Vasconcelos Graça
Médico - Petrônio Ferreira Gomes de Andrade
Farmacêutico-Bioquímico - Luis Claudio Mapurunga da
Frota - Farmacêutico-Bioquímico - Gerarda Cunha da
Silva Enfermeira. Artigo 3 º - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação. Sobral, 16 de agosto de
2004. LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE Secretário de Desenvolvimento Social e Saúde.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

PORTARIA

PORTARIA N° 039/2004 SDG - O SECRETÁRIO
DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art.
5° , item IV, letra K, da Lei Municipal N° 296 de 03 de
março de 2001 e, CONSIDERANDO o que preceitua o
Art. 160 da Lei municipal 038/92; CONSIDERANDO
ainda, a denúncia feita através do ofício N° 186/2004 da
Secre-taria de Desenvolvimento Social e da Saúde,
deste Município; RESOLVE: Designar a Comissão de
Inquérito Administrativo - CIA, nomeada pela Portaria
N° 011/2001 a instaurar Sindicância, a fim de apurar os
fatos narrados na denúncia, constante no ofício N°
186/2004 da Secretaria de Desenvolvimento Social e da
Saúde. Publique-se e cumpra-se; SECRETARIA DE
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DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, em 09 de
setembro de 2004. RAMIRO CÉSAR DE PAULA
BARROSO - Secretário de Desenvolvimento da
Gestão.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
270028/2004
Aviso de Licitação
Comissão
Permanente de Licitação Data de Abertura: 10/11/2004,
às 15h OBJETO: Alienação de Imóvel com área de
2.401m2, localizado na Quadra 12, lotes 01 e 02 do
loteamento Projeto Terra Nova, para exploração
industrial a fim de caracterizar uma Empresa de
Serigrafia e Confecção de Blusas em Malharia, neste
Município de Sobral Valor do Edital: Gratuito
INFORMAÇÕES: Site: sobral.ce.gov.br (Link:
Licitações) ou Rua Viriato de Medeiros, 1.250, SobralCE. Fone: (0xx88) 677-1157, Sobral 27/09/2004. A
COMISSÃO.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
268026/2004
Aviso de Licitação
Comissão
Permanente de Licitação Data de Abertura: 10/11/2004,
às 9h OBJETO: Concessão Temporária de Uso de
Imóvel com área de 5 ha, terreno limítrofe à BR-222,
localizado no Distrito de Jordão, pelo período de 02
(dois) anos, para exploração industrial a fim de
caracterizar uma Empresa de Engenharia com
Especialidade em Eletrificação, neste Município de
Sobral Valor do Edital: Gratuito INFORMAÇÕES:
Site: sobral.ce.gov.br (Link: Licitações) ou Rua Viriato
de Medeiros, 1.250, Sobral-CE. Fone: (0xx88) 6771157, Sobral 27/09/2004. A COMISSÃO.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
269027/2004
Aviso de Licitação
Comissão
Permanente de Licitação Data de Abertura: 10/11/2004,
às 11h OBJETO: Alienação de Imóvel com área de
12.800m2, em área contígua ao imóvel alienado à
empresa NORMEL, localizado no Distrito de Jordão,
para exploração industrial a fim de caracterizar uma
Indústria de reciclagem de Plásticos, neste Município
de Sobral Valor do Edital: Gratuito INFORMAÇÕES:
Site: sobral.ce.gov.br (Link: Licitações) ou Rua Viriato
de Medeiros, 1.250, Sobral-CE. Fone: (0xx88) 6771157, Sobral 27/09/2004. A COMISSÃO.

GABINETE DO PREFEITO
CONVÊNIOS

Convênio nº 106/2004 de Cooperação Técnica que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE SOBRAL, com a
interveniência da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE e a
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA, na forma que indica. O MUNICÍPIO DE
SOBRAL, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa na Rua Viriato
de Medeiros nº 1250, Centro, inscrito no CNPJ sob o no
07.598.634/0001-37, representado por seu Prefeito, Sr.
CID FERREIRA GOMES, brasileiro, casado,
Engenheiro Civil, RG nº 2000031026967, inscrito no
CPF/MF sob o nº 209.120.133-20, com base no art. 66,
inciso XII da Lei Orgânica Municipal, doravante
denominado CONCEDENTE, com a interveniência da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, representada por seu Secretário, Sr.
HERBERT DE VASCONCELOS ROCHA, e por outro
lado, a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE AMMA, inscrita no CNPJ sob o nº
06.789.054/0001-64, sediada na Rua Viriato de
Medeiros, nº 1250, neste ato representada por seu
Superintendente Sr. ANTÔNIO RENATO LIMA
ARAGÃO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o
nº 001.735.763-20 e RG nº 75813 SSP CE, residente e
domiciliado na Rua Gilberto Studart, nº 500, Fortaleza
CE, resolvem celebrar o presente Convênio, de acordo
com as condições estipuladas nas cláusulas adiante
elencadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente
Convênio tem por objeto a Cooperação Técnica entre as
partes interessadas, no sentido de ceder-se servidores
municipais, a seguir qualificados: Engenheiro Civil,
Arquiteto, Geógrafo, Biólogo, Geólogo, Engenheiro
Agrônomo, Advogado, Tecnólogo em Saneamento
Ambiental e Engenheiro de Pesca, para serem lotados na
sede da Autarquia Municipal de Meio Ambiente
AMMA, a fim de suprir a execução de tarefas de natureza
técnica e/ou administrativa, conforme atribuições e
competências desta, de maneira que possam atingir suas
reais necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA - A
disposição de qualquer servidor será concedida com
esteio neste Convênio e desde que não prejudique os
integrantes do setor onde ele for lotado, a critério da
chefia imediata, consultado, igualmente, o superior da
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respectiva pasta. § 1º O requerimento da disposição será
feito mediante troca de expedientes entre as autoridades
competentes, cabendo-lhes a tomada imediata das
medidas necessárias para o atendimento da Cláusula
anterior. § 2º Os expedientes indicados no parágrafo
anterior deverão indicar: I - Nome, cargo, função ou
emprego e órgão da lotação; II - Cargo em Comissão ou
de Assessoramento a nível de Direção Superior a ocupar e
o órgão no qual deverá ter exercício. § 3º A disposição
vigorará até ulterior deliberação. CLÁUSULA
TERCEIRA - Os servidores cedidos perceberão a
remuneração a que têm direito pelo exercício do cargo,
função ou emprego de que são titulares, pelo órgão de
origem, como se estivessem em efetivo exercício em sua
própria repartição, exceto quanto ao Cargo em Comissão
ou Função Gratificada, no órgão convenente.
CLÁUSULA QUARTA - O setor de pessoal do órgão
onde o servidor requisitado passa a ter exercício se obriga
a enviar mensalmente ao órgão de origem a freqüência do
servidor, sob pena da retirada do nome do mesmo da folha
de pagamento. CLÁUSULA QUINTA - A partir da
vigência deste Convênio, fica sem nenhum efeito
qualquer Convênio com finalidade semelhante
anteriormente e eventualmente firmado entre os
convenentes, bem como as disposições mútuas
anteriormente concedidas. CLÁUSULA SEXTA - O
presente Convênio vigorará por empo indeterminado. E
por considerarem justas e acordadas as cláusulas
pactuadas, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias.
Sobral(CE), 08 de julho de 2004. - CID FERREIRA
GOMES - Prefeito Municipal de Sobral - HERBERT DE
VA S C O N C E L O S R O C H A - S e c r e t á r i o d e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiete - ANTÔNIO
RENATO LIMA ARAGÃO - Superintendente da
AMMA.
Convênio nº 125/2004 que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE SOBRAL e o INSTITUTO
CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO CENTEC,
para o fim que abaixo se declara. O MUNICÍPIO DE
SOBRAL, Estado do Ceará, dotado de personalidade
jurídica de direito público interno, com sede
administrativa localizada na Rua Viriato de Medeiros, nº
o
1250, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o n
07.598.634/0001-37, doravante denominado
CONCEDENTE, neste ato representado por seu Prefeito,
Sr. CID FERREIRA GOMES, com base no inciso XII do
art. 66 da Lei Orgânica do Município e o INSTITUTO

CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO CENTEC,
sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
com sede em Fortaleza, na Rua Antônio Augusto, nº 1571,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.021.597/0001-49,
doravante denominado CONVENENTE, neste ato
representado por seu Diretor Regional, Sr. SILVIO
CARLOS RIBEIRO VIEIRA LIMA, Engenheiro
Agrônomo, casado, portador de CPF nº 416.591.203-49 e
de RG nº 97026000710 SSPCE, têm justo e acertado o
consubstanciado nas cláusulas a seguir: CLÁUSULA
PRIMEIRA DO OBJETO - O presente Convênio tem por
objetivo a cooperação técnica entre os convenentes para a
viabilização das ações de Licenciamento Ambiental da
Autarquia Municipal de Meio Ambiente AMMA, bem
como consultoria e análises ambientais. CLÁUSULA
SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES - I DO CONCEDENTE - a) Remunerar, por serviço prestado, conforme
orçamento apresentado pelo CENTEC, desde que os
referidos valores sejam inferiores a 50% do valor da taxa
cobrada pela AMMA ao interessado no serviço; b) O
profissionais indicados deverão passar por treinamento
ministrado pela AMMA antes do efetivo cumprimento de
suas tarefas. II DO CONVENENTE - Disponibilizar,
quando solicitado, profissionais qualificados como:
Geógrafos, Geólogos, Biólogo e Engenheiro Civil, para
ações de vistoria, análise, parecer técnico e outras
atividades afins no âmbito de suas atribuições
profissionais. CLÁUSULA TERCEIRA DA FUNDAMENTAÇÃO - O presente Convênio tem Funda
mentação Legal no art. Art. 190 da Lei Orgânica do
Município de Sobral, que decorre sobre a competência
comum do Município em assegurar a todos os cidadãos o
direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e
equilibrado, essencial à qualidade de vida. CLÁUSULA
QUARTA DA VIGÊNCIA - O presente Convênio terá
vigência a partir da data da sua assinatura até 31/12/2004.
CLÁUSULA QUINTA DO FORO - O foro para dirimir
as questões oriundas da execução ou interpretação deste
Convênio é o da Comarca de Sobral CE., podendo os
casos omissos serem resolvidos, de comum acordo, pelos
convenentes. Portanto, ficam consideradas justas e
pactuadas as cláusulas acima acordadas pelos órgãos
convenentes, os quais firmam o presente instrumento em
02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença das
testemunhas signatárias. Sobral(CE), 23 de agosto de
2004. CID FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal de
Sobral CONCEDENTE - SILVIO CARLOS RIBEIRO
VIEIRA LIMA - Diretor Regional do Instituto do
CENTEC CONVENENTE.
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PROGRAMAS SOCIAIS

Escola de Saúde da Família

Órtese e Prótese

Centro de Línguas

Urbanização do Rio Acaraú

Aleitamento Materno

SOS Criança

Envelhecimento Saudável

Semi-Liberdade

Ensino Fundamental

Ginásio Poliesportivo

Conjunto Mons. Aloísio

Avenida Pericentral

