Sobral-Ceará

SOBRAL, 30 DE MAIO DE 2011 - ANO XIII - N° 302
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1059 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Institui incentivo profissional
para professores durante o estágio probatório destinado a formação
em serviço, e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica instituída a
gratificação de incentivo profissional de 25% (vinte e cinco por cento) em
relação ao salário base de 4 horas, para o grupo de professores aprovados
em Concurso Público para o cargo de Provimento Efetivo de Professor de
Educação Básica, Classe B, Referência 1. Art. 2º O professor aprovado no
concurso público do Edital nº 03/2009, de 09 de junho de 2009, com
resultado divulgado em 30 de outubro de 2009 no Impresso Oficial do
Município nº 264, obriga -se a participar do Programa de Formação em
Serviço, que terá regulamento próprio. 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 25 de maio de 2011. JOÃO ALBERTO ADEODATO
JÚNIOR - Prefeito Municipal em Exercício.
LEI Nº 1060 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Reajusta o Salário Base dos
Servidores do Quadro Efetivo da Câmara Municipal de Sobral,
pensionistas, inativos e dá outras providências. A CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º
Fica reajustado em índice único e geral, no percentual de 6% (seis por
cento), o Salário Base dos Servidores Públicos Municipais do Quadro
Efetivo da Câmara Municipal de Sobral, a partir de 1º de maio de 2011, na
forma do Anexo Único, parte integrante desta Lei. Art. 2º Os servidores
Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Sobral, terão a título de
reajuste 6% (seis por cento) passando a receber o valor de R$ 636,00
(seiscentos e trinta e seis reais). Art. 3º As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias
do Poder Legislativo. Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, salvo quanto aos efeitos financeiros que retroagirão a 1º de
maio de 2011, para os servidores do Quadro Efetivo e para os servidores
Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Sobral. Art. 5º Revogamse as disposições contrárias, em especial o Anexo Único da Lei nº 1013 de
1º de junho de 2010, que revogou o Anexo II da Lei nº 989, de 16 de
dezembro de 2009. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 25 de maio de 2011. JOÃO ALBERTO
ADEODATO JÚNIOR Prefeito Municipal em Exercício.

LEI N 1061 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Majora a remuneração
dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta de
Sobral, e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica
majorado para R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) o
Salário Base dos servidores ocupantes de cargos comissionados da
Administração Direta Municipal que recebem Salário Base igual a
R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), conforme Anexo Único desta
Lei. Art. 2º O Salário Base dos servidores municipais com regime
de dedicação exclusiva, ou seja, com jornada de trabalho
equivalente a quarenta horas semanais, não será inferior a R$ 545,00
(quinhentos e quarenta e cinco reais) Parágrafo Único O Salário
Base dos servidores municipais com jornada de trabalho equivalente
a vinte horas semanais será proporcional ao previsto no caput deste
artigo. Art. 3º Fica estabelecido o patamar mínimo de R$ 590,00
(quinhentos e noventa reais), para os servidores municipais com
regime de dedicação exclusiva, ou seja, com jornada de trabalho
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equivalente a quarenta horas semanais que percebam remuneração entre
o Salário Base previsto no artigo anterior e o patamar mínimo
estabelecido neste artigo. § 1º Fica assegurado aos servidores
municipais ativos da Administração Direta, com regime de dedicação
exclusiva (quarenta horas semanais), abono que levará a remuneração ao
patamar mínimo estabelecido no caput deste artigo. § 2º A remuneração
dos servidores municipais ativos da Administração Direta que tenham
jornada de trabalho equivalente a vinte horas semanais será proporcional
ao previsto no caput e no § 1º deste artigo. § 3º Não será computado para
efeito de cálculo do abono referido no § 1º deste artigo, a gratificação
advinda do salário família. Art. 4º Os Salários Bases das Categorias
Funcionais de Guardas Municipais de 1ª e 2ª Classes e Agentes de
Trânsito serão majorados em 7% (sete por cento), a partir de 1º de maio
de 2011. Art. 5º Os Salários Bases dos Agentes de Combate a Endemias
serão majorados em 7% (sete por cento), a partir de 1º de maio de 2011.
Art. 6º Os Salários Bases dos profissionais do magistério da educação
básica serão majorados em 9% (nove por cento), a partir de 1º de maio de
2011. Art. 7º Os salários dos demais servidores que percebam salários
bases superior ao mínimo estabelecido, excluídas as categorias
funcionais contempladas nos artigos 4º, 5º e 6º, serão majorados em 6%
(seis por cento), a partir 1º de maio de 2011. Art. 8º As representações
de cargos comissionados serão majoradas em 6% (seis por cento), a
partir de 1º de maio de 2011. Art. 9º Esta Lei terá seus efeitos financeiros
retroativos a 1º de maio de 2011. Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 25 de maio de 2011. JOÃO ALBERTO ADEODATO
JÚNIOR - Prefeito Municipal em Exercício.

LEI Nº 1062 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Dispõe sobre a inclusão
de medidas de conscientização, prevenção e combate ao
bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas
públicas do Município de Sobral e dá outras providências. A
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1° As escolas públicas de educação básica do
Município de Sobral deverão incluir em seu projeto pedagógico
medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying
escolar. Parágrafo Único - A educação básica é composta pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Art. 2°
Entende-se por bullying a prática de atos de violência física ou
psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por
indivíduo ou grupos de indivíduos, contra uma ou mais pessoas,
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com o objetivo de intimidar, agredir, causar dor, angústia ou
humilhação à vítima. Art. 3º Constituem objetivos a serem atingidos:
I prevenir e combater a prática do bullying nas escolas; II capacitar
docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de
discussão, prevenção, orientação e solução do problema; III incluir
regras contra o bullying no Regimento Interno da escola; IV orientar
as vítimas de bullying visando a recuperação de sua auto-estima para
que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento escolar; V
orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores
desencadeantes de seu comportamento, sobre as conseqüências de
seus atos, visando torná-los aptos ao convívio em uma sociedade
pautada pelo respeito, igualdade, liberdade, justiça e solidariedade; e
VI envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e
crescimento da solução conjunta. Art. 4° O Poder Executivo
regulamentará a presente Lei e estabelecerá as ações a serem
desenvolvidas, como palestras, debates, distribuição de cartilhas de
orientação aos pais, alunos e professores, entre outras iniciativas.
Art. 5° As escolas deverão manter o histórico das ocorrências de
bullying em suas dependências, devidamente atualizado, e enviar
relatório à Secretaria Municipal de Educação. Art. 6° As despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias. Art. 7° 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 maio de 2011. JOÃO ALBERTO ADEODATO
JÚNIOR - Prefeito Municipal em Exercício.
LEI Nº 1063 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Considera de Utilidade
Pública a Associação Comunitária dos Moradores e Agricultores
de Pedra Branca. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica considerada de
Utilidade Pública a Associação Comunitária dos Moradores e
Agricultores de Pedra Branca, criada em 16 de abril de 2010, e
sediada na Fazenda Pedra Branca, Município de Sobral, é composta
pelos moradores da comunidade; sem fins lucrativos, não tendo
caráter político partidário ou religioso, nem discriminação de sexo
ou raça. Encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ sob o nº 12 232 946/0001-62. 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 25 de maio de 2011.
JOÃO
ALBERTO ADEODATO JÚNIOR Prefeito Municipal em
Exercício.
LEI N° 1064 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Impõe restrições de
horário para carga e descarga de caminhões no centro comercial
de Sobral. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica proibida a carga e descarga de
caminhões com carregamento superior a 4.000 kilos nos horários das
07 às 13h, de segunda a sexta-feira, no centro comercial de Sobral.
Parágrafo Único Nos dias de sábado, domingo e feriados, fica
estabelecido horário livre para as cargas e descargas. Art. 2º Os
infratores da presente Lei ficarão sujeitos às sanções impostas pelo
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Parágrafo Único - Até o 60º
(sexagésimo) dia, contado da data de sua implantação, o infrator
deverá ser apenas notificado, sendo que, a partir de tal data, serão
aplicadas as sanções de que trata este artigo. Art. 3º O Poder
Executivo, através do órgão competente, terá o prazo de 90 (noventa)
dias, para implantação desta Lei. Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 25 de maio de 2011. JOÃO ALBERTO
ADEODATO JÚNIOR - Prefeito Municipal em Exercício.
LEI N.º 1065 DE 30 DE MAIO DE 2011 - Desafeta os bens
imóveis para o fim que indica, e dá outras providências. A
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1.º Ficam desafetados os Lotes 01,02 e 03, da
Quadra 20 4.573,93m² área a ser destinada a empreendimento de
Concessionária de Veículo, cuja marca ainda não tenha sede
própria. Art. 2.º Fica, ainda, desafetada uma área 6.518,91m²,
parte do Lote 02, da Quadra 18, do Loteamento Terra Nova, que
será destinada a completar a doação feita ao Centro Social
Clodoveu de Arruda. Art. 3.º Fica autorizado o Chefe do Poder
Executivo Municipal a doar, mediante Processo Licitatório, os
bens imóveis descritos nos artigos 1º e 2º desta Lei, conforme
determinação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de
Sobral CDE, instituído pela Lei nº 313/2001. Art. 4.º Fica, ainda,
autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar
diretamente à Instituição mencionada no Art. 2º, o imóvel ali
descrito, por ser complemento de doação já licitada. Art. 5.° O
eventual descumprimento dos termos expostos nas doações
dispostas nesta Lei, decorrido o prazo de 02 (dois) anos da
homologação da licitação, ensejará a reversão dos bens doados
para o patrimônio do Município de Sobral. Art. 6.º Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de maio de 2011. JOÃO
ALBERTO ADEODATO JÚNIOR Prefeito Municipal em
Exercício.
LEI N.º 1066 DE 30 DE MAIO DE 2011 - 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. 1.º Fica desafetada uma área de 4.000m²,
constante da Área Institucional I, localizada no Loteamento
Moradas do Planalto, e que será destinada a implantação de clube
de serviços. Art. 2.º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo
Municipal a doar, mediante Processo Licitatório, o bem imóvel
descrito no artigo 1º desta Lei, conforme determinação do
Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sobral CDE,
instituído pela Lei nº 313/2001.
Art. 3.° O eventual
descumprimento dos termos expostos na doação disposta nesta
Lei, decorrido o prazo de 02 (dois) anos da homologação da
licitação, ensejará a reversão do bem doado para o patrimônio do
Município de Sobral. Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 30 de maio de 2011. JOÃO ALBERTO
ADEODATO JÚNIOR - Prefeito Municipal em Exercício.
DECRETO Nº 1288 DE 01 DE ABRIL DE 2011 - Dispõe sobre
a abertura de Crédito Suplementar oriundo da Lei
Orçamentária 1037, de 04 de novembro de 2010, 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 1037, de 04 de
novembro de 2010, e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 6o,
inciso II da Lei No 1037/2010, 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$ 3.913.055,00 (três milhões,
novecentos e treze mil e cinqüenta e cinco reais), 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 abril de 2011.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, 01 de abril de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal. JOSÉ
ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.
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DECRETO Nº 1299 DE 16 DE MAIO DE 2011 - Indica os
Representantes do Conselho Municipal de Cultura de Sobral
CMCS, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICÍPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso lV do
art. 68 da Lei Orgânica Municipal, e , CONSIDERANDO as
prescrições normativas contidas na Lei Municipal nº 117 de 1º de
junho de 1997, DECRETA : Art. 1º - Ficam nomeados para compor
o Conselho Municipal de Cultura de Sobral CMCS, pelo período de
01(um) ano, os seguintes representantes: I
ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS a) Representantes da Universidade
Estadual Vale do Acaraú- UVA: - Glória Giovana Saboya Mont'
Alverne Girão (titular) - Antônio Macielyo Fonteles Vital (suplente)
b) Representantes da Universidade Federal do Ceará - UFC/
Campus Sobral: - Gislene Maia de Macedo (titular) - Marco
Antônio Toledo Nascimento (Suplente)
c) Representantes do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN: Francisco Alexandre Veras Freitas ( Titular) - Jose Brasil de Melo
Filho (Suplente) 6ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento
da Educação CREDE/ Sobral - CE
d) Representantes da
Secretaria Municipal da Gestão: - Maria Jeane Menescal
Albuquerque Sales (titular) - Verônica Mont'Alverne Guimarães
(suplente) e) Representantes da Secretaria Municipal da Cultura e
Turismo de Sobral: - Antônio Carlos Campelo Costa (titular) Raimundo Nonato Aragão (suplente) II - SOCIEDADE CIVIL a)
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Representantes do Serviço Social do Comércio- Sesc/ Sobral: Raimundo Nonato de Sousa (titular) - Cristiane de Arruda Lemes
(suplente) b) Representantes do Serviço Brasileiro de Apoio a Média e
Pequenas Empresas- Sebrae/ Sobral:
- Hugo Macário de Brito
Pinheiro (Titular)
- Francisco Marcondes Cabral Figueiredo
(Suplente) c) Representantes do Teatro Amador: - Maria do Carmo
Ribeiro Costa (Titular)
- Elciane Cistina Mendes Rodrigues
(Suplente) - Dança d) Representantes da Música: - Eveline Ximenes
Tomaz (Titular) - Isabel Cristina Alves da Silva (Suplente) Cultura
Popular (Quadrilha Junina) e) Representantes do Circo: - Carlos
Alberto Pereira de Souza (Titular) - Maria Telma Teixeira Duarte
(Suplente) Cultura Popular (Paixão de Cristo). Art. 2º - Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 16 de maio de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipa.
DECRETO Nº 1303 DE 25 DE MAIO DE 2011 - Altera o art. 3º do
Decreto nº 1287/11, na forma que indica. O PREFEITO
MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. Art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO as mudanças administrativas da Gestão
Municipal, DECRETA: Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 1287 de 18 de
março de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º O
Gabinete de Gestão Integrada Municipal GGIM será composto pelos
seguintes membros: I - Prefeito Municipal de Sobral II - Procurador
Geral do Município III - Secretário da Gestão IV - Secretário da
Cidadania e Segurança V - Secretário da Educação VI - Secretário da
Saúde e Ação Social VII- Secretário da Infraestrutura VIII - Secretário
de Planejamento e Desenv. Urbano e Meio Ambiente IX - Secretário da
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico X - Secretário da
Agricultura e Pecuária XI - Secretário do Esporte e Juventude XII Secretário da Cultura e Turismo XIII - Representante da Guarda Civil
Municipal XIV -Rrepresentante da Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil XV - Coordenador Municipal de Trânsito XVI Representante da Polícia Federal XVII - Representante da Polícia
Rodoviária Federal XVIII - Representante da Polícia Civil XIX Representante da Polícia Militar XX - Representante do Corpo de
Bombeiros” Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 25 de maio de 2011. JOÃO ALBERTO ADEODATO
JÚNIOR - Prefeito Municipal em Exercício.
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - O
Prefeito Municipal de Sobral, no uso das atribuições que lhe confere o
ítem 6 (seis) do Edital nº 001/2010, de 28 de outubro de 2010, tendo em
vista a realização do Concurso Público para provimento efetivo dos
cargos de Professor do Sistema Municipal de Ensino, com resultado
divulgado em 15 de março de 2011 no Impresso Oficial do Município
nº 297, decorrido in albis o prazo de que trata o ítem 13 (treze) da
mesma norma editalícia, resolve HOMOLOGAR o referido certame,
conforme resultado divulgado, para que surta os seus jurídicos e legais
efeitos, devendo o presente ato homologatório ser publicado no
Impresso Oficial do Município. Sobral-CE, 24 de maio de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - ESTADO DO
CEARÁ - SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA EDITAL Nº.
01/2011, 30 DE MAIO DE 2011. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e prerrogativas
legais e de acordo com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de
1988, conforme prevê a Lei Municipal nº 1053 de 06/04/2011 divulga e
estabelece normas para a abertura das inscrições e realização de
Seleção Pública Simplificada destinada a selecionar Candidatos para
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provimento de Cargos em Comissão de Agente Postal Local da
Prefeitura Municipal de Sobral e formação de Cadastro de Reserva,
observados as disposições constitucionais, e, em particular as
normas contidas neste Edital, nas seguintes áreas descritas no
ANEXO I. INSTRUÇÕES ESPECIAIS CAPÍTULO I - Das
Disposições Preliminares 1.1 - A presente Seleção Pública
Simplificada tem amparo na Lei Municipal nº 1053 de 06/04/2011 e
será regido por este Edital. a) 1º Etapa: Prova Objetiva, de múltipla
escolha, 1.2 - A Seleção Pública Simplificada destina-se à
contratação de profissionais, em regime comissionado, conforme a
Lei Municipal nº, 1053 de 06/04/2011. 1.3 - A Seleção Pública
Simplificada de Provas destina-se a selecionar Candidatos para
provimento de Cargos em Comissão de Agente Postal Local da
Prefeitura Municipal de Sobral na forma como se encontra
estabelecido no Anexo I, deste Edital, no que se refere ao
quantitativo de cargos vagos, habilitação exigida, valor do
vencimento e carga horária. CAPÍTULO II - Das Inscrições 2.1 - A
inscrição do Candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita
aceitação das "presentes" instruções e normas estabelecidas neste
Edital. 2.2 - Período de inscrição: Inscrições Presenciais:
13/06/2011 A 17/06/2011 2.3 - Horário e local: Horário: 8:00 às
12:00 e 14:00 às 17:00 horas Local: Prefeitura Municipal de Sobral.
2.3.1 - Será disponibilizado o seguinte número telefônico:
088.3677.1100, nos horários das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às
17:00 horas, de segunda a sexta feira, para informações ao candidato
sobre a Seleção Pública Simplificada. 2.4 - O número de vagas, para
cada cargo, os pré-requisitos, a escolaridade, a remuneração e carga
horária são os estabelecidos nos Anexos I deste Edital. 2.5 - O
período de inscrição poderá ser prorrogado a critério da
Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. 2.6
As inscrições são gratuitas. 2.7 - As inscrições dos Candidatos
proceder-se-á através de: 2.7.1 - Inscrições Presenciais: a)
Preenchimento do formulário de inscrição e assinatura com termo de
que detém os requisitos exigidos; b) CÓPIA DO DOCUMENTO DE
IDENTIDADE COM APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL OU
XÉROX AUTENTICADA; 01 FOTO 3x4 (RECENTE) c) São
considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas
Polícias Militares; carteira nacional de habilitação expedida na
forma da Lei Nº 9.503/97 e passaporte; além das carteiras
profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por
Lei Federal, têm validade como documento de identidade, como por
exemplo, as carteiras de identidade do CREA, da OAB, do CRC etc.
d) Não serão aceitos como identidade: certidões de nascimento,
títulos eleitorais, CPF, documento de alistamento militar, certificado
de reservista, carteiras de motorista expedidas antes da Lei Nº
9.503/97, carteiras de estudante, carteira do Ministério do Trabalho,
carteiras funcionais sem valor de identidade, boletim de ocorrência
policial, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou
danificados. e) Não será permitida a inscrição condicionada,
admitindo-se, por via postal ou fax símile, no entanto, a inscrição
através de Procuração Particular com firma reconhecida, com
poderes especiais do Candidato ao procurador, onde conste o cargo
desejado, o nome e a identificação da pessoa autorizada. É
obrigatória a apresentação de documento de identidade do
Candidato e o de seu representante; f) O candidato inscrito por
procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador na ficha de requerimento de inscrição,
arcando com as conseqüências advindas de eventuais erros,
omissões e declarações inexatas ou inverídicas no preenchimento
daquele documento. g) A documentação para efetivação da inscrição
ficará retida, no local da inscrição: a Ficha de Inscrição, e
Procuração, se for o caso; sendo entregue para o Candidato o Recibo
da Inscrição, o qual passará a ser a comprovação de que o mesmo
efetivou sua inscrição; 2.7.2 - O formulário de inscrição será
preenchido no local da inscrição e de total responsabilidade do
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candidato. ATENÇÃO - o Candidato, por ocasião da nomeação,
deverá comprovar todos os requisitos exigidos no sub-item 8.2 do
Capítulo VIII. A não apresentação dos comprovantes exigidos
tornará sem efeito a aprovação obtida pelo Candidato, anulando-se
todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição na Seleção Pública
Simplificada. 2.8 Da Validação das Inscrições 2.8.1 - Na data a ser
estabelecida, o candidato deverá acessar o site www.sobral.ce.gov.br
e/ou impresso oficial do município, para obter a confirmação da data,
horário e local de realização da Prova. Conseqüentemente a
validação de sua inscrição. 2.8.2 - O candidato cuja inscrição não
esteja na relação deverá dirigir-se, na data estabelecida no
Cronograma, Prefeitura Municipal de Sobral, apresentando seu
comprovante de pagamento a fim de regularizar sua situação. 2.8.3 É de responsabilidade exclusiva do Candidato o comparecimento no
dia, horário e local determinados. A Prefeitura Municipal de Sobral
não se responsabilizará pelo candidato que faltar à Prova, por
desconhecer o seu local e horário, pois o mesmo através do site
www.sobral.ce.gov.br e/ou impresso oficial do município terá todas
as informações. 2.9 - Da Divulgação A divulgação oficial do inteiro
teor deste Edital e os demais Editais, relativo às informações
referentes às etapas desta Seleção Pública Simplificada dar-se-ão
com publicação no site www.sobral.ce.gov.br e/ou impresso oficial
do município. CAPÍTULO III - Das Provas 3.1 - As Provas serão
objetivas, eliminatórias, em conformidade com ANEXO V
Programas Disciplinares. 3.2 - O horário e o local da realização das
Provas serão dados a conhecer posteriormente, através de cartazes
afixados nos locais de inscrição, como através de ampla divulgação
pela Imprensa falada e/ou escrita, local ou regional, impresso oficial
ou pelo site www.sobral.ce.gov.br. 3.2.1 - A distribuição dos
candidatos nos locais de realização das Provas será feita a critério da
Prefeitura Municipal de Sobral e conforme disponibilidade e
capacidade dos locais. 3.3 - Todas as Provas serão realizadas na sede
do Município de Sobral, em horário e local a ser definido, na
validação das inscrições devendo o Candidato comparecer ao local
designado para a Prova com antecedência de 30 (trinta) minutos do
horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica (tinta
preta ou azul), comprovante de inscrição e documento de identidade,
sem os quais não poderá acessar os locais da Seleção e muito menos
prestar as Provas. 3.3.1 - O ingresso na sala de provas somente será
permitido ao candidato que apresentar junto com o comprovante de
inscrição e documento de identidade com foto: Carteiras expedidas
pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos
Órgãos Fiscalizadores de Exercício Profissional (Ordens,
Conselhos, etc.); Passaporte, Certificado de Reservista, Carteiras
Funcionais do Ministério Público e da Magistratura, Carteiras
Funcionais expedidas por Órgão Público que, por Lei Federal, valem
como identidade; Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de
Habilitação (somente o modelo novo, com foto atualizada). 3.3.2
Antes de iniciar as provas, o candidato deverá verificar se o caderno
de provas e o cartão de respostas possuem defeitos, estejam
incompletos, ilegíveis ou em desacordo com a opção de concorrência
do candidato. Em qualquer destas hipóteses o candidato deverá
solicitar substituição da peça defeituosa. 3.3.3. Poderá ocorrer
inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas
quando o seu nome não estiver relacionado na listagem oficial
afixada na entrada do local de provas e o candidato portarem o
comprovante de inscrição que ateste que ele deveria estar
devidamente relacionado no local de provas correspondente o seu
cargo. A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será
analisada pela Comissão Organizadora com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inscrição. Constatada a improcedência da
inscrição, esta será automaticamente cancelada, não cabendo
reclamação por parte do candidato eliminado, independentemente de
qualquer formalidade, sendo considerados nulos todos os atos dela
decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas.
3.3.4. A partir do ingresso do candidato na sala de provas, será
adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos
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mediante verificação do documento de identidade original, não
sendo aceita cópia do documento de identidade ainda que
autenticada, bem como protocolo de documento. 3.3.5 É de
responsabilidade exclusiva do Candidato a identificação correta de
seu local de prova e endereço, bem como o comparecimento no
horário determinado. 3.3.6. Não serão aceitos como documentos de
identidade: Certidões de Nascimento, Títulos Eleitorais, Carteiras
de Motorista (modelo antigo), Carteiras de Estudante, Carteiras
Funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, nãoidentificáveis e/ou danificados. 3.4 - Caso o candidato não apresente
o Documento de Identificação original por motivo de furto, roubo ou
perda, deverá ser apresentado documento que ateste o registro de
ocorrência em órgão policial, emitido com prazo máximo de 30
(trinta) dias anteriores à data da realização das provas. 3.4.1. Os
documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a
permitirem com clareza a identificação do Candidato e deverá
conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de nascimento.
3.5 - Durante as Provas não será permitido qualquer espécie de
consulta ou comunicação entre os Candidatos, nem a utilização de
livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras
(também em relógios) e Agendas Eletrônicas ou similares, Telefone
Celular, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor de
mensagens. 3.5.1 - Em hipótese alguma poderá o Candidato prestar
Provas fora da data e do horário estabelecido para fechamento dos
portões e do local pré-determinados. 3.7 - É vedado o ingresso de
candidato em local de prova portando arma, bem como não será
permitido ao candidato realizar prova em estado etílico
(embriagado). 3.7.1 - Depois de identificado e instalado em sala de
provas, o Candidato não poderá consultar nenhum material de
estudo enquanto aguardar o horário de início das provas. 3.7.2 - Não
será permitido o ingresso de pessoas estranhas à Seleção Pública
Simplificada no local da prova. Com exceção dos candidatos
portadores de Necessidades Especiais e das candidatas que estejam
amamentando lactantes, os quais poderão dispor de acompanhantes,
que ficarão em dependência designadas pelo Coordenador do local.
3.7.3 - Os Candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das
Provas depois de decorrida uma hora do início das mesmas, por
motivo de segurança. 3.8 - As Provas terão tempo de duração 3h30
(três horas e meia) corridas; já estando incluído o tempo de
preenchimento do cartão resposta. 3.9 - As Provas e os Gabaritos
serão recolhidos dos Candidatos que poderão anotar as questões
marcadas na prova e gabarito para conferência e não haverá, sobre
qualquer pretexto, segunda chamada para nenhuma Prova, nem sua
realização fora do horário e dos locais indicados. 3.10 - O Conteúdo
Programático está descrito no Anexo V, parte integrante deste
Edital. 3.11 - O preenchimento da Folha Resposta (Gabarito) será
feito pelo próprio Candidato, vedada qualquer colaboração ou
participação de terceiros, observando os seguintes critérios: a. Não
amasse e nem dobre a Folha Resposta (Gabarito); b. Tenha a
máxima atenção para não cometer rasuras; c.Não tente apagar uma
questão já marcada, nem com borracha ou corretivo - sob pena de
nulidade da questão; d.TERÁ QUE SER OBRIGATORIAMENTE
ASSINADO PELO CANDIDATO NO LOCAL DETERMINADO, SOB PENA DE NÃO SER VÁLIDO PARA LEITURA
E ATRIBUIÇÃO DE NOTA. e. A transcrição correta das
alternativas para Cartão - Resposta, bem como a assinatura do
mesmo, é de inteira responsabilidade do candidato e é obrigatória,
pois a correção da prova objetiva será feita somente nesse
documento e por processamento eletrônico. f. Deverá o candidato ao
marcar o gabarito preenchê-lo completamente. g. O candidato
poderá copiar as respostas do seu gabarito no rodapé da prova e
destacá-lo para posterior conferência do mesmo. 3.11.1 - Ao
terminar a Prova, o Candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal
de sala, o seu Cartão de Respostas e o seu Caderno de Provas. 3.11.2
- O Cartão de Respostas será o único meio levado em consideração
para efeito de correção para as categorias de níveis superior, médio e
fundamental completo. 3.11.3 - Na correção do Cartão de Respostas
será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção
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assinalada, sem opção assinalada ou com rasura. 3.11.4 - Em nenhuma
hipótese haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do
candidato. 3.12 - O PROCESSO SELETIVO. 3.12.1 - A seleção
acontecerá da seguinte forma: a)Prova objetiva de caráter eliminatório
para todas as categorias. 13.12.2. A Prova Objetiva será composta por
30 (trinta) questões, às quais o candidato deverá marcar uma
alternativa correta dentre 5 (cinco) opções. 13.12.3. Caso a resposta do
candidato esteja em conformidade com o gabarito oficial, serão
acrescidos 3,3333 pontos à sua nota da Prova Objetiva (PO). 13.12.4.
Não acarretarão acréscimo nem desconto na nota da Prova Objetiva
(PO) respostas dos seguintes tipos: contendo emendas ou rasuras na
marcação na Folha de Respostas, com marcação de mais de um item
para a mesma questão e omitidas (em branco na Folha de Respostas).
13.12.5. A pontuação máxima dessa prova será de 100 (cem) pontos e a
pontuação mínima para aprovação será de 50 (cinquenta) pontos.
13.12.6. Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50
(cinquenta) pontos estarão automaticamente eliminados do
recrutamento interno e não terão a sua Prova de Redação corrigida.
CAPÍTULO IV - Dos Recursos 4.1 - Admitir-se-á um único recurso,
por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado e
entregue pessoalmente; 4.2 - Os Gabaritos serão divulgados no site
www.sobral.ce.gov.br, após 05 dias da aplicação das provas. 4.3 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo,
com indicação do nome da Seleção Pública Simplificada, nome do
candidato, número de inscrição e do cargo a que está concorrendo e da
assinatura, devendo ser utilizado o modelo especificado no Anexo VII
deste Edital. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será
aceito, sendo considerado, para tanto, a data do protocolo. 4.3.1 Somente serão apreciados os recursos (referente ao resultado
preliminar) interpostos dentro do prazo de 24 horas após a publicação
no site www.sobral.ce.gov.br número de inscrição e do cargo a que está
concorrendo e da assinatura. O recurso interposto fora do respectivo
prazo não será aceito, sendo considerado, para tanto, a data do
protocolo. 4.4 - Não será aceito o recurso interposto sem o
fornecimento de quaisquer dos dados constantes nos itens anteriores
deste capítulo, fora do respectivo prazo ou sem fundamentação ou
bibliografia pertinente. 4.5 - Os pontos relativos a questões de prova
objetiva de múltipla escolha que eventualmente venham a ser anuladas
serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida.
4.6 - A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse
de mais de um candidato, será dada a conhecer coletivamente. 4.7 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama,
internet ou outro meio que não seja estabelecido no item 4.4. 4.10 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento
referido para o item 4.1deste capítulo. 4.11 - Se do exame dos recursos
resultarem anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos presentes, independentemente da
formulação do Recurso. 4.13 - O direito de recorrer, quanto à
elaboração da Prova, exercer-se-á até 24 horas, contados a partir do dia
da aplicação da mesma e referente ao resultado preliminar após a sua
publicação nos sites. 4.14 - O direito de recorrer, quanto à elaboração
do Edital, exercer-se-á até 24 horas, contados a partir do data da
publicação do mesmo. CAPÍTULO V - Da Classificação 5.1 A Prova
valerá o máximo de 100 (cem) pontos. Para habilitação, o Candidato
terá que obter o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da prova geral.
5.2 - Em caso de empate na Classificação Final terão preferência, para
efeito de classificação, 1º - Candidato que for mais idoso. 2º - Casado;
3º - Maior número de filhos 4º - Sorteio 5.2.1 - Para os candidatos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o primeiro critério será o
da idade (em obediência ao parágrafo único do Art.27 da Lei Federal nº
10.741, de 1º de outubro de 2003) que dispõe: ''Art. 27. Na admissão do
idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vetada a discriminação e a
fixação de limite máximo de idade, inclusive para Seleção Pública
Simplificada ressalvada os casos em que a natureza do emprego a
exigir. 5.2.2 - Persistindo o empate, a escolha será feita a partir da
realização de sorteio por Comissão da Prefeitura Municipal de Sobral,
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especialmente designada para esse fim, com convite à presença dos
candidatos empatados, que definirá o escolhido. 5.3 - Será
amplamente divulgada no site www.sobral.ce.gov.br e impresso
oficial a relação dos candidatos classificados, e bem como será
afixado na Prefeitura Municipal. 5.4 - Será considerado aprovado o
candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta) do total de
pontos. Os candidatos serão classificados pela nota final, por ordem
decrescente, em lista de classificação. 5.4.1 - Após os julgamentos
dos recursos, eventualmente interpostos caso haja alguma alteração,
será publicada nova lista de classificação definitiva, não cabendo
mais recurso. 5.5 - A classificação na presente Seleção Pública
Simplificada não gera aos candidatos direito à nomeação para o
cargo, cabendo a Prefeitura Municipal de Sobral direito de aproveitar
os candidatos classificados em número estritamente necessário, não
havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos
classificados, respeitada sempre a ordem de classificação na Seleção
Pública Simplificada, bem como não lhe garante escolha do local de
trabalho. 5.5.1 Os candidatos serão locados conforme a necessidade
ou transferido a critério da Administração 5.5.2 - O candidato
aprovado, e classificado dentro do número de vagas estabelecidas no
Edital, que não preencher os requisitos exigidos para o cargo no ato
da nomeação, perderá a vaga. CAPÍTULO VI - Dos Classificáveis
6.1 - Respeitada a Classificação dos Candidatos Aprovados, em caso
de uma das opções acima, e, ocorrendo ainda disponibilidade de
vagas, serão convocados os Candidatos considerados Classificáveis,
na ordem decrescente apurada pelo Resultado. 6.2 - Resultados dos
Candidatos classificáveis e reprovados e faltosos estarão disponível
para conferência na PREFEITURA MUNICIPAL CAPÍTULO VII Da Homologação 7.1 - A homologação da Seleção Pública
Simplificada será feita por Ato do Prefeito Municipal. CAPÍTULO
VIII Da nomeação dos Candidatos Qualificados 8.1 A nomeação
será condicionada a:a.Ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado
na forma da lei; b. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade para do
Concurso Público e para o provimento ao cargo; c. Quitação com o
serviço militar, exceto para os Candidatos do sexo feminino e com a
Justiça Eleitoral, para todos os Candidatos; d. Ter escolaridade
exigida para o exercício do cargo, bem como registro para o exercício
da profissão; e. Apresentação de cópia de Carteira de Identidade,
CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento
ou Casamento, Fotografia ¾ colorida e recente; f. Às pessoas
portadoras de necessidades especiais, compatibilidade da
deficiência atestada, com o cargo de opção do Candidato,
comprovada através de análise da Comissão Especial de Seleção e
Acompanhamento, que emitirá parecer sobre o enquadramento do
tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo. g.
Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão
necessária para o exercício de cada emprego. CAPÍTULO IX - Do
Provimento e Lotação 10.1 - A partir da data de Homologação do
Resultado Final da Seleção Pública Simplificada, o Candidato
classificado será convocado, por escrito a comparecer à prefeitura
munido de toda a documentação exigida no edital no prazo de
07(sete) dias úteis, a contar da data da convocação, por carta
registrada com AR, caso não atendido será por edital, que será
anexado na Prefeitura e todos os órgãos públicos e/ou divulgado no
impresso oficial. A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de
classificação e o Candidato deverá apresentar-se ao Setor de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Sobral, observadas as seguintes
condições: a) Apresentar-se na Prefeitura Municipal munido de toda
a documentação exigida no capítulo VIII e item 8.2 deste Edital. A
não comprovação de qualquer um dos requisitos eliminará o
Candidato da Seleção Pública Simplificada. 10.2- Os candidatos
aprovados serão alocados onde a Administração da Prefeitura
Municipal possuir carência. 10.2.1 - Poderá a Administração,
discricionariamente, deslocar os empregados de uma unidade
administrativa para outra, como também de uma para outra
localidade, dependendo da conveniência, necessidade e
oportunidade dos Serviços Públicos da administração. 10.2 - As
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Atribuições dos Cargos estão descritas no ANEXO II, parte
integrante deste Edital. CAPÍTULO X - Das Disposições Gerais
11.3 - A aprovação na Seleção Pública Simplificada não garante ao
aprovado o direito à contratação, mas assegura o direito de
preferência das vagas e obedecerá, rigorosamente à ordem de
classificação, sendo realizado o chamamento atendendo o interesse
da administração, cabendo a Prefeitura Municipal de Sobral, decidir
o momento oportuno, de acordo com a conveniência que os serviços
públicos exigirem para a contratação. 11.4 - Serão publicados no
impresso oficial, no site www.sobral.ce.gov.br os resultados dos
Candidatos classificados na Seleção Pública Simplificada,
conquanto os resultados dos Candidatos classificáveis e reprovados
e faltosos estará disponível para conferência na PREFEITURA
MUNICIPAL 11.5 - Não será fornecido atestado, cópia de
documentos, certidões ou certificados relativos a notas de candidatos
reprovados, cópia de cartões-resposta ou vista dos mesmos, BEM
COMO PUBLICAÇÃO DAS PROVAS APLICADAS. 11.6 - Será
eliminado da Seleção Pública Simplificada o candidato que: a) For
flagrado durante o período compreendido entre o início e o término
das provas utilizando boné, boina, chapéu, gorro, lenço de cabelo,
bandana ou outro acessório que impeça a visão total das orelhas do
candidato; b) Desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim
como, proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade
necessárias à realização das provas quer seja em sala de prova ou nas
dependências do local de prova; c)Descumprir qualquer das
instruções contidas na capa das provas; d) Não realizar as provas ou
ausentar-se da sala de prova sem autorização, portando ou não o
cartão-resposta ou o caderno de prova; e) Não devolver o cartãoresposta e o caderno de prova; f)For submetido à Identificação
Especial e Condicional e não regularizar sua situação dentro do prazo
estabelecido; 11.7 - A classificação no processo seletivo e o número
de vagas existentes não asseguram ao Candidato o direito de ingresso
automático no Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL,
mas seguindo a rigorosa ordem de classificação, ficando a
concretização desse ato condicionado à observância das disposições
legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e a conveniência dos
serviços afetos a Prefeitura Municipal de Sobral. 11.8 - O Candidato
aprovado será convocado por Portaria ou Carta AR, obrigando-se a
declarar por escrito se aceita ou não o cargo para o qual estiver sendo
convocado. O não comparecimento do interessado permitirá a
PREFEITURA MUNICIPAL, declará-lo desistente e convocar o
próximo Candidato. 11.9 - Será excluído da Seleção Pública
Simplificada, por Ato da PREFEITURA MUNICIPAL, Candidato
que: a) Fizerem qualquer documento declaração falsa ou inexata; b)
Não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração de
endereço indicado no formulário de inscrição, o Candidato deverá
dirigir-se a Prefeitura Municipal de Sobral para atualizá-lo. 11.10 Será excluído da Seleção Pública Simplificada, o Candidato que: a)
Usar de incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe
encarregada da realização das provas; b) For surpreendido durante a
aplicação das Provas em comunicação com outro Candidato
verbalmente, por escrito ou por qualquer meio, na tentativa de burlar
a prova; c) For responsável por falsa identificação pessoal. 11.11 - A
inscrição do Candidato implicará no conhecimento e na tácita
aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e
das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar
desconhecimento. 11.12 - Os documentos deverão estar em perfeitas
condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação do
Candidato e deverão conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia,
data de nascimento e órgão expedidor. 11.13 - Decorridos 120 (cento
e vinte) dias após da divulgação do resultado final da Seleção Pública
Simplificada, as folhas-resposta, bem como as Provas, serão
arquivadas. 11.14 - Todos os cargos terão remuneração mínima,
respeitando o Salário Mínimo Nacional. 11.15 - Os casos omissos
serão resolvidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,
no que tange a realização da Seleção Pública Simplificada. 11.16 Caso haja necessidade de alterações nas normas contidas neste
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Edital, os candidatos serão comunicados através da Imprensa oficial
e/ou através dos Portais www.sobral.ce.gov.br. Ficam, assim,
obrigados a acompanhar todas as publicações oficiais relativas à
Seleção Pública Simplificada. 11.17 - Os itens deste edital poderão
sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data
das convocações dos candidatos para prova correspondente,
circunstância que será em Edital ou aviso a ser publicado. 11.18 - Os
anexos abaixo relacionados serão partes integrantes deste Edital:
ANEXO I - Referente ao quantitativo de cargos, habilitação exigida,
valor do vencimento e carga horária. ANEXO II - Referente às
Atribuições dos Cargos ANEXO III - Referente às Provas ANEXO
IV - Cronograma ANEXO V - Referente ao Conteúdo Programático
ANEXO VI - Referente ao Formulário de Recurso ANEXO VII Ficha de Inscrição. SOBRAL, 30 DE MAIO DE 2011. JOÃO
ALBERTO ADEODATO JÚNIOR - Prefeito Municipal em
Exercício.

ANEXO II Das Atribuições dos Cargos - Agente Postal Local DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1. Executar as
atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferência,
recondicionamento, distribuição, anotações, baixa e devolução de
objetos postais, mensagens telegráficas, contratos especiais e outros
produtos e serviços previstos no porta-fólio da ECT, pesquisando,
rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e
documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando
equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas,
inclusive as de segurança, para atender ao plano de trabalho
estabelecido pela Empresa; 2. Operacionalizar o processo produtivo
telemático, relativo à distribuição, seguindo os padrões e normas
para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa; 3.
Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de
irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada
de decisão; 4. Participar, em caráter eventual e opcional, de
campanhas promocionais e sociais da Empresa, divulgando produtos
e serviços, sugerindo possíveis oportunidades de negócios,
prestando informações sobre programas para atender as políticas
governamentais e plano estratégico da Empresa; 5. Executar as
atribuições relativas ao atendimento e vendas nas Unidades de
pequeno porte, seguindo os padrões e normas para atender o plano de
trabalho estabelecido pela Empresa; 6. Executar outras atribuições
de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na
Unidade para atender o plano estratégico da Empresa.
PARTICULARIDADES DA ATIVIDADE: o(a) Carteiro(a) realiza a
entrega externa de objetos de correspondência, encomendas e
malotes, precedida da organização interna desses objetos,
normalmente a pé, carregando uma bolsa com peso-limite
estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho, podendo, também,
exercer sua atividade de bicicleta ou motorizado, sob condições
climáticas variadas.
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GABINETE DO PREFEITO

ANEXO V Conteúdo Programático - LÍNGUA PORTUGUESA: a)
Compreensão e interpretação de textos. b) Ortografia oficial. c)
Acentuação gráfica. d) Emprego das classes de palavras: nome
pronome, verbo, preposições e conjunções. e) Emprego do sinal
indicativo de crase. f) Sintaxe da oração e do período. g) Pontuação.
h) Concordância nominal e verbal. i) Regência nominal e verbal. j)
Significação das palavras. k)Formação de palavras. MATEMÁTICA:
a) Números relativos inteiros e fracionários, operações e propriedades.
b) Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo
comum. c)Números reais. d) Expressões numéricas. e) Equações e
sistemas de equações de 1.o grau. f) Sistemas de medida de tempo. g)
Sistema métrico decimal. h) Números e grandezas diretamente e
inversamente proporcionais. i)Regra de três simples. j)Porcentagem.
k)Taxas de juros simples e compostas, capital, montante e desconto.
l)Princípios de geometria: perímetro, área e volume.

PORTARIA N° 162/2011-SG - O CHEFE DO GABINETE DO
PREFEITO, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação
de competência conferida pela alínea "d", do Art. 1° da Lei
Municipal n°. 091 de 16 de janeiro de 1997 e, tendo em vista o que
consta no processo Nº. 0892011. RESOLVE: Conceder, nos termos
do Art. 101, da Lei Municipal Nº. 038 de 15 de dezembro de 1992,
licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, no
período, de 02(dois) anos, a (o) servidor (a) FRANCISCO
EDNARDO SILVEIRA, matrícula - 0258, Digitador, lotado no
Gabinete do Prefeito deste Município, a partir de 02 de maio de
2011. Publique-se, Registre-se Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
25 de maio de 2011. LUÍS EDÉSIO SOLON - Chefe do Gabinete
do Prefeito.

OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
ATO N° 10.017/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572
de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Nomear, a Sra. MARIA
SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES, para ocupar o cargo
de Provimento em Comissão de Prefeita Distrital - DAS 09, com
lotação na Ouvidoria e Articulação Social, deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 02 de Maio de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - LUIS
FERNANDO VIANA COELHO - Ouvidor e Articulador Social.
ATO N° 10.032/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
II da Lei Orgânica do Município sob o alicerce no Art. 65 da Lei n°
038/92 c/c o Art. da Lei Municipal N° 116 de 10 de junho de 1997, c/c
a Lei Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE:
Conceder ao Sr. ANTÔNIO IVANILDO DE OLIVEIRA
GURGEL, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Técnico
Administrativo Matrícula 6466, a gratificação por serviços
relevantes representada pela simbologia DAS-03. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 27 de Maio de 2011. JOÃO ALBERTO ADEODATO
JÚNIOR Prefeito em Exercício. LUIS FERNANDO VIANA
COELHO - Ouvidor e Articulador Social.

SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
ATO N° 10.004/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572
de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Exonerar a pedido, o Sr.
RODRIGO LEMOS ALVES, do cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Municipal de Saúde II, lotado na Secretaria
da Saúde e Ação Social, deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
29 de Abril de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - CARLOS HILTON ALBUQUERQUE
SOARES - Secretário da Saúde e Ação Social.
ATO N° 10.014/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572
de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Nomear, a Sra. MARIA DO
SOCORRO DE ARAÚJO DIAS, para ocupar o cargo de
Provimento em Comissão de Diretor I, com lotação na Secretaria da
Saúde e Ação Social, deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
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02 de Maio de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - CARLOS HILTON ALBUQUERQUE
SOARES - Secretário da Saúde e Ação Social.
ATO N° 10.016/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Nomear, o Sr. TOMAZ
MARTINS JÚNIOR, para ocupar o cargo de Provimento em
Comissão de Coordenador, com lotação na Secretaria da Saúde e
Ação Social, deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de Maio de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO-Prefeito
Municipal - CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES Secretário da Saúde e Ação Social.
ATO N° 10.021/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo
de aposentadoria por Tempo de Serviços junto ao Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS do (a) Sr.(a). ANA CÉLIA GABAGLIA, do
cargo Efetivo de Técnico Administrativo - Matrícula 2590, lotada na
Secretaria da Saúde e Ação Social deste Município, conforme
número do benefício (1546616630) concedido em 21/01/2011 e
comunicado a esta Prefeitura em 02/05/2011. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
02 de Maio de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - CARLOS HILTON ALBUQUERQUE
SOARES - Secretário da Saúde e Ação Social.
ATO N° 10.023/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
II da Lei Orgânica do Município sob o alicerce no Art. 65 da Lei Nº
038/92 c/c o Art. da Lei Municipal N° 116 de 10 de junho de 1997, c/c
a Lei Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE:
Conceder a Sra. JANI MESQUITA RODRIGUES - Mat. 08459,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social, a
gratificação por serviços relevantes representada pela simbologia
DAS-02. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de Maio de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal
- CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da
Saúde e Ação Social.

PORTARIA
PORTARIA Nº 046 DE 04 DE ABRIL DE 2011. NOMEIA A
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
APTIDÃO E CAPACIDADE, PARA OS FINS QUE INDICA. O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições
e prerrogativas legais, e, CONSIDERANDO que a Constituição
Federal preceitua em seu Art. 196 que “a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.” CONSIDERANDO que o art. 37 da
Constituição Federal estipula que a Administração Pública
Municipal deve pautar suas ações dentro dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 807/2008 criou os cargos
de provimento efetivo de Agente de Combate às Endemias,
estabelecendo as formas de efetivação nos moldes do art. 198, § 4º da
Constituição Federal. CONSIDERANDO que ainda o que dispõe o
art. 29 e 30 da Lei Municipal nº 038/92 que trata do estágio probatório
de 36 meses dos funcionários públicos efetivos, como condição sine
qua non para efetivação dos mesmos; CONSIDERANDO que nos
termos dos atos de nomeação para cargo de provimento efetivo nº

10

7468/2008 ao 7560/2008, todos de 01 de julho de 2008, referido
estágio probatório encerra-se no próximo dia 01 de julho de 2011.
RESOLVE: Art. 1º - Nomear a Comissão de Avaliação de Aptidão e
Capacidade dos Agentes de Combate às Endemias nomeados, para
que avalie o cumprimento dos requisitos mínimos legais para
efetivação em seus respectivos cargos públicos. Art. 3º - São
membros da comissão: I - Maria Socorro Carneiro Linhares
Presidente - Coordenadora de Vigilância à Saúde do Município de
Sobral II - Ahiram Marinho Freitas Membro - Procurador Assistente
do Município de Sobral III - Sandra Maria Lopes Vasconcelos
Membro Representando o Setor Pessoal da Secretaria da Saúde e
Ação Social do Município de Sobral IV - Raimundo Vieira Dias
Membro Coordenador do Centro de Controle de Zoonozes do
Município de Sobral V Rachel Cruz de Sá Membro Representando
o Setor Pessoal da Secretaria da Gestão do Município de Sobral
Art. 4º - A Comissão deverá elaborar relatório circunstanciado sobre
as aptidões e capacidades dos Agentes de Combate às Endemias
acobertados pela descrição do Art. 1º, emitindo parecer sobre a
aprovação, ou não, dos mesmos no Estágio Probatório,
fundamentadamente, no prazo máximo de 60 dias, para os fins de
direito. Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se ,
Cumpra-se. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SOBRAL,em 04 de abril de 2011.CARLOS HILTON
ALBUQUERQUE SOARES - SECRETÁRIO DE SAÚDE DE
SOBRAL.

ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA
FAMÍLIA VISCONDE DE SABÓIA
CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2011 QUE REGULAMENTA
O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DO
NASF - A Prefeitura Municipal de Sobral através da sua Secretaria
da Saúde e Ação Social, situada na Rua Viriato de Medeiros, 1205,
Bairro Centro, Sobral/ CE, por meio da Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford,
1320 Bairro Junco Sobral/CE, CEP 62.030-000, com base na
Portaria de nº 154/GM de 24 de janeiro de 2008 e na Portaria de nº
1.150 de 9 de junho de 2008 do Ministério da Saúde, vem, tornar
público, para conhecimento dos interessados, a presente chamada
pública que regulamenta o processo seletivo simplificado para
contratação temporária de profissionais para compor os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família - NASF no Município de Sobral/CE. 1. Do
Objeto da Seleção Constitui objeto desta chamada pública, a seleção
de profissionais para o preenchimento de vagas disponíveis e
formação de cadastro de reserva, dos Núcleos de Apoio à Estratégia
de Saúde da Família- NASF do Município de Sobral/CE, conforme
quadro de vagas descrito no item 2. 2. Do Quadro de Vagas
Encontram-se disponíveis para preenchimento imediato, bem como,
para formação do cadastro de reserva, as vagas distribuídas na tabela
abaixo descrita.

3. Dos Participantes Poderão concorrer a presente seleção, somente
pessoas físicas que comprovadamente preencham aos seguintes
requisitos: Possuir formação universitária completa no curso
específico para a categoria na qual concorre; Ter disponibilidade
compatível com a carga horária exigida para sua categoria
específica, conforme apresentado no item 5. desta chamada pública;
Ter disponibilidade para participar de atividades de estudo que
ocorrerão no período noturno. 4. Das Obrigações do Profissional
São obrigações dos profissionais que forem selecionados:
a) Elaborar juntamente com a equipe de Saúde da Família um Plano
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de Trabalho com as ações para a atenção básica à saúde da população
do território definido para sua atuação; b) Desenvolver as atividades
previstas em seu Plano de trabalho; c) Apoiar as Equipes básicas de
Saúde da Família do seu território de atuação, no desenvolvimento das
ações de atenção à saúde da população; e) Participar de atividades de
estudo desenvolvidas para o aprimoramento do seu processo de
trabalho e que ocorrerão no período noturno; e) Participar das
atividades de Educação Permanente desenvolvidas para o seu
processo de formação; f) Participar das atividades coletivas
desenvolvidas no seu território de atuação, consideradas como
importantes para a saúde da população envolvida; g) Executar outras
atividades correlatas. h) Respeitar o plano de trabalho, seguindo a
carga horária estabelecida pela equipe básica de saúde da família, a
qual variará sua forma de execução de acordo com o local de atuação;
i) Submeter-se sempre que solicitado, a uma avaliação de desempenho
como condição para continuidade do contrato de prestação de serviço.
5. Da Carga Horária 5.1. A carga horária de trabalho variará de acordo
com a categoria profissional, conforme o quadro abaixo descrito:

5.2. Os profissionais que atuarem nas equipes de saúde da família dos
distritos deverão permanecer, durante o intervalo de almoço, nos
respectivos territórios, o que não caracterizará qualquer alteração na
carga horária de trabalho contratada e não configurará hora extra
trabalhada. 6. Do Valor, Forma de Contratação e Regime de Trabalho
6.1. A remuneração, a forma de contratação e o regime de trabalho
estão apresentados no quadro abaixo:
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11. Do Processo de Seleção: 11.1. O processo seletivo consistirá de
02 (duas) etapas, sendo a primeira de caráter classificatório e a
segunda de caráter eliminatório e classificatório, abaixo descritas:
11.2. Da Primeira Etapa A primeira etapa constante da avaliação
curricular será pontuada de acordo com os critérios abaixo descritos,
constantes das letras a, b e c, podendo o candidato nesta etapa, atingir
a pontuação máxima de 10 (dez) pontos. a) Da Formação A
formação poderá ser valorizada até o máximo de 4,3 pontos,
levando-se em conta os títulos a seguir discriminados:

B) Das Publicações de Trabalhos Científicos As Publicações de
trabalhos científicos serão valorizadas até o máximo de 0,7 pontos,
levando-se em conta os títulos a seguir discriminados

c) Da Experiência Profissional A experiência profissional poderá ser
valorizada até o máximo de 5 pontos, levando-se em conta as
atuações abaixo discriminadas:
6.2. Sobre o valor do contrato incidirão os seguintes descontos: INSS,
ISS, IR. 6.3. A contratação será temporária e se dará mediante o
firmamento de Contrato de Prestação de Serviços, com vigência até 04
de julho de 2012, podendo, a critério exclusivo da Administração
Pública Municipal, ser renovado por mais 01 ano. 6.4 Os profissionais
com carga horária de 40h que atuarem nas equipes de saúde dos
distritos e que tiverem que permanecer nas respectivas localidades
durante o intervalo de almoço poderão, a critério exclusivo da
Administração Pública, receber um abono salarial, o qual não poderá
ultrapassar 10% dos vencimentos. 7. Das Inscrições As inscrições
serão realizadas na Secretaria Acadêmica da Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na Av John Sanford,
1320 Junco Sobral,CE, no período de 01 a 17 de junho de 2011, no
horário das 8h às 12h e 14h às 18h. 8. Dos Documentos Exigidos O
candidato deverá apresentar no ato da inscrição os seguintes
documentos: a) Cópia do diploma de graduação e/ou cursos de pósgraduação ou documentos equivalentes expedidos por uma instituição
de ensino de nível superior (reconhecida pelo MEC); b) Curriculum
vitae simplificado (que permita a análise dos critérios apresentados a
seguir para análise do currículo) com comprovação das informações
declaradas; c) Duas fotos 3x4. 9. Do Local de Desenvolvimento das
Atividades 9.1. As atividades serão realizadas predominantemente
nos Centros de Saúde da Família de Sobral ou nos respectivos
territórios, de acordo com a área definida para atuação de cada um dos
profissionais. 9.2. Os profissionais que optarem ou forem alocados,
diante do interesse público, nos Centros de Saúde da Família dos
Distritos, deverão permanecer no horário de 07h às 17h nos
respectivos territórios, sendo para tanto, disponibilizado aos mesmos
transportes -deslocamento. 10. Do Cronograma do Processo Seletivo:

11.3. Para proceder à análise curricular, a Banca Examinadora
deverá dispor de todas as cópias dos documentos referentes às
citações do Curriculum Vitae. 11.4. Serão considerados na
pontuação, apenas os tópicos devidamente comprovados, não
havendo possibilidade de comprovação posterior. 11.5. Da Segunda
Etapa A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório,
consistirá em uma entrevista coletiva, com pontuação máxima de 10
(dez) pontos, sendo considerado eliminado o candidato que não
atingir 6 (seis) pontos. 11.6. A entrevista coletiva será realizada em
grupos de no mínimo 05 e no máximo 10 participantes, onde cada
grupo deverá conter categorias profissionais distintas. 11.7. A
entrevista coletiva terá como tema: “O processo de trabalho na
Estratégia de Saúde da Família”. 11.8. Para pontuar está fase, a banca
avaliadora utilizará os critérios abaixo descritos:
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11.9 A relação contendo os nomes dos candidatos que irão formar os
grupos, bem como, o horário e local onde será realizada a esta etapa,
estará disponível no site da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia (www.esf.org.br), a partir do dia 20 de junho de
2011. 12. Dos Critérios de Desempate No caso de empate entre os
candidato, serão utilizados como forma de desempate os seguintes
critérios em ordem decrescente: a)Idade b)Maior pontuação no
currículo c) Maior pontuação na entrevista coletiva. 13. Da Fase
Recursal Os recursos deverão ser apresentados por escrito e de forma
fundamentada, na secretaria acadêmica da Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia, nos períodos e horários
constantes no cronograma do processo seletivo do item 10 desta
chamada pública, não sendo considerados válidos os recursos
apresentados fora do prazo estabelecido. 14. Do Resultado 14.1. O
resultado do processo seletivo terá como base a soma das pontuações
obtidas na análise do currículo e na entrevista coletiva. 14.2. Os
resultados serão divulgados nos site da Escola de Formação em Saúde
da Família Visconde de Sabóia (www.esf.org.br), de acordo com o
cronograma do processo seletivo constante do item 10 desta chamada
pública. 15. Das Disposições Gerais 15.1. Não haverá vínculo
empregatício para qualquer fim, entre o Facilitador e o Município de
Sobral. 15.2. Os resultados e convocações de todas as etapas do
processo seletivo serão divulgados, exclusivamente, através do site
www.esf.org.br, de acordo com o cronograma do processo seletivo
constante no item 10 desta Chamada Pública, não havendo, em
nenhuma hipótese, comunicação por qualquer outro meio. 15.3. O não
comparecimento do candidato a entrevista, implicará na sua imediata
eliminação. 15.4. O ANEXO I contendo a bibliografia recomendada é
parte integrante da presente Chamada Pública 15.5. Os casos omissos
nesta chamada pública serão decididos pela Comissão responsável
pelo processo seletivo. Sobral,CE, 20 de Maio de 2011. MARIA
SOCORRO DE ARAUJO DIAS - Diretora Geral da EFSFVS
ANEXO 1- BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA - 1) ANDRADE,
L.O.M. de; BARRETO, I.C.de H.C; FONSECA, C.D. da. A Estratégia
Saúde da Família. In: DUNCAN, B.B; SCHMIDT, M.I; GIUGLIANI,
E.R.J. e col. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2004. Seção 2, cap. 7,
pág. 88 - 100. 2) ANDRADE, L.O.M.; BARRETO, I.C.de H.C;
BEZERRA, C.R. Atenção Primária à Saúde e Estratégia Saúde da
Família. In: CAMPOS, S.W.G. e cols: Tratado de Saúde Coletiva, São
Paulo Rio de Janeiro: HUCTTEC e FIOCRUZ, 2007. Cap. 25,
pág.:783 836. 3) PUSTAI, O.P. O Sistema de Saúde no Brasil. In:
DUNCAN, B.B; SCHMIDT, M.I; GIUGLIANI, E.R.J. e col.
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em
evidências. Porto Alegre: Artmed, 2004. Seção II, cap. 5, pág. 69 - 87.
4) Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento da Atenção Básica.- Brasília: Ministério da Saúde,
2009. 160 p: il.- (Série B, Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de
Atenção Básica; n.27). 5) SANARE: Revista Sobralense de Políticas
Públicas , ano V, no. 1, jan/fev/mar, 2004. 6) SANARE: Revista
Sobralense de Políticas Públicas, ano I, vol.1, no. 1, out./nov./dez,
1999. 7) SANARE: Revista Sobralense de Políticas Públicas, ano II,
no. 3, out/nov/dez, 2000. 8) SANARE: Revista Sobralense de Políticas
Obs.: As revistas
Públicas, ano IV, no. 1, jan/fev/mar, 2003.
SANARE estão acessíveis através do site www.esf.org .brpublicacoes/sanare/sanare.php.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ATO Nº 9.990/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, Inciso II da
Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Exonerar, a pedido, o Sr. EMERSON
DE MELO FREITAS, matrícula 16103, do cargo de Provimento
Efetivo de PEB, Classe B, referência 1, lotado na Secretaria da
Educação, deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
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EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 13 de abril de 2011.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal - JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário
da Educação.
ATO Nº 9.992 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no
uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 66, II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo
de aposentadoria por tempo de serviço junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social INSS, da Sra. MARIA DA GLÓRIA GOMES
VACONCELOS PONTE, do cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços
Gerais, matrícula 2048, lotada na Secretaria da Educação, deste
Município, conforme número do benefício (1550544931) concedido
em 01/03/2011 e comunicado a esta Prefeitura em 15/04/2011.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 15 de abril de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JÚLIO CÉSAR
DA COSTA ALEXANDRE - Secretária da Educação.
ATO Nº 10.025 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 66, II da Lei
Orgânica do Município, sob o alicerce no Art. 65 da Lei Nº 038/92,
c/c o Art. da Lei Municipal Nº 116 de 10 de junho de 1997, c/c a Lei
Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de 2005 RESOLVE: Conceder
a Sra. LUIZA HELENA MELO LEITÃO SALES, ocupante do
cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora, DAS-07, a
gratificação por serviços relevantes, representada pela simbologia
DAS-03. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de maio de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal
JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE-Secretário da Educação.

PORTARIAS
PORTARIA 013/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação de
produtividade à docência aos professores do Sistema Municipal
de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do
art. 6º da Lei nº 1022 de 30 de junho de 2010, RESOLVE: Art. 1º
Conceder gratificação de produtividade à docência (R$ 150,00)
código 194, aos professores em efetiva regência de sala de aula,
integrantes do Magistério constante na folha de pagamento da
Secretaria da Educação na forma elencada abaixo discriminada:

Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão
na folha de pagamento do mês de fevereiro/2011, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 08 de fevereiro de 2011. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA 021/2011/EDUCAÇÃO - Modifica gratificação
para transporte aos professores e dá outras providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição
normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000,
CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto
nº 1102 de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: Art. 1º Modificar
gratificação para transporte, a (as) professora(s) integrante(s) do
Magistério e constante(s) na folha de pagamento da Secretaria da
Educação, na forma abaixo discriminada:
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na
folha de pagamento do mês de fevereiro/2011,revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 08 de fevereiro de 2011. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.

PORTARIA 022/2011/EDUCAÇÃO - Concede aos profissionais
em caráter
do Magistério ampliação de carga horária
temporário e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do
Art. 12º da Lei nº 256 de março de 2000, CONSIDERANDO a
regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 268 de 10 de maio
de 2000, RESOLVE: Art. 1º AMPLIAR A CARGA HORÁRIA,
das professoras abaixo discriminadas, integrantes do Magistério
constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação, para
suprirem as carências nas Escolas Municipais de Sobral-CE, de 20
horas para 40 horas semanais de trabalho: 2827 - Margarida
Mesquita Oliveira 8296 - Maria de Jesus da Costa 9413 - Maria de
Fátima Lima Parente 9473 - Maria Djacira Costa cavalcante. Art. 2º
Esta Portaria entra em vigor nesta data, com inclusão na folha de
pagamento do mês de fevereiro/2011, revogadas as disposições em
contrário. Sobral, 08 de fevereiro de 2010. JÚLIO CÉSAR DA
COSTAALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 023/2011/EDUCAÇÃO - Modifica transferência
mensal de recursos para manutenção dos Centros de
ao F u ndo para o
Educação Infanti l consignados
Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência
FUNDECREI, e dá outras
Infantil
da
Educação
DA E D UCAÇÃO DO
providências. O SECRETÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, da Lei nº 856 de 1º de
setembro de 2008, que institui o Fundo para o Desenvolvimento e
Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil FUNDECREI; CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei,
através do Decreto nº 1115 de 28 de janeiro de 2009; RESOLVE:
Art. 1º Autoriza a Secretaria da Gestão, a transferência mensal de
recursos, em conta específica das Unidades Executoras dos Centros
de Referência da Educação Infantil do Município, elencados na
forma abaixo discriminada: ESCOLA - VALOR R$ - CEI Dolores
Lustosa - 4.310,00 - CEI Irmã Anísia Rocha - 3.226,00 - CEI
Jacyra Pimentel - 4.494,00. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 01
de março de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.
PORTARIA 024/2011/EDUCAÇÃO - Modifica transferência
Escolas
das
mensal de recursos para manutenção
Municipais consignados ao Fundo de Autonomia da Escola
FUNDAE, e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa,
da Lei nº 318 de 12 de setembro de 2001, que institui o Fundo de
FUNDAE;
CONSIDERANDO a
Autonomia das Escolas
regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 713 de 09 de maio
de 2005; RESOLVE: Art. 1º Autoriza a Secretaria da Gestão, a
transferência mensal de recursos, em conta específica das Unidades
Executoras das Escolas Municipais, elencadas na forma delineada no
anexo único desta Portaria. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 01
de março de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.

PORTARIA 025/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar gratificação
para deslocamento aos profissionais do magistério com
atividades de suporte pedagógico, direto a docência e dá outras
providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256
de 30 de março de 2000, que concede a gratificação de
deslocamento; CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei,
através do Decreto nº 328 de 24 de agosto de 2001; RESOLVE: Art.
1º Cancelar gratificação para deslocamento, conforme § 1º do Art.
2º, combinado com o Art. 3º do Decreto nº 328 de 24 de agosto de
2001, o(a) profissional do magistério, com atividades de suporte
pedagógico direto a docência, constante na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, elencada na forma abaixo discriminado:
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com exclusão
na folha pagamento do mês de março/2011 revogadas as disposições
em contrário. Sobral, 11 de março de 2011. JÚLIO CÉSAR DA
COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 026/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação para
dá outras providências. O
transporte aos professores e
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no
uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição
normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000,
CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº
1102 de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: Art. 1º Conceder
gratificação para transportes, aos professores integrantes do
Magistério e constantes na folha de pagamento da Secretaria da
Educação, elencados na forma abaixo discriminados: MATRÍCULA
16234 - NOME DO PROFESSOR - José Roberto Dias - VALOR R$ 33,00. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com
inclusão na folha de pagamento do mês de março/2011 revogada as
disposições em contrário. Sobral, 11 de março de 2011. JULIO
CÉSAR DACOSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 027/2011 EDUCAÇÃO - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legal que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder hora/extra aos
servidores desta Secretaria, elencados no anexo único desta Portaria,
referente ao mês de março/2011. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de
março de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário
da Educação.
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partir desta data, com inclusão na folha de pagamento do mês de
março/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de
março de 2010. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA 030/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadores e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, da Lei nº 636 de 10 de
novembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadoras (código 131),
integrantes do Magistério constantes na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, na forma abaixo discriminada:

Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com
inclusão na folha de pagamento do mês de março/2011, revogadas
as disposições em contrário. Sobral, 11 de março de 2010. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.

PORTARIA 028/2011 EDUCAÇÃO - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legal que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º - Conceder hora/extra aos
servidores desta Secretaria, abaixo discriminados, referente ao mês de
março/2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 11 de março de 2011. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA 029/2011/EDUCAÇÃO - Modifica gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadores e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO
a prescrição normativa, da Lei nº 636 de 10 de novembro de 2005,
RESOLVE: Art. 1º - Modificar gratificação de incentivo à docência
aos professores alfabetizadores (código 131), integrantes do
Magistério constantes na folha de pagamento da Secretaria da
Educação, na forma abaixo discriminada: Matrícula - 16249 - Nome
- Joanilce Maria Paiva Silva Ferreira - Valor Anterior R$ - 200,00
- Valor Atual R$ - 400,00. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a

PORTARIA 031/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar gratificação
para transporte aos professores e dá outras providências.O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO
a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de
2000, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do
Decreto nº 1102 de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: Art. 1º
Cancelar gratificação para transportes, do professor integrante
do Magistério e constante na folha de pagamento da Secretaria da
Educação, elencada na forma abaixo discriminada: MATRÍCULA NOME DO PROFESSOR - VALOR R$ - 9467 - José Ribamar
Gomes - 33,00. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta
data, com inclusão na folha de pagamento do mês de março/2011
revogada as disposições em contrário. Sobral, 11 de março de
2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da
Educação.
PORTARIA 032/2011/EDUCAÇÃO - Concede aos
profissionais do Magistério ampliação de carga horária em
caráter temporário
e
dá outras
providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO
a prescrição normativa, do Art. 12º da Lei nº 256 de março de 2000,
CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do
Decreto nº 268 de 10 de maio de 2000, RESOLVE:Art. 1º
AMPLIAR A CARGA HORÁRIA, das professoras abaixo
discriminadas, integrantes do Magistério constantes na folha de
pagamento da Secretaria da Educação, para suprirem as carências
nas Escolas Municipais de Sobral-CE, de 20 horas para 40 horas
semanais de trabalho: 1710 - Caetana Silva Gonçalves 2777 Irene Matos de Sousa. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta
data, com inclusão na folha de pagamento retroativo ao mês de
fevereiro/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11
de março de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA 033/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadores e dá
outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNI-CÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de 1992, c/c o inciso “I”,
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do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de janeiro de 2005,
RESOLVE: Art. 1º Cancelar gratificação de incentivo à docência de
todos os professores alfabetizadores código 0131, integrantes do
Magistério e constantes na folha de pagamento do Ensino
Fundamental da Secretaria da Educação: Art. 2º Esta Portaria entra
em vigor a partir desta data, com exclusão na folha de pagamento do
mês de abril/2010, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 01
de abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.
PORTARIA 034/2011/EDUCAÇÃO - Concede aos profissionais
em caráter
do Magistério ampliação de carga horária
temporário e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do
Art. 12º da Lei nº 256 de março de 2000, CONSIDERANDO a
regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 268 de 10 de maio de
2000, RESOLVE: Art. 1º AMPLIAR A CARGA HORÁRIA, dos
professores abaixo discriminados, integrantes do Magistério
constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação, para
suprirem as carências nas Escolas Municipais de Sobral-CE, de 20
horas para 40 horas semanais de trabalho: 0889 - Roseline Cristina
Damasceno Ponte - 1224 - Ana Maria Rocha Torres - 1436 Liduina Maria Rodrigues Linhares - 1677 - Zilmar Albuquerque
Parente 2101 - Ana Lúcia Costa França - 2107 - Antonia Paiva
Vasconcelos - 2837 - Maria Anunciação Sousa Ponte - 8215 Francinilda Rodrigues Andrade Vasconcelos - 8280 - Maria de
Mesquita Bezerra - 8485 - Maria Aparecida Ximenes Paiva 9421 - Raimunda Célia Linhares Ponte - 9422 - Antonia da
Conceição Brandão - 9445 - Ana Karla Vasconcelos - 15784 Kleiton Arruda Sales - 15804 - Luzinete Chagas Nascimento 15823 - Carolina de Farias Silveira - 15825 - Ciléia Maria do
Nascimento - 15848 - Antonia Regina Paz Gregório - 15866 Paula Missilene Alves Lima. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor
nesta data, com inclusão na folha de pagamento do mês de
abril/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 14 de
abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário
da Educação.
PORTARIA 035/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar dos profissionais
em caráter
do Magistério ampliação de carga horária
temporário e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
janeiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º - CANCELAR AMPLIAÇÃO
DA CARGA HORÁRIA, dos professores abaixo discriminados,
integrantes do Magistério constantes na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, que suprirem as carências nas Escolas
Municipais de Sobral-Ce, de 40 horas para 20 horas semanais de
trabalho: 15818 - Carlos Alberto Frota Cavalcante 16234 - José
Roberto Dias. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com
exclusão na folha de pagamento no mês de abril/2011, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 14 de abril de 2011. JULIO
CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 036/2011 EDUCAÇÃO - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legal que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder hora/extra aos
servidores desta Secretaria, elencados no anexo único desta Portaria,
referente ao mês de abril/2011. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 14
de abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.
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PORTARIA 037/2011 EDUCAÇÃO - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legal que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º - Conceder hora/extra aos
servidores desta Secretaria, abaixo discriminados, referente ao mês
de abril/2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 14 de abril de 2011. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 038/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação para
transporte aos professores e dá outras providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição
normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000,
CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto
nº 328 de 24 de agosto de 2001, RESOLVE: Art. 1º - Conceder
gratificação para transportes, a professora integrante do Magistério
e constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação,
elencada na forma abaixo discriminada: MATRÍCULA - 1608 NOME DO PROFESSOR - Maria Lúcia Ribeiro Menezes VALOR R$ - 44,00. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir
desta data, com inclusão na folha de pagamento do mês de
abril/2011 revogada as disposições em contrário. Sobral, 14 de abril
de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.
PORTARIA 039/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadores e dá
outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, da Lei nº 636 de 10 de
novembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder gratificação de
incentivo à docência aos(as) professore(as) alfabetizadores(as)
código 131, integrantes do Magistério constantes na folha de
pagamento da Secretaria da Educação na forma elencada no anexo
único desta portaria: Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir
desta data, com inclusão na folha de pagamento do mês de
abril/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 14 de
abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.
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PORTARIA 041/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadores e dá
outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, da Lei nº 636 de 10 de
novembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder gratificação de
incentivo à docência aos(as) professore(as) alfabetizadores(as)
código 131, integrantes do Magistério constantes na folha de
pagamento da Secretaria da Educação na forma elencada no anexo
único desta portaria. Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir
desta data, com inclusão na folha de pagamento do mês de
abril/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 19 de
abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.

PORTARIA 040/2011/EDUCAÇÃO -Modifica gratificação de incentivo
à docência aos professores alfabetizadores e dá outras providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso
de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, da
Lei nº 636 de 10 de novembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Modificar
gratificação de incentivo à docência aos professores alfabetizadores
(código 131), integrantes do Magistério constantes na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, na forma discriminada no anexo único desta
Portaria. Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão
na folha de pagamento do mês de abril/2011, revogadas as disposições em
contrário.Sobral, 19 de abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.

PORTARIA 042/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação de
produtividade à docência aos professores do Sistema Municipal
de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do
art. 6º da Lei nº 1022 de 30 de junho de 2010, RESOLVE: Art. 1º
Conceder gratificação de produtividade à docência (R$ 150,00)
código 194, ao professor em efetiva regência de sala de aula,
integrante do Magistério constante na folha de pagamento da
Secretaria da Educação na forma elencada abaixo discriminada.
MATRÍCULA 9415 NOME - Fernando Antonio Araújo. Art. 2º Esta
Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de
pagamento do mês de abril/2011, revogadas as disposições em
contrário. Sobral, 19 de abril de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 043/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação para
transporte a professores e
dá outras
providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no
uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição
normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000,
CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº
328 de 24 de agosto de 2001, RESOLVE: Art. 1º
Conceder
gratificação para transportes, ao professor integrante do Magistério
e constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação,
elencada na forma abaixo discriminada: MATRÍCULA 4672 NOME DO PROFESSOR - Paulo Alves de Oliveira - VALOR R$ 33,00. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com
inclusão na folha pagamento do mês de maio/2011 revogada as
disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2010. JÚLIO CÉSAR
DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 044/2011 EDUCAÇÃO - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legal que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO 30 de Maio de 2011 - Ano XIII - Nº 302
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º - Conceder hora/extra aos
servidores desta Secretaria, abaixo discriminados, referente ao mês de
maio/2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2011. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 045/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar dos profissionais
em caráter
do Magistério ampliação de carga horária
temporário e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
janeiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º - CANCELAR AMPLIAÇÃO
DA CARGA HORÁRIA, das professoras abaixo discriminadas,
integrantes do Magistério constantes na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, que suprirem as carências nas Escolas
Municipais de Sobral-CE, de 40 horas para 20 horas semanais de
trabalho: 0889 - Roseline Cristina Damasceno Ponte - 1677 Zilmar Albuquerque Parente - 8215 - Francinilda Rodrigues
Andrade Vasconcelos - 9445 - Ana Karla Vasconcelos - 15806 Arinede Enaira da Silva de Almeida - 15848 - Antonia Regina Paz
Gregório 15866 - Paula MissileneAlves Lima. Art. 2º Esta Portaria
entra em vigor nesta data, com exclusão na folha de pagamento no
mês de maio/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11
de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA Nº 046/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação
para deslocamento aos profissionais do magistério com
atividades de suporte pedagógico, direto a docência e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO
a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de
2 000, que con ced e a gr a tificação de deslocamento ;
CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº
1102 de 20 de novembro de 2008; RESOLVE: Art. 1º Conceder
gratificação para deslocamento, aos profissionais do magistério,
com atividade de suporte pedagógico direto a docência, constantes na
folha de pagamento da Secretaria da Educação, elencados na forma
abaixo discriminados:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na
folha pagamento do mês de maio/2011, revogadas as disposições em
contrário. Sobral, 11 de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 047/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar gratificação para
deslocamento aos profissionais do magistério com atividades
dá outras
de suporte pedagógico, direto a docência e
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
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DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256
de 30 de março de 2000, que concede a gratificação de
deslocamento; CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei,
através do Decreto nº 328 de 24 de agosto de 2001; RESOLVE: Art.
1º Cancelar gratificação para deslocamento, conforme § 1º do Art.
2º, combinado com o Art. 3º do Decreto nº 328 de 24 de agosto de
2001, o(a) profissional do magistério, com atividades de suporte
pedagógico direto a docência, constante na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, elencada na forma abaixo discriminado:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com exclusão
na folha pagamento do mês de maio/2011 revogadas as disposições
em contrário. Sobral, 11 de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA
COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 048/2011/EDUCAÇÃO - Concede aos profissionais
do Magistério ampliação de carga horária em caráter
temporário e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do
Art. 12º da Lei nº 256 de março de 2000, CONSIDERANDO a
regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 268 de 10 de maio
de 2000, RESOLVE: Art. 1º AMPLIAR A CARGA HORÁRIA, da
professora abaixo discriminada, integrante do Magistério constante
na folha de pagamento da Secretaria da Educação, para suprir as
carências nas Escolas Municipais de Sobral-CE, de 20 horas para 40
horas semanais de trabalho: 2855 - Maria Auxiliadora Cavalcante
Ferreira. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com
inclusão na folha de pagamento retroativo ao mês de maio/2011,
revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2011
JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA 049/2011 EDUCAÇÃO - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder hora/extra aos
servidores desta Secretaria, elencados no anexo único desta Portaria,
referente ao mês de maio/2011. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 11
de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
Secretário da Educação.
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PORTARIA 050/2011/EDUCAÇÃO - Modifica gratificação de incentivo
à docência aos professores alfabetizadores e dá outras providências. O
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de
suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, da Lei
nº 636 de 10 de novembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Modificar
gratificação de incentivo à docência aos professores alfabetizadores (código
131), integrantes do Magistério constantes na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, na forma discriminada no anexo único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão na folha
de pagamento do mês de maio/2011, revogadas as disposições em contrário.
Sobral, 11 de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
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PORTARIA 051/2011/EDUCAÇÃO - Concede gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadores e dá
outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, da Lei nº 636 de 10 de
novembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º Conceder gratificação de
incentivo à docência aos professores alfabetizadoras (código 131),
integrantes do Magistério constantes na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, na forma abaixo discriminada:

Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão
na folha de pagamento do mês de maio/2011, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2010. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 052/2011/EDUCAÇÃO - Cancelar dos profissionais
do Magistério ampliação de carga horária em caráter
temporário e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de
1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de
janeiro de 2005, RESOLVE: Art. 1º CANCELAR AMPLIAÇÃO
DA CARGA HORÁRIA, do professor abaixo discriminado,
integrante do Magistério constante na folha de pagamento da
Secretaria da Educação, que suprir as carências nas Escolas
Municipais de Sobral-CE, de 40 horas para 20 horas semanais de
trabalho: 15780 - Gerardo Vieira Gaspar Neto Art. 2º Esta Portaria
entra em vigor nesta data, com exclusão na folha de pagamento no
mês de maio/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral,
11 de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
PORTARIA Nº 053/2011 - Designa a Comissão Técnica para
Elaboração do Plano Municipal de Educação e dá outras
DA EDUCAÇÃO DO
SECRETÁRIO
providências. O
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere no inciso II do art. 68 da Lei Orgânica do Município de
Sobral, e, CONSIDERANDO o processo constante de busca da
maior qualidade na educação municipal; RESOLVE: Art. 1º Designar a Comissão Técnica para Elaboração do Plano Municipal
de Educação, composta pela seguinte representação: I - Secretaria
da Educação do Município - Coordenadora da Comissão - Maria
da Penha Cardoso - Membros: Julio Cesar da Costa Alexandre Sâmia Cristina Fernandes Linhares-Edna Lúcia de Carvalho
Lima -Jamille Fonteles Rolim Caldas -Iracema Rodrigues
Sampaio de Souza - Maria Neuverina de Albuquerque - Manoel
Ferreira de Souza; II- Conselho Municipal de Educação:
Francisca Agmar Feijão de Carvalho - Amaury Gomes da Silva;
III Instituição de Ensino Superior: Francisco Ulissis Paixão e
Vasconcelos; IV Coordenadoria Regional de Desenvolvimento
da Educação 6ª CREDE: Solange Maria Rodrigues dos Santos;
V Sindicato das Escolas Particulares: Waléria Cunha de
Medeiros. Art. 2º Compete a Comissão: I - coordenar os trabalhos
dos estudos necessários para elaboração do Plano Municipal de
Educação; II articular com as instituições públicas e privadas no
âmbito da educação e sociedade civil; III realizar conferências
escolares e de participação ampla do poder público e sociedade civil.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral, 11 de maio de 2011. JÚLIO
CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2011 - 1ª CONVOCAÇÃO - A Prefeitura
Municipal de Sobral, através da Secretaria da Educação, convoca os
candidatos, abaixo relacionados, aprovados e classificados no
Concurso Público (Edital nº 01/2010 de 28 de outubro de 2010) para
o cargo de Professor do Sistema Municipal de Ensino, a
comparecerem à Secretaria da Educação, 2º andar, Paço Municipal,
sito à Rua Viriato de Medeiros, 1250, no prazo de (03) três dias úteis
após a publicação deste, a fim de tratar assuntos relacionados ao
processo de nomeação e posse.
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Comissão de Coordenador DAS-07, com lotação na Secretaria do
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, deste
Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 25 de Maio de 2011. JOÃO
ALBERTO ADEODATO JÚNIOR Prefeito Em Exercício MARIA
JURACI NEVES DUARTE - Secretária do Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

PORTARIAS

Sobral, 30 de maio de 2011. JÚLIO CÉSAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ATO N° 9.994/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572 de 10 de fevereiro
de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo de
aposentadoria por Tempo de Serviços junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS do (a) Sr.(a). JOSÉ NILO LAUREANO, do
cargo Efetivo de Operário, matrícula 3319, lotado na Secretaria do
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,deste
Município, conforme número do benefício (1480633434) concedido
em 15/01/2009 e comunicado a esta Prefeitura em 29/04/2011. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 29 de Abril de 2011.JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO Prefeito Municipal MARIA JURACI NEVES
DUARTE Secretária do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente.
ATO N° 10.020/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Nomear, a Sra. NARA LUIZA
SILVA MOTA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de
Coordenadora - DAS 07, com lotação na Secretaria do Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 02 de Maio de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO Prefeito Municipal MARIA JURACI NEVES
DUARTE Secretária do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente.
ATO N° 10.030/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Nomear, o Sr. JOSÉ
SOBREIRA NETO, para ocupar o cargo de Provimento em

PORTARIA N°128/2011-SG - A SECRETÁRIA DO
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação
de competência conferida pela alínea “a”, do Art. 1° da Lei
Municipal Nº 572 de 10 de Fevereiro de 2005 e, tendo em vista o que
consta no processo Nº. 0025510 da Procuradoria Geral do
Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei
Municipal Nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, a (o) servidor (a)
CASSIANO DE ALMEIDA MATOS, ocupante do cargo de Fiscal
Superior de Urbanismo - Matrícula 0264, lotado na Secretaria do
Planejamento : e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente deste
Município, a LICENÇA PRÊMIO, 03 , (três) meses, referente ao
período de 22 de junho de 2004 à 22 de junho de 2009, a que faz jus, à
ser gozada no período de 01 de Agosto à 30 de outubro de 2011.
Publique-se, Registre-se Cumpra-se.
PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
09 de Maio de 2011. MARIA JURACI NEVES DUARTE Secretária do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente.
PORTARIA N°139/2011-SG - A SECRETÁRIA DO
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação
de competência conferida pela alínea “a”, do Art. 1° da Lei
Municipal Nº 572 de 10 de Fevereiro de 2005 e, tendo em vista o que
consta no processo Nº. 0850311 da Procuradoria Geral do
Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei
Municipal Nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, a (o) servidor (a)
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVEIRA FILHO, ocupante do cargo de
Operário - Matrícula 3883, lotado na Secretaria do Planejamento : e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente deste Município, a
LICENÇA PRÊMIO, 03 , (três) meses, referente ao período de 19 de
abril de 1983 à 19 de abril de 1988, a que faz jus, à ser gozada no
período de 01 de Junho à 01 de setembro de 2011. Publique-se,
Registre-se Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 17 de Maio de 2011.
MARIA JURACI NEVES DUARTE - Secretária do Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
PORTARIA N°168/2011-SG - A SECRETÁRIA DO
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação
de competência conferida pela alínea “a”, do Art. 1° da Lei
Municipal Nº 572 de 10 de Fevereiro de 2005 e, tendo em vista o que
consta no processo Nº. 1004411 da Procuradoria Geral do
Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei
Municipal Nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, a (o) servidor (a)
WILSON DE CASTRO, ocupante do cargo de Operário - Matrícula
3895, lotado na Secretaria do Planejamento : e Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente deste Município, a LICENÇA PRÊMIO,
03 , (três) meses, referente ao período de 15 de outubro de 1995 à 15
de outubro de 2000, a que faz jus, à ser gozada no período de 01 de
Junho à 30 de agosto de 2011. Publique-se, Registre-se Cumpra-se.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 30 de Maio de 2011. MARIA JURACI
NEVES DUARTE - Secretária do Planejamento e Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente.
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P O R T A R I A N ° 1 6 9 / 2 0 11 - S G - A S E C R E T Á R I A D O
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação
de competência conferida pela alínea “a”, do Art. 1° da Lei Municipal
Nº 572 de 10 de Fevereiro de 2005 e, tendo em vista o que consta no
processo Nº. 1002811 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal Nº.
038 de 15 de dezembro de 1992, a (o) servidor (a) GERARDO
PAULO DE VASCONCELOS, ocupante do cargo de Operário Matrícula 3297, lotado na Secretaria do Planejamento : e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente deste Município, a
LICENÇA PRÊMIO, 03 , (três) meses, referente ao período de 15 de
setembro de 1986 à 15 de setembro de 1991, a que faz jus, à ser gozada
no período de 01 de Junho à 30 de agosto de 2011. Publique-se,
Registre-se Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de Maio de 2011.
MARIA JURACI NEVES DUARTE - Secretária do Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMMA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AMMA Torna público q ue co n cedeu a Licença d e Instalação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 017/2011 - AMMA - com vencimento em29/04/2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, referente a
implantação do Sistema de Drenagem de águas pluviais, denominado
de Bacia "B", compreendendo a construção de 941 metros de galerias,
a ser implantada no Bairro Centro, no município de Sobral - CE.
Processo AMMA 1838/2011. Foi determinado o cumprimento da
Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público q u e con ced eu a Licença d e Instal ação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 018/2011 - AMMA - com vencimento em
29/04/2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, referente a
con strução e ampliação da Ave n ida Mini s tro César Cals,
compreendendo os Bairros Cidade José Euclides e Vila União até a
conexão com a rodovia que dá acesso ao distrito de Jordão, no
município de Sobral - CE. Processo AMMA 1840/2011. Foi
determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que conced eu a Licença de Instalação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 019/2011 - AMMA - com vencimento em
29/04/2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, referente a
implantação do Sistema de Drenagem de águas pluviais, denominado
de Bacia "G", compreendendo a construção de 1.094,88 metros de
galerias, a ser implantada nos Bairros Centro, Alto do Cristo, Parque
Silvana, Campo dos Velhos, Junco e Domingos Olímpio, no município
de Sobral - CE. Processo AMMA 1841/2011. Foi determinado o
cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licen ça de Instalação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 020/2011 - AMMA - com vencimento em
05/05/2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, referente a
construção do sistema de abastecimento d' água com extensão total de
4.170 metros na localidade de Maracajá - distrito de Jaibaras, no
município de Sobral - CE. Processo AMMA 1839/2011. Foi
determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público q u e concedeu a Licença de Inst alação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 021/2011 - AMMA - com vencimento em
12/05/2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, referente a
construção de uma quadra poliesportiva na Rua 1° de Janeiro - Bairro
Vila União, no município de Sobral - CE.Processo AMMA 1870/2011.
Foi determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA
Torna público que concedeu a Licença de Instalação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 022/2011 - AMMA - com vencimento em
18/05/2012, a OSCAR RODRIGUES JúNIOR, referente a
construção de um muro de contenção (arrimo), contemplando uma
área de 152,00 M2, localizado à Fazenda Luzanir, na estrada
Sobral/Marrecas - Bairro Várzea Grande, no município de SobralCE. Processo AMMA 1872/2011. Foi determinado o cumprimento
da Legislação Ambiental em vigor.
AUT ARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licença de Instalação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 023/2011 - AMMA - com vencimento em
18/05/2012, a INTA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS
LTDA, referente construção e ampliação de uma unidade destinada a
educação de ensino superior - graduação e pós graduação, com uma
área edificada composta de 03 (três) pavimentos, já existentes, de
4.713,65 M2, e uma outra, a ser edificada, composta de 04 (quatro)
pavimentos, com área de 7.074,68 M2, perfazendo um total de área
construída de 11.788,33 M2, no município de Sobral- CE. Processo
AMMA 1874/2011. Foi determinado o cumprimento da Legislação
Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licença de Instalação
(RENOVAÇÃO) Nº 024/2011 - AMMA - com vencimento em
30/05/2012, a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIVER P ARK,
referente construção de uma edificação multifamiliar, composta de
14 (quatorze) pavimentos, totalizando 42 (quarenta e dois)
apartamentos e com uma área total construída de 4.079,89 M2,
localizada à Av. Gerardo Rangel, Nº 901 ¬Bairro Derby Club, no
município de Sobral- CE. Processo AMMA 1880/2011. Foi
determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA (RETIFICAÇÃO) - Torna público que concedeu a Licença de
Operação (RENOVAÇÃO) n° 029/2011 - AMMA - com vencimento
em 26/04/2012, a SERGIO JOSE MELO NEVES, referente a
extração de substancia mineral areia - numa área de 33,07, no leito do
rio Acaraú, em uma localidade denominada Sitio Siloe - Bairro Dom
Expedito, em Sobral - CE - CE. Processo AMMA 1813/2011. Foi
determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licença de Operação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 030/2011 - AMMA - com vencimento em
05/05/2012, a PEDRO BEZERRA FILHO - ME, referente a uma
unidade de armazenamento, classificação e comercio varejista e
atacadista de compra e venda de materiais recicláveis, papel,
papelão, plástico e sucatas metálicas e não metálicas, destinados a
reciclagem, empresa à Rua Dr. Manoel Marinho, Nº 728- Bairro
Domingos Olimpio, em Sobral- CE.Processo AMMA 1854/2011.
Foi determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licença de Operação Nº 031/2011 AMMA - com vencimento em 11/05/2012, a COMPANHIA
ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, referente a operação de
uma linha de transmissão de 72,5kV denominada Sobral/Caracará Circuito II, com 48 km (quanrenta e oito quilômetros) de ex'tensão,
localizada na estrada Sobral/Caracará, em Sobral- CE. Processo
AMMA 1425/2011. Foi determinado o cumprimento da Legislação
Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licença de Operação
(REGULARIZAÇÃO) Nº 032/2011 - AMMA - com vencimento em
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11/05/2012, a JANDER GADELHA DE SOUSA - ME, referente ao corte
e polimento de chapas de mármore, granito e ardósia, para produção de
azulejos, pisos e outros tipos, bem como o comércio varejista de pedras
para revestimento de uso na construção civil, empresa à Rua Augusto dos
Anjos, Nº 380 - Bairro Alto da Brasília, em Sobral - CE. Processo AMMA
1861/2011. Foi determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em
vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Torna público que concedeu a Licença de Operação (RENOVAÇÃO) Nº
033/2011 - AMMA - com vencimento em 12/05/2012, a MARCELO
PEREIRA - ME, referente à prestação de serviços de lavagem,
lubrificação e polimento em veículos automotores, empresa à Rua
Maestro José Pedro, Nº 351 - Bairro Centro, em Sobral- CE. Processo
AMMA 1862/2011.Foi determinado o cumprimento da Legislação
Ambiental em vigor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA To r n a p ú b l i c o q u e c o n c e d e u a L i c e n ç a d e O p e r a ç ã o
(REGULARIZAÇÃO) Nº 034/2011 - AMMA - com vencimento em
18/05/2012, a FRANCISCO HELDER CARLOS BARBOSA, referente à
prestação de serviços de lanternagem, funilaria e pintura de veículos
automotores, empresa à Rua Paulo Aragão, n° 190 ¬Bairro Centro, em
Foi determinado o
Sobral- CE. Processo AMMA 1753/2011.
cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA To r n a p ú b l i c o q u e c o n c e d e u a L i c e n ç a d e O p e r a ç ã o
(REGULARIZAÇÃO) n" 035/2011 - AMMA - com vencimento em
20/05/2012, a EDEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA, referente à comercio varejista e atacadista de
materiais destinados a construção civil, bem como do seu depósito para
armazenamento e distribuição desses produtos, empresa à BR 222 - KM
220- Lote 18 ¬Distrito Industrial, em Sobral - CE. Processo AMMA
1879/2011. Foi determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em
vigor.

SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
ATO N° 10.022/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, II da Lei
Orgânica do Município sob o alicerce no Art. 65 da Lei Nº 038/92 c/c o
Art. da Lei Municipal N° 116 de 10 de junho de 1997, c/c a Lei Municipal
Nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder a Sra. MARIA
DO CARMO RODRIGUES ARRUDA COELHO - Mat. 9305,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, a
gratificação por serviços relevantes representada pela simbologia DAS03. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCUDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 02 de Maio de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal FRANSCISCO
HERMENEGILDO SOUSA NETO Secretário do Esporte e Juventude.

SECRETARIA DA GESTÃO
ATO N° 10.026/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, II da Lei
Orgânica do Município sob o alicerce no Art. 65 da Lei Nº 038/92 c/c o
Art. da Lei Municipal N° 116 de 10 de junho de 1997, c/c a Lei Municipal
Nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder ao Sr. JOSÉ
MAURÍCIO DE AGUIAR, ocupante do cargo de Provimento em
Comissão de Gerente DAS - 06, a gratificação por serviços relevantes
representada pela simbologia DAS-03. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de Maio de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito
Municipal JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA Secretário da Gestão.
ATO N° 10.031/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, Inciso II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572 de 10 de fevereiro de
2005, RESOLVE: Exonerar a pedido, o Sr. JOSÉ GERARDO AGUIAR
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NOGUEIRA, do cargo de Provimento em Comissão de Diretor
Presidente da IOM, lotado na Secretaria da Gestão, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 25 de Maio de 2011. JOÃO ALBERTO
ADEODATO JÚNIOR Prefeito Em Exercício JOSÉ ANASTÁCIO DE
LIMA Secretário da Gestão.

PORTARIAS
PORTARIA N° 153/2011-SG - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere inciso II da Lei Municipal Nº
110/97, c/c a Lei Municipal Nº 296 de 30 de março de 2001, c/c a Lei
Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Art. 1° Designar a Sra. CRISTIANE MORORO RIBEIRO, Mat. n° 8446,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Fiscal Superior de Tributos,
lotada na Secretaria da Gestão, para responder interinamente pela função
de Coordenadora do Setor de Arrecadação deste Município. No período
de 01 à 30 de Junho de 2011. Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se. Secretaria da Gestão, em 23 de Maio de 2011.
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA Secretário da Gestão.
PORTARIA N° 164/2011-SG - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no uso
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência conferida
pela alínea "a", do Art. 1° da Lei Municipal Nº. 572 de 10 de Fevereiro de
2005 , tendo em vista o que consta no processo Nº. 0995111 da
Procuradoria Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do
Art. 104, da Lei Municipal n°. 038 de 15 de dezembro de 1992, a (o)
servidor (a) TEREZINHA LIMA BEZERRA, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula N° 3858, lotada na Secretaria da
Gestão deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, (três) meses, referente ao
período de 04 de Abril de 1993 à 04 de Abril de 1998, a que faz jus, à ser
gozada no período de 01 de Junho á , 31 de Agosto de 2011. Publique-se,
Registre-se Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 27 de Maio de 2011.
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA Secretário da Gestão.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2011
OBJETO: Contratação Temporária de Assistentes Sociais e Tecnólogos em
Saneamento Ambiental. SECRETARIA: Infraestrutura. INSCRIÇÕES:
06/06/2011 à 08/06/2011. QUANTIDADE DE VAGAS: Assistente Social 03 vagas, Tecnólogo em Saneamento Ambiental - 03 vagas. SALÁRIO
BRUTO: Assistente Social - R$ 2.135,00, Tecnólogo em Saneamento
Ambiental - R$ 2.135,00. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 10
Meses, prorrogável por igual período. REGIME DE CONTRATAÇÃO:
Temporária. Sobral, 26 de maio de 2011. RAIMUNDO IRISMAR DE
AZEVEDO FILHO - Secretário da Infraestrutura.

PORTARIA
PORTARIA Nº 134/2011-SG - O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de
competência conferida pela alínea "d", do Art. 1° da Lei Municipal Nº 091 de
16 de janeiro de 1997 e, tendo em vista o que consta no processo Nº 0954011.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 101, da Lei Municipal Nº 038 de
15 de dezembro de 1992, licença para tratar de assuntos particulares, sem
remuneração, no período de 02(dois) anos, a (o) servidor (a) FRANCISCA
ROMÉRIA CISNE MARQUES, matrícula - 9191, Agente Administrativo,
lotada na Secretaria da Infra-Estrutura deste Município. Publique-se,
Registre-se Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de maio de 2011. RAIMUNDO
IRISMAR DE AZEVEDO FILHO Secretário da Infraestrutura.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
PORTARIA
PORTARIA N° 140/2011-SG - A SECRETÁRIA DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA, no uso de suas atribuições legais,
conforme delegação de competência conferida pela alínea “a”, do
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Art. 1° da Lei Municipal Nº 572 de 10 de Fevereiro de 2005 e, tendo
em vista o que consta no processo Nº. 0419210 da Procuradoria Geral
do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei
Municipal Nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, a (o) servidor (a)
ANTÔNIA CARDOSO PRUDÊNCIO, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais - Matrícula 4232, lotado na Secretaria da
Agricultura e Pecuária deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, 03 ,
(três) meses, referente ao período de 26 de novembro de 1998 à 26 de
novembro de 2002, a que faz jus, a ser gozada no período de 01 de
Junho à 29 de agosto de 2011. Publique-se, Registre-se Cumpra-se.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 18 de Maio de 2011. LUIZA LÚCIA DA SILVA
BARRETO - Secretária da Agricultura e Pecuária.

SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
PORTARIA
PORTARIA N° 020 - 12/05/2011 SCS - DISPÕE SOBRE
O F E RTA D E C U R S O D E A P E R F E I Ç O A M E N T O
PROFISSIONAL.
O SECRETÁRIO DA CIDADANIA E
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe
confere a Lei Municipal n° 572, Art. 3°, Capítulo III, item XIII, de 10
de fevereiro de 2005 e, CONSIDERANDO a necessidade de atender
a quantidade de horas aulas exigidas em cursos de aperfeiçoamento
profissional, como requisito para progressão vertical e horizontal na
carreira de Guarda Municipal, conforme exigência prevista no Art. 29,
§ 3° da Lei Municipal n° 818/2008 e de acordo com o Art. 32 da citada
lei; CONSIDERANDO que o município de Sobral tem apresentado
vulnerabilidade aos desastres naturais no que se refere a inundações e
estiagem, ocasiões em que necessitamos cada vez mais de
profissionais preparados para atuarem na prevenção e imediato
socorro às famílias afetadas, a partir do desenvolvimento de ações
integradas de representantes das demais Secretarias Municipais.
RESOLVE: Art. 1° - Oferecer o Curso para Implantação de Núcleos
Comunitários de Defesa Civil NUDEC, em parceria com o Exercito
Brasileiro, com o foco no aperfeiçoamento para Guardas Municipais,
conforme disposições deste artigo. I Inscrições: nos dias 16 a 18 de
maio de 2011; II Número de Vagas: 40 (quarenta), distribuídas da
seguinte forma: a) aos Guardas Municipais: 38 (trinta e oito) vagas; b)
aos Agentes de Trânsito: 02 (duas) vagas; III Período de realização do
curso: 23 a 26 de maio de 2011; PORTARIA Nº 020 12/05/2011 SCS (CONTINUAÇÃO) IV Horário das aulas: 14h às 18h; V Carga
horária: 16 horas/aula; VI Local de realização: Auditório do Tiro de
Guerra 10.011; VII das vagas destinadas ao efetivo da Guarda Civil
Municipal de Sobral, terá prioridade de participação neste curso o
servidor que necessite de carga horária para fins de progressão na
carreira, sobretudo os integrantes da 5ª turma; VII Será aplicada 01
(uma) avaliação de desempenho, de campo e em grupo. VIII A
certificação de conclusão do Curso para Implantação de Núcleos
Comunitários de Defesa Civil será emitida pelo Exercito Brasileiro.
Art. 2º - O Curso para Implantação de Núcleos Comunitários de
Defesa Civil atenderá a regulamentação prevista na Portaria n°
67/2009 SCS, que dispõe sobre as normas para realização de cursos de
aperfeiçoamento profissional no âmbito da Secretaria da Cidadania e
Segurança. Art. 3° - As inscrições serão realizadas no Setor Pessoal
desta Secretaria, conforme disposições deste artigo. I As inscrições
serão feitas pessoalmente através de ficha de inscrição previamente
padronizada; II o horário das inscrições transcorrerá das 08h às 18h; II
Os Guardas Municipais de 2ª Classe, integrantes da 5ª turma, que não
tiverem interesse em fazer o curso Implantação de NUDEC's, deverão
assinar declaração de desistência junto ao setor pessoal, dentro do
período estabelecido para as inscrições, conforme regulamentação da
Portaria nº 67/2009 SCS. Art.4º - O Curso será realizado sob a
coordenação direta do servidor mais antigo do quadro efetivo da
Guarda Civil Municipal, dentre os inscritos, cabendo a este as
disposições deste artigo. I Preparação prévia da sala de aula com todos
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os equipamentos (audiovisuais) necessários a boa realização do
curso; II Controle de freqüência dos alunos, que deverá ser feito
diariamente;
PORTARIA Nº 020
12/05/2011 - SCS
(CONTINUAÇÃO) III Distribuição do material didático a todos os
participantes; IV Providenciar junto ao setor competente desta
Secretaria o serviço de água e café para os alunos e instrutores do
curso; V Prestar o apoio necessário aos instrutores durante a
realização das atividades; VI Comunicar Formalmente a quem de
direito, qualquer transgressão disciplinar e ou comportamento que
venha a prejudicar o bom andamento das aulas, por parte de qualquer
participante. VII Responsabilizar-se por todo o material desta
secretaria ou àquele que tenha sido solicitado a demais órgãos
utilizados para a realização do curso; VIII Apresentar relatório ao
Secretário da Cidadania e Segurança ao final do curso, com prazo de
até 02 (dois) dias úteis de término dos trabalhos. Parágrafo Único
serão consideradas, para o ingresso no Curso de Implantação de
Núcleo de Defesa Civil, somente as inscrições de servidores do
quadro efetivo da Guarda Civil Municipal de Sobral e Agentes de
Trânsito, que estiverem em pleno exercício de suas funções e a
serviço da Instituição, e àqueles que não fizeram o mesmo curso no
ano de 2008, para o devido preenchimento das 40 (quarenta) vagas.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário. SECRETARIA DA CIDADANIA E
SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, EM 12 DE MAIO
DE 2011. JORGE VASCONCELOS TRINDADE Secretaria da
Cidadania e Segurança.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 02/2011 - SCS O MUNICÍPIO DE
SOBRAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA
CIDADANIA E SEGURANÇA torna público que estarão abertas,
no período de 06 a 10 de junho de 2011, as inscrições para o processo
seletivo que possibilitará o ingresso de adolescentes e jovens adultos
às atividades do projeto PROTEJO Proteção de Jovens em Território
Vulnerável, ação do Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (PRONASCI) do Ministério da Justiça, conforme
disposições estabelecidas neste edital. DAS DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES 1.1. A presente seleção, regida por este edital, será
realizada pelo Município de Sobral, a quem cabe a Coordenação do
projeto Protejo, o qual constitui através do Decreto n° 1282 de 15 de
fevereiro de 2011, do Poder Executivo Municipal, uma comissão de
Seleção composta por representantes de órgãos e/ou instituições
municipais, bem como representante da sociedade civil organizada,
conforme discriminação abaixo, tendo como presidente o
Coordenador local do citado Projeto. 1.1.2. Assistentes Sociais
vinculadas à Secretaria da Saúde e Ação Social do Município; 1.1.3.
Um representante da Secretaria da Cidadania e Segurança; 1.1.4.Um
representante do Conselho Tutelar; 1.1.5.Um representante do
Programa Saúde da Família PSF 1.1.6.Um representante da Vara da
Infância e da Juventude. 1.2. Cabe a Comissão de Seleção de que
trata o subitem 1.1 a identificação e seleção dos jovens que
participarão do Projeto Protejo de Sobral/CE, bem como a orientação
destes durante as inscrições, observadas as condições estabelecidas
neste edital para a inscrição no citado projeto. 1.3. O PROTEJO
Proteção de Jovens em Território Vulnerável, visa promover o acesso
dos (as) jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social
às políticas públicas governamentais. É objetivo maior despertar o
interesse desses (as) jovens e adolescentes para a ampliação de seu
leque de conhecimentos e oportunidades. 1.4. O PROTEJO será
desenvolvido contemplando 03 (três) comunidades do território
PRONASCI em Sobral e abrangerá cursos de qualificações para o
trabalho e atividades de formação cidadã e humana. 1.5. A Carga
horária de atividades está estabelecida em 800 (oitocentas) horas
aulas, distribuídas semanalmente de segunda a sexta-feira, com
exceção da quarta-feira (que não haverá aula), cujas atividades serão
desenvolvidas das 14h00 as 18h00, com intervalo de 20 minutos
diário para a distribuição do lanche aos alunos. 1.6. Os jovens
matriculados receberão, mensalmente, uma bolsa auxílio no valor de
R$ 100,00 (cem reais), durante o período em que permanecerem com
assiduidade no projeto PROTEJO, que terá a vigência de um ano. 2.
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DO NÚMERO DE VAGAS 2.1. O Processo Seletivo, regido por este
Edital, destina-se a identificar e selecionar adolescentes e jovens
adultos com idade de 15 a 24 anos para o preenchimento de 100(cem)
vagas para a participação das atividades do Projeto PROTEJO
(Proteção de Jovens em Território Vulnerável), amparado pela Lei
Federal nº 11.530 de 24 de outubro de 2007, alterada pela Lei 11.707 de
19 de junho de 2008, sendo as vagas destinadas ao público alvo que
resida nas comunidades dos bairros Sinhá Sabóia, Dom Expedito e
Sumaré. 2.2. O processo seletivo só contemplará adolescentes e jovens
de demais territórios de atuação do PRONASCI em Sobral/CE
(Terrenos Novos), se as 100 vagas não forem preenchidas com o
público alvo residente nas comunidades citadas no caput deste artigo.
3. DAS VAGAS, DAS ATRIBUIÇÕES E DA BOLSA DE
FORMAÇÃO 3.1. A quantidade de vagas destinadas ao projeto será
distribuída da seguinte forma:

3.2. As quantidades de vagas estabelecidas acima para cada
comunidade poderá ser desconsiderada caso a quantidade de
adolescentes e jovens em situação mais crítica (vulnerabilidade a
violência) seja maior nos bairros onde o número de vagas for menor,
cabendo a Comissão de Seleção fazer a devida triagem com
observância aos casos mais graves. 3.3. São atribuições dos
adolescentes e jovens adultos do projeto PROTEJO: 3.3.1. A
participação nas atividades do projeto; 3.3.2. Cumprir com a
freqüência mínima estabelecida no subitem 4.1, para fazer jus à bolsa
auxílio. 4. DA CONCESSÃO DA BOLSA AUXÍLIO 4.1. Durante os
12 (doze) meses de desenvolvimento e execução do projeto Protejo em
Sobral/CE, os 100 (cem) jovens selecionados serão cadastrados no
SisProjeto para terem direito ao recebimento de uma bolsa, a título de
auxílio, no valor de R$ 100,00 (cem reais), valor este será repassado
diretamente ao jovem através da Caixa Econômica Federal e para fazer
jus ao benefício, o jovem deve ter uma freqüência mínima nas
atividades desenvolvidas mensalmente. A porcentagem será
progressiva, devendo ser observada a presença do aluno na ficha de
freqüência, observado fielmente os seguintes períodos e percentuais.

4.2. Ao longo da execução do Percurso Social Formativo, os jovens que não
concluíram a Educação Básica serão encaminhados e acompanhados a
fazerem a matrícula em rede de ensino formal. 5. DO PERFIL DO
PÚBLICO ALVO E REQUISITOS PARA ENTRADA NO PROJETO 5.1.
São requisitos para a entrada do adolescente e jovem adulto (sexo
masculino e feminino) no Projeto PROTEJO, em atenção às diretrizes
nacionais do Pronasci, Lei nº 11.530/2007 e suas alterações: a) Jovens que
possuir, na data de inscrição, de 15 a 24 anos; b) Egressos do sistema
prisional; c) Expostos à violência doméstica e/ou urbana; d) Em
cumprimentos com medidas sócio-educativas ou de penas alternativas; e)
Em situação de rua e vítimas da criminalidade; f) For morador(a) das
comunidades dos bairros Sinhá Sabóia, Dom Expedito e Sumaré, territórios
PRONASCI em Sobral; g) Possuir renda familiar de até (dois) salários
mínimos. 6. DAS INSCRIÇÕES 6.1. As inscrições serão realizadas no
período de 06 a 10 de junho de 2011, das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos
locais descritos na tabela do subitem 3.1 deste edital. 6.2. O candidato que
necessitar de atendimento especial deverá informar no momento da
inscrição. 6.3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar ficha de
encaminhamento emitida pelos órgãos envolvidos no processo seletivo
e/ou entidades comunitárias credenciadas. 6.4. São consideradas entidades
credenciadas aquelas que desenvolvem trabalhos sociais, comunitários,
assistenciais, culturais e de promoção da comunidade, nos territórios de
atuação do PRONASCI, por indicação comunitária, com prévia aprovação
da Comissão de Seleção do Projeto. 6.5. Deverá ser preenchida uma Ficha
de Inscrição e Avaliação Socioeconômica cujas informações prestadas são
de inteira responsabilidade do candidato. 6.6. O candidato também
preencherá uma declaração de que possui entre 15 e 24 anos é residente do
território em que realiza a inscrição, possui renda familiar de até 02 (dois)
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salários mínimos, possui disponibilidade para acompanhar e concluir o
processo de formação (Percurso Social Formativo). 6.7. As inscrições
para o processo seletivo e a matrícula no percurso social formativo são
gratuitas. 7. DA SELEÇÃO 7.1. O processo de seleção será composto de
duas etapas. 7.1.1.A PRIMEIRA ETAPA consiste na identificação e
inscrição dos jovens pelos representantes dos órgãos estabelecidos no
subitem 1.1 deste edital. A inscrição também será feita em pontos
determinados, conforme subitem 3.1 deste edital, pelo próprio
adolescente e jovem adulto e caso realizada pelos pais o jovem deve está
presente, cuja inscrição só será efetivada mediante a apresentação da ficha
de encaminhamento e ou declaração de um dos órgãos do subitem 1.1
deste edital. 7.1.2. O jovem deverá ser orientado a preencher todos os
campos da ficha, que são compostos por: Dados pessoais e dados para
análise sócio-econômica. 7.2. A SEGUNDA ETAPA consiste em fazer a
triagem dos inscritos, onde terão prioridade, dentre estes, os candidatos
que: a) Estiverem expostos a um maior grau de vulnerabilidade social; b)
Baixa condição de renda e moradia; c) Menor idade dentro da faixa etária
estabelecida. 7.2.1. Como critério de desempate, acerca de renda e
vulnerabilidade à violência, será considerado o candidato mais jovem
dentro da faixa etária estabelecida. 7.2.2. Durante o processo seletivo, não
havendo a quantidade de jovens com o perfil estabelecido para o ingresso
no PROTEJO das comunidades contempladas, serão selecionadas, para
completar as 100 vagas, jovens residentes nas demais comunidades que
fazem parte do território Pronasci em Sobral, seguindo, criteriosamente, a
seguinte ordem: Bairro Terrenos Novos e em seguida o bairro Padre
Palhano, desde que esses jovens atendam os requisitos expostos no
subitem 5.1 deste edital. 8. DO RESULTADO E DIVULGAÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO 8.1. A lista final com os nomes dos
selecionados, bem como dos suplentes será divulgada no dia 16 de junho
de 2011, nos locais de inscrição de cada território e nos órgãos
responsáveis pela Indicação e Seleção. 8.2. É responsabilidade do
candidato se informar sobre o resultado da seleção para entrada e ou/
suplência no projeto PROTEJO. 9. DO PERCURSO SOCIAL
FORMATIVO 9.1. O Percurso Social Formativo visa, além de afastar os
100 jovens da condição vulnerável (violência, drogas e criminalidade),
diminuir os índices de criminalidade e proporcionar-lhes uma mudança
positiva no seu comportamento, para agirem com passividade e respeito
nos ambientes, grupos e situações com as quais se relacionem. Assim,
serão trabalhadas temáticas que abordarão as seguintes dimensões: a)
Jovem jovem; b) Jovem Família e Amigos; c) Jovem Comunidade; d)
Jovem Sociedade; e) Jovem Mercado de Trabalho. 10. DA
MATRÍCULA NO PSFO 10.1. Após divulgação do resultado final do
processo seletivo, terão início às matrículas no Percurso Social Formativo
do projeto Protejo, as quais serão realizadas nos dias 20 e 21 de junho de
2011. E no dia 22 de junho de 2011, serão realizadas às inscrições dos
candidatos suplentes, na ordem de 30 suplentes. 10.2. A matrícula no
PSFO ocorrerá no mesmo local em que o candidato tiver realizado sua
inscrição e com os mesmos profissionais que os inscreveram para o
processo seletivo, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h. 10.3. Perderá a
vaga no projeto PROTEJO o candidato que não realizar a matrícula no
PSFO nos dias e locais indicados nos subitens 10.1 e 10.2. 11. DA
PROGRAMAÇÃO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 11.1. A carga
horária de 800 horas aula do Percurso Social Formativo está subdividida
em atividades sócio culturais e formativas; informática básica(inclusão
digital); inicialização profissional e atividades complementares. 11.2. Os
100 jovens que participarão do PSFO, serão divididos em três turmas,
duas de 33 e uma de 34 jovens, os quais deverão participar efetivamente
das atividades programadas, cujas aulas serão ministradas no contra turno
das aulas escolares dos adolescentes e jovens, as quais serão realizadas no
período da tarde, das 14h00-18h00, intervalo de 20 minutos para o lanche.
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11.3. Caberá a instituição executara do Percurso Social Formativo,
providenciar junto à rede de ensino local, a transferência de turno do
adolescente e jovem adulto que esteja matriculado no período da tarde, para
que este possa participar das atividades do projeto. 12. DA EVASÃO DE
ALUNOS DO PSFO 12.1. Caso ocorra alguma evasão dentre os adolescentes
e jovens será buscada as razões junto a estes e sua família, para resgatá-lo ao
projeto, sendo que, em último caso, esse jovem poderá ser substituído por
outro, desde que a evasão ocorra em até 60 (sessenta) dias após o início do
Percurso Social Formativo (PSFO), sendo observada criteriosamente a ordem
de classificação dos suplentes. 12.2. A desistência ou o não cumprimento das
condições necessárias para a participação nas atividades da programação do
Percurso Social Formativo implicará no cancelamento da bolsa auxílio,
observadas as disposições do subitem 4.1 deste edital. 13. DA EQUIPE DE
COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO 13.1. Durante os doze
meses de aplicação do percurso social formativo os adolescentes e jovens do
projeto Protejo serão coordenados e acompanhados diariamente por uma
equipe formada por profissionais de diversas áreas, conforme estabelecido na
planilha abaixo, a quem cabe o planejamento, organização, coordenação e
acompanhamento de todas as atividades do Percurso Social Formativo.

CALENDÁRIO DO CURSO 14.1. O início das atividades do Percurso Social
Formativo será informado na data da matrícula para este, bem como o local
onde serão realizadas suas atividades. 15. DA VIGÊNCIA DO PROJETO
PROTEJO 15.1. A vigência do projeto de convênio referente ao PROTEJO
será de 12 (doze) meses, período em que serão desenvolvidas todas as
atividades referentes ao Percurso Social Formativo dos 100 jovens
selecionados, onde deverá ser cumprida a carga horária de 800 horas. 16. DOS
CASOS DE OMISSÃO E DA VIGÊNCIA 16.1. Os casos omissos neste Edital
serão resolvidos pela Coordenação local do PRONASCI e a Pessoa Jurídica
contratada para execução do Percurso Social Formativo. 16.2. Este Edital
entra em vigor na data de sua publicação. Sobral (CE), 13 de maio de 2011.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal JORGE VASCONCELOS TRINDADE Secretário da Cidadania e Segurança.

CONTRATO DE LOCAÇÃO
CONTRATO Nº 2011051801 - que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
SOBRAL e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ACÁCIA SOBRALENSE,
para a prestação de serviços que nele declara. O MUNICÍPIO DE SOBRAL,
Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 07.598.634/0001-37, com sede administrativa localizada
na Rua Viriato de Medeiros, 1250, neste ato representado por seu Secretário da
Cidadania e Segurança, JORGE VASCONCELOS TRINDADE, doravante
denominado CONTRATANTE, e, por outro lado, a ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE ACÁCIA SOBRALENSE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.598.071/0001-87, com endereço na Rua Pedro de Melo Assunção, nº 216,
Campo dos Velhos SobralCE, neste ato representada pela Sra. MARIA
ODETE APOLIANO GOMES, brasileiro, casada, Aposentada, portadora do
CPF nº 366.189.423-49, RG nº 507.433 e NIT nº 10939699114, com endereço
na Rua Cel. Rangel, nº 477, Centro SobralCE, doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Constitui
objeto do presente Contrato a locação de Imóvel situado na Rua Pedro de Melo
Assunção, nº 216, Bairro Campo dos Velhos SobralCE, destinando-se a sua
utilização para implantação do Programa de Proteção a Jovens em Território
de Vulnerabilidade PROTEJO, neste Município. CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO Fundamenta-se o presente Contrato no art. 24,
Inciso X, da Lei nº 8.666/93, no termo justificativo de Dispensa de Licitação nº
6030102/2011, nas condições estabelecidas nas suas cláusulas e na proposta
da Contratada, independentemente de transcrição. CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA O presente Contrato terá o prazo de 12 (doze) meses,
vigorando pelo período de 18.05.2011 à 18.05.2012. CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO O presente Contrato importa
no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), e será pago até o 5º
(quinto) dia útil do mês subseqüente ao do vencimento. CLÁUSULA
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QUINTA DAS OBRIGAÇÕES Comprometendo-se os contratantes à
conjugação de recursos físicos, humanos, técnicos e financeiros, visando à
consecução do objeto deste instrumento, cabendo-lhes especialmente: I
DO CONTRATANTE a) Assegurar o aporte de recursos financeiros,
visando a operacionalização deste Contrato, procedendo adequado e
oportuno repasse dos valores correspondentes; b) Pagar as despesas
referentes ao consumo de água, energia e telefone, conforme o caso, assim
como todos os encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel,
conservação, seguro e outras decorrentes de lei; c) Manter a segurança física
do imóvel, mantendo em boa conservação e manutenção os aparelhos
sanitários, iluminação, pinturas, vidraças, mármores, e demais acessórios
que integrem o imóvel, sob suas custas, incorporando-se ao mesmo as
benfeitorias realizadas; d) Não sublocar o imóvel sem a prévia autorização
da Contratada; e) Providenciar quando da sua devolução os devidos reparos,
pintura, bem como as demais condições do imóvel, tal como foi recebido. II
DA CONTRATADA a) Entregar o imóvel em perfeito estado de
funcionamento para os fins que o Contratante pretenda utilizar, inclusive no
que se refere à Adimplência dos tributos e taxas existentes; b)
Responsabilizar-se pelos débitos existentes em favor da Contratada,
ocorridos em data anterior à locação do imóvel. CLÁUSULA SEXTA DA
INADIMPLÊNCIA E RESCISÃO O não cumprimento do acima
estabelecido por qualquer das partes, a constatação de irregularidade ou
inadimplência na prestação dos serviços, importará na imediata retenção dos
respectivos valores e/ou na rescisão contratual. A qualquer tempo o
Município poderá rescindir o Contrato unilateralmente, em eventual
descumprimento por parte da Contratada, de uma ou mais cláusulas
pactuadas, bem como em defesa do interesse público. CLÁUSULA
SÉTIMA DOS RECURSOS Os recursos necessários para cobrir as
despesas decorrentes deste termo, serão oriundos do orçamento da
Secretaria da Cidadania e Segurança do Município de Sobral sob o nº
04.01.04.122.0113.2031.3390.39.00. CLÁUSULA OITAVA DO FORO O
foro para dirimir as questões oriundas da execução ou da interpretação deste
termo, é o da Comarca de SobralCE, podendo os casos omissos serem
resolvidos de comum acordo pelos contratantes. E, por estarem assim justos
e combinados, assinam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e na
presença de 2 (duas) testemunhas. Sobral(CE), 18 de maio de 2011. JORGE
VASCONCELOS TRINDADE Secretário da Cidadania e Segurança
CONTRATANTE - MARIA ODETE APOLIANO GOMES Associação
Beneficente Acácia Sobralense - CONTRATADA.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria da Gestão, o Sr.
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA. CONTRATADA: EMBRATEC
ECOFROTAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA, representada pelo Sr.
JOSÉ LUIZ GRADASCHI VON HELDEN e pela Sra. JULIANA
SIMIONOVSK. OBJETO: Prestação de serviço de abastecimento de
combustível e manutenção dos veículos automotores da frota própria e
locada da prefeitura municipal de sobral, com a utilização de sistema
informatizado e integrado a gestão da referida frota, utilizando a tecnologia
de cartão eletrônico, com tarja magnética ou com chip. MODALIDADE:
Adesão a Registro de Preços.Nº 64/2010-COMPESA- COMPANHIA
PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO VALOR: 5.000.000,00 (Cinco
milhões de reais): PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. DATA: 05 de
maio de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Cultura e
Turismo, o Sr. ANTONIO CARLOS CAMPELO COSTA.
CONTRATADA: JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS,
representado pelo Sra. JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS .
OBJETO: Serviços de Realização do “III Encontro da Diversidade
Humana” convênio com o Governo do Estado. MODALIDADE: Convite nº
007/2011. VALOR: R$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil reais). PRAZO DE
EXECUÇÃO: 30(trinta) dias. DATA: 25 de abril de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e Ação
Social, o Sr. CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES.

CONTRATADA: TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
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CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA, representado pelo Sr. LUIZ
LINCOLN DE SOUZA NASCIMENTO. OBJETO: Aquisição de
Blusas destinadas a campanhas preventivas e educativas da Secretaria
de Saúde e Ação Social do Município de Sobral. MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 014/2011. VALOR: R$ 42.000,00(Quarenta e dois
mil reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 03 de
maio de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e
Ação Social, o Sr. CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES.
CONTRATADA: R.C. COMÉRCIO MÁQUINAS COPIADORAS
LTDA, representado pelo Sr. RONALDO MOREIRA DA SILVA
JUNIOR. OBJETO: Serviços de Locação de Máquinas Impressoras,
destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do
município de Sobral. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 020/2011.
VALOR: R$ 8.850,00(Oito mil oitocentos e cinquenta reais). PRAZO
DE EXECUÇÃO: 01(um) ano. DATA: 06 de maio de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e
Ação Social, o Sr. CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES.
CONTRATADA: FUJIFILM NDT SISTEMAS MÉDICOS LTDA,
representado pelo Sr. EVALDO MELEGA PIMENTEL. OBJETO:
Aquisição de Material Radiológico destinado a distribuição no Centro
de Especialidades Médicas e Unidade Mista de Saúde do Município de
Sobral. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 022/2011. VALOR:
R$ 13.644,21(Treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e
um centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 01(um) ano. DATA: 03 de
maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Cidadania e Segurança, o Sr. JORGE VASCONCELOS TRINDADE.
CONTRATADA: HOMINE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E
EDUCAÇÃO BÁSICA LTDA, representado pela Sra. LILIAN
RUTTE COELHO GARCIA. OBJETO: Contratação de empresa
instituição de estudos, ensino e pesquisas para capacitação,
sensibilização e formação cidadã de adolescentes e jovens adultos,
com experiência comprovada a desenvolver um currículo de
atividades de formação e informação para 100 (cem) jovens residentes
nos territórios de Paz, objetivando a implantação do projeto Protejo no
município de sobral/CE, que visa atender adolescentes e jovens
adultos com idade de 15 a 24 anos, que estejam inseridos em pelo
menos uma das seguintes situações: egressos dos sistemas prisional,
expostos à violência doméstica e / ou Urbana, em cumprimento de
medidas sócio-educativas ou de penas alternativas, em situação de rua
e vítimas da criminalidade, residentes em áreas de atuação do Pronasci
e aglomerados urbanos que apresentem altos índices de homicídios e
crimes violentos, estabelecidas para implantação do protejo, onde
deverá ser executado o percurso social formativo (PSFO) de 800 horas
aula. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 027/2011. VALOR: R$
165.000,00(Cento e sessenta e cinco mil reais). PRAZO DE
EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 17 de maio de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário do Esporte
e Juventude, o Sr. FRANCISCO HERMENEGILDO SOUSA NETO.
CONTRATADA: IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA S/A,
representado por seus diretores o Sr. SERGIO MEINHARDT e
MARCIA BAUMHARDT. OBJETO: Serviços Técnicos operacional
a serm prestados na retirada, transporte, atualização eletrônica,
adequação de software, instalação e assistência técnica do placar
Eletrônico de Escore PRO. MODALIDADE: Inexigibilidade nº
7060501/2011. VALOR: R$ 110.000,00(Cento e dez mil reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 06 de maio de
2011.
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EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário do
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a Sra.
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA:
MARCELO LINHARES ARAGÃO. OBJETO: Prorrogar o prazo
por mais 12(doze) meses para os Serviços Técnicos Profissionais na
Área de Assessoria Juridica em Regularização Fundiária de
Habitação Populares do Município de Sobral. MODALIDADE:
Convite nº 1070501/2010. DATA: 19 de maio de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Agricultura e Pecuária, a Sra. LUIZA LÚCIA DA SILVA
BARRETO. CONTRATADA: ANTONIO BARBOSA. OBJETO:
Prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses para os serviços de
locação de 01(um) veículo Tipo Caminhão com Carroceria Fechada,
com capacidade para 4.000Kg, destinado ao transporte de alimentos
para o Programa CDLAF (Compra Direta Local da Agricultura
Familiar) do muncipio de Sobral, com despesas de manutenção,
abastecimento e condutor por conta do contratante. MODALIDADE:
Convite nº 1160402/2010. DATA: 03 de maio de 2011.

EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO
FILHO. CONTRATADA: M.C. PARENTE PREMOLDADOS
LTDA, representada pelo Sr. MARCELO CATUNDA PARENTE
FILHO. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 03 (três) meses para os
serviços de execução de obra de construção de drenagem nas Bacias
B e C, bairro Pe. Palhano e Bacia Contribuinte à área do Colégio da
Rua Presidente Juscelino, bairro Dom José, município de Sobral,
através do Projeto Multisetorial Integrado PMI (Financiamento nº
06.2.139-1 BNDES). MODALIDADE: Tomada de Preços nº
2040801/2010. DATA: 20 de abril de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO
FILHO. CONTRATADA: M.C. PARENTE PREMOLDADOS
LTDA, representada pelo Sr. MARCELO CATUNDA PARENTE
FILHO. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 03 (três) meses para os
serviços de execução de obra de urbanização de Ruas, Avenidas e
Passeios Públicos no município de Sobral (Recursos do Programa de
Cooperação Federativa _ PCF do Governo do Estado).
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 2040801/2010. DATA: 22 de
dezembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO
FILHO. CONTRATADA: NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, representada pelo Sr. SERGIO JOSÉ MELO NEVES.
OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 03 (tres) meses para os
serviços de execução de obras de recuperação de estradas vicinais
nos distritos de Caracará e Taperuaba, município de Sobral
(Convênio com o Governo do Estado). MODALIDADE: Tomada de
Preços nº 2070601/2010. DATA: 29 de setembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO
FILHO. CONTRATADA: LA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, representada pelo Sr.
ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES DE ALMEIDA NETO.
OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses para os
serviços de execução de urbanização do canal do Mucambinho
(Trecho Ponte Ferroviária à Av. Ermírio de Moraes) Lote nº 01, no
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município de Sobral, através do Projeto Multisetorial Integrado PMI
(Financiamento nº 06.2.139.1 BNDES). MODALIDADE: Tomada
de Preços nº 2090601/2010. DATA: 01 de abril de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO.
CONTRATADA: CARNEIRO AZEVEDO LTDA, representada pelo
Sr. JOSÉ RANIERE CUSTODIO PONTES DE AZEVEDO.
OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 05 (cinco) meses para o
Fornecimento de areia de campo e de rio, brita e filler e serviços de
transporte para recomposição asfáltica na Av. Pericentral e em vários
outros logradouros na sede do município de Sobral(Convênio com o
Governo do Estado). MODALIDADE: Pregão Presencial nº
8051001/2009. DATA: 01 de julho de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO.
CONTRATADA: IVAN DE AZEVEDO PONTE-ME, representada
pelo Sr. IVAN DE AZEVEDO PONTE. OBJETO: Prorrogar o prazo
por mais 01 (um) ano para o fornecimento de material elétrico,
destinado a manutenção da iluminação pública do município de
Sobral. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 8131001/2009.
DATA: 05 de novembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO.
CONTRATADA: GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE
LTDA, representada pelo Sr. ANTONIO ALDENOR FEITOSA
MARQUES. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 01 (um) ano para
os serviços de estudos Geofísicos, destinados a Perfuração de Poços
Profundos no município de Sobral. MODALIDADE: Pregão
Presencial nº 8150902/2009. DATA: 30 de setembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO.
CONTRATADA: MOZAIKO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA, representada pelo Sr. ALEX LUCAS ROCHA. OBJETO:
Prorrogar o prazo por mais 01 (um) ano para os serviços de execução
de roço manual nas Estradas que ligam a sede aos distritos do
município de Sobral. MODALIDADE: Pregão Presencial nº
8230301/2010. DATA: 18 de abril de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Habitação e
Saneamento Ambiental, o Sr. OSMANY MENDES PARENTE.
CONTRATADA: SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA, representada
pelo Sr. IGOR LUCETTI SOUSA. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais
60 (sessenta) dias para os Serviços de Ampliação da rede Coletora de
Esgoto nas Ruas Cesarina Barreto e João Duarte de Carvalho, bairro
Campo dos Velhos, no Município de Sobral. MODALIDADE: Convite
nº 1040803/2010. DATA: 27 de dezembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO.
CONTRATADA: M.C. PAREN T E PREMOLDADOS LTD A ,
representada pelo Sr. MARCELO CATUNDA PARENTE FILHO.
OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 03 (três) meses para os serviços de
execução de obra de construção de drenagem nas Bacias B e C, bairro Pe.
Palhano e Bacia Contribuinte à área do Colégio da Rua Presidente
Juscelino, bairro Dom José, município de Sobral, através do Projeto
Multisetorial Integrado PMI (Financiamento nº 06.2.139-1 BNDES).
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 2040801/2010. DATA: 19 de
julho de 2010.
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EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO
FILHO. CONTRATADA: NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, representada pelo Sr. SERGIO JOSÉ MELO NEVES.
OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 03 (tres) meses para os
serviços de execução de obras de recuperação de estradas vicinais
nos distritos de Caracará e Taperuaba, município de Sobral
(Convênio com o Governo do Estado). MODALIDADE: Tomada de
Preços nº 2070601/2010. DATA: 28 de dezembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Habitação e Saneamento Ambiental, o Sr. OSMANY MENDES
PARENTE. CONTRATADA: M.C. PARENTE PREMOLDADOS
LTDA, representada pelo Sr. MARCELO CATUNDA PARENTE
FILHO. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses para os
Serviços de reconstrução de 75(setenta e cinco) unidades
habitacionais tipo A nos distritos de Jaibaras (29 unid) e Bonfim (46
unid) Lote 01 no município de Sobral (Convênio nº 210/2009
Governo do Estado). MODALIDADE: Concorrência Pública nº
3110101/2010. DATA: 18 de fevereiro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO
FILHO. CONTRATADA: CARNEIRO AZEVEDO LTDA,
representada pelo Sr. JOSÉ RANIERE CUSTODIO PONTES DE
AZEVEDO. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 05 (cinco) meses
para o Fornecimento de areia de campo e de rio, brita e filler e
serviços de transporte para recomposição asfáltica na Av. Pericentral
e em vários outros logradouros na sede do município de
Sobral(Convênio com o Governo do Estado). MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 8051001/2009. DATA: 26 de novembro de
2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Habitação e Saneamento Ambiental, o Sr. OSMANY MENDES
PARENTE. CONTRATADA: SÃO JORGE CONSTRUÇÕES
LTDA, representada pelo Sr. IGOR LUCETTI SOUSA. OBJETO:
Prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias para os Serviços de
Ampliação da rede Coletora de Esgoto nas Ruas Cesarina Barreto e
João Duarte de Carvalho, bairro Campo dos Velhos, no Município de
Sobral. MODALIDADE: Convite nº 1040803/2010. DATA: 24 de
fevereiro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Habitação e Saneamento Ambiental, o Sr. OSMANY MENDES
PARENTE. CONTRATADA: SÃO JORGE CONSTRUÇÕES
LTDA, representada pelo Sr. BRENO LUCETTI SOUSA. OBJETO:
Prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias para os Serviços de
Ampliação da rede Coletora de Esgoto na Rua Maria Alice Barreto
Lima (Campo do Barcelona), bairro Alto da Brasília no Município de
Sobral. MODALIDADE: Convite nº 1180502/2010. DATA: 26 de
novembro de 2010.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Habitação
e Saneamento Ambiental, o Sr. OSMANY MENDES PARENTE.
CONTRATADA: SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA, representada
pelo Sr. BRENO LUCETTI SOUSA. OBJETO: Prorrogar o prazo por
mais 60 (sessenta) dias para os Serviços de Ampliação da rede Coletora
de Esgoto na Rua Maria Alice Barreto Lima (Campo do Barcelona),
bairro Alto da Brasília no Município de Sobral. MODALIDADE:
Convite nº 1180502/2010. DATA: 24 de janeiro de 2011.
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EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Habitação e Saneamento Ambiental, o Sr. OSMANY MENDES
PARENTE. CONTRATADA: MIG CONSTRUÇÕES LTDA,
representada pelo Sr. FRANCISCO ADALDÉCIO LINHARES
JUNIOR. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 03 (tres) meses para
os Serviços de execução de obra de Construção do Memorial do Vila
recanto II, no Município de Sobral (PT nº 0192802-33).
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 3240601/2009. DATA:
29 de abril de 2011.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 044/2011 Aviso de Licitação Comissão
Permanente de Licitação. Data de Abertura: 14/06/2011, às 9:00h.
OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica especializada em
execução de Serviços de Topografia, com vistas a alimentar os
projetos elaborados pelo município de Sobral. Valor do Edital:
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do
Cidadão, selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254,
Sobral-CE., 30/05/2011. Francisca Jocicleide Sales de Lima
Henderson - Pregoeira.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 039/2011 Aviso de Licitação Comissão
Permanente de Licitação. Data de Abertura: 16/06/2011, às 9:00h.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática destinados a
Secretaria da Saúde do Município de Sobral. Valor do Edital:
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do
Cidadão, selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254,
Sobral-CE., 30/05/2011. A Pregoeira Silvana Maria Paiva
Carneiro.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 040/2011 Aviso de Licitação Comissão
Permanente de Licitação. Data de Abertura: 15/06/2011, às 9:00h.
OBJETO: Confecção de Impressos Gráficos destinados a
distribuição nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Sobral.
Va l o r d o E d i t a l : G r a t u i t o . I N F O R M A Ç Õ E S : S i t e :
www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço:
Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º
andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE., 30/05/2011. A
Pregoeira Francisca Jocicleide Sales de Lima Henderson.
EXT RATO DE LIC ITAÇ ÃO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 028/2011 Aviso de Licitação Comissão
Permanente de Licitação. Data de Abertura: 16/06/2011, às 14:30h.
OBJETO: Aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
ELÉTRICO E MECÂNICO, destinados ao SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto). Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão,
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
30/05/2011. A Pregoeira Francisca Jocicleide Sales de Lima.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 12107022010/2010 1º ADITIVO 04.19.002/2011 CONTRATANTE: Serviço
Autônomo de água e Esgoto de Sobral-CE CNPJ 07.817.778/0001-
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37 OBJETO: “prorrogação por um período de 12 (doze) meses de
serviços especializados na área de segurança do trabalho,
destinados ao SAAE de Sobral - CE” - PESSOA JURÍDICA:
EDILENE LINHARES MOITA DE SOUSA CPF: 758.781.51391 RG 2000031036369 SSP-CE ENDEREÇO: Sobral-CE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, combinado com
o § 1º do mesmo art., da Lei 8.666/93 e demais termos do Processo
1230404/2010 VALOR: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos
reais) VIGÊNCIA: 05/05/2011 a 04/05/2012 DATA: 23/05/2011.
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 81102012020-01
3º ADITIVO 04.01.009/2011
CONTRATANTE: Serviço
Autônomo de água e Esgoto de Sobral-CE
CNPJ
07.817.778/0001-37 OBJETO: “adicional nos quantitativos de
9,22% (nove vírgula vinte e dois por cento) inicialmente
contratados, referente a aquisição de materiais hidráulicos e
mecânicos” - PESSOA JURÍDICA: JOSÉ OSMAR AGUIAR-ME
CNPJ: 00.387.532/0001-23
ENDEREÇO: Sobral-CE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea “b”, e
com o § 1º do mesmo art. da Lei 8.666/93 e demais termos do
Processo 8110201/2010 VALOR: R$ 13.896,09 (treze mil e
oitocentos e noventa e seis reais e nove centavos) VIGÊNCIA:
01/04/2011 a 18/08/2011 DATA: 23/05/2011.
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 0411002/2011
INEXIGIBILIDADE 04.11.002/2011 CONTRATANTE: Serviço
Autônomo de água e Esgoto de Sobral-CE
CNPJ
07.817.778/0001-37 OBJETO: “inscrição do servidor Salustiano
Freire Ferreira Gomes, MAT. 228 para o Curso de Especialização
em Logística Empresarial, no período de 04/2011 a 12/2011, em
Sobral-CE” - PESSOA JURÍDICA: INSTITUTO EXECUTIVO
DE FORMAÇÃO CNPJ: 12.357.434/0001-22ENDEREÇO:
Sobral-CE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VI, do Art 13,
combinado com o Inciso II e §1º do Art 25, da Lei 8.666/93
VALOR: R$ 3.465,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco
reais) VIGÊNCIA: 04/2011 a 12/2012 DATA: 23/05/2011.
.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 328/11, de 24 de maio de 2011
Autoriza o Exmo Sr. Prefeito Municipal de Sobral a se ausentar
do Município de Sobral no Período de 25 de maio de 2011 a 03
de junho de 2011. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SOBRAL. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º - Fica Autorizado
o Chefe do Poder Executivo Municipal - Dr. José Clodoveu de
Arruda Coelho Neto, a ausentar-se do Município, do Estado e do
País, durante o Período de 25 de maio de 2011 a 03 de junho de
2011, podendo ainda, dentro do período reassumir suas funções,
quando de sua conveniência, independente de autorização. Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor após a sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário. PAÇO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL, em 24 de dezembro de 2011. JOÃO
ALBERTO ADEODATO JÚNIOR Presidente.
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DE MERUOCA

CONVOCAÇÃO

A Associação Beneficente e Cultural Comunitária de
Meruoca ABCCM, no uso de suas atribuições legais, convoca
todos para elegerem a nova diretoria, eleição esta que acontecerá
no dia 03 de Junho de 2011 às 17:00 hs na sua sede localizada à
Av. Jonh Sanford, s/n, Centro em Meruoca CE. Meruoca-CE, 24
de maio de 2011. EDER PAULUS MORAES GUERRA
Presidente.
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