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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI N.º 1122 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - Altera o caput
do art. 4º e acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei 237 de 13 de
outubro de 1999. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º O caput do artigo 4º,
da Lei 237, de 13 de outubro de 1999 passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 4º O Fundo Municipal de Apoio a Habitação Popular
- FUMHAB será gerido pelo Conselho Municipal da Habitação
Popular do Município de Sobral COMHAB, responsável pela
implementação de ações na área habitacional, que garantirá os
recursos humanos e estruturais necessários à consecução dos seus
objetivos.” Art. 2º Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 4º, da
Lei 237, de 13 de outubro de 1999, com a com a seguinte redação:
“Art. 4º (...) Parágrafo único. O COMHAB contará como o apoio da
Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente - SPLAM, que garantirá os recursos humanos e
estruturais necessários à consecução dos seus objetivos.” Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 15 de dezembro de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal.
LEI Nº 1123 DE 15 DE DEZEMBRO 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 desafetado o bem imóvel, a seguir discriminado,
situado no Loteamento Terra Nova, na Av. Monsenhor Aloísio
Pinto, pertencente ao Município de Sobral, passando a integrar o
seu patrimônio dominial, correspondendo ao Lote 02, da Quadra
17, com área de 1.114,61m². Art. 2º Fica autorizado o Chefe do
Poder Executivo Municipal a doar, mediante processo licitatório, o
bem imóvel descrito no Art. 1º desta Lei, destinado ao comércio
varejista de carros novos e usados. Art. 3° O eventual
descumprimento do termo exposto 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. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
15 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO - Prefeito Municipal.
LEI Nº 1124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - Dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal. A CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o Para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação
de pessoal por tempo determinado de 06 (seis) meses, prorrogável
por igual período. Art. 2o Considera-se necessidade temporária de
excepcional interesse público: I assistência a situações de
calamidade pública; II combate a surtos endêmicos; III realização
de recenseamentos; IV admissão e substituição de docente do
ensino público municipal, em casos de defasagem e carência
insanável; V execução de serviços, por profissionais de notória
especialização em áreas temáticas de necessidade inadiável e
essencial à municipalidade; VI prestação de serviços públicos
imprescindíveis de comunicação, energia e transporte; VII
execução de obras e serviços essenciais de caráter transitório; VIII
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o exercício de função ou atividade correspondente ao exercício
essencial dos serviços públicos permanentes, em atendimento a
necessidade inarredável, até a criação e o provimento dos cargos e
funções correspondentes. Art. 3o Fica expressamente vedado aos
contratados, o direito à efetividade no serviço público e ao acesso
ao quadro permanente dos servidores deste Município. Art. 4o É
vedado o desvio de atribuições, funções ou encargos de pessoal
contratado, sob pena de nulidade do contrato e de responsabilidades
administrativa, civil e penal da autoridade contratante. Art. 5o O
contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á, sem direito a
indenizações: I pelo término do prazo contratual; II por
conveniência da Administração; III por suprimento da necessidade
que redundou na contratação; IV por iniciativa do contratado. Art.
6o Para fins de atendimento à seguridade social, os eventuais
contratados constituir-se-ão em segurados com a contribuição
pecuniária de acordo com a legislação pertinente. Art. 7º As
despesas decorrentes desta Lei serão promovidas em observância à
prévia dotação orçamentária, autorizada pelo Chefe do Poder
Executivo, conforme previsão contida na Lei Municipal nº 1107, de
09 de novembro de 2011. Art. 8º Esta Lei entra em vigor a partir do
dia 02 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 15 de dezembro de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal.
LEI Nº 1125 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - Autoriza o Poder
Executivo a contratar financiamento junto a União, por meio da
Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a
oferecer garantias e dá outras providências correlatas. A CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: .
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair e garantir
financiamento junto à União, através da Caixa Econômica Federal,
até o valor de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais),
obedecidas as demais prescrições legais à contratação de operações
da espécie. Parágrafo Único. Os recursos resultantes da operação
de crédito autorizada neste artigo são provenientes do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e serão
obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos
Municípios Brasileiros (PNAFM). Art. 2º Para garantia do
principal e encargos do financiamento, fica o Poder Executivo
autorizado a ceder ou transferir à União, em caráter irrevogável e
irretratável, a título pró solvendo, os créditos provenientes das
receitas a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea
“b”, e § 3º, da Constituição Federal. Parágrafo Único. O
procedimento autorizado no “caput” deste artigo somente poderá
ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a Caixa
Econômica Federal autorizada a requerer, em nome da União, a
transferência dos referidos recursos para quitação do débito. Art. 3º
Os recursos provenientes da operação de crédito serão consignados
como receita no Orçamento do Município ou em Créditos
Adicionais. Art. 4º O orçamento do Município consignará,
anualmente, os recursos necessários ao atendimento da
contrapartida financeira do município no Projeto e das despesas
relativas à amortização do principal, juros e demais encargos
decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei. Art. 5º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 15 de dezembro de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal.
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LEI Nº 1126 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - Regulamenta o
Provimento dos Cargos de Agente Comunitário de Saúde de
conformidade com a Emenda Constitucional N.º 51/2006, e dá
outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Os cargos de Agentes
Comunitários de Saúde, denominados por outros diplomas legais
apenas por Agentes de Saúde, existentes na estrutura administrativa
do Município, submetidos ao Regime Jurídico Único dos
Servidores Municipais instituído pela Lei Municipal Nº. 038/92,
observarão os padrões de vencimentos estabelecidos no anexo
Único desta Lei e do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Sobral. Art. 2º O exercício da profissão de Agente
Comunitário de Saúde, nos termos desta Lei, constitui-se em
função pública e dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema
Único de Saúde SUS, em Programas cuja execução seja de
responsabilidade do Município, mediante vínculo direto entre os
referidos Agentes e o órgão ou entidade da administração direta,
autárquica ou fundacional desse Município, constituído para este
fim. Art. 3º- Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício
de atividade de prevenção de doenças e promoção de saúde,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, abrangendo atividades de execução de programas de
saúde desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e
sob supervisão do gestor local do referido sistema. Parágrafo
Único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de
Saúde, na sua área de atuação: I a utilização de instrumentos para
diagnóstico demográfico e sócio-cultural das comunidades de sua
atuação; II a execução de atividades de educação para a saúde
individual e coletiva; III o registro, para fins exclusivos de controle
e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças
e outros agravos à saúde; IV o estímulo à participação da
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de
qualidade de vida; V a realização de visitas domiciliares periódicas
para monitoramento de situações de risco à família; e, VI a
participação em ações que fortalecem elos entre o setor de saúde e
outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida. Art. 4º
O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes
requisitos para o exercício da profissão: I residir na área da
comunidade em que atuar; II
haver concluído, com
aproveitamento, curso de qualificação básica de formação na área
específica de atuação; III haver concluído o Ensino Médio. § 1º A
definição do âmbito geográfico das comunidades, para fins do
disposto no inciso I do caput deste artigo; § 2º Caberá à Secretaria
Municipal de Saúde e Ação Social, mediante as diretrizes gerais
estabelecidas pelo SUS Sistema Único de Saúde, estabelecer o
conteúdo programático do curso de que trata o inciso II do caput
deste artigo, bem promovê-lo por ato próprio ou mediante parceria

ou convênio com órgãos públicos ou instituições congêneres. Art.
5º A admissão de Agentes Comunitários de Saúde deverá ser
precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação, de acordo com
o edital e o disposto nesta Lei, em Lei Federal específica e na
Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo Único.
O processo seletivo referido no caput deste artigo poderá ser
realizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação,
quando julgado pertinente, conforme dispuser, inclusive,
disposições do SUS. Art. 6º A relação de trabalho dos Agentes
Comunitários de Saúde somente será rescindida por ato unilateral
da Administração Pública nas seguintes hipóteses: I prática de falta
grave, conforme art. 149 da Lei Municipal n.º 38/92; II acumulação
ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; III insuficiência
de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem
pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo,
que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos
padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de
emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as
peculiaridades das atividades exercidas. Art.7º A jornada de
trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde é de 40 (quarenta)
horas semanais, com vencimento base e estrutura salarial definidos
no Anexo Único desta Lei. Art. 8º Sendo observada a Lei de
Responsabilidade Fiscal, fica estabelecido no Plano de Cargos e
Salários da categoria de Agentes Comunitários de Saúde, sendo o
piso salarial de R$ 551,05 (quinhentos e cinqüenta e um reais e
cinco centavos), acrescido 20% (vinte por cento) do salário mínimo
vigente no país de insalubridade e mais 30% (trinta por cento) de
produtividade sobre o vencimento base, cujos critérios serão
regulados por Decreto do Poder Executivo, assegurando os
recolhimentos dos encargos sociais e outras vantagens garantidas
de acordo com o regime jurídico estabelecido. Parágrafo único.
Incentivo Adicional ao Programa Agente Comunitário de Saúde e
outros acréscimos na remuneração poderão ser pagos conforme
disposições das normas pertinentes. Art. 9º Aplica-se aos Agentes
Comunitários de Saúde a permissão de acumulação de cargos ou
empregos de que trata o art. 37, XVI, b da Constituição federal,
respeitada a compatibilidade de horários. Art. 10 Os profissionais
que, na data de promulgação da Emenda Constitucional N.º 51, e a
qualquer título, estiveram desempenhando as atividades de Agente
Comunitário de Saúde, nos termos definidos por esta Lei, ficam
dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se
refere o art. 198, § 4º, da Constituição Federal desde que tenham
sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública
efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta
deste Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão
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e autorização da administração direta deste Município. § 1º Para fins
do disposto no caput, considera-se processo de Seleção Pública
aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. §
2º O Prefeito, antes de prover os cargos com candidatos que tenham
sido aprovados no processo seletivo a que se refere o Art. 5º desta
Lei, deverá, mediante Decreto, devidamente justificado, nos termos
do Parágrafo Único do art. 2º da Emenda Constitucional N.º 51, de
14 de fevereiro de 2006, e desta Lei, aproveitar os profissionais que
se encontrem na situação prevista no caput deste artigo. § 3º Os
profissionais de que trata o caput ficam dispensados dos requisitos a
que se referem os incisos II e III, do caput, do art. 4º, sem prejuízo do
disposto no parágrafo 2º, desse mesmo artigo. § 4º Ato do Secretário
Municipal da Saúde e Ação Social instituirá comissão com a
finalidade de atestar a regularidade do processo seletivo para fins da
dispensa prevista no caput. § 5º A comissão a que se refere o
parágrafo anterior será integrada por três representantes da
Secretaria Municipal da Saúde e Ação Social, um dos quais a
presidirá, e por um representante da Procuradoria do Município. Art.
11 Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agente
Comunitário de Saúde, salvo em caráter de emergência e de
excepcional interesse público, bem como na hipótese de combate a
surtos endêmicos, observando o disposto no art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal. Art. 12 Os que na data de publicação desta Lei
exerçam atividades próprias de Agentes Comunitários de Saúde,
vinculados diretamente ao Município ou a entidade da sua
Administração indireta, não investidos em cargo ou emprego
público, não alcançados pelo disposto no art. 11, em decorrência do
efeito da dispensa referida no parágrafo único, do art. 2º, da Emenda
Constitucional N.º 51, de 14 de fevereiro de 2006, poderão
permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a
realização de processo seletivo pelo Município, com vista ao
cumprimento do disposto nesta Lei. Art. 13 As despesas decorrentes
dos provimentos, alteração do vencimento básico e regulamentação
instituídos por esta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias. Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação. Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 15 de dezembro de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1126 DE 15 DE DEZEMBRO DE
2011 - CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO - CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / VENCIMENTO BASE R$ 551,05 (quinhentos e cinqüenta e um reais e cinco centavos.
LEI Nº 1127 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - Autoriza a
realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Ceará e
com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará - ARCE, a celebração de Contrato de Programa
com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará Cagece, e dá outras
providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a celebrar convênio de cooperação com o
Estado do Ceará, em consonância com o art. 241 da Constituição
Federal, o qual definirá a forma da atuação associada nas questões
afetas ao saneamento básico do Município de Sobral, especialmente
dos Distritos de Jaibaras, Aprazível e Taperuaba. Art. 2º Fica o
Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de programa com a
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, nos termos da Lei
Federal nº 11.107, de 06/04/2005, Decreto n.º 6.017/2007 e Lei
Federal n.º 11.445/2007, delegando a prestação de serviços de
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário,
compreendendo a execução de obras de infra-estrutura e atividades
afins Art. 3º Fica o Município de Sobral autorizado a firmar
Convênio com vistas a delegar à Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará ARCE a regulação dos
serviços públicos delegados de abastecimento de água potável e de
esgotamento sanitário. Art. 4º Os recursos necessários à execução
dos serviços de regulação, delegados a Agência Reguladora de
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Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará ARCE mediante o
Convênio de que trata o art. 3º supra, serão advindos de Taxa de
Fiscalização, nos termos das normas legais, regulamentares e
pactuadas incidentes, cujo pagamento é de responsabilidade da
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. Art. 5 A
remuneração dos serviços ora outorgados realizar-se-á através do
pagamento de tarifas pelos usuários à Companhia de Água e Esgoto
do Ceará CAGECE, nos termos das normas legais, regulamentares
e pactuadas incidentes. Art. 6 É vedado à concessionária conceder
isenção de tarifas de seus serviços. Art. 7º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 15 de dezembro de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal.
LEI Nº 1128 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - Dispõe sobre a
abertura de Crédito Adicional ao Orçamento de 2011 e dá outras
providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional ao
orçamento vigente no valor de R$17.792.000,00, na forma de
crédito suplementar, conforme discriminado no Anexo Único desta
Lei. Art. 2º Os recursos para fazer face ao crédito que trata o artigo
anterior decorrem da anulação de R$17.792.000,00 de dotações
orçamentárias discriminadas no Anexo Único desta Lei. Art. 3º Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo reais
efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2011. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 15 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.
OBS: O ANEXO DESTA LEI ENCONTRA-SE DISPONÍVEL
PARA CONSULTA NA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO NO PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR.
LEI Nº 1129 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 - Denomina
oficialmente de Djalma Mendes Façanha a sala de enfermagem do
Posto de Saúde Francisquinha Gomes Parente, no distrito do Jordão.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1º Fica denominada oficialmente de Sala Djalma
Mendes Façanha a sala de enfermagem do Posto de Saúde
Francisquinha Gomes Parente localizado no distrito de Jordão. Art.
2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 26 de dezembro de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal.
DECRETO Nº 1383 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 - Dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar oriundo da Lei
1128 de 15 de dezembro de 2011, na forma que indica. O
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere o Art.66 inciso IV da Lei Orgânica do
Município, e CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 1o da Lei No
1128 de 15 de dezembro de 2011, em conformidade com o art. 43, §
1o, inciso III da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA: Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar ao
orçamento vigente no valor de R$ 17.792.000,00 (Dezessete
Milhões, Setecentos e Noventa e Dois Mil Reais), conforme
discriminado no Anexo Único deste Decreto. Art. 2º Os recursos
para fazer face aos créditos de que trata o artigo anterior decorrem
das anulações de dotações orçamentárias, no valor de R$
17.792.000,00 (Dezessete Milhões, Setecentos e Noventa e Dois
Mil Reais, discriminados no Anexo Único deste Decreto. Art. 3o.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos financeiros a partir de 01 de novembro de 2011. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, 26 de dezembro de 2011.JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JOSÉ
ANASTÁCIO DE LIMA Secretário da Gestão.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2011 - O PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, Senhor JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO e o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, Senhor JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE, no uso das suas atribuições legais, tornam pública a
realização do Concurso Público de Provas e Títulos, a se realizar de
acordo com as normas contidas neste Edital e sob a coordenação
técnico-administrativa da Universidade Estadual Vale do Acaraú
UVA, destinado ao provimento de cargos vagos de Professor do
Sistema Municipal de Ensino e os que vierem a vagar ou forem
criados no prazo de validade do concurso, conforme discriminado
nos anexos integrantes deste Edital. 1. DOS CARGOS 1.1. O
Concurso destina-se ao preenchimento de cargos de professor
existentes no Sistema Público Municipal, sendo explicitado nos
anexos integrantes do edital o quantitativo de cargos, nomenclatura,
habilitação exigida e valor da remuneração. 1.2. O quantitativo de
cargos e valor da remuneração são os constantes do anexo I,
integrante deste edital. 1.3. A nomeação dos concursados habilitados
será feita obedecendo rigorosamente à ordem de classificação geral,
passando, o professor nomeado, a fazer parte do quadro de servidores
do município de Sobral, regido por legislação própria. 2. DOS
REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 2.1. São
condições para concorrer: ser brasileiro nato ou naturalizado; ser
maior de 18 (dezoito) anos; estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar quite com as obrigações militares (se do sexo masculino);
preencher as demais condições legais exigidas para o cargo que
pleiteia, nos termos dos Anexos deste Edital. 3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria da Educação de
Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, nº 1.250 - 2º andar - Sobral-CE, no
período de 23 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas, ficando a realização do concurso a cargo da
Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA. 3.2. Não será aceita
inscrição por correspondência ou condicional. 3.3. As inscrições
serão por modalidade de ensino e área de conhecimento. 3.4. Será
aceita apenas uma inscrição por candidato. 3.5. No ato da inscrição,
o candidato fica ciente de que poderá ser nomeado, seguindo a ordem
de classificação geral, para quaisquer das escolas da sede ou distritos
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ou quaisquer das salas localizadas em prédios das referidas escolas,
conforme constante no Anexo II deste Edital. 4. DOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 4.1. Às pessoas
portadoras de deficiência física é assegurado o direito de inscrição no
presente Concurso Público. 4.1.1. De acordo com os parágrafos 1º e
2º do Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298/99, de 20/12/99, o
candidato portador de deficiência, em razão da necessidade de
igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado
no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação
obtida. Caso a aplicação do percentual resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente. 4.1.2. Às pessoas portadoras de necessidades especiais,
que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no Art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal e Decreto Federal n.º
3.298/99 de 20/12/99, é assegurado o direito de inscrição no presente
Concurso Público, desde que a necessidade especial de que são
portadoras seja compatível com as atribuições objeto do cargo em
provimento. 4.1.3. Consideram-se pessoas portadoras de
necessidades especiais aquelas que se enquadrarem nas categorias
discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99. 4.1.4. No
ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais
deverá declarar, na Ficha de Inscrição, essa condição e a deficiência
da qual é portador, apresentando Laudo Médico atestando a espécie e
o grau, ou nível da deficiência, bem como a provável causa da
deficiência. Este Laudo será retido e ficará anexado à Ficha de
Inscrição. 4.1.5. Caso o candidato não anexe o Laudo Médico, não
será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de
Inscrição. 4.1.6. Será eliminado da lista de portadores de
necessidades especiais o candidato cuja deficiência especificada na
Ficha de Inscrição não se constate. 4.1.7. O candidato portador de
necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar esta
condição, conforme as determinações previstas neste Edital, não
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 4.1.8. Caso
necessite de condições especiais para se submeter às provas e demais
exames previstos neste Edital, o candidato portador de necessidades
especiais deverá solicitá-las por escrito no ato da inscrição,
justificando os motivos de sua solicitação. Os candidatos que não o
fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial
preparada. 4.1.9. Não serão considerados como deficiência os
distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 4.1.10. As pessoas
portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições
previstas no Decreto Federal n.º 3.298/99, particularmente em seu
Art. 40, participarão do processo seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas,
avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação
das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.1.11. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas
a portadores de necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos que não tenham esta condição, com estrita
observância da ordem classificatória. 4.1.12. Os casos omissos neste
Edital, em relação aos portadores de necessidades especiais,
obedecerão ao disposto no Decreto Federal n.º 3.298/99. 5. DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO 5.1. No
ato da inscrição, serão exigidos os seguintes documentos: Ficha de
inscrição devidamente preenchida, sem emendas ou rasuras; 01
(uma) foto 3X4; Cópia de documento de identificação, que por força
de Lei Federal tenha valor de identidade, devidamente autenticada
em Cartório ou pelo funcionário responsável pela inscrição,
mediante apresentação do documento original; Cópia do Certificado
ou Certidão do Curso Superior, exigido para o cargo pretendido,
expedido por Instituição de Ensino Superior Brasileira credenciada
pelo Ministério da Educação ou regularmente revalidado, se obtido
em Instituição Estrangeira, conforme anexo III deste Edital,
devidamente autenticada em Cartório ou pelo funcionário
responsável pela inscrição, mediante apresentação do documento
original; Cópia de comprovante de quitação eleitoral, devidamente
autenticada em Cartório ou pelo funcionário responsável pela
inscrição, mediante apresentação do documento original; Cópia da
Carteira de Reservista ou equivalente (para o sexo masculino),
devidamente autenticada em Cartório ou pelo funcionário responsável
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pela inscrição, mediante apresentação do documento original;
Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$
30,00 (trinta reais), junto à Caixa Econômica Federal, na Conta
Corrente 819-4, Agência 0554-1, Operação 006. Não será aceito
comprovante de recolhimento da taxa feito em caixa eletrônico;
Procuração com firma devidamente reconhecida em cartório,
acompanhada de cópia autenticada de documento de identidade do
procurador, no caso de inscrição por procuração. 6. DO PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO 6.1. O Concurso terá validade pelo
prazo de 02 (dois) anos, a contar da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado por igual período, por ato da autoridade que
tenha determinado sua abertura. Durante o prazo de validade do
Concurso, os cargos que vagarem e os que forem criados poderão ser
preenchidos pelos candidatos aprovados. 7. DO PROCESSO
SELETIVO 7.1. O concurso constará de três fases: a primeira fase é
eliminatória e será composta por prova escrita com 50 (cinquenta)
questões de múltipla escolha e uma redação; a segunda fase,
classificatória, constará de uma prova didática (aula); a terceira fase,
classificatória, será composta da prova de títulos. 7.1.1. A prova
escrita constará de uma redação e de 50 (cinquenta) questões de
múltipla escolha, e versará sobre o programa publicado no Anexo IV
deste Edital. 7.1.2. A prova didática (aula) será feita apenas pelos
candidatos habilitados na primeira fase, em local, horário e data
publicados com a divulgação do resultado da primeira fase,
regulamentada no Anexo V deste Edital. 7.1.3. A prova de títulos,
obedecerá aos critérios do Anexo VI deste Edital. 8. DA PROVA
ESCRITA 8.1. Os candidatos aos cargos de Professor da Educação
Infantil e Professor do Ensino Fundamental Inicial (1º ao 5º ano)
farão uma redação e uma prova objetiva com 50 (cinquenta) questões
de múltipla escolha, sendo 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa,
15 (quinze) questões de Matemática, 05 (cinco) questões de História,
05 (cinco) questões de Geografia e 05 (cinco) questões de Ciências,
conforme conteúdo programático constante no anexo IV deste
Edital. 8.2. Os candidatos ao cargo de Professor do Ensino
Fundamental Final (6º ao 9º ano) farão uma redação e uma prova
objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10
(dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Didática e
30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos da área de opção
do candidato, conforme conteúdo programático constante no anexo
IV deste Edital. 8.3. A prova de REDAÇÃO será uma composição
em prosa de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas,
realizada em torno de tema a ser indicado pela COMISSÃO
EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO e avaliada com relação
aos aspectos de conteúdo, ortografia, pontuação e estruturação
correta das frases. 8.4. Na prova de REDAÇÃO serão considerados
os aspectos: Relacionamento com o tema; Ordenação lógica do
pensamento; Correção e linguagem. 8.5. Será atribuída nota ZERO à
Prova de Redação enquadrada em qualquer das situações abaixo:
Fora do tema; Escrita a lápis; Escrita em versos; Escrita de forma
ilegível; Com identificação do candidato fora do local especificado;
Com menos de 15 (quinze) linhas. 8.6. A aplicação das provas será
dia 11 de março de 2012, das 8 às 12 horas, em local a ser divulgado
no cartão de informação do candidato. 8.6.1. O cronograma
completo do processo do concurso consta no Anexo VII deste Edital.
8.7. O candidato deverá comparecer ao local da prova uma hora antes
do horário previsto para o início da mesma, munido de caneta
esferográfica de tinta azul, cartão de informação e documento oficial
de identidade, não sendo admitido na sala o candidato que se
apresentar após o início da prova. 8.8. Será considerada nula a
resposta marcada no cartão-resposta que contiver indicação de mais
de uma alternativa ou ainda omissão ou rasura. 8.9. Não haverá
segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou
retardamento do candidato na sua exclusão do concurso, seja qual for
o motivo alegado. 8.10. Durante as provas não será permitida
qualquer espécie de consulta, nem uso de máquina calculadora,
telefone celular ou outro aparelho eletrônico. 8.11. Ao terminar a
prova o candidato entregará ao fiscal o caderno de questões,
juntamente com o cartão-resposta e a folha de redação. 9. DA
PROVA DIDÁTICA (AULA) 9.1. A prova didática constará de uma
aula, cujo tema será sorteado com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas, em local, data e horário divulgados juntamente com o
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resultado da Prova Escrita. 9.2. O sorteio se dará por ordem
alfabética dos candidatos aprovados na primeira fase. 9.3. Quando o
candidato não estiver presente ou representado, na hora estabelecida
para o sorteio de seu tema, a Comissão Executiva do Processo
Seletivo CEPS realizará o sorteio e caberá ao candidato informar-se
do tema sorteado, não podendo pleitear adiamento do horário
previsto para o início de sua Prova Didática nem reclamar do tema
sorteado. 9.4. A representação de que trata o parágrafo anterior
deverá ser feita mediante autorização por escrito com firma
reconhecida em cartório. 9.5. Os temas da aula, bem como a escala de
pontuação, constam no Anexo V deste Edital. 9.6. A prova didática
(aula) terá duração de 30 (trinta) minutos, devendo o candidato
apresentar à Banca Examinadora o Plano de Aula, em 3 (três) vias, no
início da mesma. 9.7. Caberá ao candidato providenciar os recursos
didáticos necessários à ilustração de sua aula, não tendo a UVA a
obrigação de disponibilizar qualquer material ou instrumentos
necessários à exposição do candidato. 9.8. Será permitido ao
candidato convidar pessoas para assistirem à ministração de sua aula.
9.9. O público não poderá interromper ou questionar o candidato.
9.10. Não será permitido ao candidato assistir à Prova Didática de
qualquer um dos seus concorrentes, mesmo se convidado por
candidato concorrente, conforme previsto no item 9.8. 10. DOS
TÍTULOS 10.1. A entrega dos títulos, devidamente comprovados,
obedecerá à discriminação do Anexo VI deste Edital. 10.1.1. Não
serão aceitos protocolos de documentos, devendo ser apresentada
fotocópia autenticada em cartório. 10.1.2. Os comprovantes de
conclusão dos cursos deverão ser expedidos por Instituição Oficial
ou Particular devidamente autorizada. 10.1.3. As declarações
comprobatórias de experiência profissional deverão ter firma
reconhecida em cartório. 10.1.4. As cópias de quaisquer outros
documentos comprobatórios de experiência profissional deverão ser
autenticadas em cartório. 10.1.5. É de exclusiva responsabilidade do
candidato a apresentação e comprovação dos títulos, na Secretaria da
Educação do Município de Sobral, no prazo de até 72 (setenta e duas)
horas a contar da divulgação do resultado da 2ª Fase. 11. DO
JULGAMENTO DAS PROVAS 11.1. A prova escrita com 50
(cinquenta) questões de múltipla escolha e uma redação, serão
avaliadas, cada uma, na escala de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos. Para a
transformação em nota os pontos serão divididos por 100 (cem).
11.1.1. A média da 1ª fase obedecerá à seguinte ponderação: Prova
Escrita com Questões de Múltipla Escolha Peso 7 (sete); Redação
Peso 3 (três). 11.1.2. Será considerado habilitado para a segunda
fase o candidato que obtiver média ponderada igual ou superior a 6
(seis). 11.1.3. A prova didática (aula) será avaliada na escala de 0
(zero) a 1000 (mil) pontos. Para a transformação em nota os pontos
serão divididos por 100 (cem). 12. DA CLASSIFICAÇÃO 12.1. A
nota final será composta de uma média ponderada entre as seguintes
notas: Nota 1 Média das notas das duas primeiras fases. Nota 2 Nota
dos títulos, conforme critérios de pontuação do anexo VI integrante
deste Edital. 12.1.1. Para a nota final a média disposta no item
anterior obedecerá à seguinte ponderação: a) Nota 1 Peso 8 b) Nota 2
Peso 2 12.2. Os candidatos serão classificados em ordem geral
decrescente da nota final. 12.2.1. Em caso de empate na classificação
final, serão adotados os seguintes critérios para desempate, na
seguinte ordem: Maior nota na prova escrita 1ª Fase; Maior
pontuação na prova didática (aula) 2ª Fase; Maior tempo no
magistério, comprovado quando da entrega dos títulos; Maior Idade;
Sorteio. 13. DOS RECURSOS 13.1. Do resultado de cada uma das
três fases do concurso cabe recurso, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas da divulgação dos respectivos resultados, à Comissão
Executiva do Processo Seletivo CEPS da Universidade Estadual
Vale do Acaraú, localizada à Av. Dr. Guarany, 317 Bairro Derby,
Campus da CIDAO. 13.2. Do resultado final cabe recurso, dentro de
24 (vinte e quatro) horas, à Comissão Executiva do Processo Seletivo
CEPS da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a contar da data da
publicação no Impresso Oficial do Município. 13.3. Os recursos
interpostos fora do prazo acima previsto não serão conhecidos pela
Comissão Executiva do Processo Seletivo CEPS da Universidade
Estadual Vale do Acaraú. 14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
14.1. O presente concurso tem como embasamento legal as
Legislações Federal, Estadual e Municipal vigentes. 15. DA CARGA
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HORÁRIA 15.1. A carga horária será de 20 (vinte) horas semanais. 16.
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 16.1. O Estágio Probatório é a última
etapa do concurso, onde os ocupantes dos cargos de provimento efetivo
ficam sujeitos ao cumprimento obrigatório do Estágio Probatório de 3
(três) anos entre a posse e a investidura permanente, obedecendo às
normas estabelecidas na Lei 1059 de 25 de maio de 2011, e
regulamentado, através de decretos, expedidos pela Prefeitura
Municipal de Sobral. 17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 17.1. A
habilitação no concurso público, não assegura ao candidato o direito ao
ingresso automático no Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação
do Município de Sobral, mas, apenas, a expectativa de ser nomeado
seguindo rigorosa ordem de classificação geral, ficando a
concretização desse ato, condicionada à existência de vaga, à
observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao
interesse e à conveniência administrativa. 17.2. Será excluído do
concurso, por ato da Secretaria da Educação do Município de Sobral,
aquele que: prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou
inexata; não comprovar as exigências contidas nos anexos integrantes
deste Edital, quando convocado para nomeação, ou deixar de
comprovar, através de perícia médica, a deficiência compatível com o
cargo para o qual se inscreveu. 17.3. Será excluído do concurso, por
ato da Comissão Executiva do Processo Seletivo
CEPS da
Universidade Estadual Vale do Acaraú, o candidato que: for
surpreendido durante a realização das provas em comunicação com
outro candidato, bem como utilizando-se de qualquer espécie de
consulta, máquina calculadora, telefone celular, ou outro aparelho
eletrônico, ou ainda de livros, notas ou impressos não permitidos; não
apresentar documento de identidade, ou quaisquer outros que por força
de Lei Federal tenham força de identidade, no ato da realização da
prova; ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de fiscal,
durante a realização da prova. 17.4. A inscrição do candidato importará
em conhecimento e aceitação das normas estabelecidas neste Edital.
17.5. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de
cargos, bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da
importância paga a título de ressarcimento das despesas com material e
serviços. 17.6. Os casos omissos no que concerne à elaboração,
aplicação e correção das provas serão resolvidos pela Comissão
indicada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. 17.7. O
candidato que tenha vínculo funcional com o Município de cargo
passível de acumulação deverá optar, no ato da nomeação, pelo cargo
para o qual se habilitou no presente concurso, devendo apresentar
Certidão Negativa de Acumulação, expedida pela Secretaria da Gestão
do Município de Sobral. 17.8. O candidato convocado para a posse que
não se apresentar será considerado desistente, perderá o direito de
nomeação e será substituído pelo candidato imediatamente
subsequente na lista de classificação final, do mesmo cargo,
considerando-se a omissão também como desistência. 17.9. Os casos
omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Processo
Seletivo CEPS, nos termos estabelecidos em contrato. 17.10. São
partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: Anexo I Relação
de Vagas e Salário Anexo II Relação das Escolas da Sede e Distritos
Anexo III Qualificação exigida/Descrição dos cargos Anexo IV
Programa das Provas Escritas Anexo V Programa das Provas Didáticas
- Aulas Anexo VI Critérios para Títulos Anexo VII Cronograma Geral
Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes, em Sobral, 28
de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação. ANEXO I INTEGRANTE
DO EDITAL Nº 04/2011 RELAÇÃO DE VAGAS E SALÁRIO Quadro I Vagas:
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Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Inicial, as 140 vagas
serão assim distribuídas: 120 vagas para a Educação Infantil e 20
vagas para o Ensino Fundamental Inicial, sendo que os candidatos
aprovados optarão por uma modalidade ou outra, obedecendo
rigorosamente à ordem de classificação geral. Quadro II Salário:
Qualificação - Licenciatura Plena / Vencimento Base (20h) - R$
693,00. Na vigência do Estágio Probatório, última etapa do
concurso, os professores participarão obrigatoriamente de um
Programa de Formação, obedecendo às normas estabelecidas na Lei
1059 de 25 de maio de 2011 e regulamentado através de decretos
expedidos pela Prefeitura Municipal de Sobral. ANEXO II
INTEGRANTE DO EDITAL Nº 04/2011 RELAÇÃO DAS
ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS - As escolas da sede e
dos distritos podem conter turmas em edifícios anexos.

Descrição Sintética dos Cargos - O professor deverá: Planejar e
ministrar aulas em Cursos Regulares, transmitindo os conteúdos
teórico-práticos pertinentes, utilizando materiais e instalações
apropriadas, para desenvolver a formação dos alunos, sua
capacidade de análise e crítica, as suas aptidões, motivando-os,
ainda, para atuarem nas mais diversas áreas profissionais; Elaborar
planos de aula, selecionando o conteúdo e determinando a
metodologia, com base nos objetivos fixados, para obter melhor
rendimento do ensino; Elaborar e aplicar técnicas de avaliação,
baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da
classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a
eficácia dos métodos adotados; Registrar a matéria ministrada e os
trabalhos efetivados fazendo anotações no diário de classe, para
possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; Colaborar para
o desenvolvimento e a formação integral da criança e do adolescente,
instrumentalizando-os com conhecimento, atitudes, competências e
atividades construtivas; Participar das reuniões de pais, procurando
colocá-los a par da situação escolar de seus filhos, estimulando a
família a colaborar na educação das crianças e adolescentes;
Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico,
cultural e recreativo, facilitando a organização de grêmios e grupos
de estudo, para incentivar o espírito de liderança dos alunos e
concorrer para a socialização dos mesmos; Estudar o programa a ser
desenvolvido, analisando-o detalhadamente, para inteirar-se do
conteúdo e fazer o planejamento do curso; Debater nas reuniões de
planejamento os programas e métodos a serem adotados ou
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reformulados, analisando as situações-problema da classe sob sua
responsabilidade, emitindo opiniões e apresentando soluções
adequadas a cada caso; Ministrar aulas de acordo com as propostas
curriculares da escola; Aplicar exercícios práticos complementares,
induzindo os alunos a expressarem suas idéias através de debates,
questionamentos, redações e outras técnicas similares e a efetivação
de pesquisas para proporcionar-lhes meios de desinibição verbal e
escrita, de desenvolvimento da criatividade e de extensão e utilização
dos conhecimentos adquiridos.
ANEXO IV INTEGRANTE DO EDITAL Nº 04/2011 PROGRAMA DAS PROVAS ESCRITAS - I - PARA OS CARGOS
DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DO
ENSINO FUNDAMENTAL INICIAL (1º AO 5º ANO). LÍNGUA
PORTUGUESA - Fones, fonemas e grafemas; Relações entre fonemas
e grafemas; Vogais e consoantes; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Acentuação
tônica; Estrutura das palavras; Formação de palavras; A fala e a escrita:
diferenças formais e diferenças funcionais; A leitura: teorias
linguísticas sobre leitura, modelos de leitura, fatores que determinam a
leitura. MATEMÁTICA - Operações básicas para a construção do
conceito de número: conservação de grandezas, classificação (classe e
inclusão de classes), construção de seqüências; Sistema de numeração
decimal: operações com números naturais, inteiros e racionais
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação);
Resolução de problemas envolvendo números naturais, inteiros e
fracionários; Divisibilidade: regras de divisibilidade, resolução de
problemas, fatoração; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo
Múltiplo Comum (MMC): processos e resolução de problemas;
Unidades de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo;
Principais figuras geométricas planas: cálculo do perímetro e da área;
Sólidos geométricos (cubos, prismas, cilindros, pirâmides e cones):
identificação e definição de faces, arestas e vértices, cálculo da
superfície e do volume. HISTÓRIA - Causas da expansão comercial
marítima; Processo de colonização do Brasil; Bloqueio continental:
transmigração da família real; Processo de independência:
Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução de 1817;
Confederação do Equador (Ceará) e Independência; Sedição de
Juazeiro; Caldeirão; Oligarquia Acyolina; República: proclamação,
revoluções de 1930 e 1964, redemocratização do Brasil.
GEOGRAFIA - A criança e as relações espaciais; A representação
espacial e o ensino do mapa; As escalas de percepção e análise do
espaço geográfico: o bairro, a cidade, o município, e o estado; A
natureza e a sociedade: paisagens naturais e paisagens culturais; A
paisagem do lugar; A cidade e o campo: o modo de vida urbano e o
modo de vida rural; A crosta terrestre brasileira (formação,
conservação, poluição e erosão do solo); Aspectos básicos da flora e da
fauna brasileira. CIÊNCIAS - Água (composição, ciclo e
importância); Ar (propriedades, poluição e importância); Seres vivos
(características gerais, classificação e reprodução); Ecologia
(conceitos básicos: biosfera, ecossistemas, habitat, nicho ecológico,
população, comunidade e noções de Educação Ambiental). II - PARA
O CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL
FINAL (6º AO 9º ANO) - LÍNGUA PORTUGUESA (para todas as
áreas) - Fonemas/grafemas; Encontros vocálicos; Acentuação gráfica;
Estrutura das palavras; Formação de palavras; Flexão nominal; Flexão
verbal; Frase, oração, período; Termos da oração; Período composto:
coordenação e subordinação. DIDÁTICA (para todas as áreas) Evolução histórica da Didática; Conceito de Didática e suas relações
com a história da Pedagogia: teorias e tendências pedagógicas; A
dimensão técnica, humana e política da Didática; Resignação da
didática nos anos 90: princípios e proposições; O professor como
investigador na ação didática; A relação teoria e prática no processo de
ensino-aprendizagem escolar; O papel da Didática no ensino
fundamental; As diferentes abordagens do planejamento de ensino
escolar; Relações didáticas, currículo e avaliação; A Didática e a
interdisciplinaridade; A Didática e a Pedagogia do Projeto;
Componentes básicos do plano de aula; Concepções da avaliação da
aprendizagem escolar: diagnóstica, emancipatória, processual,
punitiva, classificatória. CONHECI-MENTOS
ESPECÍFICOS:MATEMÁTICA - Operações com números inteiros;
Potenciação; Radiciação; Operações com números racionais;
Potenciação e Radiciação; Equação do 1º grau com uma variável;
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Resoluções de problemas do 1º grau; Inequação do 1º grau com uma
variável; Resoluções de Inequações do 1º grau; Sistemas de Equações
do 1º grau com duas variáveis; Resolução de situação-problema;
Equação do 2º grau; Estudo do discriminante, estudo das raízes,
relações entre coeficientes e raízes, composição da equação
conhecendo as raízes; Lógica; Conjuntos; Noções elementares sobre
funções; Matemática Financeira: porcentagem, proporcionalidade,
juros simples e descontos simples, inflação; Polinômios: grau e raiz de
um polinômio, multiplicação e divisão; Geometria Plana: relações
métricas de um triângulo qualquer, pontos notáveis de um triângulo,
polígonos (diagonais), quadriláteros, áreas de superfícies planas.
GEOGRAFIA - Cartografia - linhas imaginárias, fusos horários,
escalas e tipos de mapas; Aspectos da população mundial (movimentos
populacionais, setores de atividades, população ativa e inativa);
Continentes e oceanos; A globalização; A nova ordem mundial;
Industrialização e urbanização do Brasil; Ecossistemas naturais do
Brasil (relevo, clima e hidrografia); A grandeza do território brasileiro:
localização, limites e divisão política; Aspectos físicos do Nordeste;
Sobral: aspectos geográficos.
ANEXO V INTEGRANTE DO EDITAL Nº 04/2011
PROGRAMA DAS PROVAS DIDÁTICAS AULAS - Temas para
os Cargos de Professor da Educação Infantil e Professor do Ensino
Fundamental Inicial - (1º ao 5º ano) - Autonomia da criança:
significado e importância A brincadeira e o pensamento da criança
Evolução da linguagem escrita O desenvolvimento da leitura Redação
Escolar Desenvolvimento e avaliação, relação escrita e gramática
Literatura infantil e o prazer de ler definições, características e breves
históricos A produção de textos: desenvolvimento e avaliação A
importância da literatura, destinada às crianças, como formadora das
mentes infantis Métodos de alfabetização Ensino de Matemática e da
língua materna nas séries iniciais: relação entre as duas linguagens.
Temas para o Cargo de Professor do 6º ao 9º ano Matemática - 1.
Potenciação - Radiciação 2. Equação do 1º grau com uma variável:
Resolução de problemas do 1º grau 3. Resoluções de inequações do 1º
grau 4. Sistemas de equações do 1º grau com duas variáveis:
Resolução de situação-problema 5. Equação do 2º grau: Estudo do
discriminante, estudo das raízes, relações entre coeficientes e raízes,
composição da equação conhecendo as raízes 6. Lógica e conjuntos 7.
Matemática financeira: Porcentagem, proporcionalidade, juros
simples e descontos simples, inflação 8. Polinômios: Grau e raiz de
polinômio, multiplicação e divisão 9. Geometria plana: Relações
métricas de um triângulo qualquer, pontos notáveis de um triângulo,
polígonos (diagonais), quadriláteros, áreas de superfícies planas 10.
Noções elementares sobre funções. Temas para o Cargo de
Professor do 6º ao 9º ano Geografia - 1. Cartografia 2. Estrutura
geológica e relevo 3. Os movimentos populacionais 4. A globalização
e a formação de blocos econômicos 5. Ascensão e decadência da
União Soviética 6. A nova ordem mundial 7. Brasil: localização,
limites, extensão e divisão política 8. Urbanização brasileira 9. Brasil:
relevo e hidrografia 10. Nordeste: localização, clima, relevo e
hidrografia.
ESCALA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA - Domínio
do conteúdo trabalhado - 3 pontos / Comunicação, fluência verbal,
desinibição, capacidade de exposição do conteúdo - 4 pontos /
Organização do tempo pedagógico - 2 pontos / Coerência entre plano
e aula - 1 ponto.
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GOMES JÚNIOR, em 30 de novembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU
DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JULIO CESAR
DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.

ATO Nº 10.302/2011-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 Nº 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por
motivo de aposentadoria por Idade junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social INSS do (a) Sr.(a). FRANCISCA DE FÁTIMA
ALMEIDA SANTANA, do cargo Efetivo de P.E.B. Classe C Ref. 4,
matrícula 2753, lotada na Secretaria da Educação deste Município,
conforme número do benefício (1569196122) concedido em
15/08/2011 e comunicado a esta Prefeitura em 05/09/2011. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 05 de setembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JULIO CESAR
DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
ATO Nº 10.439/2011-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 Nº 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por
motivo de aposentadoria por Invalidez junto ao Instituto Nacional
de Seguro Social INSS do (a) Sr.(a). VILMA VASCONCELOS
MARTINS, do cargo Efetivo de Merendeira, matrícula 4674, lotada
na Secretaria da Educação deste Município, conforme número do
benefício (5365950964) concedido em 24/07/2009 e comunicado a
esta Prefeitura em 10/11/2011. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de
novembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.
ATO Nº 10.440/2011-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 Nº 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por
motivo de aposentadoria por Invalidez junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social INSS do (a) Sr.(a). MARIA GOMES ROCHA, do
cargo Efetivo de Merendeira, matrícula 2986, lotada na Secretaria da
Educação deste Município, conforme número do benefício
(1576012236) concedido em 01/09/2009 e comunicado a esta
Prefeitura em 30/08/2011. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de novembro de
2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal - JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário
da Educação.
ATO Nº 10.441/2011-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 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 do (a) Sr.(a). MARIA EXCELSA
DE VASCONCELOS PEREIRA, do cargo Efetivo de PEB, Classe
B, Ref. 4, matrícula 2979, lotada na Secretaria da Educação deste
Município, conforme número do benefício (1558701505) concedido
em 27/05/2011 e comunicado a esta Prefeitura em 19/07/2011.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA

ATO Nº 10.442/2011-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 Nº 572 de 10 de fevereiro
de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo de
aposentadoria por Idade junto ao Instituto Nacional de Seguro Social
INSS do (a) Sr.(a). EDSON GALDINO DA SILVA, do cargo Efetivo de
Servente, matrícula 1713, lotado na Secretaria da Educação deste
Município, conforme número do benefício (1573116472) concedido
em 06/10/2011 e comunicado a esta Prefeitura em 23/10/2011. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 30 de novembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JULIO CESAR DA
COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 136/2011- 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, e, CONSIDERANDO a Lei nº 1120 de 12 de
dezembro de 2011; CONSIDERANDO ser a educação meta prioritária
das ações desenvolvidas por esta Gestão; CONSIDERANDO serem os
profissionais do magistério responsáveis diretos pelo desenvolvimento
e melhoria das ações educacionais em nosso município;
CONSIDERANDO o interesse desta Secretaria em estimular os
profissionais do magistério das escolas, a empreender maiores esforços
na melhoria dos resultados dos seus alunos. RESOLVE: Art. 1o
Conceder abono no valor de R$ 2.772,00 (Dois mil setecentos e setenta
e dois reais) aos profissionais do magistério desta Secretaria, elencados
nos anexos I, II, III, IV e V desta Portaria. Art. 2o Esta Portaria entra em
vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Sobral, 15 de dezembro de 2011. JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.
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PORTARIA 137/2011-EDUCAÇÃO - Concede aos professores
readaptados a gratificação de produtividade à docência e dá outras
providências. O SECRETÁRIO
DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a prescrição normativa, § 3º do art. 25 da Lei nº
038 de 15 de dezembro de 1992, RESOLVE: Art. 1o Conceder a
permanência da gratificação de produtividade à docência (R$
150,00) código 194 - de forma fixa, aos professores com readaptação
de função oficializada, na forma abaixo discriminada, integrantes do
Magistério constantes na folha de pagamento da Secretaria da
Educação. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, com
inclusão na folha de pagamento do mês de dezembro/2011,
revogadas as disposições em contrário. Sobral, 15 de dezembro de
2011. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.

]

PORTARIA Nº 138/2011- EDUCAÇÃO - Cria e Indica a Comissão
Especial organizadora do Concurso para Professor e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o processo constante de busca da maior
qualidade na educação municipal; CONSIDERANDO o Edital que
tornará público a abertura de inscrições e normas complementares
com vista ao Concurso de Cargo de Provimento Efetivo de Professor
do Sistema de Ensino do Município de Sobral; RESOLVE: Art. 1º
Fica criada a Comissão Especial organizadora do Concurso para
Cargo de Provimento Efetivo de Professor da Educação Básica Classe B - Referência 1 do Sistema Municipal de Ensino, que será
composta pelos seguintes membros:- Samia Cristina Fernandes
Linhares
Superintendente Escolar; - Maria Neuverina de
Albuquerque Coordenadora de Valorização do Magistério; - Edna
Lucia de Carvalho Lima Coordenadora da Educação Infantil; Dariane do Nascimento Gonçalves Coordenadora de Recursos
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Financeiros. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na presente data,
revogadas as disposições em contrário. Sobral, 27 de dezembro de
2011. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.

SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
ATO Nº 10.443/2011-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 Nº 572 de
10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por
motivo de aposentadoria por Idade junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social
INSS do (a) Sr.(a). MARIA DE JESUS
GUILHERME CAVALCANTE, do cargo Efetivo de Enfermeira,
matrícula 3432, lotada na Secretaria da Saúde e Ação Social deste
Município, conforme número do benefício (1562520285)
concedido em 04/07/2011 e comunicado a esta Prefeitura em
23/10/2011. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de novembro de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal
- CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da
Saúde e Ação Social.
ATO Nº 10.445/2011-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: Nomear, a Sra.
CLERIANE MARIA AGUIAR COUTNHO, para ocupar o cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Municipal de Saúde IV,
com lotação na Secretaria da Saúde e Ação Social, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU
DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS
HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e
Ação Social.
ATO Nº 10.446/2011-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: Nomear, o Sr.
GABRIEL CARLOS DE BRITO, para ocupar o cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Municipal de Saúde VI,
com lotação na Secretaria da Saúde e Ação Social, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU
DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS
HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e
Ação Social.
ATO Nº 10.447/2011-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: Nomear, o Sr.
GEORGE AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, para ocupar o
cargo de Provimento em Comissão de Assistente Municipal de
Saúde VI, com lotação na Secretaria da Saúde e Ação Social, deste
Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal
- CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da
Saúde e Ação Social.
ATO Nº 10.448/2011-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: Nomear, a Sra. LARA
SILVA AGUIAR, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Municipal de Saúde VI, com lotação na Secretaria da
Saúde e Ação Social, deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, 01

23

de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS HILTON
ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e Ação Social.
ATO Nº 10.449/2011-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: Nomear, o Sr. LEOPOLDO
JORGE DE MENEZES, para ocupar o cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Municipal de Saúde VI, com lotação na
Secretaria da Saúde e Ação Social, deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS
HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e Ação
Social.
ATO Nº 10.450/2011-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: Nomear, o Sr. RAFAEL
HESLEY ARAÚJO COSTA, para ocupar o cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Municipal de Saúde IV, com lotação na
Secretaria da Saúde e Ação Social, deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS
HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e Ação
Social.
ATO Nº 10.451/2011-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: Nomear, o Sr. TALLES
SALLES ANGELIM VIANA, para ocupar o cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Municipal de Saúde V, com lotação na
Secretaria da Saúde e Ação Social, deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS
HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e Ação
Social.
ATO Nº 10.452/2011-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: Nomear, o Sr. FÁBIO
PATRÍCIO DE ALMEIDA PONTES, para ocupar o cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Municipal de Saúde V, com
lotação na Secretaria da Saúde e Ação Social, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, 01 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - CARLOS
HILTON ALBUQUERQUE SOARES - Secretário da Saúde e Ação
Social.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE.
CONTRATADA: COHABIL CONSTRUÇÕES HABITACIONAIS E
INDUSTRIAIS LTDA, representada pelo Sr. FRANCISCO
EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE. OBJETO: Contratação
de Empresa Especializada para Construção de 01 Centro de Educação
Infantil no bairro Domingos Olimpio (LOTE 02) Convênio com o
Governo do Estado). MODALIDADE: Concorrência Pública nº
002/2011. VALOR: R$ 889.305,58(Oitocentos e oitenta e nove mil
trezentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos). PRAZO DE
EXECUÇÃO: 180(cento e oitenta) dias. DATA: 12 de dezembro de
2011.
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E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE. CONTRATADA: C.A CONSTRUÇÕES E
FERROVIAS LTDA, representada pelo Sr. JEFFERSON DE
AGUIAR TORRES. OBJETO: Serviços de levantamento
situacional escolar referentes as características dos ambientes das
escolas do município de Sobral. MODALIDADE: Convite nº
052/2011. VALOR: R$ 19.642,00(Dezenove mil seiscentos e
quarenta e dois reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 03(três) meses.
DATA: 02 de dezembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE. CONTRATADA: FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA, representada pela Sra. RAQUEL ROSS
RIBEIRO e pelo Sr. ROGERIO ANTONIOLI. OBJETO:
Aquisição de 08(oito) veículos tipo Pick-up Ford Ranger 3.0 CD
4x4, cabine dupla, zero quilometro, anbo de fabricação e modelo
2011. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 2011005SEPLAG/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2011..
VALOR: R$ 610.400,00(Seiscentos e dez mil e quatrocentos
reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 30(trinta) dias. DATA: 05 de
dezembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE. CONTRATADA: INSTITUTO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
VALE DO ACARAÚ IADE/UVA, representada pelo Sr.
FABIANNO CAVALCANTE DE CARVALHO. OBJETO:
Serviços de elaboração e realização de concurso público para
cargos de professores da Rede Municipal de Sobral.
MODALIDADE: Dispensa nº 6231201/2011. VALOR: R$
65.000,00(Sessenta e cinco mil reais). PRAZO DE EXECUÇÃO:
01(um ano. DATA: 23 de dezembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE
A Z E V E D O F I L H O . C O N T R ATA D A :
CONSOL
CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA representada pelo Sr.
FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE.
OBJETO: Serviços de construção de Pavimentação e Passeio na
Rua Arlindo Vieira de Almeida e na Rua ao lado da Central de
Abastecimento Farmacêutico CAF, bairro do Junco, Sobral.
MODALIDADE: Convite nº 042/2011. VALOR: R$
96.197,20(Noventa e seis mil cento e noventa e sete reais e vinte
centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias. DATA:
02 de dezembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Infraestrutura, o Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE
A Z E V E D O F I L H O . C O N T R ATA D A :
CONSENG
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA representada pelo Sr.
AURIVAL OLIVEIRA DE QUEIROZ. OBJETO: Serviços de
Reaterro de Valas, bairro Centro no município de Sobral.
MODALIDADE: Convite nº 063/2011. VALOR: R$
76.911,72(Setenta e seis mil novecentos e onze reais e setenta e
dois centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.
DATA: 24 de novembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela
Secretária do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, a Sra. MARIA JURACI NEVES DUARTE.
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CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA
representada pelo Sr. FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS
FILHO. OBJETO: Serviços de Construção de uma Praça na
localidade de Estivas, distrito de Aracatiaçu no município de
Sobral. MODALIDADE: Convite nº 079/2011. VALOR: R$
28.728,35(Vinte e oito mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e
cinco centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.
DATA: 19 de dezembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr. CARLOS HILTON
ALBUQUERQUE SOARES. CONTRATADA: PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, representada
pelo Sr. FABIO ALEX COLOMBO. OBJETO: Serviços de Seguro
para Veículo, mediante emissão de apólice destinado a Secretaria
da Saúde e Ação Social do Município de Sobral. MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 098/2011. VALOR: R$ 26.984,00(Vinte e
seis mil novecentos e oitenta e quatro reais). PRAZO DE
EXECUÇÃO: 01(um) ano. DATA: 28 de novembro de 2011.
E X T R ATO D E C O N T R ATO - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo
Secretário da Gestão, o Sr. JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA.
CONTRATADA: SITE SERVIÇOS TECNICOS LTDA
representada pela Sra. RIDÊNIA NOBERTO MAIA. OBJETO:
Serviços de capacitação em elaboração da LOA (Lei Orçamentária
Anual) 2012, e Acompanhamento da elaboração do planejamento
orçamentário do município de Sobral. MODALIDADE: Convite
nº 034/2011. VALOR: R$ 16.050,00(Dezesseis mil e cinqüenta
reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 30(trinta) dias. DATA: 18 de
novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Educação o Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE.
C O N T R AT A D A : C O H A B I L C O N S T R U Ç Õ E S
HABITACIONAIS E INDUSTRIAIS LTDA, representada pelo Sr
FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE.
OBJETO: Execução de obras de Construção de uma Quadra
Poliesportiva coberta na localidade de Bilheira, distrito de
Taperuaba no município de Sobral. MODALIDADE: Tomada de
Preços nº 2031101/2010. VALOR DO ADITIVO: R$ 15.286,02
(Quinze mil duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos). DATA:
05 de dezembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da
Educação o Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE.
C O N T R AT A D A : C O H A B I L C O N S T R U Ç Õ E S
HABITACIONAIS E INDUSTRIAIS LTDA, representada pelo
Sr. FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE.
OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses para a
Execução de obras de Construção de uma Quadra Poliesportiva
coberta na localidade de Bilheira, distrito de Taperuaba no
município de Sobral. MODALIDADE: Tomada de Preços nº
2031101/2010. DATA: 13 de junho de 2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL ERRATA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,
representada pelo Secretário da Gestão, o Sr. JOSÉ ANASTÁCIO
DE LIMA
C O N T R ATA D A : P O N T E S E S O U S A
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, representada pelo
Sr. GLADSTONE RODRIGUES PONTES. OBJETO: Aquisição
de Equipamentos de Informática e Máquinas Fotocopiadoras
Multifuncionais para a Secretaria da Gestão do Município de
Sobral contidos no Plano de Ação do Projeto aprovado do
Programa Nacional de Apoio a Modernização Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros PNAFM, publicado no
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IOM(Impresso Oficial do Município de Sobral) nº 318, folha nº 20
de 23 de dezembro de 2011. MODALIDADE: Pregão Presencial
nº 109/2011(Corrigido). VALOR: R$ 240.899,07(Duzentos e
quarenta mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06(seis) meses. DATA: 16 de
dezembro de 2011.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
013/2011 Aviso de Licitação Comissão Permanente de Licitação.
Data de Abertura: 02/02/2012, às 9h. OBJETO: Alienação de
Imóvel medindo 2.989,53m², localizado na Rua Vereador
Raimundo Nilo Donizete S/N, bairro do Junco, do Loteamento
Parque Boa Esperança II, com a finalidade de implantar um
empreendimento com destinação exclusiva à exploração de
atividade comercial varejista de produtos alimentícios, bebidas e
supermercados no Município de Sobral. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do
Cidadão, selecione o serviço: Licitações em Andamento) e Rua
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro. Fone: (88) 36771157, Sobral-CE., 29/12/2011. A COMISSÃO
Verônica
Mont'Alverne Guimarães (Presidente).

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
075/2011 (N°404711 no www.licitacoes-e.com.br do BB) Aviso
de Licitação Comissão Permanente de Licitação. Data de Inicio
dos Lances: 11/01/2012, às 09:00h. OBJETO: Aquisição de
material permanente destinado a mobília do Planetário da Lua,
destinado a Secretaria da Cultura e Turismo.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., 29/12/2011. Francisca Jocicleide Sales de
Lima Henderson Pregoeira.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
076/2011 (no www.licitacoes-e.com.br do BB N° 404968) Aviso
de Licitação Comissão Permanente de Licitação. Data de
Abertura: 12/01/2012, às 09:30h. OBJETO Aquisição de produtos
químicos utilizados nas análises microbiológicas de água e
efluentes destinados ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto) do Município de Sobral-CE., de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no anexo I deste Edital.
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., 28/12/2011. A
Pregoeira Silvana Maria Paiva Carneiro.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
154/2011 Aviso de Licitação Comissão Permanente de
Licitação. Data de Abertura: 11/01/2012, às 9:00h. OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços
de Remoção de Pacientes, para atender as necessidades da
Secretaria da Saúde e Ação Social da Prefeitura 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., 28/12/2011. A
Pregoeira Silvana Maria Piva Carneiro.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL Edital de Pregão Presencial Nº 159/2011 Aviso de
Licitação -Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura:
12/01/2012, às 09:00h. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para os serviços de locação de 03 (três)
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copiadoras/impressora multifuncional com tecnologia laser, de
alta produção, novas, de primeiro uso e primeira locação, cujo
modelo esteja em linha de produção pelo fabricante, para atender
as necessidades de impressão, cópia e digitalização de
documentos em preto e branco e colorido do IOM (Imprensa
Oficial do Município), 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., 29/12/2011. Francisca Jocicleide Sales de
Lima Henderson Pregoeira.
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMSS

RESOLUÇÃO PC/2010 Nº 001 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 4 de novembro de 2003, os Conselhos
de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua estrutura
administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da Plenária
da 2ª Reunião Extraordinária do CMSS de 19 de fevereiro de
2010; RESOLVE: Artigo1º - APROVAR a prestação de contas
do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos meses setembro a
dezembro de 2009, com base no parecer da Comissão de
Orçamento e Finanças que analisou os processos, extratos
bancários de contas correntes e aplicações e demonstrativo de
receitas e despesas. Artigo 2º - Esta resolução entre em vigor a
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Plenária
do Conselho Municipal de Saúde de Sobral CMSS, Sobral, 19 de
fevereiro de 2010. Benedita Neves de Castro - Presidenta do
CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 002/2010 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 7ª Reunião Extraordinária do CMSS de 20 (vinte) de
julho de 2010; RESOLVE: Artigo1º - APROVAR a prestação de
contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos meses de
janeiro a março de 2010, com base no parecer da Câmara Técnica
de Gestão do Trabalho e Orçamento e Finanças, que analisou os
processos, extratos bancários de contas correntes e aplicações e
demonstrativo de receitas e despesas. Artigo 2º - Esta resolução
entre em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em
contrário. Sobral (CE), 20 de julho de 2010. Francisco Anastácio
Dourado Félix - Presidente do CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 003/2010 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
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Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 8ª Reunião Ordinária do CMSS de 31 (trinta e um) de
agosto de 2010; RESOLVE: Artigo 1º - APROVAR a prestação
de contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos meses de
abril, maio e junho de 2010, com base no parecer da Câmara
Técnica de Gestão do Trabalho e Orçamento e Finanças, que
analisou os processos, extratos bancários de contas correntes e
aplicações e demonstrativo de receitas e despesas. Artigo 2º - Esta
resolução entre em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral (CE), 31 de agosto de 2010.
Francisco Anastácio Dourado Félix - Presidente do CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 004/2010 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 11ª Reunião Ordinária do CMSS de 30 (trinta) de
novembro de 2010; RESOLVE: Artigo1º - APROVAR a
prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos
meses de julho, agosto e setembro de 2010, com base no parecer
da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e Orçamento e
Finanças, que analisou os processos, extratos bancários de contas
correntes e aplicações e demonstrativo de receitas e despesas.
Artigo 2º - Esta resolução entre em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário. Sobral (CE), 30 de
novembro de 2010. Francisco Anastácio Dourado Félix Presidente do CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 01/2011 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 2ª Reunião Ordinária do CMSS de 16 (dezesseis) de
fevereiro de 2011; RESOLVE: Artigo 1º - APROVAR a
prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, com base no
parecer da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e Orçamento e
Finanças, que analisou os processos, extratos bancários de contas
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correntes e aplicações e demonstrativo de receitas e despesas.
Artigo 2º - Esta resolução entre em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário. Sobral (CE), 16 de
fevereiro de 2011. Francisco Anastácio Dourado Félix Presidente do CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 02/2011 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 6ª Reunião Ordinária do CMSS de 28 (vinte e oito) de
junho de 2011; RESOLVE: Artigo1º - APROVAR a prestação de
contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2011, com base no parecer da
Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e Orçamento e Finanças,
que analisou os processos, extratos bancários de contas correntes e
aplicações e demonstrativo de receitas e despesas. Artigo 2º - Esta
resolução entre em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral (CE), 28 de junho de 2011.
Francisco Meykel Amâncio Gomes - Presidente do CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 03/2011 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 8ª Reunião Ordinária do CMSS de 30 (trinta) de agosto
de 2011; RESOLVE: Artigo 1º - APROVAR a prestação de
contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos meses de abril,
maio e junho de 2011, com base no parecer da Câmara Técnica de
Gestão do Trabalho e Orçamento e Finanças, que analisou os
processos, extratos bancários de contas correntes e aplicações e
demonstrativo de receitas e despesas. Artigo 2º - Esta resolução
entre em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em
contrário. Sobral (CE), 30 de agosto de 2011. Francisco Meykel
Amâncio Gomes - Presidente do CMSS.
RESOLUÇÃO PC - Nº 04/2011 - O Conselho Municipal de
Saúde de Sobral, no uso de suas competências e atribuições
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Lei
Estadual nº 12.878/98, pela Lei Municipal nº 052/93, alterada pela
Lei Municipal nº 326/01, e pelo seu Regimento Interno; e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde de
Sobral CMSS é o órgão colegiado, de caráter permanente,
deliberativo, normativo e controlador das políticas, estratégias e
execuções das ações e serviços do Sistema Único de Saúde SUS,
no âmbito do Município de Sobral, e integrantes da Secretaria de
Saúde e Ação Social; CONSIDERANDO que, de acordo com a
Resolução CNS N° 333, de 04 de novembro de 2003, os
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Conselhos de Saúde definem, por deliberação de seu plenário, sua
estrutura administrativa, e CONSIDERANDO as deliberações da
Plenária da 11ª Reunião Ordinária do CMSS de 29 (vinte e nove)
de novembro de 2011; RESOLVE: Artigo 1º - APROVAR a
prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, relativas aos
meses de julho, agosto e setembro de 2011, com base no parecer da
Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e Orçamento e Finanças,
que analisou os processos, extratos bancários de contas correntes e
aplicações e demonstrativo de receitas e despesas. Artigo 2º - Esta
resolução entre em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. Sobral (CE), 29 de novembro de 2011.
Francisco Meykel Amâncio Gomes - Presidente do CMSS.
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença Prévia nº
024/2011 AMMA com vencimento em 10/11/2012, a
CONSTRUTORA MAE RAINHA LTDA, referente ao Projeto
Loteamento Morada do Planalto II, numa área de 36,96 (trinta e
seis hectares e noventa e seis ares), com 506 lotes, distribuídos
em 11 (onze) quadras, 07 (sete) áreas verdes e 01 (uma) área
institucional, localizado na Fazenda Pé de Serra, estrada
Sobral/Meruoca, Bairro Renato Parente, no município de
Sobral CE. Processo AMMA 1697/2010. Foi determinado o
cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença Prévia nº
025/2011 AMMA com vencimento em 11/11/2012, a CARLOS
DIONES VASCONCELOS SILVA, referente ao Projeto para
construção de uma edificação destinada ao setor de
entretenimento e gastronomia, a ser implantado à Av. Dom José,
s/nº - Bairro Derby Club, no município de Sobral CE. Processo
AMMA 2092/2011. Foi determinado o cumprimento da
Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença Prévia nº
026/2011 AMMA com vencimento em 24/11/2012, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, referente ao
Projeto para implantação do Sistema de Drenagem de Águas
Pluviais do canal do riacho Mucambinho, entre a Av. César Cals
e a Av. José Ermírio de Moraes, numa extensão de
aproximadamente 1.880,00 metros, no município de Sobral CE.
Processo AMMA 2101/2011. Foi determinado o cumprimento
da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença de Instalação nº
067/2011 AMMA com vencimento em 25/11/2012, a
CARLOS DIONES VASCONCELOS SILVA, referente ao
Projeto para construção de uma edificação destinada ao setor de
entretenimento e gastronomia, a ser implantado à Av. Dom José,
s/nº - Bairro Derby Club, no município de Sobral CE. Processo
AMMA 2102/2011. 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 076/2011 AMMA com vencimento em
09/11/2012, a FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA, referente à
prestação de serviços de lavagem, lubrificação e polimento em
veículos automotores, empresa à Rua Recife, nº 118 Bairro Alto
da Brasília, no município de Sobral CE. Processo AMMA
2086/2011. 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 Operação
(Regularização) nº 077/2011 AMMA com vencimento em
09/11/2012, a R. C. VASCONCELOS DE MELO, referente à
atividade de restaurante, pizzaria e similares, empresa à Av. Dr.
Arimateia Monte e Silva, nº 234 Bairro Campo dos Velhos, no
município de Sobral CE. Processo AMMA 2084/2011. 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 078/2011 AMMA com vencimento em
09/11/2012, a MADEIREIRA PAU BRASIL LTDA - ME,
referente atividade de comércio varejista de materiais de
construção e de madeira industrializada, empresa à Rua Jornalista
Deolindo Barreto, nº 799 Bairro Centro, no município de Sobral
CE. Processo AMMA 2085/2011. 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 079/2011 AMMA com vencimento em
28/11/2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,
referente operacionalização do Aterro Sanitário de Sobral,
localizado entre a sede do município e o Distrito do Jordão, no
município de Sobral CE. Processo AMMA 1701/2010. Foi
determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença Prévia nº
027/2011 AMMA com vencimento em 06/12/2012, a
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO, referente ao
Projeto para implantação do Loteamento Jardins da Margem,
numa área de 5,40 (cinco hectares e quarenta ares), com 172
(cento e setenta e dois) lotes, distribuídos em 08 (oito) quadras,
sistema viário e área verde, no município de Sobral CE. Processo
AMMA 2094/2011. Foi determinado o cumprimento da
Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença de Instalação
(Regularização) nº 069/2011 AMMA com vencimento em
0 2 / 1 2 / 2 0 1 2 , a PA C O N O L PAV I M E N TA D O R A E
CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA, referente às obras e
atividades para a implantação do Parque de Exposição da Região
Norte - EXPONORTE, em uma área superficial de 32,80 (trinta e
dois hectares e oitenta ares), localizado no sitio Uruguay, s/nº, à
Rodovia CE 362 estrada Sobral/Massapé, no município de
Sobral CE. Processo AMMA 2108/2011. 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 070/2011 AMMA com vencimento em
20/12/2012, a CONSTRUTORA MÃE RAINHA LTDA,
referente às obras e atividades para a implantação do Loteamento
Morada dos Ventos II, numa área de 312.133,59 m², com 564
lotes, 19 quadras, 04 áreas verdes e 02 áreas institucionais,
localizado no Sítio Parnaso, s/nº - Bairro Dr. Juvêncio de
Andrade, no município de Sobral CE. Processo AMMA
2090/2011. Foi determinado o cumprimento da Legislação
Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença de Instalação nº
071/2011 AMMA com vencimento em 20/12/2012, a
CONSTRUTORA MÃE RAINHA LTDA, referente às obras e
atividades para a implantação do Loteamento Moradas da Boa
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Vizinhança, numa área de 987.845,45 m², com 2.856 lotes, 48
quadras, 09 áreas verdes e 03 áreas institucionais, localizado no
local denominado Marrecas II, estrada Sobral/Marrecas, no
município de Sobral CE. Processo AMMA 2089/2011. Foi
determinado o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença de Instalação
(Regularização) nº 072/2011 AMMA com vencimento em
20/12/2012, a TECNOCON TECNOLOGIA EM
CONSTRUÇÕES LTDA, referente as obras e atividades para
internalização subterrânea da fiação do sistema elétrico,
telefônico e lógico da região do Sítio Histórico, compreendendo
várias ruas e avenidas, no município de Sobral CE. Processo
AMMA 2114/2011. Foi determinado o cumprimento da
Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AMMA - Torna público que concedeu a Licença de Instalação
(Regularização) nº 073/2011 AMMA com vencimento em
27/12/2012, a CONSTRUTORA MÃE RAINHA LTDA,
referente às obras e atividades para a implantação de um
loteamento denominado “Mãe Rainha II”, numa área superficial
de 55.580,00 m², contemplando 108 lotes, 05 quadras, 03 áreas
verdes e 01 área institucional, empreendimento localizado no
Parque do Mocambinho, s/nº - Bairro Padre Ibiapina, no
município de Sobral CE. Processo AMMA 2116/2011. 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 080/2011 AMMA com vencimento em
06/12/2012, a JOSÉ SOARES FERREIRA - ME, referente à
atividade de comércio varejista de madeiras e artefatos em
madeira, empresa à Av. John Sanford, nº 801 Bairro Alto do
Cristo, no município de Sobral CE. Processo AMMA
2104/2011. 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 081/2011 AMMA com vencimento em
06/12/2012, a CRIATEL CERÂMICA RIATE LTDA, referente
à extração de substância mineral argila numa área de 34,15
(trinta e quatro hectares e quinze ares), na planície fluvial do rio
Acaraú, na localidade denominada Fazenda Estreito Zona
Rural, no município de Sobra CE. Processo AMMA 1993/2011.
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 082/2011 AMMA com vencimento em
06/12/2012, a SÂMIA LIMA AGUIAR - ME, referente à
atividade de serraria com desdobramento de madeira, fabricação
de artefatos diversos e móveis com predominância em madeira,
empresa à Rua Edmir Ribeiro Parente, nº 433 Bairro Cidade
José Euclides Ferreira Gomes, no município de Sobral CE.
Processo AMMA 2100/2011. 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 Operação (Renovação)
nº 083/2011 AMMA com vencimento em 06/12/2012,a R. LEDA
S. VASCONCELOS ME, referente à atividade de serraria com
fabricação de artefatos diversos e móveis com predominância em
madeira, empresa à Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante, nº 673
Bairro Centro, no município de Sobral CE. Processo AMMA
2091/2011. 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 084/2011 AMMA com vencimento em
06/12/2012, a RANDAL G. POMPEU - ME, referente à atividade
de serraria com fabricação de artefatos diversos e móveis com
predominância em madeira, empresa à Trav. Adriano Dias de
Carvalho, nº 96 Bairro Centro, no município de Sobral CE.
Processo AMMA 2106/2011. 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 085/2011 AMMA com vencimento em
16/12/2012, a AILANA MOUTA HOLANDA , referente à
prestação dos serviços de lavanderia (sem tinturaria), tais como:
lavar, secar e passar, roupas do vestuário, do lar, dentre outros tipos
de consumidores, empresa à Rua Presidente Juscelino
kubistchech, nº 68 Bairro Dom José, no munipio de Sobral CE.
Processo AMMA 2112/2011. 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 086/2011 AMMA com vencimento em 16/12/2012, a
SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITAS LTDA, referente à
extração de substância mineral areia numa área de 49,24
(quarenta e nove hectares e vinte e quatro ares) no leito do rio
Acaraú, na localidade denominada Fazenda Malhada Grande
distrito do Bonfim, no município de Sobral CE. Processo AMMA
2069/2011. 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 087/2011 AMMA com vencimento em 16/12/2012, a
CONSTRUTORA MÃE RAINHA LTDA, referente à extração de
substância mineral areia numa área de 7,59 (sete hectares e
cinqüenta e nove ares), localizada no leito do rio Acaraú na
Fazenda Marrecas distrito de Patriarca, no município de Sobral
CE. Processo AMMA 2088/2011. Foi determinado o cumprimento
da Legislação Ambiental em vigor.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AMMA
- Torna público que concedeu a Licença de Operação nº 087/2011
AMMA com vencimento em 21/12/2012, a AURICÉLIO SOUSA
BEZERRA - ME, referente à prestação dos serviços de lavagem,
lubrificação e polimento em veículos automotores e do comércio
de peças e acessórios para motos, manutenção e reparação de
motocicletas, empresa à Rua Cel. Diogo Gomes, nº 610 Bairro
Coração de Jesus, no município de Sobral CE. Processo AMMA
2111/2011. Foi determinado o cumprimento da Legislação
Ambiental em vigor.
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