
DECRETO Nº 1.509, DE 23 DE MAIO DE 2013 - Declara Situação de 
Emergência nas áreas do Município afetadas por Seca – COBRADE: 
1.4.1.2.0.  O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 66, XVI da Lei Orgânica do 
Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 
de abril de 2012, e CONSIDERANDO que o município vem sofrendo os 
efeitos negativos da seca ora instalada, proveniente das baixas 
precipitações pluviométricas no período de janeiro a maio deste ano, 
com uma quadra invernosa bem abaixo do esperado, onde não foram 
registrados índices satisfatórios à manutenção econômica e social dos 
munícipes de forma geral, tendo chovido apenas 501mm,  quando a 
média histórica normal para o período seria de 798 mm, apresentando 
um déficit de (-37,1%), conforme o laudo da FUNCEME/EMATERCE. 
O desastre em questão tem afetado de forma significativa as localidades 
de Aprazível, Aracatiaçu, Baracho, Bilheira, Bonfim, Caioca, Caracará, 
Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Pedra de Fogo, Rafael Arruda, 
Salgado dos Machados, São José do Torto, Taperuaba, na Zona Rural, 
bem como na SEDE do Município de Sobral; CONSIDERANDO que 
em decorrência do desastre verificou-se uma perda na produção agrícola 
da ordem de 66,46%, conforme relatório da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, como também perdas 
consideráveis na atividade pecuária. O baixo nível do lençol freático 
dificulta também a captação de água potável através de poços e a 

situação tende a se agravar, uma vez que não há previsão de chuvas 
significativas para este ano; CONSIDERANDO que o parecer da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, relatando a 
ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de 
Emergência. DECRETA: Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência 
nas localidades  de Aprazível, Aracatiaçu, Baracho, Bilheira, Bonfim, 
Caioca, Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Pedra de Fogo, 
Rafael Arruda, Salgado dos Machados, São José do Torto, Taperuaba, na 
Zona Rural, bem como na SEDE do Município de Sobral contidas no 
Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos 
anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado 
como Seca – COBRADE: 1.4.1.2.0.    Art. 2º. Autoriza-se a mobilização 
de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  Art. 3º. 
Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de 
resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de 
recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de 
assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC. Art. 4º. Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação,  devendo viger por um 
prazo de 180 (cento e oitenta dias), revogadas as disposições em 
contrário.  PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 23 de maio de 2013. JOSÉ 
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.
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nº 656 de 09 de março de 2006, c/c o Decreto nº 828 de 09 de março de 
2006, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública Municipal em 
estimular e premiar os seus servidores efetivos lotados, exclusivamente, 
na Secretaria da Gestão do Município e que exercem importante função 
no alcance das metas fiscais previstas para o exercício de 2013; 
CONSIDERANDO a Lei Nº 656 de 09 de março de 2006;  
CONSIDERANDO ainda o Decreto Nº 828 de 09 de março de 2006;  
RESOLVE: 1º - Conceder a Gratificação de Incentivo ao Prêmio por 
Desempenho Fiscal (PDFM) Simbologia DAS-2, à servidora 
TEREZINHA BALBINO SALGUEIRO - Mat. 3165 – Telefonista, 
lotada na Secretaria da Gestão deste Município.  2º - Esta Portaria entra 
em vigor a partir desta data, ficam revogadas as disposições em 
contrário.  Publique-se, registre-se e cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL 
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 21 de 
maio de 2013. JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 255/2013-SG - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o inciso “I”, Art. 6º da Lei 
Municipal nº 572 de 10 de fevereiro de 2005 em consonância com a Lei 
nº 656 de 09 de março de 2006, c/c o Decreto nº 828 de 09 de março de 
2006, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013.  
CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública Municipal em 
estimular e premiar os seus servidores efetivos lotados, exclusivamente, 
na Secretaria da Gestão do Município e que exercem importante função 
no alcance das metas fiscais previstas para o exercício de 2013; 
CONSIDERANDO a Lei Nº 656 de 09 de março de 2006;  
CONSIDERANDO ainda o Decreto Nº 828 de 09 de março de 2006;  
RESOLVE: 1º - Conceder a Gratificação de Incentivo ao Prêmio por 
Desempenho Fiscal (PDFM) Simbologia DAS-2, à servidora ANA 
ALICE CISNE COSTA - Mat. 8818 – Digitador, lotada na Secretaria da 
Gestão deste Município. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta 
data, ficam revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-
se e cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 21 de maio de 2013. JOSÉ MARIA 
DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 259/2013-SEGES - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”V” Art. 2º da 
Lei Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,   RESOLVE:   1º - 
Designar a Sra. SHELDA KELLY BRUNO BEDÊ, Secretária do 
Esporte, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de participar do 
Encontro com os Secretários Municipais de Esportes, no dia 14 de maio 
de 2013. 2º - Atribuir a mesma ½ (meia) diária, totalizando no valor de 
R$ 100,00 (cem reais), para despesas de custeio. Cientifique-se e 
cumpra-se.   Secretaria da Gestão, em 14 de maio de 2013. JOSÉ 
MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 266/2013-SG - O SECRETÁRIO DA GESTÃO,no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”V” Art. 2º da Lei 
Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013, RESOLVE: 1º - Conceder 
ao Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE, Secretário da 
Educação, 01(uma) ajuda de custo no valor de 600,00 (seiscentos reais), 
para custeio e permanência em São Paulol/SP, a fim de participar do 
Seminário Liderando Mudanças na Educação do PAIC, no dia 09 de 
maio de 2013. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria da Gestão, em 09 
de maio de 2013. JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da 
Gestão.

PORTARIA Nº 271/2013-SEGES - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”IV” Art. 2º da 
Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. RESOLVE: 1º - 
Designar ao Sr. OLIVAN SILVA QUEIROZ, Secretário da Saúde, para 
se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de participar de reunião da 
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, nos dias 20 e 21 de maio de 
2013. 2º - Atribuir ao mesmo 01 (uma) diária e ½ (meia), totalizando no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para despesas de custeio. 
Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria da Gestão, em 20 de maio de 
2013. JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 272/2013-SEGES - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”IV” Art. 2º da 
Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013.  RESOLVE:  1º - 
Designar ao Sr. OLIVAN SILVA QUEIROZ, Secretário da Saúde, para 
se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de participar do Encontro 

PORTARIA Nº 256/2013-SEGES - O CHEFE DO GABINETE DO 
PREFEITO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o 
”II” Art. 2º da Lei Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  
RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. JOSÉ DA SILVA SOUSA, Assessor 
Especial, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de tratar de 
assuntos de interesse desta Municipalidade, nos dias 06,07,08,09 e 10 de 
maio de 2013.  2º - Atribuir ao mesmo 04(quatro) diárias e ½ (meia), 
totalizando no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para 
despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 
em 06 de maio de 2013. LUCIANO DE ARRUDA COELHO FILHO - 
Chefe do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 257/2013-SG - O CHEFE DO GABINETE DO 
PREFEITO,no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o 
”I” Art. 2º da Lei Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013, 
RESOLVE: 1º - Designar a Sra. MARIA JOSÉ SAMPAIO, Assistente 
Técnico, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de tratar de 
assuntos de interesse desta Municipalidade, nos dias 06,07,08,09 e 10 de 
maio de 2013. 2º - Atribuir a mesma 04(quatro) diárias e ½ (meia), 
totalizando no valor de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta 
centavos), para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Gabinte 
do Prefeito, em 06 de maio de 2013. LUCIANO DE ARRUDA 
COELHO FILHO - Chefe do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº263/2013-SEGES - O CHEFE DO GABINETE DO 
PREFEITO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o 
”II” Art. 2º da Lei Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,   
RESOLVE:   1º - Designar ao Sr. CARLOS HILTON ALBUQUERQUE 
SOARES, Vice-Prefeito Municipal de Sobral, para se deslocar à cidade 
de Fortaleza/CE, a fim de participar de reunião na Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social do Estado para discussão dos projetos do 
PROARES (Programa de Apoio as Reformas Sociais para o 
Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes), acompanhado de 
técnicas da Secretaria de Educação do Município de Sobral e da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza, 
nos dias 20 e 21 de maio de 2013. 2º - Atribuir ao mesmo 01(uma) diária e 
½ (meia), totalizando no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para 
despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 
em 20 de maio de 2013. LUCIANO DE ARRUDA COELHO FILHO - 
Chefe do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 082/2013-SG – O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de 
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013, 
tendo em vista o que consta no processo nº. 0354813 da Procuradoria 
Geral do Município. RESOLVE:  Conceder, nos termos do Art. 104, da 
Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor (a) 
MARGARIDA MARIA BEZERRA DE SOUSA, ocupante do cargo de 
Telefonista, Matrícula Nº 3504, lotada na Secretaria da Gestão deste 
Município, 03 (três) meses da LICENÇA PRÊMIO, referente ao período 
aquisitivo de 12 de novembro de 2002 à 12 de novembro de 2007, a que 
faz jús, à ser gozada no período de 01 à 30 de abril de 2013. Publique-se, 
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 01 de abril de 2013. 
JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão. 

PORTARIA Nº 236/2013-SG - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”IV” Art. 2º da Lei 
Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. RESOLVE: 1º - Designar 
ao Sr. PEDRO AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO, Secretário da 
Cidadania e Segurança, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim 
de participar de reunião sobre implantação dos núcleos de mediação, no 
dia 30 de abril de 2013.  2º - Atribuir ao mesmo ½ (meia) diária, 
totalizando no valor de R$ 100,00 (cem reais), para despesas de custeio 
de viagem.    Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria da Gestão, em 30 de 
abril de 2013. JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 254/2013-SG – O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso “I”, Art. 6º da Lei 
Municipal nº 572 de 10 de fevereiro de 2005 em consonância com a Lei 
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sexo masculino; IV. Estar quite com as obrigações eleitorais e em gozo 
de seus direitos políticos e civis;  V. Possuir a qualificação exigida para a 
vaga em disputa com o Nº do registro profissional. 1.4. A inscrição 
deverá ser feita pessoalmente ou por procurador devidamente 
constituído, sendo que neste caso, a procuração ficará retida e será 
anexada a ficha de inscrição, ANEXO I. 1.5 No ato da inscrição o 
candidato deverá apresentar cópia dos seguintes documentos: I. Cédula 
de identidade (R.G.); II. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.); III. Provas de 
quitação do serviço militar, se do sexo masculino, e de quitação das 
obrigações eleitorais; IV. Comprovante de registro profissional do 
respectivo conselho, quando for o caso. 2. DAS ATRIBUIÇÕES 
EXERCIDAS PELOS PROFISSIONAIS:  2.1 DOS SERVIÇOS DE 
ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO I. Estimular o desen-
volvimento das comunidades atendidas pelos Projetos, promovendo a 
mobilização e a participação social, por meio de atividades de caráter 
sócio-educativo, bem como contribuir para a sustentabilidade do 
empreendimento; II. A execução e avaliação do Trabalho Técnico Social 
desenvolvido junto aos beneficiários dos projetos; III. Articulação com 
instituições públicas e privadas, com vistas ao estabelecimento de 
parceiras para a implementação do Trabalho Técnico Social; IV. 
Participação em reuniões, seminários, palestras e capacitações que 
discutam a educação ambiental e sanitária, mobilização e organização 
comunitária, geração de trabalho e renda e regularização fundiária 
visando à promoção de um desenvolvimento sustentável; V. Promover 
uma melhor adequação das intervenções às necessidades e demandas dos 
grupos sociais envolvidos.3. DOS REQUISITOS PARA 
CONTRATAÇÃO - 3.1 - O candidato aprovado será contratado 
atendendo aos seguintes requisitos: I. Experiência comprovada na 
execução do trabalho técnico social na habitação e/ ou com mobilização 
social e organização comunitária; II. Disponibilidade de 30 horas 
semanais para o serviço de assistente social e 40 horas semanais para os 
serviços de pedagogo;  III. Ter sua situação regularizada junto ao Órgão 
Fiscalizador de sua categoria profissional. 4. DAS VAGAS/CARGA 
HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO  - 4.1 - As vagas, a carga horária e a 
remuneração serão estipuladas conforme o quadro abaixo:

5. DAS ETAPAS E PROVAS  5.1 - A seleção para as contratações de que 
trata este Edital, consistirá de três etapas, a seguir descritas:  5.1.1. 
PRIMEIRA ETAPA, de caráter eliminatório e classificatório, será 
constituída pela análise curricular, podendo o candidato atingir a 
pontuação máxima de 15 (quinze) pontos, conforme quadro abaixo: 

I. Análise curricular acontecerá no dia 10/06/2013 e 11/06/13. II. 
Resultado final da PRIMEIRA ETAPA será divulgado às 17:00h do dia 
12/06/2013, no pátio da Prefeitura Municipal de Sobral, Rua Viriato de 
Medeiros, 1250, Centro - Sobral - CE. Tel : 88 3677- 1180; III. Serão 
convocados para a SEGUNDA ETAPA os candidatos que obtiverem a 
pontuação mínima de 2 (dois) pontos. 5.1.2 - SEGUNDA ETAPA, de 
caráter eliminatório e classificatório, podendo o candidato atingir a nota 

Cearense dos Gestores da Saúde sobre Drogas, nos dias 24 e 25 de maio 
de 2013. 2º - Atribuir ao mesmo 01(uma) diária e ½ (meia), totalizando 
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para despesas de custeio. 
Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria da Gestão, em 24 de maio de 
2013. JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 275/2013-SEGES - Designa servidor para a 
Coordenação do diagnóstico, elaboração e acompanhamento da 
execução das ações inerentes ao Planejamento Estratégico da Secretaria 
da Gestão junto às demais Coordenações da pasta, a fim de propiciar o 
alcance de todos os resultados previstos e dá outras providências.   O 
SECRETÁRIO DA GESTÃO DO MUNÍCIPIO DE SOBRAL, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe confere a Alínea "K", do Inciso IV do 
Art.2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o acompanhamento da 
execução das ações inerentes ao Planejamento Estratégico da Secretaria 
da Gestão - SEGES para o avanço do processo de modernização 
administrativa e permanência do equilíbrio fiscal auto-sustentável do 
município, fundado em uma política pública transparente e eficiente, 
RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor Pedro Olimpio de Menezes 
Neto, matrícula funcional 8831, para coordenar as fases de diagnóstico, 
elaboração e acompanhamento da execução de todas as ações inerentes 
ao Planejamento Estratégico desta SEGES, necessárias ao alcance dos 
resultados nas áreas administrativa e fiscal estipulados para os exercícios 
de 2013 à 2016. Art. 2º - Compete ao referido servidor induzir a ampla 
participação e o envolvimento de todas as áreas da Secretaria, a fim de 
que venham contribuir na elaboração e execução do Planejamento 
Estratégico, no qual se delineia claramente os resultados que se pretende 
alcançar. Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário.   Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA 
GOMES JÚNIOR, em de 22 de maio de 2013. JOSÉ MARIA DE 
SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 251/2013-SG - O SECRETÁRIO DA SAÚDE, no uso 
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de 
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013, 
tendo em vista o que consta no processo nº. 0106013 da Procuradoria 
Geral do Município.   RESOLVE:  Conceder, nos termos do Art. 104, da 
Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor (a) 
VÂNIA MARIA XIMENES PRADO, ocupante do cargo de Enfermeiro 
- Matrícula Nº 3462, lotada na Secretaria da Saúde deste Município, 03 
(três) meses da LICENÇA PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de 
09 de outubro de 2002 à 09 de outubro de 2007, a que faz jús, à ser gozada 
no período de 24 de maio à 23 de agosto de 2013. Publique-se, Registre-
se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de maio de 2013. OLIVAN SILVA 
QUEIROZ - Secretário da Saúde.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/ 2013 - DISPÕE SOBRE 
A SELEÇÃO PÚBLICA DE ASSISTENTES SOCIAIS E 
P E D A G O G O  PA R A P R E S TA Ç Ã O  D E  S E RV I Ç O S  
TEMPORÁRIOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL NO ÂMBITO DOS PROJETOS 
HABITACIONAIS E DE UNIDADES SANITÁRIAS 
DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. A Secretária de 
Urbanismo do Município de Sobral, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo de SELEÇÃO PÚBLICA para contratação de 
prestação de serviços temporários destinados à execução do trabalho 
técnico social no âmbito dos projetos habitacionais e de unidades 
sanitárias desenvolvidos por esta Secretaria. I. DAS INSCRIÇÕES 1.1 - 
As inscrições serão efetuadas com a entrega do currículo e 
preenchimento da ficha de inscrição na Casa do Cidadão, situada na Rua 
Cel. José Sabóia, Centro, Sobral/CE, no período de 03/06/13 a 07/06/13 
de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h. 1.2 - A inscrição do candidato 
implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento, ainda que atue mediante procurador. 1.3 - Requisitos 
para inscrição:  I. Brasileiro nato ou naturalizado; II. Ter, no mínimo, 18 
(dezoito) anos de idade; III. Estar quite com o serviço militar, quando do 
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002 / 2013 DISPÕE SOBRE 
A SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, 
ARQUITETURA, TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 
T E C N O L O G I A E M  S A N E A M E N TO  A M B I E N TA L ,  
DESTINADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO DE ANÁLISE DE 
PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO 
MUNICIPIO DE SOBRAL. A Secretária de Urbanismo do Município 
de Sobral, no uso das atribuições legais, torna público processo de 
SELEÇÃO PÚBLICA para  cont ra tação temporár ia  de  
PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, 
ARQUITETURA, TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL, destinados à 
execução do trabalho de auxiliar de fiscalização de obras e posturas e 
análise de projetos desenvolvidos por esta secretaria. 1. DAS 
INSCRIÇÕES 1.1 - As inscrições serão efetuadas com a entrega do 
currículo na Casa do Cidadão, situada na Rua Cel. José Sabóia, Centro, 
Sobral/CE, no período de 03/06/2013 até 07/06/2013 de 8:00h às 12:00h 
e de 14:00h às 17:00h. 1.2 - A inscrição do candidato implicará no 
conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, 
ainda que atue mediante procurador. 1.3 - Requisitos para inscrição: I. 
Brasileiro nato ou naturalizado; II. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de 
idade; III. Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
IV. Estar quites com as obrigações eleitorais e em gozo de seus direitos 
políticos e civis; e  V. Possuir a qualificação exigida para as vagas em 
disputa.  1.4 - A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído, sendo que neste caso, a procuração 
ficará retida e será anexada a ficha de inscrição, ANEXO I.  1.5 - No ato 
da inscrição o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes 
documentos: I. Cédula de identidade (R.G.); II. Cadastro de Pessoa 
Física (C.P.F.); III. Provas de quitação do serviço militar, se do sexo 
masculino e de quitação das obrigações eleitorais; IV. Comprovante de 
registro profissional do respectivo conselho.V. Currículo, com cópias 
dos comprovantes dos títulos, de ART/RRT, certificados e declarações e 
similares. 2. DAS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS PELOS 
CONTRATANTES - 2.1 - São responsabilidades do contratado: I. 
Analisar a adequação dos projetos de arquitetura, urbanismo e 
hidrossanitário à legislação Municipal, Estadual e Federal. II. Cumprir 
as determinações legais do Código de Obras e Posturas do Município (e 
quando pertinente, a Federal e a Estadual), da Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo. III. Acompanhar e fiscalizar as obras e as posturas, 
elaborar pareceres em geral, inclusive para análise prévia de projetos 
arquitetônicos e hidrossanitários, controlar a ocupação do espaço 
público e executar vistorias em geral. IV. Análise de projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e hidrossanitários.  3. DOS REQUISITOS 
PARA CONTRATAÇÃO - 3.1 - O candidato aprovado será contratado 
atendendo aos seguintes requisitos: I. Disponibilidade de 40 horas 
semanais, com eventuais trabalhos noturnos e/ou finais de semana; II. 
Ter sua situação regularizada junto ao Órgão Fiscalizador de sua 
categoria profissional; III.  Ter sido aprovado em todas as etapas desta 
seleção. 4. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E 
LOTAÇÃO - 4.1 - As vagas, carga horária e a remuneração serão 
estipuladas conforme o quadro abaixo: 

máxima de 10 (dez) pontos, será constituída de uma prova dissertativa 
onde serão verificados os conhecimentos exigidos para o cargo na 
temática da política habitacional e seus condicionantes. Os candidatos 
serão avaliados com base nas especificações conceituais considerando, 
também, as regras gramaticais.  I. A SEGUNDA ETAPA acontecerá no dia 
16/06/2013 de 08:00 as 12:00. II. Resultado final SEGUNDA ETAPA será 
divulgado às 17:00h do dia 21/06/2013, no pátio da Prefeitura Municipal 
de Sobral, Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro - Sobral - CE. Tel : 88 
3677- 1180 III. Serão convocados para a TERCEIRA ETAPA os 
candidatos que obtiverem a pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos 5.1.3 - 
TERCEIRA ETAPA, de caráter eliminatório e classificatório, podendo o 
candidato atingir a nota máxima de 10 (dez) pontos, será constituída de 
uma entrevista, onde serão verificados o preenchimento dos requisitos 
exigidos para o cargo, e adequação do perfil profissional às atribuições do 
cargo pleiteado. I. A TERCEIRA ETAPA acontecerá no dia 24/06/2013 de 
8:00h às 12:00h e de 14:00h as 18:00h. II. Resultado final TERCEIRA 
ETAPA será divulgado às 17:00h do dia 26/06/2013, na Secretaria de 
Urbanismo - SEURB, Rua Viriato de Medeiros, 1250, 3° andar / Centro - 
Sobral - CE. Tel : 88 3677- 1242. 5.1.3.1 - O resultado final será divulgado 
no dia 27/06/2013, publicado no Impresso Oficial do Município. 5.1.3.2 - 
Serão contratados os candidatos que obtiverem maior média nas três 
etapas deste edital segundo a disposição das vagas e a ordem 
classificatória. 5.1.3.3 - Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate 
beneficiará, sucessivamente, o candidato: a) Com maior tempo de 
experiência na função optada;   b) Com maior idade, contados os anos, 
meses e dias. 6. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO - 6.1. Este 
Processo Seletivo terá prazo de validade de 01 (um), ano a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogável 
por mais um ano. 6.2 Durante o prazo de validade deste processo seletivo 
público, os candidatos nele aprovados serão convocados com prioridade 
sobre canditados selecionados em seleção que venha ocorrer posterior a 
esta. 7. DOS RECURSOS 7.1 - Caberá recurso, desde que devidamente 
fundamentado mediante o preenchimento da Ficha de Recurso - ANEXO 
II deste Edital, à Secretaria de Urbanismo, contra a análise curricular do 
referido processo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da 
publicação do resultado de classificação. 7.2 - Não serão avaliados 
recursos sem identificação e fundamentação. 7.3 - Serão rejeitados 
liminarmente os recursos postados fora do prazo e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato. 7.4 - Havendo alteração no 
resultado oficial do Processo de Seleção Pública, em razão do julgamento 
de recursos apresentados à Comissão, este deverá ser republicado com as 
alterações que se fizerem necessárias. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - 
8.1. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares, avisos e convocações, relativos ao Processo Seletivo; 
8.2. A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo será composta pela 
equipe gestora da Coordenação de Habitação da Secretaria de Urbanismo 
do Município de Sobral; 8.3. O (a) candidato (a) aprovado (a) deverá 
firmar contrato com o Município de Sobral, que poderá ser aditivado 
quanto à vigência, prazo, valor e forma de pagamento, mediante acordo 
entre as partes; 8.4 - O candidato que vier a ser contratado celebrará 
Contrato de Prestação de  Serviço não se aplicando as normas contidas na 
CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 8.5 - É de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, 
editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este 
processo seletivo, os quais serão sempre divulgados na Secretaria de 
Urbanismo do Município de Sobral/Ce. 8.6 -  Quaisquer casos omissos 
serão resolvidos pela comissão coordenadora do processo seletivo. 8.7 - 
Fica eleito o foro da comarca de Sobral como competente para julgar e 
dirimir quaisquer questões litigiosas oriundas desta seleção. Sobral/CE, 
16 de maio de 2013. Nara Luiza S. Mota  - Coordenadora de Habitação -  
Assistente Social - CRESS 4399 - Gizella Mello Gomes - Secretaria de 
Urbanismo.
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resultado oficial do Processo de Seleção Pública, em razão do 
julgamento de recursos apresentados à Comissão, este deverá ser 
republicado com as alterações que se fizerem necessárias. 8. DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS - 8.1 - Incorporar-se-ão a este Edital, para todos 
os efeitos, quaisquer editais complementares, avisos e convocações, 
relativos ao Processo Seletivo;  8.2 - A Comissão Coordenadora do 
Processo Seletivo será composta pela equipe da SEURB – Secretaria de 
Urbanismo do Município de Sobral.  8.3 - O (A) candidato (a) aprovado 
(a) deverá firmar contrato com o Município de Sobral, que poderá ser 
aditivado quanto à vigência, prazo, valor e forma de pagamento, 
mediante acordo entre as partes.   8.4 - O candidato que vier a ser 
contratado celebrará Contrato de Prestação de Serviço não se aplicando 
as normas contidas na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 8.5 - É 
de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de 
todos os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações 
pertinentes a este processo seletivo, os quais serão sempre divulgados na 
Secretaria de Urbanismo do Município de Sobral/Ce. 8.6 - Quaisquer 
casos omissos serão resolvidos pela comissão Coordenadora. 8.7 - O 
foro da comarca de Sobral será o competente para processar qualquer 
conflito oriundo desta seleção. Sobral/CE, 07 de maio de 2013. Elaine 
Girão de Andrade - Coordenadora de Controle Urbano - Gizella Melo 
Gomes - Secretária de Urbanismo.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna público que concedeu a Licença de Operação (Regularização) nº 
061/2013 – AMMA, com vencimento em 27/05/2014, a A. T. C. SOUSA 
– ME, referente à atividade de recolhimento e transporte de resíduos 
sólidos da construção civil, empresa à Rua Seis, nº 1142 - Quadra 13 – 
Bairro Betânia, no município de Sobral – CE. Processo AMMA 
2735/2013. 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 
060/2013 – AMMA, com vencimento em 05/09/2014, a 
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, referente à atividade de 

4.2 – Os candidatos aprovados serão lotados na Secretaria de Urbanismo 
e na Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA, a depender da 
necessidade da Administração Pública. 5. DAS ETAPAS E PROVAS  
5.1 - A seleção para as contratações de que trata este Edital, consistirá de 
três etapas, a seguir descritas: 5.1.1 - PRIMEIRA ETAPA: de caráter 
classificatório será constituída pela análise curricular, podendo o 
candidato atingir a pontuação máxima de 17 (dezessete) pontos, 
conforme quadro abaixo:

Análise curricular acontecerá no período de 10/06/2013 e 11/06/2013.  
II.   O resultado final da análise curricular será divulgado às 17:00h do 
dia 12/06/2013, no pátio da Prefeitura Municipal de Sobral, Rua Viriato 
de Medeiros, 1250,  Centro - Sobral - CE. Tel : (88) 3677-1180.  5.1.2 
SEGUNDA ETAPA prova de caráter eliminatório e classificatório, 
podendo o candidato atingir a nota máxima de 10 (dez) pontos, será 
constituída de uma prova subjetiva onde serão verificados os seguintes 
conhecimentos: Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
da Lei Nº 006 de 1º de Fevereiro de 2000, Código de Obras e Posturas da 
Lei Nº 007 de 1º de Fevereiro de 2000, Lei Nº 35 de 15 de Junho de 2012 e 
Lei Nº 37 de 13 de Janeiro de 2013, pertinentes ao Controle Urbano e 
entendimento básico de arquitetura, engenharia e informática.  A 
SEGUNDA ETAPA acontecerá no dia 16/06/2013 de 08:00h às 12:00h,  
II. Resultado final SEGUNDA ETAPA será divulgado às 17:00h do dia 
21/06/2013, no pátio da Prefeitura Municipal de Sobral, Rua Viriato de 
Medeiros, 1250/ Centro - Sobral - CE. III. Serão convocados para a 
TERCEIRA ETAPA os candidatos que obtiverem a pontuação mínima 
de 7,0 (sete) pontos.  5.1.3 - TERCEIRA ETAPA, de caráter eliminatório, 
será constituída de uma entrevista, onde serão verificados o 
preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo, e adequação do 
perfil profissional às atribuições do cargo pleiteado.  I. A TERCEIRA 
ETAPA acontecerá no dia 24/06/2013 de 8:00h às 12:00h e de 14:00h as 
18:00h. II. Resultado final TERCEIRA ETAPA será divulgado às 17:00h 
do dia 26/06/2013, na Secretaria de Urbanismo - SEURB, Rua Viriato de 
Medeiros, 1250, 3° andar / Centro - Sobral - CE. Tel : 88 3677- 1242.  
5.1.3.1 - O resultado final será divulgado no dia 27/06/2013, publicado 
no Impresso Oficial do Município. 5.1.3.2 - Serão contratados os 
candidatos que obtiverem maior média nas três etapas deste edital 
segundo a disposição das vagas e a ordem classificatória. 5.1.3.3 - 
Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato: a) Com maior tempo de experiência na 
função optada;   b) Com maior idade, contados os anos, meses e dias.  6. 
DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  6.1. Este Processo 
Seletivo terá prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogável 
por igual período.  Durante o prazo de validade deste processo seletivo 
público, os candidatos nele aprovados serão convocados com prioridade 
sobre os selecionados em seleção posterior a esta.  7. DOS RECURSOS 
7.1 - Caberá recurso, desde que devidamente fundamentado mediante o 
preenchimento da Ficha de Recurso - ANEXO II deste Edital, à 
Secretaria de Urbanismo, contra a análise curricular do referido 
processo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do 
resultado de classificação. 7.2 - Não serão avaliados recursos sem 
identificação e fundamentação. 7.3 - Serão rejeitados liminarmente os 
recursos postados fora do prazo e os que não contiverem dados 
necessários à identificação do candidato. 7.4 - Havendo alteração no 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA



AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna público que concedeu a Licença Prévia nº 015/2013 – AMMA, 
com vencimento em 23/05/2014, ao SERVIÇO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE, referente ao Projeto de 
ampliação da Estação de Tratamento de Água “Estação Sumaré”, 
localizada à estrada do Córrego, s/nº - Bairro Sumaré, no município de 
Sobral – CE. Processo AMMA 2751/2013. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor. 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL – 
SAAE - Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente – AMMA, a Licença de Operação (Regularização), referente 
às atividades desenvolvidas para operacionalização e funcionamento da 
Estação de Tratamento Água – “Estação Sumaré”, localizada à estrada 
do Córrego, s/nº - Bairro Sumaré, no município de Sobral – CE.  Foi 
determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor. 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL – 
SAAE - Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente – AMMA, a Licença Prévia, referente ao Projeto de ampliação 
da Estação de Tratamento de Água “Estação Sumaré”, localizada à 
estrada do Córrego, s/nº - Bairro Sumaré, no município de Sobral – CE.  
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 
052/2013 – AMMA, com vencimento em 22/05/2014, a FRANCISCO 
TEIXEIRA DOS SANTOS, referente às atividades de serraria com 
fabricação de artefatos diversos e móveis com predominância em 
madeira, empresa à Trav. Eufrazina Teixeira, s/nº - Casa – distrito de 
Taperuaba, no município de Sobral – CE. Processo AMMA 2680/2013. 
Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

Portaria Nº  04/2013,  de 28 de maio de 2013. “Compõe comissão de 
fiscalização e recebimento provisório da obra de Restauração de 
passeios e calçadas nos bairros: Tamarindo, Cohab II e Santa Casa no 
município de Sobral. PT 0366276-63” O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE OBRAS do Município de Sobral, Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições legais; CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização e 
recebimento provisório da obra de implantação de Restauração de 
passeios e calçadas nos bairros: Tamarindo, Cohab III e Santa Casa no 
município de Sobral. RESOLVE: Compor uma comissão com a 
finalidade de fiscalizar e receber provisoriamente a obra de implantação 
de Restauração de passeios e calçadas nos bairros: Tamarindo, Cohab II e 
Santa Casa no município de Sobral, decorrente da Concorrência Pública 
001/2013, conforme descrito abaixo:

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Registre-se.Publique-se.Cumpra-se. Sobral, 
28 de maio de 2013. José Ilo de Oliveira Santiago - Secretário de Obras.

Portaria Nº  05/2013, de 28 de maio de 2013. “Compõe comissão de 
fiscalização e recebimento provisório da obra   de Construção de 21 
Chafarizes com perfuração de poços e fornecimento de equipamentos, 
destinado a sede e distritos do município de Sobral.” O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS do Município de Sobral, Estado do Ceará, no 
uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a necessidade de 
fiscalização e recebimento provisório da obra de Construção de 21 
Chafarizes com perfuração de poços e fornecimento de equipamentos, 
destinado a sede e distritos do município de Sobral. RESOLVE: Compor 
uma comissão com a finalidade de fiscalizar e receber provisoriamente a 
obra de Construção de 21 Chafarizes com perfuração de poços e 
fornecimento de equipamentos, destinado a sede e distritos do município 
de Sobral, decorrente da Concorrência Pública 004/2013, conforme 
descrito abaixo:

indústria da transformação do cimento e agregados em concreto usinado 
preparado e destinado à construção civil, empresa à Av. Senador José 
Ermírio de Moraes, nº 2862 – Bairro Padre Ibiapina, no município de 
Sobral – CE. Processo AMMA 2734/2013. 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 
059/2013 – AMMA, com vencimento em 19/06/2014, a PREMCOL – 
PEDRAS REVESTIMENTOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, referente ao corte e polimento de chapas de mármore e granito, 
para produção de soleiras, peitoris, mesas, bancadas etc e comercio 
varejista de materiais de construção, empresa à Av. Senador José Ermírio 
de Morais, nº 3600 – Bairro Coelce, no município de Sobral – CE. 
Processo AMMA 2739/2013. 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 
058/2013 – AMMA, com vencimento em 05/09/2014, a M. LIBERATO 
MARQUES - ME, referente às atividades de prestação de serviços de 
manutenção, reparação mecânica, serviços de usinagem, tornearia e 
solda, fabricação de artefatos de ferro, aço e outros metais, sem 
tratamento de superfície e galvanoplastia, empresa à Av. Arthur da 
Silveira Borges, nº 715 – Bairro Padre Ibiapina, no município de Sobral – 
CE. Processo AMMA 2742/2013. 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 
057/2013 – AMMA, com vencimento em 04/07/2014, a EMPRESA 
GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, referente às atividades de 
prestação de serviços de lavagem e lubrificação efetuadas nos veículos 
de sua empresa e realizadas nas suas dependências, empresa à Av. 
Caetano Figueredo, nº 638 – Bairro Sinhá Sabóia, no município de 
Sobral – CE. Processo AMMA 2736/2013. 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 
056/2013 – AMMA, com vencimento em 27/05/2014, a MARCELO 
PEREIRA - ME, referente às atividades de prestação de serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento em veículos automotores, empresa à 
Rua Maestro José Pedro, nº 351 - Bairro Centro, no município de Sobral 
– CE. Processo AMMA 2731/2013. 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 
055/2013 – AMMA, com vencimento em 27/05/2014, a R. R. DE JESUS 
FERREIRA - ME, referente às atividades de prestação de serviços de 
fabricação de artefatos de ferro (estruturas metálicas), sem tratamento de 
superfície ou galvanoplastia, empresa à Rua Cel. Estanislau Frota, nº 195 
– Bairro Centro, no município de Sobral – CE. Processo AMMA 
2737/2013. 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 
054/2013 – AMMA, com vencimento em 27/05/2014, a VIVIANE 
ALVES FERREIRA - ME, referente à atividade de serraria com 
fabricação de artefatos diversos e móveis com predominância em 
madeira, empresa à Rua Sabino Guimarães, nº 338 – Bairro Padre 
Ibiapina, no município de Sobral – CE. Processo AMMA 2753/2013. 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 
053/2013 – AMMA, com vencimento em 23/05/2014, ao SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE, referente 
às atividades desenvolvidas para operacionalização e funcionamento da 
Estação de Tratamento Água – “Estação Sumaré”, localizada à estrada 
do Córrego, s/nº - Bairro Sumaré, no município de Sobral – CE. Processo 
AMMA 2752/2013. Foi determinado o cumprimento da legislação 
ambiental em vigor. 
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RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. FRANCISCO EMERSON RIGNER 
LIMA FORTE, Guarda 1ª Classe, lotado na Secretaria da Segurança e 
Cidadania, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de para 
representar a Guarda Municipal de Sobral durante o evento de 
comemoração do dia do Exército Brasileiro, nos dias 11 e 12 de abril de 
2013.  2º - Atribuir ao mesmo 01(uma) diária e ½ (meia) diária, 
totalizando no valor de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta 
centavos), para despesas de custeio de viagem. Cientifique-se e cumpra-
se. Secretaria de Cidadania e Segurança, em 11 de abril de 2013. PEDRO 
AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário da Cidadania e 
Segurança.

PORTARIA Nº 219/2013-SG - O  SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. VALDEMIR ANASTÁCIO LIMA, 
Guarda 1ª Classe, lotado na Secretaria da Segurança e Cidadania, para se 
deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de para representar a Guarda 
Municipal de Sobral durante o evento de comemoração do dia do 
Exército Brasileiro, nos dias 11 e 12 de abril de 2013.  2º - Atribuir ao 
mesmo 01(uma) diária e ½ (meia) diária, totalizando no valor de R$ 
67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para despesas de 
custeio de viagem. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria de Cidadania e 
Segurança, em 11 de abril de 2013. PEDRO AURÉLIO FERREIRA 
ARAGÃO - Secretário da Cidadania e Segurança.

PORTARIA Nº 237/2013-SG - O  SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
RESOLVE: 1º - Designar a Sra. JULIANA GONÇALVES DE 
ARAÚJO, Coordenador da Secretaria da Segurança e Cidadania, para se 
deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de participar de reunião sobre 
implantação dos núcleos de mediação, no dia 30 de abril de 2013.  2º - 
Atribuir a mesma ½ (meia) diária, totalizando no valor de R$ 45,00 
(quarenta e cinco reais), para despesas de custeio de viagem. Cientifique-
se e cumpra-se. Secretaria de Cidadania e Segurança, em 30 de abril de 
2013. PEDRO AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário da 
Cidadania e Segurança. 

PORTARIA Nº 238/2013-SG - O  SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. JOSÉ RIBAMAR FONTENELE 
FILHO,Subinspetor de 1ª Classe, lotado na Secretaria da Segurança e 
Cidadania, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de participar 
de reunião sobre implantação dos núcleos de mediação, no dia 30 de abril 
de 2013.  2º - Atribuir ao mesmo ½ (meia) diária, totalizando no valor de 
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), para despesas de custeio de viagem. 
Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria de Cidadania e Segurança, em 30 
de abril de 2013. PEDRO AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário 
da Cidadania e Segurança.

PORTARIA Nº229/2013- SEGES - A SECRETÁRIA DO ESPORTE, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º 
da Lei Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  RESOLVE: 1º - 
Designar o Sr. ROSALDO COSTA FREIRE, Coordenador, lotado na 
Secretaria do Esporte, para se deslocar à cidade de Ipú/CE, a fim de 
participar do Congresso Técnico dos Jogos Abertos do Interior – JARI, 
Etapa Região Norte/Ibiapina, no dia 30 de abril de 2013. 2º - Atribuir ao 
mesmo ½ (meia) diária, totalizando no valor de R$ 45,00 (quarenta e 
cinco reais), para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. 
Secretaria do Esporte, em 30 de abril de 2013. SHELDA KELLY 
BRUNO BEDÊ - Secretária do Esporte.

PORTARIA Nº230/2013- SEGES - A SECRETÁRIA DO ESPORTE, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º 
da Lei Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  RESOLVE: 1º - 
Designar o Sr. ROSALDO COSTA FREIRE, Coordenador, lotado na 
Secretaria do Esporte, para se deslocar à cidade de Ipú/CE, a fim de 
participar como chefe de delegação do nosso Município dos Jogos 
Abertos do Interior – JARI, Etapa Região Norte/Ibiapina, nos dias 03,04 
e 05 de maio de 2013. 2º - Atribuir ao mesmo 02(duas) diárias e ½ (meia) 
diária, totalizando no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Registre-se.Publique-se.Cumpra-se. Sobral, 
28 de maio de 2013. José Ilo de Oliveira Santiago - Secretário de Obras.

Portaria Nº 06/2013, de 28 de maio de 2013. “Compõe comissão de 
fiscalização e recebimento provisório da obra   de Construção de 20 
Chafarizes e fornecimento de equipamentos,  destinado a sede e distritos 
do município de Sobral. ” O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
do Município de Sobral, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais;CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização e recebimento 
provisório da obra de Construção de 20 Chafarizes e fornecimento de 
equipamentos, destinado a sede e distritos do município de Sobral.            
RESOLVE: Compor uma comissão com a finalidade de fiscalizar e 
receber provisoriamente a obra de Construção de 20 Chafarizes e 
fornecimento de equipamentos, destinado a sede e distritos do município 
de Sobral, decorrente da Concorrência Pública 002/2013, conforme 
descrito abaixo:

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Registre-se.Publique-se.Cumpra-se. Sobral, 
28 de maio de 2013. José Ilo de Oliveira Santiago - Secretário de Obras. 

PORTARIA Nº 213/2013-SG - O SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. JORGE VASCONCELOS TRINDADE, 
Comandante da Guarda Civil Municipal, para se deslocar à cidade de 
Fortaleza/CE, a fim de para representar a Guarda Municipal de Sobral 
durante o evento de comemoração do dia do Exército Brasileiro, nos dias 
11 e 12 de abril de 2013.  2º - Atribuir ao mesmo 01(uma) diária e ½ 
(meia) diária, totalizando no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco 
reais), para despesas de custeio de viagem. Cientifique-se e cumpra-se. 
Secretaria de Cidadania e Segurança, em 11 de abril de 2013. PEDRO 
AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário da Cidadania e 
Segurança.

PORTARIA Nº 214/2013-SG - O SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013.  
RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. JORGE VASCONCELOS TRINDADE, 
Comandante da Guarda Civil Municipal, para se deslocar à cidade de 
Fortaleza/CE, a fim de para representar o Chefe do Poder Executivo na 
Solenidade de posse do Superintendente Regional da Polícia Federal do 
Estado do Ceará, nos dias 22 e 23 de abril de 2013.  2º - Atribuir ao 
mesmo 01(uma) diária e ½ (meia) diária, totalizando no valor de R$ 
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), para despesas de custeio de 
viagem. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria de Cidadania e 
Segurança, em 22 de abril de 2013. PEDRO AURÉLIO FERREIRA 
ARAGÃO - Secretário da Cidadania e Segurança.

PORTARIA Nº 216/2013-SG - O SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. JOACÉLIO GONÇALVES DE 
ARAÚJO, Guarda 1ª Classe, lotado na Secretaria da Segurança e 
Cidadania, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de para 
representar a Guarda Municipal de Sobral durante o evento de 
comemoração do dia do Exército Brasileiro, nos dias 11 e 12 de abril de 
2013.  2º - Atribuir ao mesmo 01(uma) diária e ½ (meia) diária, 
totalizando no valor de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta 
centavos), para despesas de custeio de viagem. Cientifique-se e cumpra-
se. Secretaria de Cidadania e Segurança, em 11 de abril de 2013. PEDRO 
AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário da Cidadania e 
Segurança.

PORTARIA Nº 218/2013-SG - O  SECRETÁRIO DA CIDADANIA E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 
o ”IX” Art. 2º da Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013. 
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PORTARIA Nº 252/2013-SG - O SECRETÁRIO DE CONSERVAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, conforme 
delegação de competência conferida pela alínea “a”, do Art. 1º da Lei 
Municipal nº. 572 de 10 de Fevereiro de 2005, tendo em vista o que consta 
no processo nº. 0299713 da Procuradoria Geral do Município. RESOLVE:  
Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº. 038 de 15 de 
dezembro de 1992, o (a) servidor (a) FRANCISCO DE ASSIS INÁCIO 
RODRIGUES, ocupante do cargo de Operário, Matrícula Nº 3272, lotado 
na Secretaria de Conservação e Serviços Públicos deste Município, 03 
(três) meses da LICENÇA PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de 28 
de fevereiro de 2009 à 28 de fevereiro de 2013, a que faz jús, à ser gozada no 
período de 01 de junho à 30 de agosto de 2013. Publique-se, Registre-se e 
Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de maio de 2013. MÁRIO CÉSAR 
LIMA PARENTE - Secretário de Conservação e Serviços Públicos. 

PORTARIA Nº258/2013- SEGES - O SECRETÁRIO DE 
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º da Lei Municipal nº 1196 de 
07 de fevereiro de 2013, RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. JOSÉ 
GERMANO MORAIS, Gerente, lotado na Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos, para se deslocar à Fortaleza/DF, a fim de tratar de 
participar do curso “Os Planos de Resíduos Sólidos – Roteiro e 
Procedimento Orientativos de Elaboração”, nos dias 21,22 e 23 de maio de 
2013. 2º - Atribuir ao mesmo 02(duas) diárias e ½ (meia), totalizando no 
valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), para despesas de 
custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos, em 21 de maio de 2013. MÁRIO CESAR LIMA PARENTE - 
Secretário de Conservação e Serviços Públicos.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL–EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2013 – Aviso de 
Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 
17/06/2013, às 9:00h. OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, para 
a  Secretaria da Saúde do Município de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. 
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, 
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de 
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobra l- CE., 
28/05/2013.A Pregoeira –Priscilla Mota Macedo.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL–EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 – Aviso de 
Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 
13/06/2013, às 9:00h. OBJETO: Contratação de profissional especializado 
no serviço de exames de ultra-sonografia com DOPPLER VENOSO, 
destinados aos pacientes residentes ao Município de Sobral, atendidos 
pelos Serviços de Apoio ao Cidadão Sobralense - SACS, para a  Secretaria 
da Saúde do Município de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. 
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, 
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de 
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobra l- CE., 
28/05/2013.A Pregoeira –Priscilla Mota Macedo.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REFORMULADO) 
Nº 054/2013 – OBJETO: Serviços Bancários, para a Secretaria da Gestão. 
Alteração do edital. Nova Data: 24/06/2013, às 9:00h INFORMAÇÕES: 
Site: WWW.sobral.ce.gov.br (Portal do Cidadão selecione o serviço: 
Licitações em andamento) e a Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral. 
Fone: (88) 3677-1157, Sobral - CE. 28/05/2013. A COMISSÃO – Priscilla 
Mota Macedo  – Pregoeira.

EXTRATO DE ADENDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2013 – Aviso de Adendo – 
Comissão Permanente de Licitação. Nova Data de Abertura: 11/06/2013, às 
14:30h. OBJETO: Contratação de empresa especializada na AQUISIÇÃO 
DE CAMISAS, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza – DESEP, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo I deste edital. JUSTIFICATIVA: O 
motivo do adendo é a necessidade de publicação no Impresso Oficial do 
Município – IOM. As demais cláusulas e especificações permanecem 
inalteradas. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
www.sobral.ce.gov.br (Portal do Cidadão, selecione o serviço: Licitações 

para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria do 
Esporte, em 03 de maio de 2013. SHELDA KELLY BRUNO BEDÊ - 
Secretária do Esporte.

PORTARIA Nº260/2013- SEGES - A SECRETÁRIA DO ESPORTE, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º da Lei 
Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  RESOLVE: 1º - Designar o 
Sr. CARLOS AUGUSTO FORTES MOLEDO, Secretário Adjunto, da 
Secretaria do Esporte e Juventude, para se deslocar à cidade de 
Fortaleza/CE, a fim de participar do Encontro Estadual com os Secretários 
Municipais de Esportes, no dia 14 de maio de 2013. 2º - Atribuir ao mesmo 
½ (meia) diária, totalizando no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 
para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria do 
Esporte, em 14 de maio de 2013. SHELDA KELLY BRUNO BEDÊ - 
Secretária do Esporte.

PORTARIA Nº 261/2013- SEGES - A SECRETÁRIA DO ESPORTE, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º da Lei 
Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  RESOLVE: 1º - Designar o 
Sr. ROSALDO COSTA FREIRE, Coordenador, lotado na Secretaria do 
Esporte, para se deslocar à cidade de Fortaleza e Limoeiro do Norte/CE, a 
fim de participar do Congresso Técnico dos Jogos Abertos do Interior – 
JARI, Etapa Final(Estadual) e acompanhar a delegação Sobralense, na 
qualidade de Chefe da mesma, no dia 14 de maio de 2013. 2º - Atribuir ao 
mesmo ½ (meia) diárias, totalizando no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 
reais), para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria do 
Esporte, em 14 de maio de 2013. SHELDA KELLY BRUNO BEDÊ - 
Secretária do Esporte.

PORTARIA Nº262/2013- SEGES - A SECRETÁRIA DO ESPORTE, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º da Lei 
Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  RESOLVE: 1º - Designar o 
Sr. ROSALDO COSTA FREIRE, Coordenador, lotado na Secretaria do 
Esporte, para se deslocar à cidade de Fortaleza e Limoeiro do Norte/CE, a 
fim de participar do Congresso Técnico dos Jogos Abertos do Interior – 
JARI, Etapa Final(Estadual) e acompanhar a delegação Sobralense, na 
qualidade de Chefe da mesma, nos dias 16,17,18 e 19 de maio de 2013. 2º - 
Atribuir ao mesmo 03(três) diárias e ½ (meia), totalizando no valor de R$ 
315,00 (trezentos e quinze reais), para despesas de custeio. Cientifique-se e 
cumpra-se. Secretaria do Esporte, em 16 de maio de 2013. SHELDA 
KELLY BRUNO BEDÊ - Secretária do Esporte.

PORTARIA Nº 277/2013- SEGES - A SECRETÁRIA DO ESPORTE, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso o ”XII” Art. 2º da Lei 
Municipal nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,  RESOLVE: 1º - Conceder a 
Sra. MARIA DO SOCORRO LOBATO ALVES, Gerente, lotada na 
Secretaria do Esporte e Juventude, 04(quatro) ajudas de custo no valor de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)cada, para custeio e permanência 
em Canoas - Rio Grande do Sul, a fim de participar do XI Seminário 
Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, no período de 29 de maio 
à 01 de junho de 2013. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria do Esporte, 
em 24 de maio de 2013. SHELDA KELLY BRUNO BEDÊ - Secretária do 
Esporte. 

ATO Nº 12.223/2013-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 1196 de 07 de fevereiro de 
2013, RESOLVE: Nomear, o(a) Sr.(a) FRANCISCO GERGILEI FEIJÃO 
CAVALCANTE, na data de 02/05/2013, para ocupar o cargo de 
Provimento em Comissão de Coordenador DAS -07, com lotação na 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, deste Município. 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES 
JÚNIOR, em 16 de maio de 2013. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA 
COELHO NETO - Prefeito Municipal - DANIELA DA FONSECA 
COSTA - Secretária da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.

ATO Nº 12.238/2013-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 1196 de 07 de fevereiro de 
2013, RESOLVE: Exonerar, o(a) Sr.(a) CARLOS ÍTALO DE OLIVEIRA, 
na data de 15/05/2013, do cargo de Provimento em Comissão de Gerente 
DAS -06, lotado na Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de maio de 2013. JOSÉ 
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - 
DANIELA DA FONSECA COSTA - Secretária da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 
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com descrição nominal de cada postulante aos cargos e assinadas por no 
mínimo 05 (cinco) Vereadores Integrantes da chapa a partir diplomação dos 
eleitos. Também poderão assinar Vereadores que apoiem a referida chapa, 
sendo que, uma vez tendo assinado uma solicitação de registro de chapa, 
tanto os integrantes, quanto os demais Vereadores que a subscreveram 
ficam impossibilitados de participar de outra chapa, além de não poderem 
evidentemente retirar suas assinaturas.  O registro poderá ser feito até às 
14:00 horas do dia da votação, junto ao Setor Legislativo, que deverá no dia 
da eleição estar de plantão a partir das 10:00 h sob pena de crime de 
responsabilidade . § 2º Nas cédulas constarão apenas os nomes dos 
candidatos à presidência que encabeçam as respectivas chapas.  § 3º Antes 
de proceder-se a votação os candidatos à Presidente disporão de 10 minutos 
para fazerem a exposição de suas metas perante aos vereadores. Havendo 
mais de um candidato a ordem será por sorteio. § 4º As cédulas para votação 
serão entregues aos Vereadores, rubricadas pelo presidente dos trabalhos. § 
5º Encerrada a votação, far-se-á a apuração dos votos e os eleitos serão 
proclamados pelo Presidente e serão empossados imediatamente. Art 2º  O 
art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação Art. 14 O mandato dos 
membros da Mesa Diretora será de 02 (dois) anos, sendo vedada a 
recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. Art. 3º - Inclui o 
inciso XI no Art  26 passa a vigorar com a seguinte redação Art. 26 Compete 
ao 1º Secretário: XI Movimentar as contas da Câmara, assinando os 
cheques em conjunto com o Tesoureiro, das verbas de desempenho 
parlamentar e das diárias dos Vereadores e Servidores dos Gabinetes dos 
Vereadores. Art 4º  O art. 29 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 29 
A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, em dois períodos 
legislativos, estendendo-se o primeiro de 02 de fevereiro a 17 de julho, e o 
segundo de 1º de agosto a 15 de dezembro independentemente de 
convocação. Art. 5º Exclui o §4º do art. 34  que passa a vigorar com a 
seguinte redação: Art. 34 A convocação extraordinária da Câmara 
Municipal far-se-á: I - Pelo Prefeito, quando este a entender necessário; II - 
Pelo Presidente da Câmara III - A requerimento da maioria absoluta dos 
membros da Câmara.  § 1º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara 
Municipal deliberará somente a matéria para a qual foi convocada. § 2º A 
Câmara só será autoconvocada quando assunto de alto interesse do 
Município a justificar. § 3º O somatório total dos subsídios, não poderá 
ultrapassar a 5%(cinco por cento) da Receita do Município, observado 
também o § 1º do Art. 29-A da Constituição Federal. Art. 6º Os Arts.  70 e 71 
passam a vigorar com a seguinte redação Art. 70 O Vereador poderá 
licenciar-se: I - Para tratamento de moléstia, devidamente comprovada; II - 
Para desempenhar lições temporárias de caráter cultural ou de interesse do 
Município, sempre inferior a 30 (trinta) dias; III - Para tratar de interesses 
particulares por prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias ou superior a 120 
(cento e vinte) dias; IV - Para exercer cargo de provimento em comissões 
dos governos Federal e Estadual, bem como de Secretário Municipal. § 1º 
Para fim de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador 
licenciado nos termos dos incisos I e II; § 2º O Requerimento do Vereador, 
solicitando Licença nos termos do inciso I, deverá ser encaminhado ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), acompanhado de Atestado 
Médico e dos Exames Laboratoriais e Clínicos que comprovem a moléstia 
para as devidas providências. I -  O pagamento do vereador licenciado fica 
a cargo do INSS por ser a Câmara contribuinte do Regime Geral de 
Previdência. § 3º O Vereador investido no Cargo de Secretário Municipal 
poderá optar pela remuneração da vereança. § 4º Nos casos dos incisos I e 
III não poderá o Vereador reassumir antes que se tenha escoado o prazo de 
sua licença. Art. 71 No caso de vaga, licença nos casos dos incisos I por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,  e IV do anterior, far-se-á a 
convocação do suplente pelo Presidente da Câmara. § 1º O suplente 
convocado deverá tomar posse dentro de 15 (quinze) dias, salvo motivo 
justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante; § 2º 
Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la 
se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato, tendo a 
Câmara que comunicar ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral);   § 3º 
Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, 
calcular-se-á "quorum" em função do Vereador remanescente. Art. 7º Fica 
criado a comissão Permanente de Direitos Humanos e Minorias 
acrescentando o inciso V ao art. 41 do Regimento Interno e dando redação 
ao art.46. Art. 41 As comissões permanentes da câmara serão as seguintes: I 
– omissis  II - omissis III - omissis. IV - omissis. V – Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias. Art. 46 Compete a Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias no âmbito do Município: a) recebimento, avaliação e 
investigação de denúncias relativas à ameaça ou violação de direitos 
humanos; b) fiscalização e acompanhamento de programas 
governamentais relativos à proteção dos direitos humanos; c) colaboração 
com entidades não governamentais no âmbito do município em defesa dos 
direitos humanos; d) pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos 
humanos no Município inclusive para efeito de divulgação pública e 
fornecimento de subsídios para as demais Comissões da Casa; e) assuntos 
referentes às minorias étnicas e sociais; f ) preservação e proteção das 
culturas populares e étnicas do Município. Art. 8º Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, EM 21 DE MAIO DE 
2013.  JOSÉ ITAMAR RIBEIRO DA SILVA – Presidente.

em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 
3677-1157 e 1254. Sobral-CE, 28/05/2013. A Pregoeira – Silvana Maria 
Paiva Carneiro.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada 
através da portaria nº 001/2013 - PGM comunica o resultado da 
Concorrência Pública nº 021/2012, cujo objeto trata-se da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO 
SANTO ANTONIO (LOTE 1), NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA (LOTE 2), NA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO 
TERRENOS NOVOS (LOTE 3) E NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO ESTAÇÃO (LOTE 4), tendo como 
vencedoras, as empresas: : LA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA. COM O LOTE 01 E VALOR GLOBAL DE R$ 
476.923,02 (Quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e três 
reais e dois centavos) , CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA- 
EPP COM O LOTE 02  E VALOR GLOBAL DE R$ 469.993,84 
(Quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e 
oitenta e quatro centavos), DOMINGOS & CASSIANO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA-ME COM O LOTE 03  E VALOR GLOBAL DE R$ 
498.340,29 (Quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta reais e 
vinte e nove centavos) e  CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE 
LTDA- EPP COM O LOTE 04  E VALOR GLOBAL DE R$ 509.989,66 
(Quinhentos e nove mil,novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis 
centavos). Adjudicado e homologado em 27/05/2013. PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO – Comissão de Licitação. Sobral - Ceará, 28 de 
maio de 2013. Verônica Mont' Alverne Guimarães- PRESIDENTE.

EXTRATO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL– AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 014/2013 –  (N° 482197  no WWW.licitacoes-e.com.br 
do BB)  Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. 
OBJETO: Aquisição e instalação de uma Plataforma Vertical destinada ao 
Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, que 
tem como objeto atender às necessidades de acessibilidade às pessoas com 
deficiência, possibilitando a livre locomoção em todo o prédio, para a 
Secretaria da Saúde do Município de Sobral – CE. Suspensão da Sessão de 
Abertura de Licitação em razão da necessidade de melhor especificação do 
objeto. 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., 
27/05/2013.A Pregoeira – Priscilla Mota Macedo.

EXTRATO DE LICITAÇÃO  ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA 
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 021005/2013 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de 
Licitação. Data de Abertura: 11/06/2013, às 8:30h. OBJETO: Locação de 
Veículos destinados aos gastos previstos na VDP (Verba de Desempenho 
Parlamentar), conforme Anexo I – Termo de Referência. VALOR DO 
EDITAL: GRATUITO. INFORMAÇÕES: Anexo da Câmara Municipal, 
rua Conselheiro Rodrigues Júnior, s/n, 2º andar, Centro. Fone: (88) 3677-
7602/7603, Sobral-CE. 16/05/2013. A COMISSÃO – LEANDRO 
ARAÚJO ALBUQUERQUE – Presidente. 

RESOLUÇÃO Nº 112/13, DE 21 DE MAIO DE 2013 MODIFICA 
ARTIGOS DO REGIMENTO INTERNO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SOBRAL. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 
seguinte Resolução:  Art. 1º  Os art. 5º e 6º passam a vigorar com a seguinte 
redação: Art. 5º  Após a solenidade de posse, os Vereadores reunir-se-ão sob 
a presidência do mais votado dentre os presentes e elegerão os membros da 
Mesa Diretora da Câmara, que, após eleitos, tomarão posse imediatamente. 
§ 1º Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta no 1º escrutínio, 
proceder-se-á novo escrutínio no prazo máximo de 90 (noventa) minutos a 
contar do encerramento da primeira votação concorrendo somente as duas 
chapas mais votadas sendo eleita a que obtiver maior quantidade de votos.  
§ 2º Em caso de empate no 2º escrutínio, considerar-se-á eleito o mais 
idoso. § 3º Caso registre-se apenas uma chapa, esta será vencedora 
recebendo também maioria absoluta da Câmara no 1º escrutínio ou de 
qualquer número em 2º escrutínio. § 4º Não havendo número legal, o 
vereador que tiver assumido a direção dos trabalhos permanecerá na 
Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa Diretora. 
Art. 6º A eleição dos membros da Mesa far-se-á em votação por escrutínio 
secreto,  exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, 
maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos 
Vereadores, proibida a acumulação de cargos por um mesmo Vereador, bem 
como a participação em outra chapa. § 1º As chapas deverão ser registradas 
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